Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Aas kommunelokale
19.08.2020
Tid: 10:00 - 13:40

Innkalte:
Parti
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SP
SP
H
H
FRP

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Stian Pettersbakken
Ingrid Tønseth Myhr
Ann Marit Sandsengen
Ahmed Haruun Ali
Arild N. Ødegaard
Kjersti Diesen Løken
Elin Synnøve Solberg
Arve Sørbo
Svein Erik Sørensen

Forfall Møtt for

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, driftssjef Bodil Evenstad,
driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg, eiendomssjef
Ole Petter Bergersen, møtesekretær Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

80 – 85/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Møteinnkalling og saksliste: Godkjent
Raufoss, 20. august 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

80/20
20/1605
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Arild N. Ødegaard (SP) henviste til sak 75/20 og stilte oppfølgingsspørsmål om det er
foretatt nye vurderinger av utbygging i randsoner. Kommunedirektøren bekreftet at
det ikke er foretatt nye vurderinger, men at det foreligger en grovkalkyle for området
Nærsten – Steffensrud som formannskapet kan få tilgang til.
Svein Erik Sørensen (FRP) etterlyste status i spørsmålet som ble stilt under åpen
post angående renovasjon på badeplassene.
Kommunedirektøren besvarte spørsmålet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 17.06.2020 godkjennes.

81/20
20/1605
MELDINGER FRA ORDFØRER / KOMMUNEDIREKTØR
Behandling:
Orienteringer / meldinger:
• Kort informasjon om nye rutiner ved overgang til nytt saksbehandlingssystem;
Elements.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om:
o Status coronasituasjonen:
▪ Representanter fra NAV og Industriparken inviteres til å gi en
orientering om status i neste formannskapsmøte.
o Status planer om folkehøyskole på Gaukom:
▪ Innehaver har fortsatt ambisjoner om å starte med folkehøgskole.
o Status arbeidet med arbeidsplan for kommunestyret.
▪ Sak fremmes til kommunestyret 27. august 2020.
o Grensejustering i industriparken fra 1. juli 2020, - konsekvenser for
eiendomsskatt. Følges opp som egen sak.
o Formannskapets møter utover høsten:
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▪ Arbeidet med gjennomgang og framdrift av kommuneøkonomi og
budsjett. Det legges opp til to-dagers møte i formannskapet 16.
og 17. september.
o RV4 og fokus / påvirkningsarbeid i Vestre Toten kommune:
Utviklingsleder i Gjøvikregionen utvikling, Jarle Snekkestad innledet
med orientering om status for arbeidet i Stor-Oslo Nord. Deretter
diskuterte formannskapet hvordan Vestre Toten kommune framover
skal organisere og følge opp dette arbeidet, herunder innspill om:
▪ RV4 på vestsida av Einafjorden innarbeides i kommuneplanens
arealdel
▪ Viktig å synligjøre RV4 som samfunnsøkonomisk lønnsomt
▪ Oppfølging både fra politisk og administrativt hold fram mot
regjeringens og stortingets behandling i høst
▪ Inngå interkommunalt samarbeid og planlegging med aktuelle
kommuner
▪ Tema under planlegging av «stortingsbesøket»
o Kort status knyttet til oppfølging av verbalforslagene som er vedtatt i
forbindelse med behandlingen av inneværende års budsjett og
økonomiplan. Sak legges fram i neste møte.
o Deltakelse i politiske møter: Erfarer at enkelte representanter ikke
møter i utvalgene uten å melde forfall i forkant. Følges opp av alle
partier.
Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

82/20
20/1582
TILDELING EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Det ble foreslått følgende presisering / tillegg i pkt 3.:
«Det forutsettes at ordningen administreres innenfor næringsutviklingsprogrammets
administrative rammer».
Avstemning:
Innstillingen og tilleggsforslaget i pkt. 3. ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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1. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag om å legge
forvaltning og utbetaling av ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond
til Gjøvikregionens næringsutviklingsprogram.
2. Tildelte midler med NOK 1.803.855 til Vestre Toten kommune, øremerkes til
bruk mot bedrifter og næringsaktører i kommunen.
3. Det forutsettes at minimum både Gjøvik kommune og Østre Toten kommune
gjør tilsvarende vedtak, og at ordningen administreres innenfor
næringsutviklingsprogrammets administrative rammer.

83/20
20/766
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 - PRESISERING AVGIFTER
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Punktet om avgifter på skjenkebevillinger, i vedlegg 2 i Vestre Toten kommunes
alkoholpolitiske handlingsplan 2020 – 2024 endres til følgende:
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.
Ambulerende skjenkebevilling følger endringene i forskriftene som gjøres hvert år.
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer under 100 personer følger avgiften for
ambulerende skjenkebevilling.
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer mellom 100 – 500 personer er satt til
kr. 2000.
For store arrangement og arrangement over flere dager er gebyret satt til kr. 3000.

84/20
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20/1609
TV-AKSJONEN 2020
Behandling:
Stian Pettersbakken (AP) foreslo at det det bevilges kr. 50.000,- til årets aksjon.
Formannskapet berømmet medlemmene i komiteen for arbeidet med TV- aksjonen.
Avstemning:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vestre Toten kommune bevilger kr. 50.000,- til årets TV- aksjon 2020.
Beløpet dekkes av budsjettrammen på tjenesteområde 11 overordnede funksjoner.

85/20
20/760
EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL ARBEID OG AKTIVITET I KOMMUNENE
Behandling:
Eiendomssjef Ole Petter Bergersen og driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg
gjennomgikk prosjektene og tiltakene som er foreslått innen tjenesteområdene
eiendom og teknisk drift.
Kommunedirektør har samråd med teknisk drift foretatt en ny vurdering av
prioriteringen av midlene som tildeles teknisk drift og fremmet følgende endring i
prioritering / innstilling slik:
• Posten for utbedring av overvannsutfordringer, sandfang, stikkrenner og
grøfter reduseres fra på 2,2 mill kr til 1,2 mill kr
• Det avsettes 1,0 mill kroner til oppstart av utbedring av Skartsetervegen
Begrunnelse for å foreslå denne omprioriteringen er at Skartsetervegen har dårlig
bæreevne og veldig slitt vegdekke. Oppgradering ligger i økonomiplanen, men
vegens tilstand er slik at det er sterkt ønskelig å komme i gang med ekstraordinære
vedlikeholds- / oppgraderingstiltak allerede i år.
Det presiseres at midlene til de foreslåtte tiltakene er en utvidelse av det som ligger i
budsjett og økonomiplanen.
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Avstemning:
Innstillingen fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens framlagte reviderte forslag til
disponering av 6,4 millioner kroner i ekstraordinære midler til arbeid og aktivitet i
kommunen.
2. Budsjettsummene er anslagsposter og det er også forbehold knyttet til framdrift
mv. Kommunedirektøren gis derfor fullmakt til å justere mellom de vedtatte
tiltakene, samt disponere avsatt reservepost.

ÅPEN POST
Svein Erik Sørensen (FRP):

Vil ordføreren gå i dialog med senterlederen på
Amfi for å få mulighet til å ha stand på
kjøpesenteret mer enn ved forrige valg?
Ordfører:
Har vært i kontakt med senterleder og det vil bli et
oppsett på datoer med stands på AMFI. Ordføreren
anbefalte at partiene går i dialog med senterleder.
Kan ordføreren redegjøre for den økonomiske
situasjonen i Raufoss fotball og hvorfor de ble
trukket et poeng av NFF?
Ordfører:
Har ikke hatt muligheten til å undersøke saken og
henviste til det som har stått i OA.

Ang. Ihle flerbrukshus: I og med at skolen er
nedlagt bør skiltet med Ihle «skole» fjernes.
Ann Marit Sandsengen: Det jobbes med saken.
Kjersti Diesen Løken (SP):

Stilte spørsmål om det er legemangel i kommunen.
Kommunedirektør:
Bekreftet at det er en krevende situasjon i
kommunen, men at det dekkes opp av vikarer pt.
Det vil bli en orientering om situasjonen i OVU’s
møte 24. august og det fremmes en sak senere i
høst.
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Stilte spørsmål formannskapets to møter i
november.
Saken følges opp.
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