
 

Vestre Toten kommune 

 

 

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 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen 

Møtedato: 06.02.2020 Tid: 09:00 - 14:45 

 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 

AP Leder Stian Olafsen   

AP Medlem Tonje Bergum Jahr   

AP Medlem Ingrid Tønseth Myhr FO  

AP Medlem Stian Pettersbakken   

AP Medlem Rolf Erik Halle   

AP Medlem Ann Marit Sandsengen   

AP Medlem Lene Myhrvold   

AP Medlem Lasse Rian   

AP Medlem Trine Gravdahl Strande FO  

AP Medlem Frode Engen   

AP Medlem Torhild K. R. Løkken   

AP Medlem May Brit Syversen Huuse   

AP Medlem Siv Anita Eriksen 
Midtskogen 

 Perm fra kl. 13.40 - fra sak 
7/20 

SV Medlem Ahmed Haruun Ali FO  

MDG Medlem Marry Paula Elvesveen   

R Medlem Tor Sundheim   

SP Medlem Aage Midtbu   

SP Medlem Arild N. Ødegaard   

SP Medlem Dorthe Ødegaard   

SP Medlem Hans Kristian Thorsrud   

SP Medlem Sissel Skiaker FO  

SP Medlem Håvard Johansen 
Lindgaard 

FO  

SP Medlem Kjersti Diesen Løken   

H Medlem Elin Synnøve Solberg  Perm fra kl.14.20 fra sak 
8/20 

Uavh Medlem Anders Vildåsen  Ankom kl 10.00 - innvilget 
perm fra 10.00 – 12.45, 
tiltrådte møte kl.13.00, sak 
6/20. 

H Medlem Arve Sørbo   

H Medlem Asgeir Sveen  Perm fra kl.14.20 fra sak 
8/20 

H Medlem Kjetil Sangnes   

FRP Medlem Svein Erik Sørensen   

FRP Medlem Anne Karin Synstelien   

FRP Medlem Per Erik Bergstuen   



  

Side 2 av 11 

SV Varamedlem Hanna Elise Hagebakken  Ahmed Haruun Ali 

SP Varamedlem Jorunn Signe Ballangrud  Håvard Johansen 
Lindgaard 

SP Varamedlem Bjørn S. Iversen  Sissel Skiaker 

AP Varamedlem Jon Aaslund  Ingrid Tønseth Myhr 

AP Varamedlem Ole Runar Helbostad  Trine Gravdahl Strande 

H Varamedlem Amanda Maria 
Tandsether 

 For Asgeir Sveen, sak 
3/20 

H Varamedlem Leif Petter Hansen  For Kjetil Sangnes, sak 
3/20.  

 

Vararepresentant Leif Petter Hansen (H) tok sete for Anders Vildåsen (uavh) i møtet  
fra kl.11.35, sak 4/20 til kl.13.00, sak 6/20. 
 
 

Fra adm. (evt. 
andre): 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass. kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo, kultursjef Elisabeth Lund, plansjef 
Eirik Røstadsand, samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker, 
eiendomssjef Ole Petter Bergersen, barnehagesjef Gunn 
Roterud, omsorgssjef Trine Kløvrud, driftssjef Bodil 
Evenstad, brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud, 
voksenopplæringssjef Per Olav Strande, grunnskolesjef Ivar 
M. Jahr, helsesjef Bjørnar Eidsvik, f.g. NAV- leder Amund 
Ringen, møtesekretær Vegard Skogen  

    

Fra/til saknr.: 1 – 12/20  

 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
30 representanter til stede ved møtets begynnelse. 
 
 
Møteinnkalling og saksliste:  Godkjent.  

Til sakslista:  
Sak 11/20 Orienteringer/meldinger ble behandlet 
først i møtet. 

 
Raufoss, 10. februar 2020 
 
 
 
Underskrifter: 
 

Stian Olafsen  
ordfører  

  
Vegard Skogen  
møtesekretær  
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1/20   
20/264 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra kommunestyrets møte 12.12.2019 godkjennes. 
 
 
 

 

2/20   
20/264 

REFERATER  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

3/20   
19/630 

INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE STØRRE KOSTNADSKREVENDE 
IDRETTSANLEGG ØSTRE OG VESTRE TOTEN KOMMUNER  
 
Behandling: 
 
Representantene Asgeir Sveen (H) og Kjetil Sangnes (H) stilte habilitetsspørsmål på 
grunn av sine styreverv i Raufoss Fotball. 
Kommunestyret erklærte representantene som inhabile, jfr fvl. § 6. Sveen og 
Sangnes fratrådte møtet under behandling av saken.  
 
Vararepresentantene Leif Petter Hansen (H) og Amanda Maria Tandsether (H) tok 
sete under behandlingen. 
 
Saksordfører Elin S. Solberg orienterte innledningsvis. 
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Vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen for interkommunalt anlegg for 
Raufoss Storhall mellom Raufoss Fotball, Østre Toten kommune og Vestre 
Toten kommune.  

2. Ordføreren gis fullmakt til å inngå avtalen. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide underavtale med Østre Toten 

kommune om hvordan utbetaling av midler mellom kommunene til Raufoss 
Storhall og Toten skytteranlegg skal gjennomføres og legges fram for 
godkjenning i formannskapet. 

4. Kommunestyret er positiv til å inngå samarbeidsavtale for et framtidig større 
interkommunalt skytteranlegg på Østre Toten. 

 
 
 
 
 

 

4/20   
20/41 

UTREDNING AV ORGANISERING I HELSE OG OMSORG  
 
Behandling: 
 
Saksordfører Kjersti Diesen Løken orienterte innledningsvis. 
 
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Pkt. 4. Forslag til mandat for utredningen legges fram til godkjenning for 
formannskapet». 
 
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret ber ordføreren søke om statlig finansiering av eldreomsorgen». 
 
Avstemning: 
Formannskapets innstilling pkt. 1.- 3. ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Pettersbakken ble enstemmig vedtatt.  
Forslaget fra Sørensen fikk 7 stemmer og falt. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret tar til etterretning kommunedirektøren sine vurderinger av 

behovet for ekstern bistand til å gi innspill som grunnlag for å beslutte framtidig 

organiseringen av helse – og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune 
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2. En slik utredning vil også inngå som en del av kommunens plan for «Økonomisk 

omstilling 2019-2022». Dette innebærer at det i tillegg til organisering også skal 

fokuseres på kvalitet på tjenestene, økonomi og potensial for mer effektiv drift. 

3. Kommunestyret bevilger inntil 400 000 kroner til utredningsprosjektet. Utgiftene 

dekkes av kommunens disposisjonsfond. 

4. Forslag til mandat for utredningen legges fram til godkjenning for formannskapet. 

 
 
 
 
 
 

 

5/20   
20/82 

BYFEST  
 
Behandling: 
 
Saksordfører Tonje Bergum Jahr orienterte innledningsvis. 
 
Representanten Kjersti Diesen Løken (SP) fremmet følgende endringsforslag pkt. 2: 
 «Bevilgningen dekkes innen kulturbudsjettet for 2020». 
 
Avstemning: 
Pkt. 1 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 stemmer, - syv stemte for 
Løkens forslag. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Vestre Toten kommune ønsker å feire / markere Raufoss som hele kommunens 

by, og bevilger kr 250.000.- til formålet. 
2. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet. 
 
 
 
 
 
 

 

6/20   
18/1087 

NY POLITISK ORGANISERING - KONKRETISERING  
 
Behandling: 
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Representanten Stian Olafsen (AP) orienterte innledningsvis og redegjorde nærmere 
om forslaget om opprettelse av nytt politisk utvalg og fremmet formannskapets 
innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen som grunnlag for det videre 
arbeidet. 

2. Kommunestyret utarbeider forslag til en 4-årig politisk prioritetsplan innen mars 
2020. 

3. Den 4- årige politiske prioritetsplanen legges fram til godkjenning i 
kommunestyrets møte 5. mars 2020. 

4. Parallelt utarbeides det også en egen årsplan for de største sakene til 
kommunestyret. 

5. Det opprettes et nytt politisk utvalg med følgende ramme som utredes av 
kommunedirektøren:  

o Viktigste er hvem som sitter der, villige til å gjøre omvalg.  
o Vedtaksdyktig organ/utvalg  
o Helse/omsorg/oppvekst/kultur  
o Mulighet for å ta opp innbyggerspørsmål  
o Tyngde i lederrolle til å ta opp saker med administrasjon  
o Politikere skal i tillegg være inkludert i planprosesser utover sin faste 

plass i utvalget, innen fokusområder nevnt ovenfor.  
o Følge kommunedirektør sin årsplan, men rom for leder å ta opp saker 

fra innbyggere, aktuelle saker med mer til orientering/vedtak.  
 
Avstemning: 
Formannskapets innstiling i fem punkter ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret godkjenner den framlagte skissen som grunnlag for det videre 

arbeidet.  
2. Kommunestyret utarbeider forslag til en 4-årig politisk prioritetsplan innen mars 

2020.  
3. Den 4-årige politiske prioritetsplanen legges fram til godkjenning i 

kommunestyrets møte 5. mars 2020.  
4. Parallelt utarbeides det også ene egen årsplan for de største sakene til 

kommunestyret. 
5.  Det opprettes et nytt utvalg et nytt politisk utvalg med følgende ramme som  

utredes av kommunedirektøren: 

• Viktigste er hvem som sitter der, villige til å gjøre omvalg. 

• Vedtaksdyktig organ/utvalg  

• Helse/omsorg/oppvekst/kultur  

• Mulighet for å ta opp innbyggerspørsmål  

• Tyngde i lederrolle til å ta opp saker med administrasjon  

• Politikere skal i tillegg være inkludert i planprosesser utover sin faste plass i 

utvalget, innen fokusområder nevnt ovenfor.  

• Følge kommunedirektør sin årsplan, men rom for leder å ta opp saker fra 

innbyggere, aktuelle saker med mer til orientering/vedtak. 
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7/20   
17/665 

FASTSETTELSE AV REVIDERT PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN VEG 
2019-2023  
 
Behandling: 
 
Saksordfører Frode Engen orienterte om saken. 
 
Driftssjef Bodil Evenstad redegjorde nærmere om hovedinnholdet i planprogrammet. 
 
 
Vedtak: 
 
Revidert planprogram kommunedelplan veg 2019-2023 fastsettes med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 4-1. 
 
 
 
 
 

 

8/20   
20/71 

STYRET FOR FRIE GAVEMIDLER  
 
Behandling: 
 
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet forslag på May Britt Syversen 
Huuse (AP) som medlem og Lasse Rian (AP) som varamedlem 
 
Arve Sørbo (H) fremmet forslag på Olav Berg (H) som medlem og Jorunn Ballangrud 
(SP) som varamedlem.  
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til vedtekter for frie gavemidler 
 
Kommunestyret oppnevner følgende politiske representanter med vara til styret for 
frie gavemidler: 

• May Britt Syversen Huuse (AP). Vara: Lasse Rian (AP) 
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• Olav Berg (H). Vara: Jorunn Ballangrud (SP) 
 
 
 
 
 
 

 

9/20   
12/2198 

GEBYRENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN 2020  
 
Behandling: 
 
Saksordfører Arve Sørbo orienterte om saken. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret fastsetter følgende gebyrer etter endringer i alkoholforskriften 
gjeldende fra 06.02.2020:  

 
Salgsgebyr:  
0,22 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1.  
0,60 kr per vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2 

 
Skjenkegebyr:  
0,49 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 
1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 
4,27 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 

 
2. Minstegebyret settes til kr 1700,- for salg og kr 5300 for skjenking pr år.  

Bevillingsmyndigheten gir administrasjonen fullmakt til «i særlige tilfeller» å 
sette gebyret lavere.  

3. Frist for innsendelse av omsetningsoppgave og forventet omsatt mengde 
alkoholholdig drikk settes til senest 16. februar, samt at innbetaling av gebyret 
skjer senest 14 dager etter at kravet fra kommunen er mottatt.  

4. For ambulerende skjenkebevilling (sluttet lag) og små 
selskap/enkeltarrangement fastsettes gebyret til kr 380,- pr. gang.  

5. Endringene trer i kraft 06.02.2020 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens forskrift § 5-6 og § 6-2. 
 
 
 
 
 
 

 

10/20   
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19/2166 

FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE TOTEN 
KOMMUNE  
 
Behandling: 
 
Representanten Stian Pettersbakken (AP) foreslo å utsette saken til neste møte. 
 
 
Avstemning: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til neste møte.  
 
 
 
 
 

 

11/20   
20/264 

ORIENTERINGER / MELDINGER  
 
Behandling: 
 
Therese Høy v/Statens Vegvesen Utbygging presenterte konkrete prosjekter og 
anbefalte utbedringer for strekningen Mjøsbrua til Lygna.  
 
Øyvind Moshagen v/Nye Veger orienterte om sine løsninger for RV4 på vestsida av 
Eina. 
 
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. I et langsiktig bilde vil dette 

bidra til samfunnsmessig lønnsomhet ved å velge et slikt alternativ. 
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Vestre Toten kommune vil sørge for at dette alternativet løftes fram i de pågående 

planprosesser rundt utbygging av Riksveg 4». 

 
Avstemning: 
Forslaget til uttalelse fra Ødegaard fikk 15 stemmer, - 15 stemte mot.  
Forslaget falt med ordførerens dobbeltstemme. 
  
 
 
Vedtak: 
 
Meldingene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

12/20   
17/4268 

DELEGERING AV MYNDIGHET VED KOMMUNALDIREKTØRENS INHABILITET  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om bakgrunn for saken.  
 
 
Vedtak: 
 
Ved kommunaldirektørens inhabilitet gis kommunedirektøren i Søndre Land 
kommune fullmakt til å utrede, alternativt vedta, saker på vegne av Vestre Toten 
kommune.  
 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
 
Per Erik Bergstuen (FRP): Etterlyste installasjon av lydanlegg i den nye 

idrettshallen på Reinsvoll. I tillegg bør det gjøres 
noe med telefondekningen. 

 
 Eiendomssjef Ole Petter Bergersen: 

Lydanlegg ble for dårlig beskrevet i 
anbudsdokumentene slik at det vi fikk levert var et 
portabelt anlegg. 
Vi har engasjert en lydkonsulent til å finne løsninger 
for et permanent anlegg. Imidlertid så stanset dette 
arbeidet opp i fjor høst grunnet sykdom. 
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Under byggeprosjektet ble det forberedt for 
permanent lydanlegg slik at alt av kabler og 
strømtilførsler er på plass.  
Vi jobber for tiden med en direkte anskaffelse hos 
en rammeavtalepartner.  

 
Når det gjelder mobildekning så har vi avventet 
dette til vi er ferdige med endelig oppgjør for 
prosjektet slik at vi ser om vi har dekning for disse 
utgiftene. 
Foreløpige anslag viser at det kan påløpe 
kostnader på 70.000 for kartlegging og ca. det 
samme for å etablere en løsning. 

 

 
Arild N. Ødegaard (SP): Kommenterte den nye belysningen i 

kommunestyresalen. 
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