Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Kommunestyresalen
17.06.2020
Tid: 09:00 - 15:00

Innkalte:
Parti
AP
AP

Funksjon
Leder
Medlem

Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr

AP
AP
AP
SV

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Stian Pettersbakken
Ingrid Tønseth Myhr
Ann Marit Sandsengen
Ahmed Haruun Ali

SP
SP
H
H
FRP
R
MDG

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Arild N. Ødegaard
Kjersti Diesen Løken
Elin Synnøve Solberg
Arve Sørbo
Svein Erik Sørensen
Tor Sundheim
Paula Elvesveen

Forfall Møtt for
Tiltrådte kl.10.00, under sak
66/20

FO
Perm fra kl. 13.40 tom sak
74/20

Ingrid Tønseth Myhr
Ahmed Haruun Ali fra sak
75/20

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør
Odd Arnvid Bollingmo, NAV-leder Knut Rødningsby,
næringsrådgiver Ola Langedal, adm.leder Geir Steinar
Loeng, prosjektleder Ole Anders Hoff, omsorgssjef Trine
Kløvrud, driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg,
driftsenhetsleder Trond Flesvik, møtesekretær Vegard
Skogen

Fra/til saknr.:

64 – 79/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Møteinnkalling og saksliste: Godkjent.
Raufoss, 22. juni 2020
Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
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64/20
20/1185
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Svein Erik Sørensen (FRP): Påpekte at det ikke ble opplyst under møtet om at
representanten Ingrid Tønseth Myhr tiltrådte møtet på angitt tidspunkt.
Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 26.05.2020 godkjennes.

65/20
20/1185
REFERATER

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

66/20
20/1185
MELDINGER FRA ORDFØRER / KOMMUNEDIREKTØR
Behandling:
Orienteringer/meldinger:
• Ordfører: Gjennomføring av samtale med kommunedirektør i hht avtale
(ordfører, varaordfører og Arild N. Ødegaard)
• Leder av sentrale stab og støttefunksjoner Geir Steinar Loeng orienterte om
status for utbygging og mulighetsbilde av bredbånd i kommunen
• NAV-leder Knut Rødningsby presenterte seg for formannskapet og orienterte
om ledighet- og sysselsettingssituasjonen i kommunen
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•
•

•
•

o Næringsrådgiver Ola Langedal supplerte i forhold til næringsliv og
sysselsetning, samt orienterte om status for arbeidet med tomte- og
næringsutvikling i kommunen
Formannskapet ønsker at følgende temaer følges opp med tilbakemelding i
senere møter:
- Arbeidsmarkedstiltak:
o For innvandrere – spesielt fokus på kvinner
o Ungdom / yngre med liten formell utdanning / kompetanse
- Kriterier og saksbehandlingsrutiner for økonomisk sosialhjelp i en
ekstraordinær situasjon (korona)
- Status for de som har arbeidstilbud ved ATS
Kjøp av Sagatunet er gjennomført. Kommunedirektøren orienterte kort om
prosessen.
Kommunedirektøren orienterte om samarbeidsavtale mellom kommunene i
Gjøvikregionen om beredskapsplasser for Covid19-pasientert og gjensidig
kjøp / salg av korttidsplasser, jfr utsendt notat til medlemmene. Ingen
merknader.
Planer om bygging av kunstgressbane på Reinsvoll. Ordfører orienterte kort
om initiativet. Det legges fram sak etter sommerferien.
Formannskapet ønsket en oversikt over sysselsetning fra NAV sett i forhold til
økonomisk stresstest i et senere møte.

Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

67/20
20/315
VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2019
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo
orienterte innledningsvis og oppsummerte hovedtrekkene i årsrapporten og gikk
gjennom hovedtallene i regnskapet 2019.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsrapporten for Vestre Toten
kommune for 2019 med et mindreforbruk i driftsregnskapet på 2 473 515,83kr.
2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket til avsetning til ubundet
disposisjonsfond.

68/20
20/934
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - REGNSKAP 2019
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo
orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsberetningen for 2019 for
Totenbadet. Vestre Toten KF med et mindreforbruk på 1 051 621,35- kr.
2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket og overføres til
kommuneregnskapet på område 11 overordnede funksjoner.

69/20
19/1099
FINANSRAPPORT FOR 2019
Behandling:
Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Kommunestyret tar finansrapport for 2019 til etterretning.

70/20
20/935
FINANSRAPPORT FOR 2020 FØRSTE TERTIAL
Behandling:
Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis om
hovedpunktene i rapporten.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar finansrapport for 1. tertial 2020 til etterretning.

71/20
17/2289
TILBYGG OG REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN TILLEGGSBEVILGNING OPSJON MILJØTILTAK
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis. Prosjektleder Ole Anders
Hoff supplerte med faglige fakta.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger inntil 1.140.000 kr til solcelleanlegg ved Raufoss
idrettshall. Eventuelle statlige klimasatsmidler går i fradrag på
investeringssummen dersom dette innvilges.
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2. Investeringen finansieres i budsjettet for 2021 ved at lånerammen for prosjektet
økes med tilsvarende beløp.

72/20
19/1923
RIVING AV REINSVOLL GYMBYGG
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og prosjektleder Ole Anders Hoff orienterte
innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger 1.550.000 til rivning av Reinsvoll gymbygg
2. Investeringen finansieres ved tilsvarende økning av årets samlede låneopptak

73/20
19/2629
INNLÅN FRA HUSBANKEN FOR 2020 - TILLEGGSBEVILGNING
Behandling:
Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det innvilges et ekstra låneopptak på 20 millioner kroner i Startlån for videretildeling i
2020.
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74/20
20/898
FELLES KOMMUNAL JOURNAL OG HELHETLIG SAMHANDLING - INNGÅELSE
AV INTENSJONSERKLÆRING
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis om saken. Omsorgssjef
Trine Kløvrud redegjorde nærmere om løsningen.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vestre Toten kommune inngår intensjonsavtale med Helse- og
omsorgsdepartementet om deltakelse i videre arbeid med tiltaket Akson for felles
kommunal journal og helhetlig samhandling innen helsesektoren.

75/20
20/925
FØRINGER FOR REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN VANNFORSYNING OG
AVLØP 2024-2035
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis om saken.
Driftsenhetsleder Trond Flesvik supplerte og besvarte spørsmål.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot to stemmer.
Vedtak:
Formannskapet tar kommunedirektørens vurderinger til etterretning og signaliserer at
hovedprioriteringene som ligger i eksisterende kommunedelplan for vann og avløp
også er førende for kommende planperiode. Dette innebærer blant annet at sanering
av eksisterende ledningsnett, leveransesikkerhet og oppfyllelse av utslippskrav
prioriteres.
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Dette innebærer at utbygging av offentlig avløp i randsoner prioriteres lavere enn
nevnte tiltak, dvs. samme prioritering som ligger i eksisterende kommunedelplan.
Dersom eiere av private anlegg ønsker å gå sammen og bekoste tilkobling til
eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett for egen regning, i stedet for å utbedre
eget avløpsanlegg, vil kommunen imidlertid kunne overta drift og vedlikehold av dette
forutsatt at gjeldende VA-norm er fulgt og tiltaket er forelagt kommunen før det
iverksettes.

76/20
20/1051
KOMMUNALT TILSKUDD TIL FOLKEVALGTE GRUPPER
Behandling:
Representanten Elin S. Solberg (H) anmodet om at om at det fremmes en sak til
høsten hvor det vurderes å innarbeide en pott i budsjettet til politisk aktivitet som
partiene kan søke om støtte til.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper ytes med det beløp som fastsettes
årlig av kommunestyret gjennom budsjettvedtaket.
2. Det gis en grunnstøtte til gruppene basert på 20% og 80% i representantstøtte
av det bevilgede beløp, jfr. pkt.1.
3. Støtten gis til partier/grupper etter den oppslutning og mandatsfordeling de fikk
ved valget og gjelder uendret som fordelingsnøkkel i hele valgperioden.

77/20
17/1779
MJØSBYSAMARBEIDET - VIDERE SAMARBEID - VALG AV REPRESENTANTER
FR VESTRE TOTEN KOMMUNE
Behandling:
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Kommunedirektør Bjørn Fauchald viste til behandlingen i planutvalget 2. juni 20 hvor
Frode Engen ble valgt som representant med Hans Kristian Thorsrud som vara, og at
formannskapet er tiltenkt å velge en representant med vara.
I ettertid mottok administrasjonen en anmodning fra Innlandet fylkeskommune om at
det er ønskelig at kommunen deltar i styringsgruppen med en representant fra
politisk ledelse, gjerne ordfører med vararepresentant.
Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag:
Frode Engen velges som representant med Stian Olafsen som vara.
Elin S. Solberg (H) fremmet følgende forslag:
Leder av planutvalget Frode Engen velges som representant med Hans Kristian
Thorsrud som vara.
Avstemning:
Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med seks stemmer, - fem stemte for Solbergs
forslag.
Protokolltilførsel fra Elin S. Solberg (H):
«I sak «MJØSBYSAMARBEIDET - VIDERE SAMARBEID - VALG AV
REPRESENTANTER FRA VESTRE TOTEN KOMMUNE» behandlet i
Formannskapet 17.juni 2020, velger posisjonen ved ordfører Olafsen atter igjen å
trumfe en sak igjennom med minst mulig flertall ved utnevnelse av representanter.
Demokratisk sett ville avgjørelsen stått seg mye bedre, dersom saken hadde blitt
løftet inn i kommunestyret og avgjort der. Dette siden opposisjonens forslag til
sammensetting ikke ble møtt av posisjonen på noen måter».

Vedtak:
Vestre Toten kommune velger følgende politiske representanter inn i det videre
arbeidet fram mot å etablere en samarbeidsavtale om Mjøsbyen:
Frode Engen velges som representant med Stian Olafsen som vara.

78/20
20/760
EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV KORONAKRISEN - KONKRET FORSLAG OM STØTTE TIL NÆRINGSLIVET
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Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Arve Sørbo (H) fremmet følgende forslag:
«Det settes av et beløp på inntil 10 mill kroner. Dette skal brukes til å sikre bedrifter
som av en eller annen grunn faller utenom, eller kommer dårlig ut i annonserte
støtteordninger. Arbeidet administreres av næringsrådgiver, som følger opp.
Inntil 500.000,- til hver bedrift. 50 % tilbakebetales med 10 % hvert år fra 2021. Hvis
vi redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med 60.000,- er
det 12 mill kroner til fellesskapet både i 2020 og årene fremover. (Selvfinansierende
år 1.) Selv om bare 50 % av bedriftene overlever til tross for tilskudd, er prosjektet
finansiert i år 2»».
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med seks stemmer, - mens fem stemte
for forslaget fra Sørbo.

Vedtak:
1. Med bakgrunn i kommunedirektørens vurderinger, finner ikke kommunestyret
grunnlag for å gå inn for det framsatte forslaget om særskilt økonomisk
støtteordning til næringslivet
2. Kommunestyret ønsker å prioritere tiltakene som er vedtatt i «tiltakspakken» i
møte 30. april 2020 og vurderer eventuelle endrede / økte tiltak senest i
kommunestyrets møte i september 2020
3. Dersom Innlandet fylkeskommune tildeler Vestre Toten kommune ekstraordinære
midler til «næringsfond», vurderes tildeling av slike midler opp mot tiltak som er
foreslått i denne saken. Innretning på en slik ordning vurderes når kriteriene for
slike midler foreligger.

79/20
20/1264
FINANSIERING - FJORDGATA SØR
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg
orienterte innledningsvis om saken.
Avstemning:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å øke rammen for prosjektet Fjordgata sør i inneværende
års investeringsbudsjett med 4,0 millioner kroner til 15.871.000 kroner. Den økte
investeringsrammen finansieres slik:
Omdisponeringer:
- 400.000 kr fra prosjekt gang- og sykkelveg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata
- 400.000 kr fra prosjekt ny skolebru
- 1.300.000 kr fra prosjekt reinvestering veg.
Resterende 1,9 mill kroner finansieres ved å øke årets låneopptak til finansiering av
investeringsprosjekter.

ÅPEN POST
Svein Erik Sørensen (FRP):

Ad renovasjon ved våre badeplasser:
Ser på nyhetene om forsøpling på badeplasser i
Tromsø grunnet at vi kommer til å feriere hjemme i
år. Dette problemet ble også brakt på banen da jeg
var på besøk hos driverne av Sillongen.
Jeg mener kommunen som et smittereduserende
tiltak bør se på om vi kan bidra med flere
søppeldunker og midlertidige toaletter i sommer.
Håper dere kan kartlegge behov og fremme en sak
der vi kan bevilge midler til slike tiltak.
Kommunedirektør:
Det jobbes med løsninger som ivaretar smittevern
etter anbefalinger fra kommuneoverlegen. Saken
følges opp og avtaler om kommunes forpliktelser
med private eiere gjennomgås.

Arild N. Ødegaard (SP):

Informerte om at valget av styre i Horisont er
underkjent pga kjønnsbalansen. For høy
kvinneandel. Valgkomiteen jobber med saken
Driverne på Aas kommunelokale har meldt fra om
at de innstiller virksomheten fra nyttår.
Sak om felles sentralbord i regionen: Vil saken bli
tatt opp på nytt ettersom flere kommuner går imot
etablering?
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Kommunedirektør: Forholder seg kommunestyrets
vedtak. Kommunestyret gis tilbakemelding hvis
endrede forutsetninger.
Stilte spørsmål om kommunen har en egen
mediastrategi.
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