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Jorunn Signe Ballangrud
Ole Runar Helbostad
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Varamedlem

Stein Rune Vinger

Dorthe Ødegaard
For Stian Olafsen, sak
30/20, og Tonje Bergum
Jahr, sak 28/20
For Svein Erik Sørensen,
sak 28/20

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, møtesekretær Vegard
Skogen

Fra/til saknr.:

21 – 38/20

Møteinnkalling: Godkjent.
Til sakslista: For Frp, Sp og H i Vestre Toten v/Elin Synnøve Solberg (Gruppeleder
Høyre)
Opposisjonspartiene Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyre fremmer forslag til
ending av saksliste til kommunestyremøte 30.04.2020.
Vi ønsker i henhold til § 11-3 i kommuneloven at følgende saker blir utsatt
realitetsbehandlet
- Sak 31; FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE
TOTEN KOMMUNE
- Sak 33; STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 – 2023
- Sak 36; REVIDERT REGLEMENT - VESTRE TOTEN KOMMUNESTYRE
- Sak 37; INTERPELLASJON - ET MORIA UTEN SORIA
- Sak 38; INTERPELLASJON - NORSK MAT PÅ NORSKE RESSURSER
Begrunnelse:
Dagens kommunestyremøte er berammet med hele 18 saker. Dette synes vi er i
overkant av hva vi kan klare uten at det går på bekostning av grundig diskusjon i de
sakene som krever det. Siden møtet også skal avholdes som et fjernmøte, bør man
redusere omfanget av saker for å få en forsvarlig gjennomføring av møtet og vi
mener saksmengden til omtalte møte er for stor.
Sakene 31 og 36 er også viktige saker for de folkevalgtes rolle og forpliktelser.
Sak 36 omfatter også en stor forandring i forhold til saksordførerrollen som ordfører
ikke har diskutert med hverken partilederne, formannskapet eller de to
hovedutvalgene i kommune. All den tid den politiske organiseringen ikke har blitt
gjennomført før nå, ber vi om at denne saken blir trukket fra kommunestyret i denne
omgangen slik at formannskapet og utvalgene kan få mulighet til å uttale seg om
saken.
Ordfører: Anbefalte at sakene realitetsbehandles som planlagt.
Avstemning saksliste: Sakslista ble godkjent med 16 stemmer, - 15 stemte mot.
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Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Raufoss, 5. mai 2020

Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær
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21/20
20/868
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Tonje Bergum Jahr (AP): Positiv tilbakemelding fra fylkeskommunen til uttalelsen om
RV4.
Vedtak:
Protokollen fra kommunestyrets møte 05.03.2020 godkjennes

22/20
20/868
ORIENTERINGER / MELDINGER
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og kommuneoverlege Jens Mørch orienterte og
besvarte spørsmål om status, oppfølging og tiltak i forbindelse med
koronasituasjonen. Presentasjonen fra Mørch ble omdelt i møtet.
Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

23/20
20/868
REFERATER
Behandling:
Per Erik Bergstuen (FRP) stilte spørsmål om kommunen har sendt høringsuttalelse til
Innlandsstrategien (frist 30.04.2020). Ordføreren ble anmodet om å be om utsatt frist
dersom det ikke er oversendt høring i en så viktig sak.
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Svein Erik Sørensen (FRP): Kommenterte saken om ekspropriasjon i Fjordgata på
Eina.
Anders Vildåsen (uavh): Kommenterte og hevdet at saksbehandlingen og bruk av §
11-8 Hastesaker i forbindelse med formannskapets behandling i møte 26.03.2020 er
ugyldig.
Ordfører Stian Olafsen presiserte at saksbehandlingen ble drøftet og godkjent
i samråd med gruppelederne i kommunestyret.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald avviste at saksbehandlingen er ugyldig, - jfr.
bestemmelsene i kommunelovens § 11- 8 Hastesaker, samt vedtatt
delegeringsreglement i kommunestyrets møte 21.02.2019 der formannskapet
er gitt generell «hastekompetanse» etter kommunelovens § 13 (§ 11-8 i ny
kommunelov).
Vedtak:
Referatene tas til orientering.

24/20
20/829
RAUFOSS FOTBALL - ØKONOMISKE UTFORDRINGER KNYTTET TIL
KORONAKRISEN
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 Ahmed Haruun Ali orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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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.

25/20
20/760
EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE, NÆRINGSLIV OG
FRIVILLIGHET - KORONAKRISEN
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis om saken.
Arve Sørbo (H) fremmet følgende forslag:
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 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.
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
Frode Engen (AP) til pkt 2. i innstillingen: Ba om at Teknisk drift og
Eiendomsavdelingen gir en nærmere redegjørelse om tiltak og hvor langt de er i
prosessen med å lyse ut anbudene i neste kommunestyremøte.
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Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende forslag:
«1.Sikre å øke antall lærlingplasser. 2.Sette ned kommunale årsgebyrer for 2020 på
vann, avløp, feiing og renovasjon. Dette dekkes inn igjen (5 års regelen)»
Avstemning:
Formannskapets innstilling pkt. 1-9 ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Sørbo om Eiendomsskatt fikk 15 stemmer og falt, -16 stemte mot.
Forslaget fra Ødegaard pkt. 1 og 2. fikk 15 stemmer og falt, -16 stemte mot.
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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•

Det bevilges i tillegg kr. 25.000,- til hvert av tettstedene Eina, Bøverbru,
Raufoss og Reinsvoll m/omegn, totalt kr.100.000,- som skal gå til å
glede og oppmuntre innbyggerne i en krevende tid. Forslag fra
innbyggere på disse stedene legges som grunn for aktiviteten.

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.
Det bes om at kommunedirektøren utreder følgende forslag til neste
kommunestyremøte. Det settes av et beløp på inntil 10 mill- Dette skal brukes til å
sikre bedrifter som av en eller annen grunn faller utenom annonserte støtteordninger.
Det opprettes en rådgiverstilling/ bevillinger som følger opp. Kostnad inntil 1 mill. Per
år i 2 år. 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. 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.

26/20
20/361
NYSETHVEGEN - SKOLEBRUA - NY BRU ELLER REHABILITERE
Behandling:
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Saksordfører Ahmed Haruun Ali refererte formannskapets innstilling innledningsvis.
Kommunestyret ber om at det legges fram en tilstandsrapport for alle bruene i Vestre
Toten kommune.
Driftsleder Bodil Evenstad bekreftet at skolebrua er trafikksikker.
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar som grunnlag for videre prosjektering og planlegging å
bygge ny Skolebru i Nysethvegen på Raufoss framfor alternativet med
rehabilitering av den gamle.
2. Prosjektet budsjetteres inn i kommende års budsjett og økonomiplan med
realisering så tidlig som mulig i økonomiplanperioden.

27/20
18/926
HÅKONSHALLEN BØVERBRU - ØKT STØTTE TIL BRANNSIKRING
Behandling:
Saksordfører Svein Erik Sørensen orienterte om saken.
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vestre Toten kommune bevilger ytterligere 150.000 kroner til brannsikring av
Håkonshallen, dvs at samlet kommunalt tilskudd utgjør 525.000 kroner. Tilskuddet
dekkes av disposisjonsfondet.
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28/20
20/411
LÅNEOPPTAK VESTRE TOTEN RÅDHUS AS TILKJØP AV SAGATUNET DA OG
INVESTERINGER
Behandling:
Representantene Arild N. Ødegaard (SP), Svein Erik Sørensen (FRP) og Tonje
Bergum Jahr (AP) stilte habilitetsspørsmål på grunn av sine styreverv i Vestre Toten
rådhus AS.
Kommunestyret erklærte representantene som inhabile, jfr fvl. § 6.
Ødegaard, Sørensen og Jahr fratrådte møtet under behandling av saken.
Vararepresentantene Ole Runar Helbostad (AP), Stein Rune Vinger (FRP) tok sete
under behandling av saken. Ingen vara tok sete for Arild N. Ødegaard.
30 representanter deltok i behandlingen av saken.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om saken.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Vestre Toten kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som
Vestre Toten rådhus AS tar opp på 48,2 mill. kr for kjøp av Sagatunet DA på
44,2 mill. kr og investeringer i Vestre Toten rådhus AS på 4,0 mill. kr for 2020.
2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 48,2 mill. kr med et tillegg
på 10 % til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte
renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det garanteres for er 48,2
mill. kr som reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
3. Garantiansvaret gjelder fra 30.4 2020 og opphører 29.4 2050.
4. Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19.
5. Vestre Toten kommune kan ta pant tilsvarende garantiens størrelse i Vestre
Toten rådhus AS. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke ha
betydning for gyldigheten av garantien ovenfor långiver.

29/20
19/2783
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PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG
SAMMARBEIDENDE KOMMUNER
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vestre Toten kommune godkjenner utsendt partnerskapsavtale mellom kommunene i
Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

30/20
20/781
REGIONALT SAMARBEID - SENTRALBORD
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen stilte habilitetsspørsmål på grunn av nært slektskap.
Olafsen ble erklært inhabil, jfr fvl § 6 (b), og forlot møtet under behandling av saken.
Varaordfører Tonje Bergum Jahr ledet forhandlingene.
Vararepresentant Ole Runar Helbostad (AP) tok sete under behandling av saken.
Saksordfører Sissel Skiaker orienterte innledningsvis.
Ahmed Haruun Ali (SV) foreslo at dagens ordning opprettholdes.
Stian Pettersbakken foreslo å utsette saken.
Avstemning:
Utsettelsesforslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med 19 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.
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31/20
19/2166
FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE TOTEN
KOMMUNE
Behandling:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Vestre Toten kommune vedtas.
2. Forskriften trer i kraft 30.04.2020.

32/20
18/1087
POLITISK ORGANISERING - VALG AV REPRESENTANTER TIL OPPVEKST- OG
VELFERDSUTVALGET OG PLANUTVALGET
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis.
Ordfører Stian Olafsen fremmet følgende forslag på vararepresentanter fra
posisjonen:
Dag Otto Finsveen velges som 4. varamedlem i utvalg for Oppvekst- og
velferdsutvalget og Veslemøy Linde (MDG) som 3. varamedlem i Oppvekst- og
velferdsutvalget.
Representanten Kjersti Diesen Løken (SP) fremmet følgende forslag på
vararepresentanter fra opposisjonen:
Planutvalget
1.
2.
3.
4.

Tor Ole Karlsen, H
Jorunn Ballangrud, SP
Stein Rune Vinger, FrP
Berit G. Løken, SP

Oppvekst og velferdsutvalget:
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1.
2.
3.
4.
5.

Stig Vestli, FrP
Bjørn Iversen, SP
Amanda Tandsæther, H
Einar Wiklund, SP
Leif Petter Hansen, H

Avstemning:
Valg til Oppvekst- og velferdsutvalget
1. Innstillingen fra gruppelederne om faste medlemmer ble enstemmig
vedtatt.
2. Forslag til varamedlemmer ble enstemmig vedtatt
Lene Myhrvold ble valgt som leder av utvalget og Kjetil Sangnes ble valgt som
nestleder, - enstemmig vedtatt
Valg til Planutvalget:
1. Innstillingen fra gruppelederne om faste medlemmer ble enstemmig
vedtatt.
2. Forslag til varamedlemmer ble enstemmig vedtatt
Frode Engen ble valgt som leder av utvalget og Paula Elvesveen ble valgt
som nestleder, - enstemmig vedtatt
Virkningstidspunkt: Ny politisk organisering trer i kraft fra 10. mai 2020.
Vedtak:
Følgende medlemmer og varamedlemmer velges inn i utvalgene:
Oppvekst- og velferdsutvalget
Navn medlem
1.
Lene Myhrvold
2.
Lasse Rian
3.
May Brit Syversen Huuse
4.
Thorhild K.R. Løkken
5.
6.
7.
8.
9.

Dorthe Ødegaard
Sissel Skiaker
Per Erik Bergstuen
Kjetil Sangnes
Anders Vildåsen

Parti
AP
AP
AP
AP

K
X

SP
SP
FRP
H

X
X

UAVH

X
X

M Navn varamedlem
1. Henning Karlsen (AP)
X 2. Silje Sandsengen (AP)
3. Veslemøy Linde (MDG)
4. Dag Otto Finsveen (R)
5. Hanna Lise Hagebakken (SV)
1. Stig Vestli (FRP)
2. Bjørn Iversen (SP)
X 3. Amanda Tandsether (H)
X 4. Einar Wiklund (SP)
X 5. Leif Petter Hansen (H)

Som leder av utvalget velges Lene Myhrvold
Som nestleder av utvalget velges Kjetil Sangnes
Planutvalget:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Navn medlem
Frode Engen
Paula Elvesveen
Rolf Erik halle
Trine Gravdahl Strande
Tor Sundheim

Parti
AP
MDG
AP
AP
R

Aage Midtbu
Hans Kristian Thorsrud
Håvard Johansen
Lindgaard
Anne Karin Synstelien

SP
SP
SP
FRP

K
X
X

X

M Navn varamedlem
X 1. Torhild K.R. Løkken
2. Lasse Rian (AP)
X 3. Veslemøy Linde (MDG)
4. Hanna Elise Hagebakken (SV)
X 5. May Brit Syversen Huuse (AP)
6. Jon Aaslund (AP
X 1. Tor Ole Karlsen (H)
X 2. Jorunn Ballangrud (SP)
X 3. Stein Rune Vinger (FRP)
4. Berit Grefsrud Løken (SP)

Som leder av utvalget velges Frode Engen
Som nestleder av utvalget velges Paula Elvesveen

33/20
20/571
STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 - 2023
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

34/20
20/766
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Behandling:
Saken utsettes.
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Vedtak:
Saken utsettes.

35/20
19/2694
NYE RETNINGSLINJER / RUTINER FOR MEDVIRKNINGSORGANENE
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

36/20
20/841
REVIDERT REGLEMENT - VESTRE TOTEN KOMMUNESTYRE
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte kort innledningsvis.
Svein Erik Sørensen (FRP) foreslo å utsette saken
Avstemning:
Utsettelsesforslaget fra Sørensen fikk 15 stemmer og falt.
Ordførerens innstilling ble vedtatt med 16 stemmer, - 15 stemte mot.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar revidert reglement for Vestre Toten kommunestyre med de
endringer som fremgår av vedlegg.
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37/20
20/883
INTERPELLASJON - ET MORIA UTEN SORIA
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:

38/20
20/884
INTERPELLASJON - NORSK MAT PÅ NORSKE RESSURSER
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:

ÅPEN POST
Ingen

Side 16 av 16

