Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Fjernmøte
Møtedato: 30.04.2020
Tid: 18:00 - 22:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 00 /post@vestre-toten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Møtet avholdes som et fjernmøte via «Teams» etter kommunelovens §11-7.
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• ÅPEN POST

Raufoss, 23. april 2020

Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/868

Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra kommunestyrets møte 05.03.2020 godkjennes

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i kommunestyret den 05.03.2020

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested:
Møtedato:

Kommunestyresalen
05.03.2020
Tid: 18:00 - 22:10

Innkalte:
Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

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

AP

Medlem

SV
MDG
R
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

SP
H
UAVH
H
H
H
FRP
FRP
FRP
AP
AP
FRP
H

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Ingrid Tønseth Myhr
Stian Pettersbakken
Rolf Erik Halle
Ann Marit Sandsengen
Lene Myhrvold
Lasse Rian
Trine Gravdahl Strande
Frode Engen
Torhild K. R. Løkken
May Brit Syversen
Huuse
Siv Anita Eriksen
Midtskogen
Ahmed Haruun Ali
Marry Paula Elvesveen
Tor Sundheim
Aage Midtbu
Arild N. Ødegaard
Dorthe Ødegaard
Hans Kristian Thorsrud
Sissel Skiaker
Håvard Johansen
Lindgaard
Kjersti Diesen Løken
Elin Synnøve Solberg
Anders Vildåsen
Arve Sørbo
Asgeir Sveen
Kjetil Sangnes
Svein Erik Sørensen
Anne Karin Synstelien
Per Erik Bergstuen
Jon Aaslund
Ole Runar Helbostad
Stein Rune Vinger
Tor Ole Karlsen fra kl 21.

Forfall Møtt for

FO
FO

Permisjon fra kl 21.

FO
Frode Engen
Lasse Rian
Anne Karin Synstelien
Asgeir Sveen

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

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør
Odd Arnvid Bollingmo, kommuneoverlege Jens Mørch,
miljøvernrådgiver Yngve Granum Stang

Fra/til saknr.:

13-20/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 10. mars 2020

Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Odd Arnvid Bollingmo
Ass.kommunedirektør
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Kommuneoverlege Jens Mørch orienterte om status, oppfølging og
tiltak i forbindelse med koronavirus i Vestre Toten, og svarte på
spørsmål.

13/20
20/456
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Representanten Elin S. Solberg (H) påpekte at under avstemming av saken om
Riksveg 4 fikk ikke vara som var på plass erstatte Anders Vildåsen før avstemming.

Vedtak:
Protokollen fra kommunestyrets møte 06.02.2020 godkjennes med merknader.

14/20
20/456
REFERATER
Behandling:

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

15/20
20/411
KJØP AV SAGATUNET
Behandling:
Saksordfører Ahmed Haruun Ali orienterte innledningsvis.
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet følgende nytt forslag pkt.6:
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Kommunestyret ber administrasjonen gjøre en mulighetsstudie for bedre utnyttelse
av tomta eksisterende bygg og muligheter for tilbygg.
Avstemning:
Formannskapets flertallsinnstilling pkt. 1-5 ble vedtatt med 23 stemmer – åtte stemte
mot.
Sørensens forslag fikk åtte stemmer og falt, - 23 stemte mot.
Vedtak:
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:
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 gir i
denne saken.

16/20
19/630
RAUFOSS STORHALL - KOMMUNAL MEDVIRKNING
Behandling:
Representantene Asgeir Sveen (H) og Kjetil Sangnes (H) stilte habilitetsspørsmål på
grunn av sine styreverv i Raufoss Fotball.
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Kommunestyret erklærte representantene som inhabile, jfr fvl. § 6. Sveen og
Sangnes fratrådte møtet under behandling av saken.
Vararepresentant Tor Ole Karlsen (H) tok sete under behandlingen.
Saksordfører Elin S. Solberg orienterte innledningsvis.
Protokolltilførsel fra representanten Per Erik Bergstuen (FRP):
Ba om at det utredes muligheten til å bruke overskuddsvarme fra Totenbadet til å
varme opp storhallen for å redusere oppvarmingskostnadene.
Representanten Aage Midtbu (SP) fremmet nytt forslag til å erstatte kulepunkt 5
under punkt 1.:
«Vestre Toten skal ta pant […]»
Avstemning:
Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt med 27 stemmer, - tre stemte mot
Forslaget fra Midtbu ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret ser viktigheten av og samfunnsnytten i at det bygges opp en
permanent Raufoss Storhall. På denne bakgrunn gis det følgende kommunale
finansieringsmedvirkning:
• Vestre Toten kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som
Raufoss Fotball tar opp til bygging av Raufoss storhall.
• Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 25 millioner kroner med
tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av
eventuelle påløpte renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det
garanteres for er 25 millioner kroner som reduseres i takt med
nedbetalingen på lånet.
• Garantiansvaret gjelder fra 5. mars 2020 og opphører 4 mars 2050.
• Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19.
• Vestre Toten kommune skal ta pant tilsvarende garantiens størrelse i
objektet Raufoss storhall. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke
ha betydning for gyldigheten av garantien ovenfor långiver.
2. Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd på 4 millioner kroner. Tilskuddets
dekkes av kommunens disposisjonsfond.
3. Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på 1,0 mill. kroner til direkte
betjening av det langsiktige lånet. Med langsiktig menes en garantert
bevilgningsperiode på minimum 20 år. I denne summen ligger eksisterende
tilskudd til dagens storhall med i underkant av 0,3 mill kroner og en «overflytting»
av 0,2 mill kroner av driftstilskuddet på Nammo stadion som justeres til 0,3 mill
kroner årlig.
4. Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon og spillemidler.
5. Prosjektet kan ikke igangsettes før departementet etter kommuneloven § 14-19
har godkjent lånegarantien, at det er bekreftet innvilget langsiktig lån fra
Kommunalbanken eller annen låneinstitusjon og at spillemidler for regionalt
anlegg er avklart.
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6. Kommunestyret forutsetter at vilkår og prioritet for andre idrettslag fra Vestre
Toten kommune i garantiperioden blir på nivå – eller bedre – enn det som framgår
av saksutredningen. Dersom disse forutsetningene ikke følges opp av Raufoss
Fotball, forbeholder kommunen seg retten til å avkorte det årlige driftstilskuddet.

17/20
18/40
RÅDHUSKVARTALET - PROSJEKTERING OG UTBYGGING
Behandling:
Saksordfører Tor Sundheim orienterte innledningsvis.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning kommunedirektørens forslag til
prosjektorganisering for utvikling av rådhuskvartalet
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til kommunedirektørens forslag om at
kommunen i forbindelse med utvikling og utbygging av Rådhuskvartalet,
forskutterer planlagte kommunale investeringer ihht til Områdeplan for
Rådhuskvartalet med nærområder.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren framlegger forslag til samlet
prosjektplan for utbygging / utvikling av Rådhuskvartalet innen sommerferien i
2020. Planen skal i tillegg til framdrift og prioriteringer inneholde grunnlag for
budsjettering av investeringer og finansiering i kommende økonomiplanperiode og
hvordan politisk involvering skal ivaretas.

18/20
18/1087
POLITISK ORGANISERING - OPPRETTELSE AV NYTT UTVALG
Behandling:
Endring av punkt 2 til: Utvalget benevnes «Oppvekst og velferdsutvalget»
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Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å opprette nytt utvalg med hjemmel i Kommunelovens
§ 5-6.
2. Utvalget benevnes «Oppvekst og velferdsutvalget»
3. Utvalget består av ni medlemmer og like mange varamedlemmer.
4. Kommunedirektørens forslag til mandat og rammer vedtas som retningsgivende
for utvalgets arbeid. Innen sommeren 2020 vedtas nytt delegeringsreglement for
Vestre Toten kommune. Utvalgets myndighet spesifiseres i dette reglementet.

19/20
17/2381
HØRING LOKAL FORSKRIFT OM FORVALTNING AV BEVER SLUTTBEHANDLING
Behandling:
Representanten Stian Pettersbakken (AP) ba om at det gis en orientering om jakt i
kommunen i kommunestyrets møte.
Vedtak:
Vilt- og innlandsfiskenemda oversender forslag til ny lokal «Forskrift om jakt og
fangst av bever i Vestre Toten kommune» og «Kommunale mål for forvaltning
av bever i Vestre Toten kommune» til sluttbehandling og vedtak i kommunestyret.
Avstemming 28 for og 3 mot.

20/20
20/337
VALG AV REREPRESENTANTER TIL SELSKAPER, STYRER OG RÅD 2019 2023
Behandling:

Vedtak:
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Forslag fra arbeidsgruppa på valg av representanter til selskaper styrer og råd for
perioden 2019 – 2023 vedtas:
Kompetanse-, Universitets og Forskningsfondet i Oppland (KUF) AS
KUF eies av Oppland Fylkeskommune og 16 kommuner i Oppland. Begrenset
aktivitet i selskapet nå, da fondets midler i hovedsak er blitt disponert.
Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling
Valgt representant
Parti
Valgt vararepresentant
Parti
Elin Synnøve Solberg H
Tonje Bergum Jahr
AP
Topro AS
Representantskap/generalforsamling
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant
Jorunn Ballangrud
SP
Stein Rune Vinger

Parti
FRP

ATS Gjøvik Toten AS
Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant
Parti
Jon Aaslund
AP
Rolf Erik Halle
AP
I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at
styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.
Mjøsmuseet AS
Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant
Parti
Hans Kristian Thorsrud SP
Stian Pettersbakken
AP
I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at
styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.
Raufoss Industripark Holding AS
Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant
Arild N. Ødegaard
SP
Hans Kristian Thorsrud
Styremedlemmene velges etter innstilling fra en valgkomite.
Raufoss Næringspark
Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant
Arild N. Ødegaard
SP
Hans Kristian Thorsrud
Komm-in AS
Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant
Elin Synnøve Solberg
H
Inger Lilleby Fløgum
Styremedlemmene velges etter innstilling fra en valgkomite.

Parti
SP

Parti
SP

Parti
H

Total Innovation AS

Side 8 av 11

Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling
Valgt representant Parti
Valgt vararepresentant
Stian Olafsen
AP
Tonje Bergum Jahr
Styremedlemmene velges etter innstilling fra en valgkomite.

Parti
AP

Horisont Miljøpark IKS
Utnevning av representant til representantskap
Valgt representant Parti
Valgt vararepresentant
Parti
Arild N. Ødegaard SP
Arve Sørbo
H
Stian Olafsen
AP
Tonje Bergum Jahr
AP
I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at
styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.
Miljørettet Helsevern IKS (tidl.Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS)
Utnevning av representant til representantskap
Valgt representant
Parti
Valgt vararepresentant
Parti
Tonje Bergum Jahr
AP
Stian Olafsen
AP
I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at
styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.
Innlandet Revisjon IKS
Utnevning av representant til representantskap
Valgt representant
Parti
Valgt vararepresentant
Parti
Per Erik Bergstuen
FRP
Arve Sørbo
H
I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at
styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.
Gjøvik Krisesenter IKS
Utnevning av representant til representantskap
Valgt representant
Parti
Valgt vararepresentant
Parti
Dorthe Ødegaard
SP
Tonje Bergum Jahr
AP
I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at
styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.
SMISO Oppland IKS –
Utnevning av representant til representantskap
Valgt representant
Parti
Valgt vararepresentant
Parti
Elisabeth Bråthen
SV
Ingrid Hovsveen
SV
I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at
styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.
Mjøslab IKS
Utnevning av representant til representantskap
Valgt representant
Parti
Valgt vararepresentant
Parti
Sissel Skiaker
SP
Frode Engen
AP
I tråd med Vestre Toten kommunes eierskapspolitikk forutsettes det at
styremedlemmer oppnevnes av egen valgkomite.
Totens Sparebank
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Utnevning av eierrepresentant til generalforsamling
Valgt representant
Parti
Valgt vararepresentant
Amanda Tandsether
H
Stian Olafsen

Parti
AP

Sivesind Vannverk
Utnevning av styrerepresentant
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant
Sonni Ingunn Sangnes
SP
Stian Pettersbakken

Parti
AP

Jernbaneforum Gjøvikbanen
Utnevning av medlemmer
Valgt representant
Parti
Stian Olafsen
AP

Valgt vararepresentant
Tonje Bergum Jahr

Parti
AP

Politiråd
Utnevning av medlemmer
Valgt representant
Parti
Stian Olafsen
AP
Kjersti Diesen Løken
SP

Valgt vararepresentant
Tonje Bergum Jahr
Arild N. Ødegaard

Parti
AP
Sp

Trafikksikkerhetsforum
Utnevning av medlemmer
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant
Arve Sørbo
H
Aage Midtbu
Paula Elvesveen
MDG Rolf Erik Halle

Parti
SP
AP

Jørgen Sælids minnefond
Utnevning av styrerepresentanter
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant

Parti

Repr. Gimles venner
Repr. Raufosstun venner

Svein Erik Sørensen
Torhild K.R. Løkken
Jorunn Ballangrud
Monika Bekkelund

FRP
AP
SP
Adm.

Formannskapet
Pers. May Britt S. Huuse
Pers. Kjetil Sangnes

Ragna Bliksethløkkens gavefond
Utnevning av styrerepresentanter
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant
Anders Vildåsen
Uavh Kjetil Sangnes
Ann Marit Sandsengen A
Kjersti Diesen Løken
Eli Natvik
R
Lajla Tangen
Berit Grefsrud Løken
SP
(Leder)
Stig Vestlie
FRP
Leder velges av kommunestyre + 3 varamedlemmer

AP

Parti
H
SP
AP

Alfreds Nøklebys gavefond
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Utnevning av styrerepresentanter
Valgt representant
Parti Valgt vararepresentant
Anders Vildåsen
Uavh Pers Sissel Skiaker
(Leder)
Verge
Pers

Parti
SP

psyk

Monika Bekkelund
Adm. Pers
Styreleder (politiker) velges av kommunestyre
Frivilligsentralen
Valget ble foretatt, men representant fra Vestre Toten kommune er allerede
valgt inn i styret.
Samarbeidsutvalg fastlegeordningen
Utnevning av medlemmer
Valgt representant Parti
Valgt vararepresentant
Elin S. Solberg
H
Veslemøy Linde

Parti
MDG

ÅPEN POST
Innkomne spørsmål utsettes til neste møte.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/868

Arkiv: 021

ORIENTERINGER / MELDINGER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Fakta:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og kommuneoverlege Jens Mørch vil gi en
orientering om koronasituasjonen i Vestre Toten kommune.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/868

Arkiv: 021

REFERATER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Trykte vedlegg:
Saksprotokoll - ekspropriasjon Fjordgata kv1930
Saksprotokoll - reguleringsplan for Gjestrumfeltet øst, Bøverbru - sluttbehandling
Saksprotokoll - riving av Raufoss barneskole og svømmehall - kirkevegen 10,
Raufoss
Saksprotokoll - partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og sammarbeidende
kommuner
Saksprotokoll - legevakt - godkjenning av utbygging etter anbudsrunde og nye
kalkyler
Innlandsstrategien 2020-2024 - høring
Innlandsstrategien høringsdokument
Møteprotokoll 21.02.2020.- kontrollutvalget
Fakta:
Møtet i formannskapet den 26.03.2020 ble gjennomført etter kommunelovens § 11-8.
Hastesaker.
I kommunelovens § 11-8. Hastesaker heter det:
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget,
kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å
treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er
nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som
skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som er truffet i medhold av første
punktum, skal legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort
saken.
Vurdering:
Saksprotokollene fra sakene som ble behandlet i formannskapets møte følger
vedlagt.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng

administrativ leder

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.03.2020
32/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

18/2046
SAKSPROTOKOLL - EKSPROPRIASJON FJORDGATA KV1930

Behandling:
Avstemning:
Flertallsinnstillingen fra formannskapets møte 12.03.2020 ble vedtatt med seks
stemmer, - fem stemte mot.
Vedtak:
1. Vestre Toten kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 og i
Veglova etter § 50, ekspropriasjon for følgende GBNR i Fjordgata på Eina;
146/60, 146/8 og 146/62. Vedtaket er begrenset til de konkrete eiendommer som
det ikke foreligger signerte avtaler for pr dato for vedtak i kommunestyret.
2. Det søkes Fylkesmannen om forhåndstiltredelse i medhold av oreigningslova §
25.
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens § 11-8.

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.03.2020
31/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

18/753
SAKSPROTOKOLL - REGULERINGSPLAN FOR
GJESTRUMFELTET ØST, BØVERBRU - SLUTTBEHANDLING

Behandling:
Planutvalgets innstilling fra møte 03.03.2020 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12–3 og 12-12 godkjennes foreliggende
forslag til detaljregulering for «Gjestrumfeltet øst» med plan-ID 0529154, fremsatt på
vedlagte plandokumenter datert 21.2.2020.
Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes
skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Planutvalget, pb.84, 2831 Raufoss eller
post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker.
Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra vedtaket ble
kunngjort., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig.
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens § 11-8.

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.03.2020
35/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

20/586
SAKSPROTOKOLL - RIVING AV RAUFOSS BARNESKOLE OG
SVØMMEHALL - KIRKEVEGEN 10, RAUFOSS

Behandling:
Formannskapets innstilling i møte 12.03.2020 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret øker rammen til å rive gamle Raufoss skole og svømmehall med
1.865 millioner kroner til 5.965 mill. kroner inkl mva.
2. Investeringen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens § 11-8.

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.03.2020
34/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

19/2783
SAKSPROTOKOLL - PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM
FYLKESKOMMUNEN OG SAMMARBEIDENDE KOMMUNER

Behandling:
Ordfører Stian Olafsen foreslo å utsette saken til neste kommunestyremøte.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.03.2020
33/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

18/2461
SAKSPROTOKOLL - LEGEVAKT - GODKJENNING AV
UTBYGGING ETTER ANBUDSRUNDE OG NYE KALKYLER

Behandling:
Formannskapets innstilling i møte 12.03.2020 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner at Vestre Toten kommunes andel av kostnadene til
utbygging av lokaler til interkommunal legevakt økes fra 4.208.000 kr til 5.012.000 kr,
dvs med 804.000 kroner.
Den økte investeringskostnaden dekkes av ubrukte lånemidler.
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens § 11-8.

Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Deres ref:

Vår ref:
2020/22636-4
Bjarne Højsgaard Christiansen

Dato:
05.03.2020

INNLANDSSTRATEGIEN 2020-2024 - HØRING
Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune har vedtatt å sende Innlandsstrategien 2020-2024
ut på høring, med høringsfrist 30. april 2020.
Planforslaget følger som eget vedlegg.
Det bes om at det i høringen gis særlig tilbakemelding på:





Forslag til langsiktige utviklingsmål
Foreslåtte planer:
-Er dette de planene Innlandet trenger nå, og hvilke er viktigst?
-Tematikk og omfang i den enkelte plan?
-Er det temaer som kan nedprioriteres?
Behov for oppfølging eller revisjon av eksisterende regionale planer

Bakgrunn:
I henhold til plan- og bygningsloven § 7-1, skal fylkeskommunene utarbeide ny regional
planstrategi innen ett år etter at nytt fylkesting har tiltrådt. Regional planstrategi er
et verktøy for langsiktig planlegging og er det eneste lovpålagte plandokumentet som skal
utarbeides på regionalt nivå. Den skal være førende for hvilke planer som skal utarbeides i
perioden for å bidra til god samfunnsutvikling i fylket.
Med utgangspunkt i fylkets utviklingstrekk, utfordringer og muligheter, skal det tas stilling til
hvilke langsiktige utviklingsmål som skal prioriteres gjennom videre regional
planlegging. Planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte
planoppgavene skal følges opp og hvordan det skal sikres medvirkning i det videre arbeidet.
Forslag til nye regionale planer ligger inne som en del av høringen. Ytterligere strategier,
utredninger, prosjekter og annet planarbeid, vil komme som følge av hvilke regionale planer
som endelig blir vedtatt.

Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
Hamar

Telefon:
E-post:
Internett:
Org.nr.:

+47 62 00 08 80
post@innlandetfylke.no
www.innlandetfylke.no
920717152

Kunnskapsgrunnlaget
Fellesnemnda for sammenslåing av Innlandet fylkeskommune, vedtok 19. juni 2019
kunnskapsgrunnlaget «Vi bygger Innlandet». Dette grunnlaget er utgangspunktet for å se
hvilke utfordringer og muligheter Innlandet har når det gjelder fremtidig utvikling. I prosessen
med utarbeidelsen av Innlandsstrategien har det vært god kontakt med kommunene,
regionale aktører og andre berørte parter, hvor en har drøftet både kunnskapsgrunnlaget og
utviklingsmuligheter for fylket. Det har vært gjennomført tre større innspillverksteder, møter
med regionråd og brukerråd med flere.
Fellesnemnda vedtok også å legge tverrfaglighet og helhetlig politikkutvikling til grunn for det
videre planarbeidet. Følgende fire satsingsområder ble vedtatt for innlandssamfunnet:
- Innbyggere - Innovasjon - Infrastruktur – Inkludering
Muligheter og utfordringer
Vårt fylke har et rikt mulighetsrom, blant annet knyttet til videreutvikling av ressursgrunnlag
og kompetanse. Økende ulikheter mellom regionene gjør imidlertid at det må utvikles ulike
strategier for bo- og arbeidsmarkedsregionene i fylket.
Innlandets viktigste utfordringer er, etter vår vurdering, knyttet til demografi, levekår,
kompetanse og næringsutvikling. I tillegg vil klimaendringer og konsekvenser av disse, trolig
gi innlandssamfunnet betydelige utfordringer i tiden som kommer.
Høring
Det er kommet inn mange gode og viktige innspill i prosessen som har vært frem til nå. På
bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget, innspillene og de politiske føringene, er det utviklet et
høringsforslag, som inneholder forslag til fire regionale planer.
Det må her påpekes at det allerede foreligger en rekke regionale planer fra tidligere Hedmark
og Oppland fylkeskommuner, og disse gjennomgås for å vurdere hvilke som skal
videreføres, og hvilke det er naturlig å innlemme i de nye regionale planene. Vi ber derfor om
innspill på behov for oppfølging eller revisjon av eksisterende planer, jf. punktene om
tilbakemelding innledningsvis i brevet.
Høringsutkastet er ved utsendelse et tekstdokument med stor mulighet for påvirkning og
korrigering.
I høringsperioden vil det bli avholdt en høringskonferanse 11. mars
ved Scandic Hafjell, Øyer. Invitasjon til dette er også kunngjort tidligere.
Høringsdokumentet følger vedlagt.
Forslaget er også tilgjengelig på fylkeskommunens nettsider:
https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/
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Kortversjonen av Kunnskapsgrunnlaget og langversjonen av dokumentet med ytterligere
informasjon og statistikk se:
Kortversjonen: https://innlandetfylke.no/_f/p1/ib30aaf98-513a-4edb-bf02304a310e59e3/kunnskapsgrunnlag_201219-kortversjon.pdf
Langversjonen: https://innlandetfylke.no/_f/p1/if435d888-6623-4d03-90e9c068a021a63c/vi-bygger-innlandet-kunnskapsgrunnlag-til-innlandsstrategienlangversjon.pdf

Høringsuttalelser sendes til:
post@innlandetfylke.no

For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med:
Anne Marie Sveipe
anne.marie.sveipe@innlandetfylke.no

Med vennlig hilsen

Tron Ole Bamrud
fylkesrådmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Vedlegg
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1. Forord
Ved fylkesordfører Even Aleksander Hagen
(Tekst kommer i endelig plandokument, juni 2020)
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2. Innlandet- eventyrlige muligheter
Vi har høye ambisjoner for Innlandet. Sammen skal vi utvikle hele fylket gjennom tiltak som
passer godt for både by og bygd. Et mangfoldig fylke krever ulike løsninger, og vi må derfor
sikre en tilstedeværelse og utvikling i hele Innlandet. Det framtidige Innlandet formes i dag,
av oss som bor og virker her. Til grunn for arbeidet legger vi FNs bærekraftmål.
Gjennom Innlandsstrategien prioriterer fylkestinget de største, mest komplekse og viktigste
utfordringene, som må løses med regionale planer som virkemiddel. Dette er forankret
gjennom en bred involvering av innlandssamfunnet.
Visjonen for Innlandet bærer i seg vår felles historie, og peker samtidig på mulighetene som
det nye fylket har: Innlandet – eventyrlige muligheter
Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi,
industri, landbruk og reiseliv
Sammen med denne visjonen ble det vedtatt fire satsingsområder.
Disse beskriver hvordan vi skal realisere de eventyrlige mulighetene og ta nye posisjoner.
Satsingsområdene skal danne et godt grunnlag for mer tverrfaglig samarbeid og helhetlig
politikkutforming:
Innbyggere – Innovasjon – Inkludering – Infrastruktur
Innlandet fylkeskommune skal ha hendene på rattet og foten på gasspedalen. Nå skal vi
gjennom samarbeid jobbe for å realisere de eventyrlige mulighetene vi har sammen.

Langsiktige utviklingsmål
Innlandsstrategien skal peke retning for framtida. Det er helt avgjørende at vi i det nye
Innlandet forstår våre utfordringer og at vi evner å realisere mulighetene våre. Vårt felles
prosjekt er å bygge Innlandet, og da må vi starte med å legge en strategi for hvor vi skal og
hvordan vi kommer dit. Enighet om langsiktige utviklingsmål og målrettet arbeid er viktige
forutsetninger for å lykkes.
Vi i Innlandet vil jobbe for:
• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser
• Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder
• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet
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3. Regional planstrategi
Fylkeskommunene skal, ifølge plan- og bygningsloven (pbl.) utarbeide ny regional
planstrategi innen ett år etter at nytt fylkesting har tiltrådt (pbl. § 7-1). Formålet med
regional planstrategi er å avklare behovet for, og foreslå, regionale planer. Med
utgangspunkt i fylkets utfordringer og muligheter vurderes og tas det stilling til langsiktige
utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal prioriteres gjennom videre regional planlegging.
Regional planstrategi gir mulighet for å se utfordringer og muligheter på tvers av
kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer. En god prosess er vesentlig, og det må
skapes arenaer hvor mange aktører kan møtes for å drøfte hovedutfordringene i regionen,
og sammen komme frem til hva som bør prioriteres. Regional planstrategi er et verktøy for
langsiktig planlegging på fylkesnivå.
Planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal
følges opp. Den skal beskrive hvilke planformer som bør benyttes, om det skal utarbeides en
plan for hele fylket eller planer for bestemte områder eller formål.
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Nasjonale forventninger
Regjeringen legger hvert fjerde år fram
nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging for å fremme en
bærekraftigutvikling i hele landet. De nasjonale
forventningene
skal
følges
opp
i
fylkeskommunenes
og kommunenesarbeidmed
planstrategierog planer, og leggestil grunn for
statlige
myndigheters medvirkning
i
planleggingen. Forventningenesynliggjørmål,
oppgaver og interesser som regjeringen
forventer at fylkeskommuneneog kommunene
legger vekt på for å bidra til nasjonal politikk.
Disseavveiesvidere gjennom regionalpolitiske
vurderingerog videreførestil helhetsløsninger
båderegionalt og lokalt.
Våren2019 kom det nye nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanlegging.I
dokumentetsynliggjørregjeringenfire store utfordringer:
•
•
•
•

Å skapeet bærekraftigvelferdssamfunn
Å skapeet økologiskbærekraftigsamfunngjennomblant annet en offensiv
klimapolitikkog en forsvarligressursforvaltning
Å skapeet sosialtbærekraftigsamfunn
Å skapeet trygt samfunnfor alle

Regjeringenhar bestemt at FNsbærekraftamålskalværedet politiske hovedsporetfor
å ta tak i vår tids størsteutfordringer og dennegangenleggesdet vekt på:
•
•
•
•

Planleggingsom verktøyfor helhetlig og bærekraftigutvikling
Vekstkraftigeregionerog lokalsamfunni hele landet
Bærekraftigareal-og transportutvikling
Byerog tettsteder der det er godt å bo og leve
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Vi bygger Innlandet – utfordringer og muligheter

FNs bærekraftsmål
Fylkestingetfor Innlandetvedtok at FNsbærekraftsmålleggestil grunn for utarbeidelseav
Innlandsstrategien.Dette er i samsvarmed signaleri de nasjonaleforventingene.
FNsbærekraftsmåler verdensfellesarbeidsplanfor å utrydde fattigdom, bekjempeulikhet og
stoppe klimaendringeneinnen 2030.Det er utarbeidet globalemål som gjelder for alle
medlemslandi FN.

Bærekraftmåleneser miljø, økonomiog sosialutvikling i sammenhengog det blir viktig å finne en
god balansemellom mennesker,miljø og økonomi.De tre bærekraftperspektivenehenger
sammenog er avhengigav hverandre.Figurensynliggjørat klima og miljø er grunnleggendefor
både økonomiog mennesker.
Å arbeidemed bærekraftigutvikling er et
stort og sammensatttema, som skal
implementeresi ulike planer og
strategier.Arbeidet må ha et tydelig
politisk eierskapog en god forankringog
samarbeidsklimamed
innlandssamfunnet
Flereav bærekraftmålenefanges
alleredeopp i mangeav
fylkeskommunensplaner og strategier.
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4. Satsi ngsom råder
Satsingsområdene
skaldanneet godt grunnlagfor mer tverrfagligsamarbeidog helhetlig
politikkutforming:
Innbyggere– Innovasjon– Inkludering – Infrastruktur
Derfor har både den tematiskeinndelingeni kunnskapsgrunnlaget,
og arbeidet med
Innlandsstrategien,tverrfaglighetsom utgangspunkt.Med denneoppbyggingenønskervi å
invitere til å se utfordringer og muligheterpå tvers, på nye måter og åpneopp for bredere
og mer inkluderendedeltagelse.

Visjon for innbyggere
Det skal væregodt å bo, leve,jobbe og utdannesegi Innlandet.Vi ønskerat flere skal
flytte hit og tilbringe tid i fylket vårt.
De viktigsteutfordringeneog mulighetenefor innbyggerei Innlandet:
Innlandethar 371 000 innbyggere.Selvom Innlandethar befolkningsvekst,så har det
gjennomde sisteti årenevært fødselsunderskudd.Det er altsåfærre fødte enn antall døde
personergjennomperioden.
I tillegg har store deler av regionenbetydelignetto fraflytting. Uten innvandringer det en
betydeligbefolkningsnedgang.
Innlandeter ogsåden regioneni Norgemed størst andel
eldre, og lavestandel yngrei sin befolkning.Befolkningsframskrivinger
tyder på at disse
effektenevil forsterke segkraftig i åreneframover.Disseendringenei
befolkningssammensetning
gir viktige perspektivernår det gjelder framtidig planlegging,
finansieringog utvikling av ny politikk for Innlandet.
Innlandetsom bo- og arbeidsmarkedsregion,
kan videreutvikles.Utbyggingav infrastruktur,
etableringav universitet,og ikke minst ny sykehusstruktur,er viktige prosjekt med stor
betydningfor innbyggernei Innlandet.Innlandetbyr på mangekvaliteter, med både
bymiljøerog naturopplevelserlett tilgjengelig.Dersomen på en bærekraftigmåte tar
ressursenei bruk, vil dette værefortrinn for Innlandetsbefolkningi årenefremover, og bidra
til at regionenblir et attraktivt sted både å bo og besøke.
For å få til en utvikling i hele Innlandetog en balanseringav folketallsutviklingen,må vi se på
nye løsningerog virkemidlerfor næringsutviklingsom byggerpå regionalefortrinn, og som
styrker verdikjedene.
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Visjon for innovasjon
Vi skalha vilje til utvikling, og skal alltid lete etter bedreløsninger.Innovasjon,bådei
offentlig og privat sektor,skapernye arbeidsplasser
De viktigsteutfordringeneog mulighetenefor innovasjoni Innlandet:
Utviklingog nyskapinger avgjørendefor framtidig vekstog velferd. Det gjelderbåde for å
møte globale,nasjonaleog regionaleutfordringer. Våreforpliktelserknyttet til en
bærekraftigutvikling medførerbehovfor nytenkingknyttet til produkter og tjenester.
Nytenkingog utvikling sikresbest gjennomgrenseløssamhandlingmellom ulike aktører
bådegjennomeksisterendenettverk, men ikke minst gjennomnye koblingerog samarbeid.
Arbeidstakerei Innlandethar i snitt betydeliglaverelønn enn det som er gjennomsnittslønni
Norge.Dette er i stor grad knyttet til dagensnæringsstruktur.Det er ikke nok samsvar
mellom den kompetansensom ungetilegner seg,og de eksisterendearbeidsplassene
som
finnes i Innlandet.Dette er en viktig årsaktil fraflytting og vi må prioritere gjennomde
regionaleplanenefor å snu denneutviklingen.
Verdiskapninggjennombearbeidingav råvarerenten det er fra luft, vann,jord og skog,
krever kraftfulle virkemidlerfor å unngåat man kun blir en råvareøkonomi.Det er
avgjørendeviktig å forstå at Innlandetpå mangeområder er en råvareøkonomi,og at dette
byr på store muligheterog betydeligeutfordringer. Hvilkepolitiskevalgsom tas og ikke tas,
avgjørom Innlandetmestrer omstillingog utvikling av den grønneøkonomien.

Visjon for inkludering
Vi skalbyggedet inkluderendeInnlandetog feire mangfoldet.Alle skal kjennetilhørighet
og trygghet
De viktigsteutfordringeneog mulighetenefor inkludering i Innlandet:
Et velutviklet arbeids-,utdannings-,kultur- og aktivitetstilbud og tilgangtil gode møtesteder,
er forutsetningerfor inkludering.Endringenei alderssammensetningen
betyr at en stadig
mindre andel av befolkningenvil væreinkludert i utdannings-og arbeidslivet.Innlandethar i
tillegg en høyereandeluføre enn landssnittet.Vel 30 000 personer,eller om lag 13,5 prosent
av hele befolkningeni Innlandet,er uføre. De står dermed ogsåutenfor arbeidslivet.

9 | Innlandsstrategien

HØRING2020-2024

Innlandeter avhengigav den enkeltesinnsatsog deltakelsefor å skapetilhørighet og sosiale
nettverk. Det må tilretteleggesfor et godt samarbeidmed offentlige myndigheter,
næringsliv,frivilligheten og andre grupperi samfunnetog sørgefor at flere oppleverøkt
tilhørighet og deltakelsei samfunnslivet.
Ensværtstor andel av innbyggernei Innlandettrives godt. Dette er et godt utgangspunktfor
å byggedet inkluderendeInnlandet.Det er viktig å redusereulikheter knyttet til
grunnleggendesosialeforhold som utdanningog økonomi,og som ogsåkan oppståpå grunn
av store geografiskeavstander.I tillegg har miljøfaktorer,næringsstruktur,folkehelse,
levevanerog helsetjenester,stor påvirkningbådepå befolkningenslivskvalitetog på graden
av inkludering.

Visjon for infrastruktur
Vi må sikre grønn mobilitet, nye møteplasserog tilgjengeligheti et vidstrakt fylke. Derfor
investerervi i veg, kollektivtrafikkog digital infrastruktur.
De viktigsteutfordringeneog mulighetenefor infrastruktur i Innlandet
Innlandeter stort i utstrekningog befolkningenbor spredt.Dette skaperen rekke
utfordringer når det gjelderinfrastruktureni regionen,herunderdet å etableregode
møtepunkt.Det mesteav samferdseleni regionener transportruter inn og ut av regionen,
og i mindre grad mellom regioneneog innad i Innlandet.Befolkningeni Innlandethar mindre
tilgangtil, og bruker vesentligmindre, kollektivtransportenn landsgjennomsnittet.Det
mangleri dag kollektivesatsingersom binder Innlandetsammen.
Enforutsetningfor å sikre vekstog utvikling i hele Innlandet,er en godt utbygd digital
infrastruktur. Bredbåndsutbyggingen
må organiserespå en annenmåte for å få til utbygging
for innbyggernei hele fylket.
Innlandetfylkeskommuneer Norgesstørstefylkesvegeiermed nesten7 000 km med veg.
Det er et betydeligvedlikeholdsbehovpå dette fylkesvegnettet. I tillegg er vegtrafikk
Innlandetsstørstekilde til klimagassutslipp.Klimaendringerskaperutfordringer for
infrastruktureni fylket der særligflom og skredpåvirkerdrift, vedlikeholdog beredskap.
Med et stort antall tilreisendepersoner,særligi høytider og ferier, befolkningsnedgang
og
endret befolkningssammensetning
blant fastboende,har Innlandetviktige utfordringer
tilknyttet infrastrukturenskapasitetog kostnader.Dette skyldesat infrastruktur er orientert
mot enkeltpersontrafikk,og i liten grad mot kollektiveløsninger.Dette gjelderspesielt
jernbane.
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Globale trender
Innlandet legger mange av premissene for egen utvikling. Samtidig er også verden rundt en
drivkraft for endringene som skjer i Innlandet. Derfor er det viktig å være bevisst på de store
strømningene, og at Innlandet også må bidra med løsninger på mange av verdens
utfordringer.
Klimaendringer – Klimaendringene utgjør en viktig utfordring i tida framover med høyere
temperaturer, endret naturlandskap, smeltende isbreer, press på truede økosystem og arter,
mer ekstremvær og mer naturskade på infrastruktur.
Globalisering – Verden blir stadig mindre med digitalisering og internett. Kunnskap og idéer
deles raskt over hele verden. Det gir et bredere tilbud av varer, tjenester og opplevelser, og
gjør at næringslivet har et større marked. Samtidig åpner det for konkurranse som stiller
krav til det å være innovativ og produktive.
Teknologiutvikling – Innovasjonstakten er stadig økende. Vi beveger oss i en retning hvor
den digitale og fysiske verden smelter sammen i større grad. En større del av menneskenes
tid tilbringes i digital interaksjon. Dette gir muligheter for å være i sentrum for utviklingen
selv om man fysisk er i utkanten.
Urbanisering – Utviklingen de siste tiårene tyder på økt mobilitet og økt urbanisering. Flere
vil søke seg mot byer og tettsteder for arbeid og bosetting. Dette ser ut til å gjelde både
regionalt, nasjonalt og globalt.
Aldrende befolkning – I Norge som i store deler av verden vokser andelen eldre i samfunnet,
og Innlandet er av de første fylkene i landet som dette vil gi tydelige utslag. Med en lavere
andel i arbeidsstyrken så vil det kreve økt produktivitet. Samtidig er det muligheter for at
eldre i framtida kan, og vil, jobbe lengre enn før.
Ressursknapphet – Mange steder i verden er det knapphet på viktige ressurser som rent
vann, trygg mat, ren luft, energi, arealer og mineraler. Det betyr at det må utvikles løsninger
for å bruke ressursene mer effektivt. Innlandet har god tilgang på mange av disse
ressursene.
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5. Politikkutvikling for by og bygdInnlandets muligheter
Menneskene er, sammen med naturgitte fortrinn, de viktigste ressursene Innlandet har.
Innlandet er både by og bygd, og vi skal bidra til at hele fylket utvikles på en god måte. For å
få dette til er det viktig med godt samspill. Regionene skal gis redskaper til å dyrke sine
fortrinn. De kommende årene vil det være sentrale satsinger og utviklingsprosjekter som blir
viktige bidrag for å bygge Innlandet, og knytte by og bygd tettere sammen.
Næringsutvikling er kjernen i å bygge Innlandet, og det er viktig å oppmuntre og støtte
bedrifter og gründere som vil investere i nye arbeidsplasser. Naturressursene og
bioøkonomien gir enorme muligheter for verdiskaping og økt sysselsetting. Innlandet er
Norges grønne lunger og matfat, og fylket vårt har derfor forutsetninger for å ta en nasjonal
lederrolle innen det grønne skiftet. Innlandet må sammen bidra til at det skapes nye
arbeidsplasser i fylket. Like viktig som antallet arbeidsplasser, er type arbeidsplasser. Mange
små næringsaktører med høy omstillingsevne og kunnskap om produksjon og teknologi, gir
store fremtidige muligheter.
Det skal føres en aktiv og desentralisert næringspolitikk, og det krever en større grad av
fysisk tilstedeværelse av virkemiddelapparat og nye arbeidsformer med digitale løsninger.
En må i større grad se virkemidlene i sammenheng, være tverrfaglige og være en pådriver for
at alle som jobber for og med næringslivet skal dra i samme retning til det beste for hele
Innlandet fylke.
FNs bærekraftmål skal legges til grunn, og økt produksjon av fornybare råvarer basert på
lokale ressurser er en viktig del av løsningen på klimautfordringene. Offentlige aktører skal
bruke sin innkjøpsmakt både til å nå klimamål, og samtidig sikre et anstendig arbeidsliv og
motvirke sosial dumping.
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Ønsket langsiktig utvikling
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

et innland med levende byer, tettsteder og bygder. Innbyggerne trives og har høy
livskvalitet. I nabolaget bor det folk i alle aldersgrupper, og med forskjellig bakgrunn.
Service-, velferds- og fritidstilbudet i nærmiljøet er godt. Aktive eldre bidrar som frivillige inn
i lag og foreninger. Alle engasjerer seg og kjenner seg inkludert i samfunnet.
et innland med mindre ulikhet og mindre utenforskap. Alle barn skal ha like muligheter og
møte et inkluderende samfunn.
et innland hvor kulturarven og -landskapet ivaretas for å bygge felles identitet og
tilhørighet. Alle kjenner til historien og verner om felles goder og verdier.
et innland med en befolkning med kompetanse tilpasset næringslivets behov.
Grunnopplæringsløpet holder høy kvalitet, og de aller fleste fullfører videregående
opplæring. Det er arbeids- og utdanningsmuligheter for alle. For voksne er det etablert
fleksible og tilpasset opplæringstilbud i alle deler av fylket. Utdanningsløpet bidrar til at
arbeids- og næringslivet får dekket sine behov for kompetent arbeidskraft.
et innland med nye arbeidsplasser. Det satses på å etablere bærekraftige, innovative og
konkurransedyktige arbeidsplasser i hele fylket, særlig innen bioøkonomi, industri, reiseliv,
håndverksfag, helseteknologi, informasjonssikkerhet, spill og underholdning. Privat og
offentlig næringsliv gir grunnlag for meningsfylt arbeid og verdiskaping. Tilgang på
tilrettelagte arbeidsplasser muliggjør et inkluderende arbeidsliv. Kompetansearbeidsplasser
er skapt ved å være attraktiv for nasjonale og internasjonale talenter, bedrifter og kapital.
Det bidrar med økt tilflytting.
et innland med innovative og relevante samarbeidsarenaer. Samarbeid etablerer sterke
koblinger mellom nærings-, lærings-, kunnskaps- og kompetansemiljøer. Virkemiddelbruken
er målrettet, samordnet og forutsigbar.
et innland som legger til rette for møter mellom mennesker. Et levende og mangfoldig
kultur- og organisasjonsliv er arenaer for entreprenørskap og kreativ kompetanse. Innlandet
har sterke kunst- og kulturinstitusjoner, historiske miljøer og aktive nærmiljøer for idrett og
friluftsliv. Frivilligheten stimulerer til deltakelse, ansvar og mangfold.
et innland som er attraktivt for deltidsinnbyggere og turister. Innlandet forvalter tilbudet av
natur, kultur og opplevelser med økonomisk, sosial og økologisk bærekraft til det beste for
alle som oppholder seg i området.
et grønt innland som leter etter løsninger for en bærekraftig framtid. Innlandssamfunnet
reduserer sine utslipp av klimagasser. Skogen er Innlandets grønne gull, som forvaltes på
naturens premisser. Naturen ivaretas og har god vann- og luftkvalitet. Byer og tettsteder er
planlagt og bygget slik at de største konsekvensene av klimaendringene unngås. Det er
etablert god samfunnssikkerhet og beredskap. Innlandet forsyner Norges matbord gjennom
et moderne og bærekraftig landbruk.
et innland med en grønn og robust infrastruktur som møter befolkningens og næringslivets
behov. Det er god mobilitet og sømløse reiser. I større lokalsamfunn har innbyggerne tilgang
til et godt kollektivtilbud. I bygdesamfunnene er det mulig å kjøre bil til knutepunkt for videre
transport. Innbyggene har et godt utbygd bredbånd og god mobiltelefondekning.
et innland hvor alle våre innbyggere har god og bærekraftig tilgang til natur og friluftsliv.
Befolkningen er mer fysisk aktive enn tidligere. Det drives et aktivt folkehelsearbeid som
sikrer god livskvalitet.
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6. Forslag til nye regionale planer
Til grunn for planforslagene ligger det en forutsetning om en tverrfaglig tilnærming og
deltagelse, basert på de fire satsingsområdene Innbygger, Infrastruktur, Innovasjon og
Inkludering.

Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust
infrastruktur
Formål: Innlandet står over for store samfunnsendringer der både befolkningssammensetning, klimaendringer, næringsstruktur og kommunikasjon gir store konsekvenser for
samfunnssikkerheten. I dette bildet er det nødvendig å tenke samfunnssikkerhet der
Innlandets risikobilde må ses i et bredt perspektiv. Digital infrastruktur, bredbånd, er en
viktig forutsetning for å kunne ivareta samfunnssikkerheten. Effektiv organisering,
koordinering og en velfungerende infrastruktur er avgjørende for å sikre innbyggerne
nødvendige og livsviktige tjenester. Det økende antallet deltidsinnbyggerne og turister i
Innlandet er viktig å ivareta for mange kommuner. Planen skal ivareta et komplekst felt der
mange aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor må samarbeide for å sikre Innlandet i ei
framtid med skiftende trusselbilder, store klimaendringer og en befolkning i stor mobilitet.
Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust infrastruktur skal blant annet
bygge på regionale planer for samfunnssikkerhet og beredskap i Hedmark og Oppland.

Regional plan for det inkluderende Innlandet
Formål: Samarbeid om videreutvikling av aktive lokalsamfunn, bred samfunnsdeltakelse og
gode møteplasser skal legge grunnlaget for god livskvalitet, innovasjon og verdiskaping i
Innlandet. Det skal bidra til å løse utfordringer innen økende sosiale ulikheter og
utenforskap knyttet både til folkehelse og arbeidsliv. Samtidig er det behov for i en fornyet
samordnet bolig-, areal og transportpolitikk for hele Innlandet i tråd med nasjonale føringer.
Arbeidet bør ha et todelt fokus som tar opp i seg Innlandets geografiske og demografiske
ulikheter. Innlandets kommuner har ulike utfordringer, og dette krever ulike prosesser og
planlegging. Planen må ha et mulighetsfokus, og bidra til å løse viktige utfordringer i tett
samarbeid med kommunene, staten og andre relevante aktører.
Regional plan for det inkluderende Innlandet kan blant annet bygge på Regional plan for
attraktive byer og tettsteder i Oppland, Areal og transportstrategi for Mjøsbyen, Regional
plan for folkehelse, Regional plan for det flerkulturelle Hedmark.
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Regional plan for klima, miljø og arealbruk
Formål: Legge til rette for mer helhetlig og bærekraftig arealbruk i Innlandet, og en mer
helhetlig vurdering av arealgrunnlagets samlede verdi, kapasitetsutnyttelse og behov.
Formålet er å sikre en bedre styring som gir bærekraft på lang sikt.
Klimaendringer medfører endringer for Innlandet. Målet er å utvikle tiltak og virkemidler for
å redusere utslipp av klimagasser, der det også tas hensyn til effektiv ressursbruk for
samfunnet. Sentrale perspektiv vil være effektiv energibruk og miljøvennlig transport, samt
økt kunnskap om risikoområder og behov for klimatilpasning. I tillegg er det nødvendig med
et helhetlig blikk for å sikre bærekraftig bruk av arealressurser, variert næringsstruktur og
vern av sårbare naturressurser på samme tid. Som landets største hyttefylke med store
ambisjoner om å oppnå høyere verdiskaping innen reiseliv og opplevelsesnæringene, må
bruk av disse ressursene gjøres på en måte som ivaretar den langsiktige samfunnsutviklingen. I arbeidet med en slik plan bør det også foretas en kartlegging av hvilke verdier
ressurser Innlandet har. Innlandet som råvareleverandør trenger tydelige prioriteringer og
offensiv satsing for å realisere verdiskapingspotensialet.
Regional plan for klima, miljø og arealbruk kan blant annet bygge på Regional plan for klima
og energi i Oppland og Energi- og klimaplan for Hedmark.

Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse
Formål: Legge til rette for innovasjon og sikre at Innlandet er bedre rustet til å for fremtidens
behov for rask omstilling og kompetansebehov.
Verdiskaping og innovasjon som et viktig tema som er fremhevet i prosessen. Innlandet bør
ha ambisjoner for å videreutvikle satsingsområdene som blant annet Innlandsutvalget løftet
frem i sin rapport i 2015. Dette må sees i sammenheng med kompetansebehov i framtida og
behov for omstilling. Både Oppland og Hedmark har fulgt opp disse områdene og dette bør
Innlandet videreføre i et langsiktig perspektiv. Det eksisterer mange planer og strategier
innen verdiskaping, FoU og innovasjon. Det bør vurderes å se disse i sammenheng og løfte
frem dette området slik at verdiskapingsperspektivet får en sentral plass og oppmerksomhet
i Innlandet.

Samordning av eksisterende planer / strategier
Som en del av arbeidet med å utarbeide den nye planstrategien må det gjøres det en
evaluering av de mange regionale planer og strategier som allerede finnes. Det må tas
stilling til hvilke planer og strategier som må revideres, sammenslåes eller utgå, med dette er
det krevende arbeid som vil pågå utover i planperioden. Det vises til en egen planoversikt
(Vedlegg A) som presenterer dette i detalj.
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VEDLEGG A
Regionale planer i Hedmark

REGIONALE PLANER som trenger avklaring
Tidsperiode Regionale planer i Oppland

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark
Regional plan for opplevelsesnæringer
Regional samferdselsplan
Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap
Regional plan for klima og energi
Regional plan for framtidas flerkulturelle Hedmark
Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer
Fylkesdelplan for samordnet miljø- areal- og transportutvikling for
Hamarregionen (SMAT)
Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen

2019-2030
2012-2019
2012-2021

2009-2012(20)
20052009-2030

Regional plan for kompetanse
Regional plan for verdiskaping
Regional plan for samferdsel
Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap
Regional plan for klima og energi
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland
Regional plan for folkehelse
Regional plan for Hadeland

Tidsperiode
2018-2030
2018-2030
2018-2030
2013-2024
20162018-2022
2015-2021

2011-2021

Regionale planer som videreføres, men revisjon må vurderes
Regionale planer i Hedmark
Vannbruksplan for Glomma (fylkesdelplan)
Vannbruksplan for Femund-/Trysilvassdraget (fylkesdelplan)

Tidsperiode
2001-2010
1996-2000

Regionale planer i Oppland

Tidsperiode

Regionale planer i Hedmark
Regional plan for Dovrefjellområdet (felles Hedmark og Oppland)

Tidsperiode
2016-2026

Tidsperiode
2016-2026

Regional plan for Rondane – Sølnkletten felles Hedmark og Oppland)
Regional plan for Vestmarka
Regional plan for Forollhogna villreinområde
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag
(Forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene
Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven (vedlegg))
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion
Västerhavet (Grensevassdragene)

201320122013-2025
2016-2021

Regionale planer i Oppland
Regional plan for Dovrefjellområdet (felles Hedmark og
Oppland)
Regional plan for Rondane - Sølnkletten
Regional plan for Ottadalsområdet
Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane
vassregion
Regional plan for vassforvaltning i Vassregion Møre og
Romsdal

2016-2021
2016-2021*

Regionale planer som videreføres i perioden:

2016-2021
2016-2021

*gjelder i små områder
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20132016-2026
2018-

2016-2021*

INNSPILL

Sendes til
post@innlandetfylke.no
Høringsfrist: 30. april 2020

Ytterligere informasjon:
www.innlandetfylke.no
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/
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MØTEPROTOKOLL
KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Fredag 21. februar 2020 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1440.
Som medlemmer møtte:
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Torill Hansen (Frp)
Hege Eriksen (Ap)
Følgende varamedlem møtte:
Gina Marie Sørum Sveen, andre vara for H/Sp/Frp – fratrådte møtet kl. 1230 (etter sak 13)
Lajla Tangen (Ap), andre vara for Ap
Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp
Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap
Ellers møtte:
Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 14, 15 og 16) og
oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sak 17).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.
Møteprotokollen er sendt til:
Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen,
Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:
SAK NR. 10/2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.2020

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.02.2020 godkjennes.

SAK NR. 11/2020

METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN
FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023
Fra behandlingen:
Utvalgssekretær presenterte kommunelovens regler om utarbeidelse
av plan og forslag til metode/opplegg for gjennomføring av risikoog vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planen.
1

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalgets oppgave med å lage en plan for
forvaltningsrevisjon tas til orientering, herunder at planen skal
vedtas av kommunestyret i løpet av 2020.
2. Kontrollutvalget vil basere planen på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og
virksomheten i kommunens selskaper.
3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen (grunnlaget for planen)
gjennomføres som en prosess, forankret i kontrollutvalget,
gjennom 1. halvår 2020. Prosessen gjennomføres i følgende
hovedtrinn:
a) Informasjonsinnhenting og risikovurdering
b) Prioritering – vurdering av vesentlighet
c) Utarbeidelse av plan
4. Informasjonsinnhenting og vurdering av risiko for kommunens
virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper gjøres
primært gjennom bruk av følgende kilder/informasjonskanaler:
a) Informasjon fra kommunen – skriftlig og muntlig
(kommunens virksomhet)
b) Informasjon fra selskapet – skriftlig og muntlig
(virksomhet i selskaper)
c) Informasjon fra eksterne offentlige kilder
d) Kontrollutvalgets, sekretariatets og revisors kunnskap
om virksomheten
5. Prosessen følges opp slik:
a) Rådmannen inviteres til presentere:
- Kommunens administrative organisering.
- Kommunens overordnede system for internkontroll,
herunder kommunens system for risikovurdering og
avvikshåndtering.
- Gjennomførte risikovurderinger av kommunens
virksomhet på overordnet nivå.
- Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunale
samarbeid og vurdering av risiko i tilknytning til disse.
- Oversikt over kommunens eierskap i selskaper og
vurdering av risiko i tilknytning til disse.
b) Revisor engasjeres i prosessen slik:
- Bidra med innspill til aktuelle tema for nærmere analyse
– basert på revisors kunnskap.
- Gjennomføring av foranalyser på utvalgte områder etter
bestilling fra kontrollutvalget.
c) Sekretær bes om å kartlegge aktuelle skriftlige
informasjonskilder (fra kommunen og eksterne offentlige
kilder) og vurdere hvordan disse på en effektiv måte kan
benyttes i arbeidet med planen.

2

SAK NR. 12/2020

FORVALTNINGSREVISJON: BESTILLING AV
FORANALYSER

Vedtak, enstemmig:

1. Bestilling av forprosjekter avventes.
2. Vurdering av eventuelle bestilling av foranalyser vurderes
løpende som en del av arbeidet med risikovurderinger og
utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.

SAK NR. 13/2020

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2020
Fra behandlingen:
Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken presenterte hovedpunktene fra
temaene på konferansen:
• Politikerhets
• Rent drikkevann – hva gikk galt?
• Bærekraft i et revisjonsperspektiv
• Personvern i kommunene
• Bompengeselskapene

Vedtak, enstemmig:

Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen
2020 tas til orientering.

SAK NR. 14/2020

INNLANDET REVISJON IKS: PRESENTASJON AV
SELSKAPET
Fra behandlingen:
Vararepresentant Gina Marie Sørum Sveen fratrådte møtet før
behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre
medlemmer og ett varamedlem.
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte
revisjonsselskapet og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon av selskapet tas
til orientering.

SAK NR. 15/2020

OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS
FOR 2020
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon
IKS for 2020 godkjennes.
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SAK NR. 16/2020

ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2019 FRA INNLANDET
REVISJON IKS

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2019 og avregning av total ressursbruk for revisjon for
2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 17/2020

REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV
FAGOMRÅDET, REVISJONSSTRATEGI OG STATUS FOR
REVISJON AV 2019-REGNSKAPET
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg
Dybdal orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av fagområdet, hovedtrekkene i
overordnet revisjonsstrategi og status for revisjon av
kommuneregnskapet for 2019 tas til orientering.
2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet
tas til orientering.

SAK NR. 18/2020

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
1. Saksliste - Kommunestyrets møte 06.02.2020
2. Saksfremlegg k.sak 04/20 – Utredning om organisering av helseog omsorgstjenesten i Vestre Toten kommune
3. Uavhengighetserklæring fra Innlandet Revisjon IKS – daglig
leder Bjørg Hagen
4. Uavhengighetserklæring fra Innlandet Revisjon IKS –
oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer (Reidun Grefsrud,
Kristian Lein, Ingvild Selfors og Guro Selfors Lund)
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Raufoss, 21. februar 2020.

RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 21. februar 2020.

_________________________
Asgeir Sveen
Leder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

4

NESTE MØTE
Dato:
Tidspunkt:
Aktuelle saker:

ONSDAG 1. APRIL 2020
KL. 0830
•
•
•
•
•
•

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019
Tema: Internkontroll i kommuner
Administrativ organisering
Internkontroll (overordnet nivå)
Risikovurderinger (overordnet nivå)
Plan for forvaltningsrevisjon - overordnet risikovurdering: Drøfting av
aktuelle tema/områder («brainstorming»), vurdering mht. oppfølging av
tidligere vedtak i kontrollutvalget mv. (KU-sak 03/19)
Møte 6/5-20:
• Årsregnskapet 2019 for Vestre Toten kommune – kontrollutvalgets
uttalelse
• Revisorattestasjon: Registrering av antall personer med psykisk
utviklingshemming
Møte 16/6-20:
• Metode og opplegg for utarbeidelse av plan for eierskapskontroll 20202023
• Oversikt over kommunens eierskap i selskaper
• Risikovurderinger – eierstyring og selskaper
• Eierskapsmelding
• Bruk av skriftlige informasjonskilder (interne og eksterne) i arbeidet med
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
Andre saker til oppfølging:
• Barneverntjenesten: Orientering om status (sak 02/20) – høsten 2020
• Fastlegetjenesten: Orientering om status (sak 03/20) – høsten 2020
Tema til vurdering mht. undersøkelser/forvaltningsrevisjon:
• Informasjonssikkerhet og personvern – risikovurderinger (KU-sak 35/19)
• Digitalisering og gevinstrealisering (KU-sak 37/19)
• Kommunens styringssystem (KU-sak 06/19)
• Misligheter og korrupsjon: Risikovurderinger (KU-sak 02/19)
• Varsling - oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 04/19)
• Tilbudet til funksjonshemmede (KU-sak 05/18)
• Tilbudet til rusmisbrukere – oppfølging av tilsynsrapport fra 2015 (KUsak 51/17)
• Bosetting og integrering av flyktninger (KU-sak 07/18, KU-sak 42/17 og
KU-sak 50/16)
• Tilstandsrapport grunnskolen + vurdering av undersøkelser rettet mot
mobbing i skolen (KU-sak 23/18)
• TBU-rapport, analyse av Pleie og omsorg 33 % potensial (KU-sak 58/18)
• Sykefravær og sykefraværsoppfølging (KU-sak 16/19, oppf. 2020)
• LEAN (KU-sak 38/18)
Årlige saker:
• Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 22/17)
• Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 51/17, muntlig avtale)
• Prissammenligning (benchmarking) av revisjonskostnader
• Kommunebarometeret / kostra-analyse
Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):
(ingen)

5

Møteplan 2020 for kontrollutvalget:
•
•
•
•
•
•
•
•

Torsdag 23.01.2020 kl. 0830 – flyttet til tirsdag 04.02.2020 kl. 0830
Fredag 21.02.2020 kl. 0830
Onsdag 01.04.2020 kl. 0830
Onsdag 06.05.2020 kl. 0830
Tirsdag 16.06.2020 kl. 0830
Onsdag 02.09.2020 kl. 0830
Onsdag 07.10.2020 kl. 0830
Onsdag 09.12.2020 kl. 0830
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Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.04.2020
44/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

20/829
SAKSPROTOKOLL - RAUFOSS FOTBALL - ØKONOMISKE
UTFORDRINGER KNYTTET TIL KORONAKRISEN

Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Det legges fram en oppstilling om forholdet til Raufoss Fotball i neste
formannskapsmøte.
Saksordfører: Ahmed Haruun Ali.
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

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
20/829

Arkiv: 105

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.
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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
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SAKSPROTOKOLL - EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR
INNBYGGERE, NÆRINGSLIV OG FRIVILLIGHET KORONAKRISEN

Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis og bemerket at
innspillene fra formannskapets medlemmer er vurdert i saken.
Arve Sørbo (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Vi ber 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!»
Forslag 2:
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.
Bedrifter og privatpersoner fritas for kommunale avgifter med unntak av renovasjon
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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
Sissel Skiaker (SP) fremmet følgende forslag:
«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».
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1-3 og 5- 9. ble enstemmig vedtatt.
Til kommunedirektørens pkt. 4:
Forslaget fra Skiaker ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot.
Forslag 2 fra Sørbo fikk tre stemmer og falt.
Tilleggsforslaget fra Sørbo om at eiendomsskatt utredes til kommunestyrets møte
28.05.2020 ble enstemmig vedtatt.

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
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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


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.
Vi ber om at kommunedirektøren utreder følgende forslag til neste
kommunestyremøte. Det settes av et beløp på inntil 10 mill- Dette skal brukes til å
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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.
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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-reduserebetalingsutfordringer/
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
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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 ikkekvotepliktig 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.

20/760

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.

20/760

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
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Behandling:
Prosjektleder Henrik Kjellsmoen orienterte innledningsvis om tilstand/skader på brua
og kostnader knyttet til ny bru kontra rehabilitering.
Det ble stilt spørsmål om bæreevne og trafikksikkerhet, og det ble bekreftet at bruas
tilstand ivaretar dette i dagens situasjon.
Saksordfører: Ahmed Haruun Ali.
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.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bodil Kristin Evenstad
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Arkiv: GNR 13/607

NYSETHVEGEN - SKOLEBRUA - NY BRU ELLER REHABILITERE
Kommunedirektørens forslag til 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.
Trykte vedlegg:
Nysethvegen bru 1, Spesialinspeksjon, tilstandsvurdering og forslag til tiltak, Safe
Control Engineering AS.
Nysethvegen bru 1, Spesialinspeksjon, vedlegg A (tegning).
Notat vedrørende levetid og bruksklasser for Skolebrua på Nysethvegen i Vestre
Toten kommune, Safe Control Engineering AS.
Fakta:
Begrunnelsen for at denne saken fremmes for kommunestyret nå er primært behovet
for å avklare valg av løsning for Skolebrua, om den skal rehabiliteres eller bygges ny
før prosjektering settes i gang. Det er avsatt 250.000 kr i årets investeringsbudsjett til
prosjektering. Dessuten vil dette prosjektet være ett av mange tiltak knyttet til
utbygging av rådhuskvartalet. Av hensyn til andre tiltak og framdrift, er det ønskelig å
gjennomføre bruprosjektet relativt raskt. Kommunedirektøren vil begrunne dette
nærmere i møtet.
Det er ved rutinemessige inspeksjoner avdekket skader på Skolebrua med betydning
for bæreevne og trafikksikkerhet.
Det ble i 2017 utført spesialinspeksjon og forprosjekt med tanke på rehabilitering for
å øke levetiden og beholde brua. Denne tok for lite hensyn til bæreevnen på
eksisterende konstruksjon, da videre utredning og undersøkelser viste at bruas
gangbaner ikke tåler normalt vedlikeholdsutstyr beregnet etter Vegvesenets
bruklassifiseringshåndbok R412.

20/361

En rehabilitering av en konstruksjon i så dårlig forfatning og med de materialkvaliteter
man har her, vil levetidsmessig være lite gunstig og man må gjøre store tiltak for å
tilfredsstille dagens krav til bæreevne. I praksis vil man måtte etablere nye
gangbaner og stå igjen med kun eksisterende bru under vegbanen, som
det også vil måtte gjøres tiltak ved. Resultatet av en slik rehabilitering vil derfor være
usikkert, både teknisk og økonomisk.
Kostnadsestimat for rehabilitering, lagt til grunn behovet for det som heter
bruksklasse BR10/60 på vegen og vedlikeholdskjøretøy på gangbaner, er grovt
estimert til kr. 6 – 7 mill kroner inkl.mva.
Ny bruoverbygning med 100 års levetid beregnet etter eurokodelaster (betydelig
sterkere bru), delvis etablert på eksisterende og utvidede/nye pilarer er
kostnadsestimert til 8-9.000.000 inkl.mva
Vurdering:
På bakgrunn av kost–/ nyttevurderinger anbefaler kommunedirektøren å etablere ny
Skolebru i Nysethvegen med 100 års levetid bygget etter vegvesenets sine
håndbøker og standarder
Kommunedirektøren anbefaler videre at prosjektet gjennomføres så raskt det lar seg
gjøre, for å sikre god trafikal fremkommelighet under videre utvikling av
rådhuskvartalet.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Bodil Kristin Evenstad
driftssjef
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SAMMENDRAG

Tilstandsvurdering av brua er vurdert på bakgrunn av inspeksjon utført 25. juli 2017, samt data fra tidligere
utførte inspeksjoner. Etter gjennomgang av skadeomfang og årsakssammenheng bekreftes det at skadene
er av en slik karakter at tiltak er påkrevd.

Brua har bruddskade i pilar akse 2 som er av betydning for bæreevnen, ingen øvrige skader med
umiddelbar betydning for bæreevnen. Korrosjon og avskallinger rundt innfestinger av lysmaster er av kritisk
karakter for trafikksikkerheten da det er fare for at mastene kan velte, tiltak er nødvendig så raskt som
mulig. Elementer med skader av mindre konsekvens; fuger, asfalt slitelag g/s, rekkverk, kantdrager og
midtpilar.

På bakgrunn av funnene er det gjort kostnadsestimater (Anbefalt budsjett inklusive reserver, rigg/drift og
mva.) for foreslåtte tiltak.
Vedlikeholdsplan med tilhørende kostnadsestimat oppsummeres slik:
Utføres

Beskrivelse av tiltak

Entreprise inkl. mva. (Avrundet)

1-3 år

Rehabilitering

kr 1 255 000

3- år

Rutinemessig vedlikehold, inspeksjoner

kr 20 000/år

Vedlikeholdsplanen er en veiledende løsning, kommunen velger selv hvilken rekkefølge og når de ulike
tiltakene skal utføres. I dette tilfellet anbefales det at arbeidene utføres snarest for pilar og lyktestolper, og
senest innen 3 år for øvrige skader. I tillegg til anbefalte tiltak, bør det utføres årlig bruvask og fjerning av
begroing ved brua for å hindre unødvendig belastning, samt rutinemessig inspeksjon og tilsyn med brua.
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INNLEDNING
Aktører

Oppdragsgiver:

Vestre Toten kommune v/ Per Morten Stenberg

Oppdragsansvarlig:

Safe Control Engineering AS v/ Tomas Aasbø og Andreas Jahren

2.2

Bakgrunn for oppdraget

Etter oppdrag gitt av Vestre Toten kommune, har Safe Control Engineering AS gjennomført
spesialinspeksjon med utvidet tilstandsvurdering inkludert forslag til tiltak for Nysethvegen bru 1.

Bakgrunn for oppdraget er at det er registrert skader på bruas rekkverk, kantdragere og observasjoner av
enkelte sprekker i landkar og pilarer, samt generelt behov for vedlikehold. I forbindelse med planlagt
nedtapping av dam ble det besluttet å gjennomføre spesialinspeksjon.

2.3

Målsetning og oppbygging av rapport

Målsetningen med rapporten er å fastsette nåværende tilstand, og på bakgrunn av dokumenterte funn,
finne den mest hensiktsmessige metoden for utbedring av registrerte skader. Resultatene av denne
drøftingen skal fungere som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

Fremsatte alternativer vil i rapporten beskrives med utbedringstiltak for de enkelte elementene, estimerte
mengder og kostnader, samt tilhørende skisser.

Rapporten er basert på retningslinjer for innhold i Spesialinspeksjoner, fra Statens vegvesens Håndbok
V441. Grunnlagsdata for brua blir presentert i kapittel 3. Registrerte skader og avvik fra utvidet
tilstandskontroll kan leses i kapittel 4. Anbefalte tiltak er beskrevet, mengdeberegnet og kostnadsestimert i
rapportens kapittel 5 og 6. Løsninger er skissert og vedlagt i Vedlegg A – Tegningsgrunnlag.
Fotodokumentasjon fra tilstandskontroll er vedlagt i vedlegg B.
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GRUNNLAGSDATA
Beskrivelse av konstruksjonen

Brua ligger på Nysethvegen i Raufoss
sentrum, Vestre Toten kommune.
Konstruksjonen er plassert i tilknytning til
et damanlegg. Brua har fire bruspenn,
total lengde 28,3 meter. Fri høyde til
Hunnselva ved inspeksjon(nedtappet
dam) var rundt 2,3 meter.
Konstruksjonen er i sin helhet bygget opp
av plasstøpt betong. Bruas
hovedbæresystem er betongplate i
forskjellige tykkelser grunnet forskjellige
Flyfoto over brua

spennlengder mellom pilarer. Det er to
kjørefelt i midt og et G/S felt på hver side.
Slitelag av asfalt og rekkverk av stål.
Dokumentasjon fra byggeår eller senere tiltak foreligger ikke ved tidspunktet for inspeksjon.
Pos. bredde 060 43.573N, pos. lengde 010 36.730Ø.

3.2

Tidligere inspeksjoner

Det er tidligere gjennomført rutinemessig inspeksjon av brua. Hovedfunn fra seneste inspeksjon, registrert i
SINUS 02.11.2016 av Safe Control Engineering AS, er oppsummert under:

Enkelinspeksjon 2016
Kraftig korrosjon med tverrsnittredusksjon på rekkverk ved innfestning. Rekkverk bør byttes.
Lysmaststolper er også korrodert. Kantdrager har punktvise forvitringer, avskallinger og blottlagt armering.
Fuge i akse 1 mot vest bør vurderes opprettet. Det er en del begroing rundt landkar som bør fjernes. Det er
i tillegg observert enkelte sprekker både i landkar og pilarer, omfanget av dette bør kontrolleres i
forbindelse med tømming/senket nivå i vannmagasin. Det anbefales spesialinspeksjon for å utarbeide en
overordnet plan for utbedring av brua.
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TILSTANDSBESKRIVELSE
Innledning

Målsetting for inspeksjonen er å fastslå tilstanden – kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer, samt
å utarbeide et forslag til tiltak.

Tilstandskontrollen ble utført på plassen 25. juli 2017. Kontrollen ble utført av Andreas Jahren, Safe Control
Engineering AS, med representanter for rehabilitering av damanlegg tilstede. Utstyr som ble benyttet var
vanlig utstyr for fotografering og oppmåling. Identifiserte skader er listet opp i dette kapittelet med
henvisning til relatert fotodokumentasjon i vedlegg B. Skadevurdering, mulige tiltak og våre anbefalinger
følger i kapittel 5. Kostnader er estimert i kapittel 6.

4.2

Visuelle registeringer

Statens Vegvesens Håndbok V441, Inspeksjonshåndbok for bruer, er lagt til grunn for den etterfølgende
visuelle registrering og skadevurdering.

Definisjon av skadegrad:
1:

Liten skade/mangel

Ingen tiltak nødvendig

2:

Middels skade/mangel Tiltak innen 4 – 10 år

3:

Stor skade/mangel

Tiltak innen 1 – 3 år

4:

Kritisk skade

Tiltak straks eller innen ½ år

Definisjon av skadekonsekvens:
B:

Skade/mangel som truer Bæreevnen

T:

Skade/mangel som truer Trafikksikkerheten

V:

Skade/mangel som kan øke Vedlikeholdskostnadene

M:

Skade/mangel som kan påvirke miljø/estetikk

Følgende inndeling av elementer er benyttet:
Element B4

- Fylling

Element C1

- Landkar

Element C2

- Pilar

Element D1

- Plate(hovedbæresystem)
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Element E2

- Slitelag

Element E3

- Kantdrager

Element H11

- Lager/lageravsats

Element H13

- Fuge/fugekonstruksjon

Element H15

- Rekkverk

Element H16

- Vannavløp/drenssystem

Element H21

- Lys

4-3

Kun elementer der det er påvist skader eller mangler er medtatt i den følgende skadebeskrivelsen. Bilder
som viser utvalgte detaljer er vist i rapportens vedlegg B.
Skade

Skadebeskrivelse

nr.

Skadegrad
B

V

T

M

-

3

-

-

-

2

-

-

B 4 - Fylling
B 4-1

Begroing

C 1 - Landkar (Betong)
C 1-1

Riss/sprekk

C 2 - Pilarer (Betong)
C 2-1

Brudd i akse 2

3

3

-

-

C 2-2

Utvasking

-

2

-

-

1

2

-

-

D 1 – Plate(Betong)
D 1-1

Mindre avskallinger og armeringskorrosjon

E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt)
E 2-1

Sporslitasje kjørebane.

-

-

2

-

E 2-1

Krakelering/hull g/s

-

3

3

-

-

3

-

2

2

3

-

-

-

3

3

-

-

3

4

-

-

3

4

-

E 3 – Kantdrager(Betong)
E 3-1

Forvitring/avskalling/armeringskorrosjon

H 1 1 – Lager
H 1 1-1

Bevegelse akse 2

H 1 3 – Fuge/fugekonstruksjon (Asfalt)
H 1 3-1

Riss/sprekk

H 1 5 – Rekkverk (Stål)
H15

Korrosjon

H 2 1 – Lys(lysmast)
H15

4.3

Korrosjon og avskallinger i innfesting

Oppmålinger

Det er foretatt kontrollmålinger av mål angitt på tegninger for videre mengdeberegning og planlegging av
tiltak.
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VURDERING AV SKADER OG FORSLAG TIL TILTAK

5

På bakgrunn av visuelle registreringer og målinger presentert under kapittel 4, vurderes i dette kapitlet
skadenes omfang, årsak og eventuelt behov for tiltak.

5.1

Generelt skadebilde

Brua har bruddskade i pilar akse 2 som er av betydning for bæreevnen, ingen øvrige skader med
umiddelbar betydning for bæreevnen. Korrosjon og avskallinger rundt innfestinger av lysmaster er av kritisk
karakter for trafikksikkerheten da det er fare for at mastene kan velte. Korroderte innfestingssoner av
rekkverk er så omfattende at nytt rekkverk anbefales. Av øvrige skader av mindre betydning nevnes
avskallinger kantdrager, dårlig asfalt på g/s, utvasking av pilarer og krakeleringer av fuger.

Skader som må prioriteres utbedret så snart som mulig er brudd i pilar akse 2 og innfestinger av lysmaster.

5.2

Beskrivelse

5.2.1

Skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene

B4 – Fylling
Med fylling menes masser bak og under konstruksjonen som er plassert for å gi stabilitet til
påstående fundament. Fylling i bakkant av konstruksjonen har som funksjon å sørge for riktig
høydenivå på tilstøtende arealer.

Tilstand

Det er ikke registrert utrasinger, utglidninger eller setninger i fyllingen. Deler av fylling er preget av
kraftig begroing nært inntil brua.

Tiltak

Fjerning av begroing.
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C1 – Landkar

Tilstand

Beskrivelse

Landkar og vinger har til oppgave både å stabilisere bakenforliggende fyllmasser, beskytte fylling og
fungere som opplegg for bruoverbygging.

Landkar ved begge sider er oppført i betong.
Det er observert kun mindre riss/sprekk skader på landkar. Noe erosjon/manglende tilbakefylling
ved landkar.

Tiltak

Skadene er ikke av betydning for bæreevne, trafikksikkerhet eller av en slik grad at det er behov for
tiltak. Erosjon/manglende tilbakefylling ved landkar holdes videre under oppsikt. Dersom det i
fremtiden blir større problemer med setninger ved overgang veg/bru bør tiltak vurderes.

C 2 – Pilar/H 1 1 Lager
Pilar utgjør opplegget mellom landkarene i akse 1 og 5. Pilarene er utført i plasstøpt betong.
e

Beskrivels

5.2.2

Tilstand

Det er ved pilar i akse 2 observert et større brudd på landkarside, som følge av bevegelse mellom
pilar og bruoverbygning/lager. Pilar akse 3 er preget av utvaskingsskader, spesielt oppstrøms side.
Pilarenes fundamentering fremstår som god.

Tiltak

Brudd ved akse 2 utbedres ved å pigge/fjerne løs og avskallet betong. Pilaren påstøpes 200mm
boltet i eksisterende pilar, lager understøpes for å sikres. Utvaskingsskader i pilar akse 3 er ikke av
alvorlig betydning, men det anbefales at pilaren rehabiliteres ved å pusse på ny beskyttende
overdekning når dammen er nedtappet.

5.2.3

D1 – Plate/ E 3 Kantdrager

Beskrivelse

Betongplate med kantdrager utgjør bruas hovedbæresystem og har til hensikt å understøtte
brukslaster som påføres slitelag, og overføre disse til underliggende bærende elementer.
Betongplatens konstruktive tykkelse varierer, se tegning. Platen har oppkanter/kantdragere av
betong med påmontert rekkverk og avløpsrør i kjørebane.
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Tilstand

Det er i under- og overkant registrert mindre avskallingsskader og blottlagt armering, men foreløpig
ikke antatt å ha betydning for bruas bæreevne. Kantdrageren har punktvise større avskallinger og
armeringskorrosjon på begge sider, spesielt ved innfesting av lysmaster.

Tiltak

Skadene repareres med mekanisk reparasjon i forbindelse med utskifting/utbedring av slitelag,

5.2.4

rekkverk og lysmaster. Kantdrager sider og overkant males med diffusjonsåpent belegg.

E 2/ H1 3 – Slitelag/Fuger
Slitelaget skal hindre slitasje på underliggende bærende elementer, og fordele laster fra trafikk og
ferdsel på konstruksjonen til øvrige bærende elementer. Fuger ved bruender skal oppta bevegelse

Beskrivelse

som følge av temperaturlast på bærende konstruksjoner. Disse må derfor være fleksible, men også
tette slik at vann og smuss i minst mulig grad kan trekke ned i underliggende deler av bru og landkar.

Slitelaget over konstruksjonens vegbane er utført i asfalt med tykkelse >5 cm, mens det på g/s del er
kun et tynt lag av asfalt, 20-30mm. Slitelag av asfalt på begge landsider. Brua fuger består av
asfaltfuger.

Tilstand

Det er registrert noe sporslitasje i bruas vegbane, foreløpig ikke alvorlig. Slitelag på g/s deler er
nedslipp og har store hull og avflakkingsskader, ujevne overganger mellom landsider og bru. Skadene
fører til nedsatt trafikksikkerhet og unødig fuktbelastning på underliggende betongplate. Fugene er
preget av bevegelser og noe krakelert.
Eksisterende asfalt fjernes så skånsomt som mulig på bruas g/s deler og erstattes med støpeasfalt

Tiltak

eller fuktisolering med ny asfalt. Overganger mellom brua og landsider g/s utbedres ved å legge nytt
asfalt slitelag inn mot brua, med asfaltfuge i overgang. Fuger holdes under oppsikt og rehabiliteres
ved behov som det er gjort etter siste inspeksjon. Man kunne etablert en mer robust fugeløsning for
brua, men dette er kostbart og anses ikke som nødvendig da underliggende elementer ikke bærer
preg av følgeskader fra dagens løsning.
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H 1 5 – Rekkverk/ H 2 1 Lys
Rekkverket skal sørge for at trafikksikkerheten blir ivaretatt ved å hindre ulykker som følge av
utforkjøring ved og på brua. Brurekkverket er utført i mindre stålprofiler og lyktestolper i stål. Både
rekkverk og lyktestolper er støpt direkte inn i kantdragere.

Tilstand

Rekkverket og lyktestolper er kraftig korrodert/skadet i overgang mot betong og har generelt nedslitt
overflatebehandling. Lyktestolpenes korrosjon har ved innstøpingssoner sprengt ut betongen i
kantdragere og det er fare for at disse kan velte ved kun mindre påkjørsel eller kraftig vind.

Tiltak

Skadene anses for både rekkverk og lyktestolper så omfattende at utskifting av rekkverk og total
rehabilitering med forsterkning/annen løsning for innfesting av lyktestolper anbefales.
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MENGDER OG KOSTNADER
Mengde og kostnadskalkyle

Estimerte kostnader og mengder for anbefalte tiltak er summert opp i tabellen under.1

Fylling
Pilar akse 2

Beskrivelse

Enhet

Fjerni ng a v begroi ng nært i nnti l og under brua
Fjerni ng a v betong/rens k
Fors ka l i ng på s tøp

RS
RS
2
m

1
1
5

m
kg
s tk
RS
RS

3

1
200
10
1
1

RS
2

Rekkverk

Lys

5 000
10 000
15 000

10000
20
500
20000
30000

kr
kr
kr
kr
kr

10 000
4 000
5 000
20 000
30 000

1

30000 kr

30 000

Ma l i ng med di ffus jons å pent bel egg, kompl ett m
Meka ni s k repera s jon punkts ka der overka nt
dekke
RS
Fjerni ng a v s l i tel a g g/s
RS

30

500 kr

15 000

1
1

20000 kr
20000 kr

20 000
20 000

Forenkl et fukti s ol eri ng

m

2

150

250 kr

37 500

Nytt s l i tel a g a v g/s

m

2

150

300 kr

45 000

2

50
4
1
57
4
4

Nytt/ti l pa s ni ng s l i tel a g l a nds i der g/s
As fa l tfuger
Ri vi ng a v eks i s terende rekkverk
Nytt brurekkverk
Avs l utni nger rekkverk l a nds i der
Reha bi l i teri ng/ny i nnfes ti ng s tol per
Sum mengdeoppstilling eks. mva
Us pes i fi s ert
Ri gg og dri ft

m
s tk
RS
m
s tk
s tk

15 %
25 %

Sum entreprisekostnad eks. mva. (avrundet)
Sum entreprisekostnad Inkl. mva.
2

Sum per m vegbane

1

Pris

5000 kr
10000 kr
3000 kr

Betong på s tøp
Armeri ng på s tøp
Bol ti ng på s tøp
Si kri ng a v oppl a ger
Pilar akse 3
Reha bi l i teri ng
Plate/kantdrager Reha bi l i teri ng ka ntdra ger, meka ni s k
repera s jon

Slitelag

Mengde Enhetspris

300
5000
10000
5000
20000
10000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

15 000
20 000
10 000
285 000
80 000
40 000

kr
kr
kr

716 500
107 475
179 125

kr 1 004 000
25 %

377

kr 1 255 000

kr

3 329

Prisene er basert på erfaringstall fra tidligere gjennomførte entrepriser, men det presiseres at det kan være store variasjoner på
entreprenørenes priser for slike oppdrag i ulike deler av landet og ulike regioner grunnet varierende konjunkturer og lokale forhold.
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Bilde 1: Landkar akse 1

Bilde 2: Landkar akse 1
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Bilde 3:Landkar akse 5

Bilde 4: Pilar akse 2
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Bilde 5: Pilar akse 2

Bilde 6: Lager akse 2
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V

Bilde 7: Pilar akse 3

Bilde 8: Betongplate
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Bilde 9: Betongplate

Bilde 10: Slitelag ved landkar akse 1
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VII

Bilde 11: Slitelag ved landkar akse 1

Bilde 12: Slitelag g/s
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Vestre Toten kommune

VIII

Bilde 13: Slitelag g/s

Bilde 14: Begroing

Safe Control Engineering AS

012/NYSETHVEGEN BRU 1
Spesialinspeksjon
Vestre Toten kommune

IX

Bilde 15: Rekkverk

Bilde 16: Rekkverk
Safe Control Engineering AS

012/NYSETHVEGEN BRU 1
Spesialinspeksjon
Vestre Toten kommune

X

Bilde 17: Rekkverk/kantdrager

Bilde 18: Lyktestolpe

Safe Control Engineering AS

012/NYSETHVEGEN BRU 1
Spesialinspeksjon
Vestre Toten kommune

XI

Bilde 19: Lyktestolpe

Bilde 20: Lyktestolpe/kantdrager

Safe Control Engineering AS

Vestre Toten kommune
v/ Henrik Stuve Kjellsmoen

Tvedestrand 28.02.2020

Notat vedrørende levetid og bruksklasser for Skolebrua på Nysethvegen i Vestre Toten
kommune
Det er ved rutinemessige inspeksjoner avdekket skader på Skolebrua med betydning for bæreevne og
trafikksikkerhet. Bæreevnen er svekket grunnet brudd i topp av pilar ved akse 2 og sprekker i bruplate som
følge av dette, ingen øvrige skader med umiddelbar betydning for bæreevnen. Trafikksikkerheten er
redusert grunnet kraftig korrodert rekkverk og lysmaster som er avskallet ved innstøpningssoner, samt
store sprekker/hull i slitelag. Generelt er alle elementer i brua preget av skader og elde, samt dårlig
materialkvaliteter, spesielt betong som er kraftig forvitret.
Det ble i 2017 utført spesialinspeksjon(forprosjekt) med tanke på rehabilitering for å øke levetiden og
beholde brua. Denne tok for lite hensyn til bæreevnen på eksisterende konstruksjon da videre utredning
og undersøkelser viste at bruas gangbaner ikke tåler normalt vedlikeholdsutstyr beregnet etter
vegvesenets bruklassifisering håndbok R412. Grunnet den dårlige betongkvaliteten og glattarmert
konstruksjon stilles det også derfor spørsmål til om bruklassen for vegbanen er tilfredsstillende, denne er
ikke verifiserbar da man ikke har klart å fremskaffe tegninger av eksisterende bru. Bruk av glattarmering
sett opp mot den dårlige betongkvaliteten er en indikasjon på at bæreevnen mest sannsynlig ikke
tilfredsstiller dagens ønske om Bk10/60 og de sikkerhetsmarginer som kreves for dette i en klassifisering.
En rehabilitering av en konstruksjon i så dårlig forfatning og med de materialkvaliteter man her har vil
levetidsmessig være lite gunstig og man må gjøre store tiltak for å tilfredsstille dagens krav til bæreevne. I
praksis vil man måtte etablere nye gangbaner og stå igjen med kun eksisterende bru under vegbanen, som
det også vil måtte gjøres tiltak ved. Resultatet av en slik rehabilitering vil derfor slik vi vurderer det være
usikkert, både teknisk og økonomisk. Kostnadsestimat for rehabilitering, lagt til grunn behovet for Bk10/60
på vegen og vedlikeholdskjøretøy på gangbaner er grovt estimert til kr. 6-7.000.000 inkl.mva delt opp i
følgende:








Rehabilitering av pilarer og landkar - 500.000
Landkar for nye gangbaner - 1.250.000
Nye gangbaner - 1.750.000
Riving av eksisterende konstruksjoner - 300.000
Rekkverk og avsluttende arbeider landsider - 500.000
Rigg og drift 25%
Uspesifisert 20%

Nylig utførte grunnundersøkelser viser relativt lave dybder til berg, ca. 5meter. Dette harmonerer også
med fremskaffede tegninger av dammen. Ny bruoverbygning med 100 års levetid beregnet etter
eurokodelaster(betydelig sterkere bru), delvis etablert på eksisterende og utvidede/nye pilarer er
kostnadsestimert til 8-9.000.000 inkl.mva, delt opp i følgende:



Riving av eksisterende konstruksjoner – 400.000
Rehabilitering av pilarer – 500.000








Nye landkar – 1.750.000
Ny overbygning – 2.500.000
Tilpasning av ny bru mot landsider, noe heving landsider – 750.000
Rekkverk – 300.000
Uspesifisert 15%
Rigg og drift 25%

På bakgrunn av ovenstående er vår helt klare anbefaling å etablere ny bruoverbygning med 100 års levetid,
bygget etter vegvesenet sine håndbøker.

Med hilsen
Safe Control Eng. AS
Andreas Jahren og Kjell Alfred Aaberg

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.04.2020
49/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

18/926
SAKSPROTOKOLL - HÅKONSHALLEN BØVERBRU - ØKT
STØTTE TIL BRANNSIKRING

Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis
Saksordfører: Svein Erik Sørensen.
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.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
18/926

Arkiv: 105.2

HÅKONSHALLEN BØVERBRU - ØKT STØTTE TIL BRANNSIKRING
Kommunedirektørens forslag til 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.

Utrykte vedlegg:
Kommunedirektøren viser til tidligere behandling av saken i kommunestyret:
- Sak 5/19 i møte 31. januar 2019
- Sak 83/19 i møte 26. september 2019

Fakta:
I sak 83/19 i kommunestyrets møte 26. september 2019 ble det fattet slikt vedtak:
«Vestre Toten kommune bevilger samlet 375.000 kroner til brannsikring av
Håkonshallen. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet».
Vedtaket var fattet med bakgrunn i følgende saksutredning fra rådmannen:
«Fakta:
Søknad fra Bøverbru Vel om brannsikring av Håkonshallen har tidligere blitt
behandlet i formannskapet og kommunestyret. Kommunestyret vedtok i møte
31.01.2019, sak 5/2019 følgende:
«Vestre Toten kommune bevilger 100.000 kroner i tilskudd til Bøverbru Vel for
brannsikringstiltak ved Håkonshallen. Tilskuddet er betinget av at
investeringstiltaket blir fullfinansiert. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet».
Som en del av fullfinansieringen skulle Bøverbru Vel – med bistand fra
kommunen - søke fylkeskommunen om tilskudd fra ordningen «Tilskudd til
lokale kulturbygg i Oppland». Søknad om tilskudd ble sendt 25. mars 2019. I
søknad har brannsikringen en totalkostnad på kr. 548.000,- og det ble søkt om
tilskudd på kr. 182.000,- (1/3 av totalkostnad).
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Så langt har Bøverbru vel sikret følgende finansering:
- Totens Sparebank
100.000 kr
- UNI-stiftesen
50.000 kr
- Minnefond
50.000 kr
- Vestre Toten kommune 100.000 kr
- Sum
300.000 kr
Det gjenstår dermed å finansiere 248.000 kroner. Dette er basert på to år
gamle kostnadsanslag, så reelt mangler noe mer enn dette.
Vurdering:
Bøverbru Vel fikk avslag på søknad om kulturbyggmidler til Håkonshallen, jfr.
brev datert 12. august fra Oppland fylkeskommune. Med bakgrunn i avslag på
søknaden, mangler velforeningen reelt 250 – 300.000 kroner for å få
fullfinansiert brannsikringstiltakene.
Det er usikkert om velforeningen makter å skaffe mer ekstern finansiering enn
de 200.000 kroner som allerede er innvilget.
Vestre Toten kommune har allerede bevilget 100.000 kroner. Ny henvendelse
fra Bøverbru vel omhandler i realiteten bistand fra Vestre Toten kommune til å
fullfinansiere investeringstiltaket.
Etter en samlet vurdering basert på den situasjon Bøverbru vel står oppi,
samfunnsnytten og de politiske signalene som tidligere er gitt, vil rådmannen
anbefale å bevilge ytterligere 275.000 kroner til tiltaket.
Kommunen mottok før påske en ny henvendelse fra Bøverbru vel med slik ordlyd /
søknadsformulering:
«Vi henviser til tidligere korrespondanse i saken. Arbeidet med ferdigstillelse går
videre. Det har blitt en del ekstra uforutsette arbeider under vegs, ikke minst når det
gjelder flytting av branntrapp til baksiden av bygget. Hele prosjektet vil bli ferdig i
slutten av april. Kostnadene er som tidligere antydet økt med ca 150.000 kroner. Vi
håper inderlig vi kan få en ordning med midler fra VTk, enten kontant eller som et lån
og at dette kan avgjøres ganske raskt».
Vurdering:
Det er litt uheldig at slike saker kommer i flere omganger. Samtidig har
kommunedirektøren forståelse for at denne type prosjekt er vanskelig både kalkulere
godt nok og finansiere på en enkel måte. Både kommunedirektøren og
kommunestyret har hatt en positiv holdning til å finne løsning på de finansielle
utfordringene til Bøverbru vel knyttet til brannsikring av Håkonshallen.
Kommunedirektøren vil derfor foreslå at kommunen også denne gang bidrar til å
finne en løsning.
Bøverbru vel ber om finansiell støtte enten i form av lån, tilskudd. I tidligere
behandlingsrunder har kommunen gitt direkte tilskudd. Hvorvidt det nå skal gis lån
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eller tilskudd, er en vurdering som kommunestyret selv må gjøre. Tilskudd er
naturligvis mest gunstig for velforeningen, mens lån er gunstig sett fra kommunens
side.
Ut fra en samlet vurdering hvor det vektlegges hva kommunestyret så langt har
vedtatt og den realitet at det er driftsmessig krevende for velforeningen å dekke
løpende drift og vedlikehold av Håkonshallen, vil kommunedirektøren foreslå at
kommunestyret bidrar med tilskudd.
Dersom kommunestyret lander ned på å gi den finansielle støtten som lån, vil
kommunedirektøren foreslå at det gis som et rentefritt lån med nedbetaling over
maksimalt 10 år.
Begge alternativene krever at støtten finansieres av kommunens disposisjonsfond.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Odd Arnvid Bollingmo
20/411

Arkiv: 130.0

LÅNEOPPTAK VESTRE TOTEN RÅDHUS AS TILKJØP AV SAGATUNET DA OG
INVESTERINGER
Kommunedirektørens forslag til 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.

Utrykte vedlegg
Tidligere dokumenter i saken
Trykte vedlegg:
Protokoll fra styremøte i Vestre Toten rådhus AS 6.11.2019.
Protokoll fra styremøte i Vestre Toten rådhus AS 21.4.2020.
Investeringsplan Vestre Toten Rådhus AS 2020-2023
Fakta:
Kommunestyret og Vestre Toten rådhus AS styre har vedtatt kjøp av Sagatunet DA
til en pris på 44,65 mill. kr hvor henholdsvis Vestre Toten rådhus AS skal kjøpe 99 %
til 44,2 mill. kr og Vestre Toten kommune 1 % til 0,45 mill. kr. I tillegg har Vestre
Toten rådhus AS styre vedtatt å låne 4 mill. kr til investeringer for 2020.
Vestre Toten rådhus AS er 100 % eid av Vestre Toten kommune. Selskapet har som
formål å forvalte rådhuset (inkludert NAV-bygget), kulturhuset samt Aas
kommunelokale. Selskapet finansieres av leieinntekter fra kommunen og eksterne
leietakere. Selskapet har ansvaret for alle påkostninger og investeringer i disse
byggene som etter avtale ikke tilligger leietakerne. I hovedsak er dette
regnskapsmessig aktiverbare kostnader som ikke kan føres som ordinære
driftskostnader for leietakerne.
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Kommunestyret har samlet for Vestre Toten rådhus AS gitt garanti som
selvskyldnerkausjon for lån på til sammen 68,57 mill. som i følge regnskapet er på
46,77 mill. ved årsskiftet. Det gir vesentlig bedre rentevilkår ved å gi garanti som
selvskyldnerkausjon framfor simpel kausjon.
Fram til høsten 2008 kunne det kun stilles simpel kausjon, men gjennom endringen
av garantiforskriften for kommuner og fylkeskommuner ble det tillatt å stille
selvskyldnerkausjon. Forskjellen på de to former for garanti er at långiver ved
selvskyldnerkausjon ikke må gå hele veien med gjeldsinndrivelse fra låntager før en
kan kreve garantisten for innfrielse av kravet. Det kan gås direkte på kommunen når
kravet mot skyldneren er forfalt til betaling.
Garantien skal godkjennes av Departementet etter kommuneloven § 14-19.
Vurdering:
Ved også å garantere for 10 % utover lånesummen til å dekke eventuelle renter og
omkostninger vil Vestre Toten rådhus AS få samme lånebetingelser som kommuner
på dette. Det innebærer en reduksjon av lånevilkårene på over 0,5 % i rente ved
alternativt ikke stille garanti som selvskyldnerkausjon. Vestre Toten kommune har
allerede garantert for eksisterende gjeld.
Kapitaldekningsreglene for finansinstitusjoner har fått en utforming som gjør at
låntager kan spare betydelige beløp ved å bruke garantiformen selvskyldnerkausjon.
Det gjør at kommunen må vurdere om den økte risiko en løper ved å imøtekomme
søknaden står i rimelig forhold til besparelsen låntaker får. Den reduserte risiko for
långiver er først og fremst av likviditetsmessig art, mens den for kommunen som
garantist kan være krevende og involvere kommunen i problemstillinger som oppstår
for låntaker. På den annen side blir en tidlig kjent med eventuelle problemer med å
betjene lånet.
I forhold til Vestre Toten Rådhus AS er det heleid av Vestre Toten kommune og vil få
en betydelig besparelse ved å velge denne garantiformen. Det er liten risiko for
mislighold av låneforpliktelsene samt at alle eksisterende lån er gitt garanti som
selvskyldnerkausjon. kommunedirektøren vil derfor tilrå at det gis
selvskyldnerkausjon og at søknaden innvilges.
Garantien har en maksimal varighet på 30 år. Garantiene skal ikke overstige
objektenes levetid og trappes ned i takt med nedbetalingen av lånene jf § 3 i
garantiforskriften.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Odd Arnvid Bollingmo
ass. kommunedirektør
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Vestre Toten rådhus AS
Styret – referat tirsdag 6.11.19 Aas kommunelokale
Styresak 20/19 – Godkjenning av innkalling til møte og referat fra
styremøte 17.06 2019
Styrets vedtak:
Innkalling og referat fra styremøte 17. 06. 2019 godkjennes.

Styresak 21/19 – status regnskap 2019
Styrets vedtak:
Styret tar framlagte status over regnskap 2019 til orientering.

Styresak 21-22/19 - budsjett 2020
Styrets vedtak::
Styret vedtar framlagte budsjett 2020 økonomiplan 2020-2023 som innebærer et låneopptak
på 4,0 mill. kr
Fremstill i eget oppsett virkningen av reduksjon av husleie i 2018- eget regnskap.

Styresak 24/19 - ombygging av rådhuset – framdrift og planlegging
Styret tar saken til orientering og saken følges opp videre av styreleder og forretningsfører.

Raufoss, 6.11 2019
Arild Nikolai Ødegaard

Svein Erik Sørensen
Odd Arnvid Bollingmo

Tonje Bergum Jahr

Vestre Toten rådhus AS
Styret - referat 22.04.20 kl. 21-2130 på Microsoft Teams
Styresak 8/20 – Godkjenning av innkalling til møte
Styrets vedtak:
Innkalling til møtet godkjennes.

Styresak 9/20 kjøp av Sagatunet DA
Styrets vedtak:
Styret vedtar å kjøpe 99 % av Sagatunet DA til en pris på 44,2 mill. kr finansiert med
låneopptak: Styret ber om en gjennomgang av eierforhold og styrets rolle i forhold til
Sagatunet DA til neste styremøte. .

Raufoss, 22.4 2020
Arild Nikolai Ødegaard

Svein Erik Sørensen
Odd Arnvid Bollingmo

Tonje Bergum Jahr

Investeringsplan 2019 - 2022
Aktivitet

2017

2018

2019

2020

2021

2022

100 000
50 000

400 000

500 000
650 000

2 000 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000
2 000 000

1 000 000
2 000 000

1 000 000
2 000 000

1 000 000
2 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Kulturhus
Kommunestyresal

Nytt gulvteppe, gardiner, og oljing av veggpanel
Mobil Scene kulturhuset
Bibliotek
Utrede Lydisolering av vegg mellom bibliotek/fyrverkerisalen
Kjeller kullturhuset Møbler og WC tannklinnikk
Hele kulturhuset
ENØK, ventilasjon, varmegjenvinning, batterier etc.
SUM Kulturhus

350 000

130 000
500 000
630 000

350 000

Rådhuset
El-anlegg

Rehab. El-anlegg, nye himlinger, belysning etc.

Fellesareal
SUM Rådhus

Rehab. av korridorer, trapperom, møterom, toaletter
-

150 000
150 000

Aas kommunelokale
Utvendig

Ny drenering 2 sider, antar 30-40 lm

Fasade
Tekn. Anlegg

Skrape/male utv. fasade/vegger
Utbedre vent.anlegg, kjk-avtrekk etc.
Fyringsanlegg/ bal. vent.anlegg C11
Fukt, mur/puss i kjeller, etc.

Diverse
Prosjektering kjeller

SUM Aas

Totalsum

Alle bygg

100 000
100 000
120 000
600 000
1 900 000

50 000
150 000

100 000
100 000

2 720 000

780 000

600 000

5 370 000

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.03.2020
34/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

19/2783
SAKSPROTOKOLL - PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM
FYLKESKOMMUNEN OG SAMMARBEIDENDE KOMMUNER

Behandling:
Ordfører Stian Olafsen foreslo å utsette saken til neste kommunestyremøte.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
12.03.2020
27/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

19/2783
SAKSPROTOKOLL - PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM
FYLKESKOMMUNEN OG SAMMARBEIDENDE KOMMUNER

Behandling:
Ass.kommunedirektør Odd Arvid Bollingmo orienterte innledningsvis.
Saksordfører: Stian Olafsen.
Vedtak:
Vestre Toten kommune godkjenner utsendt partnerskapsavtale mellom kommunene i
Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2783

Arkiv: 032

PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG
SAMMARBEIDENDE KOMMUNER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Vestre Toten kommune godkjenner utsendt partnerskapsavtale mellom kommunene i
Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

Trykte vedlegg:
Partnerskapsavtale mellom innlandet fylkeskommune og kommunene i innlandet sluttbehandling og signering
Vedtak fnmd, partnerskapsavtale med kommunene og innlandet fylkeskommune
Partnerskapsavtale ifk - kommunene - avtaledokument febr 2020.
Partnerskapsavtale med kommunene og innlandet fylkeskommune - saksframlegg
Fakta:
Samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene i Innlandet bygger på
inngåelse av partnerskapsavtaler – med forpliktende oppfølging av avtalen knyttet til
kommunenes deltakelse i regionsamarbeidet i Innlandet.
Etter høring av utkast til avtale og mottatte tilbakemeldinger i 2019, er
fylkeskommunalt godkjent Partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune
og kommunene i Innlandet sendt for signering. Vedlegges.
Regionrådet sluttet seg i sak 6/05.04.2019 til forslag til samarbeidsmodell og utkast
til partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene. Gjennom
kommunestyresak 50/19 23.05.2019 sluttet Vestre Toten kommune seg til
regionrådets uttalelse:
1. Vestre Toten kommune slutter seg til det framlagte forslaget til
organisering til et forpliktende samarbeid mellom
samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en
partnerskapsavtale.
2. Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer
ambisiøst og bør klargjøres og tydeliggjøres slik at partnerskapet
framstår som mer enn en møtearena hvor man drøfter
høringsuttalelser og planprosesser.
3. Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum
opprettholdes på dagens Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre
ambisjoner om å få til mer regional utvikling må rammene økes med 1
mill.kr pr. region.

Det vises til møtedokumentene for kommunestyremøtet for tidligere avtaleutkast
og vurderingene rundt dette.
Vurdering:
Rådmannen viser til avtaleteksten og tidligere innspill og uttalelse – og anbefaler at
Vestre Toten kommune godkjenner avtalen.
Administrative og økonomiske konsekvenser:
• Gjennom avtalen forplikter fylkeskommunen seg til å yte et årlig tilskudd til
hvert regionråd på 2,5 mill.kroner.
• Kommunene forplikter seg til å yte et samlet årlig tilskudd til regionrådets
utviklingsarbeid på minimum 1,0 mill.kroner. Vestre Toten kommunes andel er
kr. 193.740,-. Faktureres av Gjøvikregionen Utvikling.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Samfunnsutvikling - Regional planlegging, analyse og koordinering
[MottakerNavn] [Kontakt]
[Adresse]
[Postnr] [Poststed]

Deres ref:
[Ref]

Vår ref:
2020/22179-1
Bjarne Højsgaard Christiansen

Dato:
10.02.2020

Partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og
kommunene i Innlandet - Sluttbehandling og signering
Det vises til prosessen som pågikk i 2019 med å utvikle ny samarbeidsform mellom
kommunene og Innlandet fylkeskommune. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid
med de respektive 10 regionråd i Innlandet.
Det ble i løpet av våren utarbeidet et forslag til partnerskapsavtale. Denne var på
høring i alle kommunene (mars-juni) før den på nytt ble behandlet i fellesnemnda for
den nye fylkeskommunen i september 2019. Innlandet fylkesting fulgte i desember
opp med endelig vedtak og en tildeling av budsjettmidler til partnerskapet i tråd med
innholdet i avtalen.
Vedlagt følger partnerskapsavtalen slik den er godkjent av Innlandet fylkeskommune.
Vi beklager at utsendingen av avtalen, etter dette, ikke har fulgt oppsatt
framdriftsplan.
Siden det er den enkelte kommune som er formell avtalepart, og som også forpliktes
økonomisk gjennom avtalen, er det den enkelte ordfører som forutsettes å signere
avtalen.
Vi ber om at kommunen sluttfører behandlingen av avtalen og at den returneres i
underskrevet form til post@innlandetfylke.no så raskt som mulig, fortrinnsvis innen
utgangen av mars.

Med hilsen
Wibeke Børresen Gropen
Avdelingssjef, Samfunnsutvikling

Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
Hamar

Telefon:
E-post:
Internett:
Org.nr.:

+47 62 00 08 80
post@innlandetfylke.no
www.innlandetfylke.no
920717152

Vedlegg:
- Saksframlegg, Fellesnemnda Innlandet fylkeskommune (Sak 58/19)
- Protokoll, Fellesnemnda Innlandet fylkeskommune (Sak 58/19)
- Partnerskapsavtale - Endelig avtaletekst

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Bjarne H. Christiansen
bjarne.christiansen@innlandetfylke.no
48135820
eller
Anne Marie Sveipe
anne.marie.sveipe@innlandetfylke.no
95796280

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

18/00010
Wibeke Børresen Gropen

Behandlet av
1 Partssammensatt utvalg
2 Arbeidsutvalg
3 Fellesnemnda

Møtedato
17.09.2019
17.09.2019
19.09.2019

Saknr
26/19
75/19
58/19

Partnerskapsavtale med kommunene og Innlandet fylkeskommune
Fellesnemnda har behandlet saken i møte 19.09.2019 sak 58/19
Møtebehandling
Kari-Anne Jønnes (H) fremmet slikt tilleggsforslag:
Ved nyansettelser ved / i regionkontorene / regionrådene skal alle ansettes av
kommunen(e).
Votering
Arbeidsutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Tillegg fremmet av Jønnes (H): Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fellesnemnda fattet slikt enstemmig vedtak:
1. Fellesnemnda tar innspillene fra kommunene i høringsrunden til orientering.
2. Fellesnemnda legger en partnerskapsmodell til grunn som formalisert
samarbeidsform mellom IFK og kommunene.
3. Fellesnemnda slutter seg til forslag til revidert partnerskapsavtale.
4. Fellesnemnda har intensjon om å bidra med inntil 2,5 mill. kr til det enkelte
regionråd i tråd med partnerskapsavtalen. Endelig vedtak om økonomisk
andel vil bli gjort i fylkestinget i Innlandet fylkeskommune i desember 2019,
knyttet til behandlingen av årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.
5. Samarbeidende kommuner i Innlandet bes om å slutte seg til framlagt forslag
til partnerskapsavtale og oppfylle den økonomiske delen av avtalen på
tilsvarende måte.
6. Partnerskapsavtalen underskrives av den enkelte kommune og fylkestinget i
Innlandet fylkeskommune i løpet februar 2020.
7. Det gjennomføres en evaluering og enkel revidering av partnerskapsavtalen
innen utgangen av 2020.

8. Fylkesordfører i Innlandet får fullmakt til å underskrive vedlagte
partnerskapsavtale med den enkelte kommune.
9. Ved nyansettelser ved / i regionkontorene / regionrådene skal alle ansettes av
kommunen(e).
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Partnerskapsavtale
mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene i Innlandet

Kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidsparter i det regionale
utviklingsarbeidet og regionrådene / Interkommunalt politisk råd skal være den viktigste
samhandlingsarenaen mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune.
Innlandet fylkeskommune og den enkelte kommune i Innlandet etablerer et formalisert
samarbeid i form av gjensidig forpliktende partnerskapsavtale. Forvaltningen og
oppfølgingen av avtalen knyttes til det etablerte regionrådssamarbeidet i Innlandet.
Partnerskapsavtalen gjelder for fire år og følger valgperioden.
Partnerskapsmodellen baseres på:
- Likeverdighet
- Gjensidige forventninger
- Samarbeid og felles gjennomføringskraft
- Konsensusprinsippet
- Partene legger økonomiske og administrative ressurser inn i partnerskapet
- Grunnleggende like rammer, men med lokale tilpasninger
Ut over de grunnleggende forutsetningene skal partnerskapet kjennetegnes av å være
tillitsbasert, strategisk og tverrfaglig.
Avtaleparter
Partnerskapet består av:
• Innlandet fylkeskommune
• 46 kommuner i Innlandet
Overordnede mål og ambisjoner
Vår rolle som samfunnsutviklere krever dialog, reell medvirkning, samarbeid og koordinert
samhandling for å styre utviklingen i ønsket retning. Partnerskapsavtalen og arbeidet i
regionrådet er derfor partenes viktigste virkemidler for samarbeid og samhandling i Innlandet.
Partnerskapet (kommunene og fylkeskommunen) skal bidra til en samfunnsutvikling til beste for
innbyggere, næringsdrivende og besøkende i Innlandet. Dette partnerskapet skal bidra til å nå
mål i regional planstrategi, regionale planer og andre overordna strategiske planer.
Regionrådet, som arena for partnerskapet, skal utarbeide 4-årige strategiske planer som skal
ligge til grunn for samarbeidet. Strategien skal basere seg på regionens definerte fortrinn og
muligheter. De økonomiske ressursene skal underbygge de valgte strategier og
handlingsplaner. Det skal søkes balanse mellom avtalepartenes ønsker, forventninger og
behov.

Regionrådet skal være en møteplass for god dialog, tidlig involvering og reell medvirkning
mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune. Alle parter skal tilrettelegge for at denne
ambisjonen nås. Det skal også være en strategisk arena for å definere overordnede mål og
strategier, og etablere felles innsikt, forståelse og handlingsvilje. Regionrådet skal drøfte
virkemiddelbruken i Innlandet i et helhetlig perspektiv, og bidra til å utnytte og utvikle regionens
fortrinn som gir Innlandet muligheter og resultater.
Representasjon og møter
Det respektive regionråd i Innlandet (kommunene og Innlandet fylkeskommune) har i felleskap
ansvaret for å forvalte og følge opp avtalen. De deltakende kommuner og fylkeskommunen skal
være representert politisk i regionrådet. Det skal sikres god rolleavklaring og likeverdighet
mellom partene. Det gis åpning for at det kan inviteres andre aktører inn i partnerskapet,
dersom partene er omforent om dette.
Det legges til grunn et årshjul med fire til seks møter pr. år i det enkelte regionråd, der Innlandet
fylkeskommune er representert med politisk ledelse, samt relevant administrativ deltakelse.
Finansielle og administrative rammer
1
Innlandet fylkeskommune yter et årlig tilskudd til hvert regionråd på 2,5 mill. kroner.
•

(Fylkeskommunens tilskudd til Regionrådet for Hadeland utgjør inntil 1,25 mill. kroner og forutsetter en gjensidig
avtale med, og tilsvarende finansiering fra, Viken fylkeskommune og kommunene Lunner og Jevnaker)
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Kommunene yter samlet et årlig tilskudd til respektive regionråds utviklingsarbeid på minimum
1,0 mill. kroner. Bruken av midlene dokumenteres gjennom regionrådets ordinære årsmelding
og til enhver tids gjeldende rapporteringsrutiner og krav.
Regionrådet kan, innenfor fylkeskommunens tilskuddsramme, dekke inntil 50 % av
lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til daglig leder. Restbeløpet stilles til disposisjon som
utviklingsmidler. Med bakgrunn i regionale særtrekk og ulikheter i organisering, herunder
økonomi og administrative forhold, kan det avtales ordninger som ivaretar overgangen til det
nye Innlandet fylke på en hensiktsmessig måte.

Evaluering og revidering:
Partnerskapsavtalen gjelder for fire år og følger valgperioden.
Mål- og resultatoppnåelse skal være en viktig del av partnerskapets arbeid.
Partnerskapet skal evaluere seg selv årlig. Evalueringen innarbeides som en del av
regionrådets årsrapport/melding.
Det gjennomføres en enkel evaluering, med mulighet for justering av avtalen, innen utgangen
av 2020.
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Sted:
Dato :

Signaturer

Even Aleksander Hagen
Fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune
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Ordfører i …………………………………

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00010-68
Wibeke Børresen Gropen

Saksgang
Arbeidsutvalg

Møtedato
17.09.2019

PARTNERSKAPSAVTALE MED KOMMUNENE OG INNLANDET
FYLKESKOMMUNE
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Fellesnemnda tar innspillene fra kommunene i høringsrunden til orientering.
2. Fellesnemnda legger en partnerskapsmodell til grunn som formalisert samarbeidsform
mellom IFK og kommunene.
3. Fellesnemnda slutter seg til forslag til revidert partnerskapsavtale.
4. Fellesnemnda har intensjon om å bidra med inntil 2,5 mill. kr til det enkelte regionråd i tråd
med partnerskapsavtalen. Endelig vedtak om økonomisk andel vil bli gjort i fylkestinget i
Innlandet fylkeskommune i desember 2019, knyttet til behandlingen av årsbudsjett 2020 og
økonomiplan 2020-2023.
5. Samarbeidende kommuner i Innlandet bes om å slutte seg til framlagt forslag til
partnerskapsavtale og oppfylle den økonomiske delen av avtalen på tilsvarende måte.
6. Partnerskapsavtalen underskrives av den enkelte kommune og fylkestinget i Innlandet
fylkeskommune i løpet februar 2020.
7. Det gjennomføres en evaluering og enkel revidering av partnerskapsavtalen innen utgangen
av 2020.
8. Fylkesordfører i Innlandet får fullmakt til å underskrive vedlagte partnerskapsavtale med den
enkelte kommune.

Vedlegg:
• Revidert forslag til partnerskapsavtale med kommunene
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Saksframstilling:
Bakgrunn og status
Arbeidet med å utvikle en ny samarbeidsmodell mellom kommunene i det nye
Innlandet fylke og Innlandet fylkeskommune startet med en samling for alle
kommunene i Hedmark og Oppland i mars 2018. Fellesnemnda fulgte opp med
vedtak den 13.06.18 hvor det ble det nedsatt en referansegruppe for arbeidet med å
utvikle en samarbeidsmodell. Referansegruppa har bestått av regionrådslederne (9),
ordfører i Gran kommune samt to representanter fra fellesnemnda. Det ble i perioden
august 2018 til februar 2019 holdt fire arbeidsmøter med referansegruppa, hvor det
ble skapt en felles forståelse av hva samarbeidet mellom kommunene og Innlandet
fylkeskommune skulle bygge på. Det ble utformet et utkast til et formalisert
samarbeid gjennom en partnerskapsavtale, som beskriver hva samarbeidet skal
bygge på av grunnleggende forutsetninger og hva som reguleres.
Fellesnemnda sitt arbeidsutvalg besluttet enstemmig den 07.03.19 å sende utkast til
avtale ut på høring til alle kommuner og regionråd i Hedmark og Oppland.
Høringsfristen ble satt til 30. juni.
Prosjektleder har i etterkant av høringsperioden arrangert et ekstra dialogmøte med
referansegruppas medlemmer og de administrative lederne i den enkelte region. Her
ble alle innspill gjennomgått. Det er etter dette også gjennomført et eget
administrativt arbeidsmøte med de daglige lederne/regionrådgiverne.
Høringsinnspill
I arbeidsutvalgets høringsnotat til kommunene heter det innledningsvis:
«Fylkestingene i Hedmark og Oppland og Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune
er opptatt av å videreføre det gode samarbeidet, men også videreutvikle samarbeidet
med kommunene og regionrådene når de to fylkene slås sammen fra 2020. Dette
begrunnes ut fra blant annet:
• Generelt behov for å styrke koordinering og samarbeid, både politisk og
faglig, på tvers av kommunegrenser og mellom forvaltningsnivåer.
• Et større geografisk område, med 46 kommuner, stiller den nye
fylkeskommunen overfor både politiske, faglige, økonomiske og
administrative/praktiske utfordringer.»
I høringsnotatet ble det anbefalt at det inngås partnerskapsavtaler med kommunene
med virkning fra 1. januar 2020. Som nevnt ble det ble også sendt med et forslag til
avtaletekst.
Det er kommet inn 9 uttalelser fra regionråd og 25 uttalelser fra enkeltkommuner.
Vedlagt saken følger en sammenstilling av de enkelte uttalelsene.
Hovedtrekkene i uttalelsene er:
• Regioner og kommuner stiller seg bak en partnerskapsmodell for
samarbeidet
• Et godt samarbeid på tvers er viktig for god samfunnsutvikling
• Det etterlyses tydeligere ambisjoner for samarbeidet
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•
•
•

Det synes ikke som om det er modent for en endret geografisk inndeling av
regionrådene
Styrket finansiering av drift og utviklingsmidler gjennom økt
fylkeskommunal innsats.
Arbeidsgiveransvaret for administrativt tilsatte ved regionkontorene ønskes
videreført som i dag.

Vurderinger
Prosjektleder mener at det er gjennomført en omfattende og god prosess med
regionrådene/kommunene i denne saken. Det er lagt ned et omfattende arbeid både
politisk og administrativt.
Ni av ti regionråd og halvparten av kommunene har også benyttet anledningen til å
sende inn uttalelser i høringsperioden. Ingen av uttalelsene gir konkete innspill til
endringer i foreslått samarbeidsmodell eller til avtaleutkastet. Dette er et signal om at
arbeidet og tiden som er lagt ned i prosessen, i godt samarbeid mellom partene, har
vært nødvendig og riktig. Alle innspill som er kommet inn har prosjektleder tatt på
alvor, og har gått i dialog med både regionråd og de administrativt ansatte for å få
tydeliggjort innspillene.
Kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidspart. Regionrådene får en
større betydning i dialogen og samspillet med kommunene, nå som Innlandet
fylkeskommune skal forholde seg til 46 kommuner. Fylkeskommunens oppgaver går
på tvers av kommunegrensene og krever en større regional tilnærming for å kunne
bli løst på en god måte. Fylkeskommunen har ambisjon om å løfte det strategiske og
regionale perspektivet gjennom vår deltakelse i regionrådene.
I denne saken vil prosjektleder spesielt trekke fram følgende forhold:
Hadeland:
Det er viktig at Innlandet fylkeskommune støtter opp under regionrådet for Hadeland,
hvor Gran kommune fortsatt vil ha en naturlig tilhørighet og plass. Derfor vil det bli
arbeidet videre i dialog med Viken for å få på plass en egen avtale om videreføringen
av det regionale samarbeidet i denne grenseregionen.
Fjellregionen:
I Fjellregionen på grensen til Trøndelag i øst, er det nå besluttet at Røros og Holtålen
trekker seg ut av det etablerte regionrådsamarbeidet. Dette samarbeidet har lang
tradisjon og har i mange år har gått på tvers av fylkesgrensa. Dette har først og
fremst en politisk/faglig konsekvens for vår egen region, men kan også innebære
andre aktuelle utfordringer framover. Fremdeles er det seks kommuner igjen i dette
regionale samarbeidet, og samarbeid på tvers av fylkesgrensen vil også være viktig i
tiden framover når det gjelder blant annet næring og tilbud innen videregående
opplæring.
Gudbrandsdalen:
Arbeidsutvalget sa i sitt vedtak ved utsendelse av høringssaken at det maksimalt er
plass til to regionråd i Gudbrandsdalen. Dette har ikke de tre regionene i
Gudbrandsdalen besvart på annen måte enn at to regioner i sine innspill mener at
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det ikke er modent for å endre regioninndelingen på nåværende tidspunkt.
Prosjektleder finner det ikke riktig å gå inn i en videre vurdering av dette temaet nå.
Ambisjoner:
Prosjektleder registrerer at kommunene/regionrådene har positive forventninger til
den nye fylkeskommunens ambisjoner og innsats i det regionale arbeidet. Det er
flere som i sine innspill har etterlyst tydeligere uttrykk for fylkeskommunale
ambisjoner for samarbeidet. Dette er et signal prosjektleder ønsker å ta på alvor.
Avtaleteksten er justert og forsterket på flere aktuelle punkter, blant annet er det
tydeligere uttrykt at kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidspartner og
hva dette innebærer av dialog og reell medvirkning i aktuelle planprosesser mv.
Finansielle rammer:
I forslaget til avtale forplikter Innlandet fylkeskommune seg til å bidra med inntil 2,5
millioner kroner til 9 regionråd, mens det er foreløpig anslått at regionrådet for
Hadeland får en ramme på inntil halvparten. Prosjektleder har merket seg at i
høringen er gitt utrykk for et større økonomisk bidrag fra fylkeskommunen. I
øyeblikket er det knyttet stor usikkerhet til fylkeskommunens rammer til drift og
utvikling fra 2020, og utover i økonomiplanperioden.
I tråd med prinsippene for en partnerskapsavtale ligger det også en forutsetning om
økonomiske bidrag fra kommunene (1 mill. kr pr. regionråd). For enkelte kommuner
kan dette innebære økonomiske utfordringer for 2020. Fylkeskommunen ser at
denne forutsetningen muligens kommer sent for å kunne bli en del av kommunenes
budsjettprosess (selv om prinsippene for dette også ble omtalt i høringsdokumentet i
mars). Fylkeskommunen vil på sin side først ha mulighet til å avklare sine forpliktelser
for dette samarbeidet i forbindelse med den forestående behandlingen av årsbudsjett
og økonomiplan i desember, men intensjonen ligger fast.
Administrativt ansatte:
Prosjektleder har merket seg de tydelige tilbakemeldingene om at den administrative
tilknytningen (arbeidsgiveransvaret) for de daglige lederne/regionrådgiverne bør
videreføres som i dag. I praksis vil dette måtte bety at de administrativt tilsatte i
tidligere Hedmark fylkeskommune vil beholde sitt nye tilsettingsforhold i Innlandet
fylkeskommune fra 1.1. 2020. Prosjektleders prinsipielle vurdering er at det ville være
ryddig om administrative medarbeidere ved alle regionrådenes sekretariater var
tilsatt i kommunene/regionene. På det nåværende tidspunkt synes kommunene i
Hedmark godt fornøyd med løsningen hvor medarbeiderne har et ansettelsesforhold i
fylkeskommunen, og anbefaler at en i perioden framover viderefører en todelt
løsning. Det vil være naturlig at en ved ledighet i stillinger knyttet til sekretariatene i
dagens Hedmark vurderer om det er hensiktsmessig å foreta nyansettelser under
regionrådet/i en kommune. De fast ansatte knyttet til regionrådene i Hedmark er
omfattet av omstillingsdokumentet og har derigjennom en sikkerhet for sitt
arbeidsforhold også videre inn i Innlandet fylkeskommune.
Innfasing av ny samarbeidsmodell
Partnerskap som modell for regionrådene har vært ordinær samarbeidsform i
Oppland i over ti år. Prinsippene om en gjensidig forpliktende avtale, som krever at
begge parter legger inn både administrative og økonomiske ressurser i
partnerskapet, er derfor nytt for Hedmarkskommunene i denne sammenheng. Det vil
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være ti ulike og unike regioner i Innlandet, som skal beholde sin identitet og egne
særtrekk, samtidig som det legges opp til et samarbeid som på det grunnleggende
planet er tilnærmet likt for alle regioner. Arbeidet med vedtekter for regionrådene vil
igangsettes.
Partnerskapsavtale:
Det er den enkelte kommune som er avtalepart for samarbeidet i det enkelte
regionråd, for å oppfylle den økonomiske forpliktelsen. Det er ønske om at
partnerskapsavtalen er underskrevet av Innlandet fylkeskommune og den enkelte
kommune innen 1.februar 2020.
Evaluering og revidering:
Det foreslås videre å gjennomføre enkel evaluering og eventuell revidering av
partnerskapsavtalen i løpet av de to første årene av fylkestingsperioden.
Konklusjon
Referansegruppa og Fellesnemndas arbeidsutvalg har anbefalt å basere det
framtidige samarbeidet på en partnerskapsmodell. Dette har kommuner og regioner i
Hedmark og Oppland stilt seg bak i høringen. Dette betyr at det inngås gjensidige
forpliktende avtaler, som krever at partene legger inn både politiske, administrative
og økonomiske ressurser inn i samarbeidet.
Saken legges nå fram for Fellesnemnda med forslag om å godkjenne det framlagte
forslaget til partnerskapsavtale med 46 kommuner i Innlandet. Det er den enkelte
kommune som er juridisk avtalepart sammen med fylkeskommunen.
Med bakgrunn i regionale særtrekk og ulikheter i organisering, og i tillegg det faktum
at det fortsatt er uavklarte spørsmål knyttet til økonomi og administrative forhold, vil
det kunne bli behov for å etablere ordninger som ivaretar overgangen til det nye
Innlandet fylke på en hensiktsmessig måte. Prosjektleder vil følge opp dette og
komme tilbake med informasjon i saken som følger i desember 2019.
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Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.04.2020
46/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

20/781
SAKSPROTOKOLL - REGIONALT SAMARBEID - SENTRALBORD

Behandling:
Ordfører Stian Olafsen ble erklært inhabil i saken, jfr fvl § 6 (b), og forlot møtet under
behandling av saken
Vararepresentant Paula Elvesveen (MDG) tok sete i møtet i behandlingen av saken.
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis.
Representanten Ahmed Haruun Ali ba om at saken legges fram for kommunestyret.
Formannskapet sluttet seg til anmodningen.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot.
Saksordfører: Sissel Skiaker
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.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Steinar Loeng
20/781

Arkiv: 031

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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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

Gjøvik
S. Land
N. Land
V. Toten
Ø. Toten
Sum

Totalt årsverk
i servicetorget
(inkludert
sentralbord)

Årsverk sentralbord

Ca. 2,7
Ca. 1,4
Ca. 1
Ca. 1
Ca. 2
Ca. 8,1

Ca. 1
Ca. 0,3
Ca. 0,5
Ca. 0,5
Ca. 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











Svakheter

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.
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





Mister lokalkunnskapen/økt
risiko for feil
Mindre fleksibilitet i forhold til
tjenestenivå/funksjonsnivå

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 10.12.20196.1.2020 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.

Gjøvik
Nordre Land
Østre Toten
Søndre Land
Vestre Toten
Sum for 13
dager
Snitt pr. dag

Totale
anrop Ubesvarte Besvarte Svar%
2415
322
2093
88 %
916
215
701
84 %
1353
210
1143
87 %
986
188
798
87 %
1741
279
1462
88 %
7411
570

1214
93

6197
477

87 %
87 %

Lagt på Lagt på
Besvart
innen 5 innen
Besvart 30-60
Total
sek.
30 sek. 0-30 sek. sek.
samtaletid
46
162
1251
354
87:27:54
77
168
473
136
10:00:32
38
76
923
108
25:08:28
72
156
642
110
32:35:56
83
210
1022
270
55:47:23
316
24

772
59

4311
332

978
75

211:00:13
16:13:52

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

Timefordeling for samme periode:
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Snitt
total
samtaletid
pr. dag
6,7
0,7
1,9
2,4
4,2

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.

Totale
anrop Ubesvarte Besvarte Svar%

Lagt
på
innen
5 sek.

Lagt
på
Besvart
innen 0-30
30 sek. 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

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.
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5 på topp-henvendelser:
Gjøvik
1 Kommunale

N. Land

S. Land

V. Toten

Ø. Toten

Faktura

Kommunale
avgifter/fakturaer

Renovasjon/
kommunale avgifter

2 Byggesak

Tildelingskontor
(omsorg)
Skatt

Renovasjon

Planavdeling (byggesak,
oppmåling, landbruk,
miljø)
Skatt- og innfordring

Byggesak + oppmåling

Kontor for tildeling og
koordinering (omsorg) KTK

Byggesak

Veg/gatelys/brøyting

Lønningskontor

Byggesak/plan og
næringsaker/landbruk/vann
og avløp (generelle
tekniske saker)
Lønn

Boligkontor
(kommunal
bolig, Husbank)

Lønn/personal (internt)

Skole/SFO/Skoleskyss

Handikaptransport

avgifter

3 Skatt

4 Veg
5 Renovasjon

Tildeling/NAV

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
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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.
2.
3.
4.
5.

Faktura
Tildelingskontor (Omsorg)
Skatt
Byggesak
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
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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
 Lokal kompetanse
 Sentralbordet er på samme
bygg som fleste
saksbehandlerne sitter.

Svakheter – dagens situasjon
 Stor sårbarhet ved sykdom, ferie og
møter.
 For lite tid til videreutvikling av
servicetorget.
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Muligheter - felles sentralbord
 Større fagmiljø/nettverk

Trusler – felles sentralbord
 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
 Lokal kompetanse
 Nærhet til lokasjon
 Oversikt

Svakheter – dagens situasjon
 Stor sårbarhet ved sykdom, ferie og
møter.
 Generell tidsklemme i forhold til
arbeidsoppgaver
 Vikarer sjelden inne, utfordrende å
holde oppdatert
16

Muligheter - felles sentralbord
 Større fagmiljø/nettverk
 Lik info i Wave
 Redusert sårbarhet ved
fravær/møter
 Back-up ved tekniske
utfordringer/utfall

Trusler – felles sentralbord
 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.
2.
3.
4.
5.

Renovasjon/kommunale avgifter
Tildeling/NAV
Byggesak/plan og næring-saker/landbruk/vann og avløp (generelle tekniske saker)
Lønn
Handikaptransport

SWOT-analyse

Våre sterke sider nå




Drop in-dager
byggesak
Høy svarprosent på
sentralbordet
Betjent
avdelingstelefon á la
barnevern

Muligheter i omgivelsene
og i framtida








Flere har faste dager
de er tilgjengelige –
á la byggesak
Veileder på
servicetorget/innbygger-torget er
tilgjengelig på
telefon for et felles
sentralbord
Flere avdelinger har
en betjent
avdelingstelefon
Selvbetjente
løsninger –
hjemmeside/på
torget
Tastevalg på
sentralbordet

Våre svake sider nå




Utilgjengelige
saksbehandlere
Ulik praksis kalender
i Outlook
Informasjon avdeling
sentralbord

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
18














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
19

- 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 21

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 22

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@ostretoten.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@ostretoten.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
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Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
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SAKSPROTOKOLL - FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES
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Behandling:
Representanten Stian Pettersbakken (AP) foreslo å utsette saken til neste møte.
Avstemning:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
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Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2166

Arkiv: 025

FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE TOTEN
KOMMUNE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Vestre Toten kommune vedtas.
2. Forskriften trer i kraft 30.04.2020.
Utrykte vedlegg:
Folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2019 – 2023.
Trykte vedlegg:
Forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring.
Fakta:
Ny kommunelov slår fast at kommunestyret skal vedta forskrift om folkevalgtes rett til
dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidstidgodtgjøring (§ 8-4),
ettergodtgjøring (§ 8-6) og permisjoner (§8-10).
Kommunestyret vedtok i møte 26.09.2019, sak 90/19, Folkevalgtes arbeidsvilkår for
perioden 2019 – 2023 revidering av retningslinjer og godtgjøringer etter
kommuneloven av 1992 §§ 41 og 42.
Innstillingen til reviderte arbeidsvilkår ble utarbeidet av et arbeidsutvalg bestående av
Elin S. Solberg (H), Svein Erik Sørensen (FRP), Arild N. Ødegaard (SP), Hege
Eriksen (AP), Hans Petter Olsen (SV) og ordfører Leif Waarum.
Det som er nytt er at reglene skal gis som en forskrift og det betyr at kravene til
saksbehandling av forskrifter i forvaltningsloven skal være oppfylt.
Forvaltningslovens § 37 sier følgende:
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før
vedtak treffes.
Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller
interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis
interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir
utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig
opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.
Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal
foregå og kan sette frist for å gi uttalelse.
Forhåndsvarsling kan unnlates forsåvidt den:

a) ikke vil være praktisk gjennomførlig, eller
b) kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens
effektivitet, eller
c) må anses åpenbart unødvendig.
Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke
i at uttalelse gis muntlig. Når saken egner seg for det, kan forvaltningsorganet
bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte.
Etter bokstav c kan høring utelates hvis dette er/anses «åpenbart unødvendig».
Dette unntaket tar sikte på forskrifter som det ikke har noen hensikt å be om
merknader til, for eksempel fordi de omhandler forhold av helt bagatellmessig
betydning for borgerne, eller rent formelle eller tekniske forhold. Det kan også være
forskrifter som bare har betydning for interne forhold i forvaltningen, f.eks instrukser
eller delegeringer som fastsettes i forskrifts form.
Vurdering:
Forvaltningsorganet (her kommunestyret) skal påse at saken er så godt opplyst som
mulig før vedtak treffes. Dette er en vurdering kommunestyret må ta før forskriften
vedtas. Kommunedirektøren anbefaler at for denne saken gjøres forvaltningslovens
§37c og paragrafens siste setning gjeldende, da de som forskriften retter seg mot er i
hovedsak er representert i kommunestyrets møte. Et annet argument er at forslaget
til forskrift bygger på de samme regler om dekning av utgifter, økonomisk tap og
arbeidstidsgodtgjøring som ble vedtatt i «Folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden
2019 – 2023» der alle politiske partier i Vestre Toten var representert i
kommunestyrets behandling.
Kommunestyret må imidlertid vurdere om det er andre som skal høres før vedtak
fattes.
Dersom saken behandles i dette møtet behandles den etter forvaltningslovens § 37c
og § 37 siste ledd.
Kommunedirektøren innstiller på å vedta vedlagte forskrift slik den ligger i
saksfremlegget.
Bjørn Fauchald
Kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder

Vestre Toten kommune
Sentraladministrasjonen

FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE TOTEN
KOMMUNE
Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 30.april 2020 i vedtak --/20 med
hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 8-3, §
8-4, § 8-6, § 8-9 og § 8-10.

§ 1.Formål
Formålet med denne forskriften er å regulere godtgjøringer til de folkevalgte i
Vestre Toten kommune i henhold til kommuneloven
§ 2.Generelle bestemmelser
Alle prosentsatser relaterer seg til ordførerens godtgjøring.
Utbetaling skjer månedlig.
§ 3.Ordfører
a. Ordførerens godtgjøring vurderes særskilt og fastsettes av
kommunestyret foran hver valgperiode.
Godtgjøringen justeres årlig i tråd med nasjonal lønnsvekst på KSområde. Justeringen gjøres den 01.05 hvert år.
b. Ordfører får dekket mobilabonnement samt kostnader for internett
privat (bruken sjablonbeskattes jfr. Skattebetalingsloven). I tillegg
dekkes abonnement på inntil tre aviser. Der hvor det tilkommer
tilleggskostnad for elektronisk avis må billigste løsning velges.
c. Godtgjøringen dekker all kommunal virksomhet som ordførervervet
medfører, og det tilkommer ingen møtegodtgjørelse utover dette.
d. Ordfører gis ved avslutning av vervet etterlønn i inntil 6 måneder.
Etterlønn utover 1,5 måned bortfaller ved inntreden i ny stilling eller ved
overgang til varige trygdeytelser.
e. Sykelønn for ordfører
I forbindelse med sykdom, utbetales det løpende ordinær godtgjøring i
arbeidsgiverperioden (dvs. inntil 16 dagers sykefravær). Dersom
sykefraværet varer utover arbeidsgiverperioden, tilstås det godtgjøring
(etterskuddsvis) beregnet til å utgjøre differansen mellom den
sykelønnen fra NAV som ordfører har krav på å motta som frilanser og
det som ordfører ville ha fått utbetalt i sykelønn som arbeidstaker i
kommunen iht Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS
Telefon 61153300, Telefaks 61153555
E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050 07 01049

§ 4.Varaordfører
a. Varaordførers godtgjørelse fastsettes til inntil 20 % av ordførerens
godtgjørelse. Størrelsen fastsettes i egen avtale med varaordfører,
basert på oppgaver, tidsbruk, mulighet for frikjøp fra egen stilling mv.
Slik avtale godkjennes av formannskapet.
b. Varaordfører får dekket abonnement og bruk av mobiltelefon.
c. Godtgjøringen dekker de oppgaver og plikter som følger av vervet,
herunder representasjon og oppdrag på vegne av ordfører.
d. Når varaordfører trer inn på heltid i ordførerens funksjoner ved
sammenhengende ferier eller sykdom på en varighet som overstiger 5
virkedager, gis varaordfører samme godtgjørelse som ordføreren
e. I tillegg utbetales møtegodtgjørelse.
§ 5. Formannskapets medlemmer
a. Formannskapets medlemmer gis en godtgjørelse tilsvarende 6 % av
ordførerens godtgjørelse.
b. I tillegg utbetales møtegodtgjørelse.
c. Faste godtgjørelsen innbefatter forberedelse til og deltakelse på møter i
formannskapet, formøter og gruppemøter, samt nødvendig samarbeid
med administrasjonen og andre utvalg medlemmene oppnevnes i (eks.
ad-hoc-utvalg mv.).
§ 6. Godtgjøring - ledere av utvalg for kommunale formål og virksomhet
a. Utvalgsledere gis en godtgjørelse tilsvarende 6 % av ordførerens
godtgjøring.
b. Leder av partssammensatt utvalg gis en godtgjørelse tilsvarende 3%
av ordførerens godtgjøring.
c. Fast godtgjøring utbetales over lønnssystemet hver måned.
d. Godtgjørelsen for ledere innbefatter forberedelse til og deltakelse på
møter i utvalgene, formøter og gruppemøter og nødvendig samarbeid
med administrasjonen og andre utvalg medlemmene oppnevnes i (eks.
ad-hoc-utvalg mv.).
e. I tillegg utbetales møtegodtgjørelse i henhold til enhver tid gjeldende
satser fastsatt av kommunestyret.
§ 7. Generelt om møtegodtgjørelser/ tapt arbeidsfortjeneste/ refusjoner
§ 7.1 Utbetaling av møtegodtgjørelse
a. Utbetaling av møtegodtgjørelse til medlemmer i råd og utvalg skjer
hovdsaklig månedlig. Møtegodtgjørelse utbetales «automatisk» ut fra
frammøte, mens det må kreves refusjon av reiseutgifter fra den
enkelte. Ansvaret for utbetaling av møtegodtgjørelser tilligger
møtesekretariatet i sentraladministrasjonen eller den som innkaller til
møtet.
b. To møter samme dag (eks. valgstyret og formannskapet) betraktes
som ett møte.
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c. For medlemmer som oppnevnes i interkommunalt politisk råd, ad-hocutvalg og arbeids- og prosjektmøter som ikke har fast godtgjøring,
tilstås møtegodtgjørelse.
§ 7.2 Skyss- og kostgodtgjørelse
Folkevalgte som bruker egen bil i forbindelse med sine verv, får dekket utgifter
i samsvar med kommunens reiseregulativ ved deltakelse på kurs / møter.
Flere oppfordres til å kjøre sammen når det er hensiktsmessig.
§ 7.3 Omsorgsansvar
Folkevalgte med omsorgsansvar i hjemmet får dekket utgifter til tilsyn i den
tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv.
Utgiften må dokumenteres.
Omsorg av egne barn dekkes ikke når ansvaret overtas av enten mor, far,
besteforeldre eller søsken.
§ 7.4 Legitimert, tapt arbeidsfortjeneste
a. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste refunderes av kommunen for
faktisk/nødvendig fravær fra arbeidsplassen.
b. Som legitimasjon godkjennes bekreftelse fra arbeidsgiver for trekk i
lønn ved fravær med opplysning om den til enhver tid gjeldende
timesats inkl. feriepenger, jfr § 8-5 c.
c. Det kan avtales med arbeidsgiver at denne utbetaler ordinær lønn mot
refusjon fra kommunen. Dette gjelder ikke i de tilfeller vedkommende
har avtalefestet rett til et visst antall dager fri med lønn fra egen
arbeidsgiver pr. år for å ivareta offentlig tillitsverv.
§ 7.5 Selvstendig næringsdrivende
a. Dekkes i sin helhet etter fremleggelse av likningsattest. Tap pr. time blir
utregnet etter brutto årsinntekt dividert på 1950 timer. Dersom
likningsattesten ikke gir gode nok opplysninger for tapt
arbeidsfortjeneste, kan man legge ved utskrift av likningen eller
egenerklæring med utregning av inntektstapet som godkjennes av
kommunedirektøren.
b. Timesats for selvstendig næringsdrivende settes til kr. 250,- pr. time,
dersom ikke annet blir klart dokumentert.
c. Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til kr. 3000 pr.
dag (gjelder lønnstakere og selvstendig næringsdrivende).
§ 7.6 Ulegitimert, tapt arbeidsfortjeneste
Det utbetales kr. 250 pr. time for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for
studenter, hjemmeværende og arbeidsløse m.v. som ikke kan fremlegge
dokumentasjon for direkte tap i inntekt.
§ 7.7 Regler for oversendelse av refusjonskrav
a. Sekretariatet for utvalgene har ansvar for at protokollene fra møtene
inneholder liste over møtedeltakerne og møtets varighet som grunnlag
for godtgjørelse.
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b. Følgende legges til grunn ved krav om tapt arbeidsfortjeneste:
Frammøteprotokoll og møtets varighet (antall timer i hht møteprotokoll),
samt to timer for medgått reisetid og gruppemøter. For møter utenfor
kommunen dekkes faktisk reisetid.
c. Møtedeltakerne har selv ansvar for levere regning for kjøregodtgjøring
og tapt arbeidsfortjeneste senest en måned etter møte. Det kan avtales
andre frister med møtesekretariatet dersom praktiske grunner tilsier
det.
d. Reiseregning og krav om tapt arbeidsfortjeneste skal registreres i
kommunens elektroniske system.
e. Det kan søkes om å få dekke hele dagen der arbeidsforholdet tilsier at
det ikke er mulig å tiltre jobben uten fast tidspunkt.
§ 7.8 Stiftelser, legater, styreverv mv.
Kommunen utbetaler ikke møtegodtgjørelse for møter i stiftelser/legater/styrer
hvor organet selv fastsetter og utbetaler møtegodtgjørelse. Krav om
møtegodtgjørelse m.m. stiles direkte til det enkelte organet.
§ 8. Reduksjoner/trekk i fast godtgjøring ved fravær
a. Ved ikke meldt fravær/forfall fra ordinære møter og andre møter som
omfattes av fast møtegodtgjørelse, trekkes det i den faste
godtgjøringen med en dagsats for godtgjøringen med kr. 2.000,- for
formannskapets medlemmer og utvalgsledere og kr. 1.000,- for ledere
av øvrige faste utvalg.
b. Dersom en representant med fast godtgjørelse deltar i mindre enn
halvparten av det antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret,
reduseres den faste godtgjørelsen tilsvarende. Reduksjon gjøres ved
senere utbetaling av godtgjørelse eller innbetales etter regning.
§ 9. Utstyr
Kommunestyret vedtok i møte 9. juni 2011 innføring av papirløse møter i
saksgangen i politiske møter, jfr. egne retningslinjer for bruk av mobilt utstyr.
Bruk av papirløse møter forutsetter at det ikke sendes ut papirer til møtene,
men sendes som filer elektronisk til iPad. Bruk av løsningen er obligatorisk og
brukes for representantene i alle utvalg.
Medlemmer i kommunestyret og faste utvalg + første vara har fått utdelt iPad.
§ 10. Permisjoner
Folkevalgte som har et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse, har etter
søknad rett til permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10,
12-12 og 12-15.
Søknad om permisjon avgjøres av kommunestyret.
§ 11. Forsikring
I henhold til kommunelovens § 8-9 har kommunen egen gruppelivsforsikring
etter Hovedtariffavtalens (HTA) §10 for ordfører og alle politikere er mens de
er i politisk virke dekket av yrkesskadeforsikring etter HTA §11.
Politikere er ikke dekket av kommunens fritidsulykkesforsikring.
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§ 12. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 30.04.2020.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
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Vegard Skogen
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Arkiv: 026

POLITISK ORGANISERING - VALG AV REPRESENTANTER TIL OPPVEKST- OG
VELFERDSUTVALGET OG PLANUTVALGET
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Følgende medlemmer og varamedlemmer velges inn i utvalgene:
Oppvekst- og velferdsutvalget
Navn medlem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parti

K

M Navn varamedlem

Parti

K

M Navn varamedlem

Som leder av utvalget velges
Som nestleder av utvalget velges
Planutvalget:
Navn medlem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Som leder av utvalget velges
Som nestleder av utvalget velges

Fakta:
Kommunestyret vedtok i møte 5. mars 2020, sak 18/20, opprettelse av nytt utvalg.
Kommunestyret fattet slik vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å opprette nytt utvalg med hjemmel i Kommunelovens
§ 5-6.
2. Utvalget benevnes «Oppvekst og velferdsutvalget»
3. Utvalget består av ni medlemmer og like mange varamedlemmer.
4. Kommunedirektørens forslag til mandat og rammer vedtas som
retningsgivende for utvalgets arbeid. Innen sommeren 2020 vedtas nytt
delegeringsreglement for Vestre Toten kommune. Utvalgets myndighet
spesifiseres i dette reglementet.
I kommunedirektørens beskrivelse av rammer for utvalget, herunder utvalgets
størrelse, sammensetning og ledelse, framgår det at det skal velges ni
representanter i det nye utvalget, samt at planutvalget reduseres fra 11 til ni
medlemmer.
Det betyr at det må velges «nye» medlemmer både i oppvekst- og velferdsutvalget
og i planutvalget.
Følgende sammensetning er foreslått av gruppelederne:
Oppvekst- og velferdsutvalget
Navn medlem
1.
Lene Myhrvold
2.
Lasse Rian
3.
May Brit Syversen Huuse

Parti
AP
AP
AP

K
X
X

M Navn varamedlem
1. Henning Karlsen (AP)
X 2. Silje Sandsengen (AP)
3. Lise Thomassen Midtskogen
(MDG)

4.

Thorhild K.R. Løkken

AP

X

5.
6.
7.
8.
9.

Dorthe Ødegaard
Sissel Skiaker
Per Erik Bergstuen
Kjetil Sangnes
Anders Vildåsen

SP
SP
FRP
H

X
X

UAVH

4. Kjersti Haugen (R)
5.Hanne Lise Hagebakken (SV)
1.
X
X
X

Som leder av utvalget velges Lene Myhrvold
Som nestleder av utvalget velges Kjetil Sangnes

Planutvalget:
Navn medlem
1.
Frode Engen
2.
Paula Elvesveen
3.
Rolf Erik halle
4.
Trine Gravdahl Strande
5.
Tor Sundheim

Parti
AP
MDG
AP
AP
R

6.
7.
8.

SP
SP
SP

9.

Aage Midtbu
Hans Kristian Thorsrud
Håvard Johansen
Lindgaard
Anne Karin Synstelien

FRP

K
X
X

M Navn varamedlem
X 1. Torhild K.R. Løkken
2. Lasse Rian
X 3. Veslemøy Linde
4. Hanna Elise Hagebakken
X 5. May Brit Syversen Huuse
6.Jon Aaslund
X 1.
X
X

X

Som leder av utvalget velges Frode Engen
Som nestleder av utvalget velges Paula Elvesveen
Vurdering:
Etter kommuneloven § 5-7 kan kommunestyret selv opprette og omorganisere utvalg
for kommunale formål og for deler av den kommunale virksomheten.
Det er kommunestyret selv som velger medlemmer og varamedlemmer til utvalget,
og det er kommunestyret som velger leder og nestleder. Medlemmene kan velges
enten ved avtalevalg eller forholdstallsvalg.
Medlemmene skal velges på vanlig måte, det vil si at det skal være avtalevalg så
lenge det ikke er minst ett medlem som krever forholdstallsvalg, jfr kapittel 7 om valg
til folkevalgte organer.
Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.
Kravet til lovmessig kjønnsfordeling er gjeldende, jfr kommuneloven § 7-6, 7-7.
Innstillingen til valg av representanter til utvalgene er utarbeidet av gruppelederne i
de respektive partiene.
Det forventes at det fremmes forslag på representanter fra opposisjonen i alle
posisjoner til møtet.
Kommunedirektøren påpeker at det innkomne forslaget til sammensetning i
planutvalget ikke oppfyller kravene til lovmessig kjønnsbalanse som følger av
kommunelovens § 7.
Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder

Vestre Toten kommune
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SAKSPROTOKOLL - STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 2023

Behandling:
Kultursjef Elisabeth Lund orienterte om saken.
Saksordfører: Stian Pettersbakken.
Vedtak:
Kommunestyret støtter framlagte høringsutkast til Strategiplan for Mjøsmuseet AS
2020-2023

Vestre Toten kommune
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Elisabeth Lund
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STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 - 2023
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret støtter framlagte høringsutkast til Strategiplan for Mjøsmuseet AS
2020-2023

Trykte vedlegg:
Høringsutkast til Strategiplan for Mjøsmuseet AS 2020-2023
Fakta:
Vestre Toten kommune som eier av Mjøsmuseet, har mottatt høringsutkast til
Strategiplan for Mjøsmuseet AS 2020-2023. Høringsutkastet inneholder:
 oppnådde resultater i forrige periode
 prosesser på ulike forvaltningsnivåer
 prinsipper, status og utfordringer for Mjøsmuseet
 strategiske mål for neste periode
Vurdering:
Kommunen inviteres til å delta i mange høringsprosesser. Det er hverken riktig eller
mulig å fremme alle høringssakene for kommunestyret. Denne saken finner imidlertid
kommunedirektøren så viktig for Vestre Toten kommune at det er riktig både at
kommunestyret blir gjort kjent med saken og ikke minst kan avgi en uttalelse.
Høringsutkastet gir en oversiktlig og utfyllende status for museumsarbeidet i vår
region. For Vestre Toten kommune er etablering av industrimuseum på Raufoss av
særlig betydning. Etableringen vil etter planen innebære en konsolidering av Raufoss
industrihistoriske samlinger (RIHS) inn i Mjøsmuseet. Et industrimuseum på Raufoss
som finansieres av stat, fylke og lokale bidragsytere vil bety en ny virkelighet for
formidling av industrihistorien i Vestre Toten. Et museum i Bygning 5 vil være
tilgjengelig for studenter, skoleelever og innbyggere generelt, og bety mye for
forskning, identitetsbygging og stedsutvikling. Frivilligheten som er knyttet til Historisk
senter vil bli ivaretatt og få bedre kår. Raufoss har en særegen industrihistorie som
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må formidles på Raufoss, og museet vil ligge fysisk plassert i en levende industripark
i stor utvikling, med et fortid-nåtid-fremtidsperspektiv.
Mjøsmuseet har gjennom de siste årene gjort en stor innsats som forvalter av
Stenberg i Vestre Toten, med viktige oppgraderinger og stor økning i
formidlingsaktiviteten. Museets tilbud for barn og unge er av særlig betydning for
lokal identitetsbygging og tilhørighet.
Mjøsmuseet har stor betydning for bygging av Totenidentiteten både på bygda og
knyttet til industrien og tettsteds- og byutvikling. Museene i Norge står foran en ny
runde med konsolideringer. Strategien viser mulige utfall av denne prosessen.
Valgene som gjøres i neste strategiperiode vil være av betydning for utfallet.
Kommunedirektøren stiller seg bak høringsutkastet og anmoder kommunestyret om
å gjøre det samme.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Elisabeth Lund
kultursjef
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Høringsutkast til:

Strategiplan for Mjøsmuseet AS 2020-2023
Bakgrunn
Styresak 05/2019 (21.02.2019) der det ble vedtatt:
«Det iverksettes et arbeid med Strategiplan 2020-2023. Prosessen gjennom 2019 skal
involvere ansatte, eiere og sentrale samarbeidsparter. Det tas sikte på et notat til
junimøtet og et eierseminar til høsten. Planen skal ende i vedtak i styret våren 2020.»
Målgruppa for Strategiplanen er styret for Mjøsmuseet, eierne, ansatte og samarbeidsparter.
I vedtektenes § 4 Retningslinjer for driften av selskapet står det blant annet:
”Mjøsmuseet AS skal være et møtested for arbeid med natur, kultur, kunst og teknologi
mellom fortid, nåtid og fremtid i museets ansvarsområde. Museet skal videreutvikle sin
kompetanse på Mjøsas natur- og kulturhistorie. Museet er en vitenskapelig institusjon som
skal drive forskning, dokumentasjon, innsamling, aktivisering, vern og formidling knyttet til
den totale historien i ansvarsområdet. Museet skal samarbeide med offentlige myndigheter,
næringslivet og private aktører med og for utvikling av museets ansvarsområde. Museet kan
ta på seg nasjonale oppgaver. Driften av museet skal være i samsvar med retningslinjene for
det internasjonale museumsforbundet (ICOM)”.

Planer
Strategiplanen er styrets overordnede plan med målsettinger, vegvalg og tiltak for å nå målene
for 2020-2023. Under Strategiplanen har styret vedtatt følgende fagplaner:




Plan for samlingsforvaltning
Sikringsplan
Plan for formidling

Det bør arbeides med plan for forskning, plan for digitalisering og plan for frivillighet i løpet
av den nye planperioden.

Oppnådde resultater i forrige strategiplan
Den forrige strategiplanen gjaldt for perioden 2017-2019. Den hadde følgende strategiske
hovedmål:
1. Stabilisere og øke det årlige totalbesøket. – Dette ligger nå stabilt på over 30 000 besøkende.
2. Styrke gjenstandsforvaltningen gjennom økt digital registering og formidling og bygging av
nytt gjenstands magasin på Eiktunet. Avhende flere antikvariske bygninger. – 5400
gjenstander er nå rengjort, fotografert, digitalisert og lagt ut på digitaltmuseum.no.
Gjenstandsmagasinet på Eiktunet er under bygging. 7 antikvariske bygninger og 120
gjenstander er avhendet i perioden.
3. Etablering av nye helårs basisutstillinger i Holmen Brænderi. Glassutstilling i 2017 og
temporær utstilling i løpet av perioden. Ved en eventuell framtidig frigjøring av dagens
funksjoner i Gjøvikhallen, ønsker Mjøsmuseet å utrede den til museumsformål. –
Glassutstillingen ble åpnet i 2017. Museet har fått en prinsipiell tilslutning til å kunne
disponere Gjøvikhallen når nytt kulturhus for Gjøvik kommune står klart.
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4. Tilrettelegging for formidling av industrihistorien i regionen. – Utført på Kapp melkefabrikk.
Utarbeidet forprosjekt for Raufoss.
5. Omfattende ordning og digital tilgjengeliggjøring av arkiv, foto og lyd/bilde. Etablere digitale
plattformer for formidling og tilgjengeliggjøring av anlegg. – 10 300 fotografier ligger nå ute
på digitaltmuseum.no. Arkiver er ryddet, ordnet og registrert. Lyd- og filmopptak er
digitalisert.
6. Økt antikvarisk bygningsvedlikehold og sikring av bygninger og samlinger.
Bygningsvedlikeholdet har vært en prioritert oppgave i perioden. – Pr. utgangen av 2019 har
museet 79 antikvariske bygninger. 63 på TG 1, 11 på TG 2 og 5 på TG 3. Dette er en vesentlig
forbedring av dette området. Det er brukt rundt 30 millioner kroner på bygningsrestaurering
de siste 8 åra.
7. Levere forskning gjennom å øke forskerkompetansen blant museets ansatte, delta i eksterne
forskningsprosjekter og stille våre samlinger mer til rådighet for forskning. – En
fagfellevurdert artikkel er levert i perioden. Samlingene har blitt brukt i flere
forskningsprosjekter. Årboka har formidlet mange vitenskapelige artikler.
8. Øke antallet frivillige aktører. Frivilligheten er stor og god.
9. Utvikling av Mjøssamlingene innenfor de spesielle utfordringene knyttet til et stort geografisk
arbeidsområde. – Flere store prosjekter på slippen, bygninger og fartøyer er gjennomført i
samarbeid med de frivillige.
10. Levere kompetente tjenester innen rådgivning og samarbeid knyttet til lokal og regional
utvikling. – Gjennomført spesielt gjennom Bygningsvernrådgiveren sitt arbeid og museets
samarbeid med kommune og fylkeskommunen.
Mjøsmuseet har i løpet av denne perioden blitt en attraktiv samarbeidspart både for eierne,
lokalsamfunnet, næringsliv, antikvariske myndigheter og frivillige. Selv om hovedressursene har blitt
brukt på samlingsforvaltning i vid forstand, har formidlingsresultatene økt både i volum og kvalitet.
Måloppnåelsen på planens 10 punkter har vært stor.

Prosesser på statlig nivå
Kulturministeren startet i 2019 en prosess med å lage en egen stortingsmelding om museum.
Denne skal bygge på den siste kulturmeldinga. Museumsmeldinga er signalisert til å være
ferdig på nyåret/våren 2021. Den vil gi en oversikt over musea i det nasjonale nettverket, si
noe om ytterligere konsolideringer, understreke behovet for sponsing/samarbeid med
næringslivet generelt og reiselivet spesielt. Som et grunnlag for meldinga gjennomfører
Kulturdepartementet nå en rekke undersøkelser og registreringer bl.a. brukerundersøkelser
ved alle musea.
Det som har skapt mest debatt er forslaget om at statstilskuddet til musea skal overføres og
forvaltes av de nye regionene. Målet er at de nye regionene skal få nye oppgaver og at makta
skal spres. Departementet signaliserer at ingen museer bør få et statlig driftstilskudd på mer
enn 49 %. Majoritetsfinansieringen må komme fra fylke, kommuner og næringsliv.
Mjøsmuseet ligger i dag på litt under 49 % i statstilskudd. Dette forventes det å komme mer
klarhet i gjennom stortingsmeldinga. Prinsippet om armlengdes avstand og museenes frie
redaksjonelle stilling ligger til grunn.
Kulturdepartementet har gjennomført dialogmøter og drøftingsmøter i alle regionene i løpet
av 2019. Fra departementets side er det helt klart at det ikke skal bli flere museer. I
underarbeidene til kulturmeldinga har det kommet forslag om vesentlig færre og større
museumsenheter (Hagenutvalget). Spørsmålet om en ytterligere konsolidering innen
museumssektoren har kommet opp. Det er tydelig at de aller minste enhetene som får tilskudd
over denne ordningen, vil bli utfordret på dette spørsmålet. Mjøsmuseet må i forbindelse med
strategiplanarbeidet ha tenkt på mulige framtidige alternativer for organisering/sammenslåing.
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En museumslov og et akkrediteringssystem for musea i det nasjonale nettverket er på
trappene. Dette vil helt klart føre til større museumsenheter. Mjøsmuseet er alt i dag en av de
mindre musea i nettverket.
Kulturrådets vurderinger for 2018 av musea i det nasjonale museumsnettverket
Hovedpunktene i vurderingen av Mjøsmuseet:








Mjøsmuseet er en nokså liten organisasjon
Blant de museumsfaglige hovedområdene er museets arbeid med samlingsforvaltning
og formidling sterkest i 2018
Lite forskning og mangler forskningsplan
Arbeidet med immateriell kulturarv er meget tilfredsstillende (spesielt
tradisjonsmusikkarbeidet)
Sett i forhold til antall årsverk har Mjøsmuseet relativ store samlinger, spesielt av
kulturhistoriske bygninger og foto
Museet har en tydelig reduksjon av restanser på gjenstandsregistering
Fotosamlingen er stor og der øker restansene

Sammenlignet med de andre musea i det nasjonale nettverket, framstår Mjøsmuseets økonomi
i 2018 med følgende hovedtrekk:




Meget stor prosjektøkonomi finansiert med eksterne tilskudd
Låge billettinntekter (mange gratisarrangementer)
Stabilt besøkstall

Prosesser på fylkeskommunalt nivå
Fra 01.01.2020 ble Hedmark og Oppland fylkeskommune slått sammen til Innlandet fylke.
Musea i Oppland (MiO) har hatt flere møter der det nye Innlandet fylke og museumsmeldinga
har vært tema. Vi har også hatt flere fellesmøter med administrasjonen i Hedmark
fylkeskommune og ANNO museum. Vi har sammen etablert Museumsforum Innlandet. Vi
har også møtt den nye fylkesrådmannen Trond Bamrud. Hans hovedbudskap til musea i
Innlandet var:
1. At dere er opptatt av hvordan dere kan bruke gjenstandene, menneskene og
relasjonene til å skape stolthet og identitet i Innlandet
2. Finne nye spennende vinklinger på historia
3. Gjøre det attraktivt å bo i Innlandet – her har musea en viktig rolle
4. Dere har viktige arenaer og arrangementer.
Museumsforum innlandet og fylkets holdning til museumsutviklinga nå, er å være med i den
nasjonale prosessen, men å avvente stortingsmeldinga om museum. Fellesnemda for Hedmark
og Oppland fylkeskommune fattet følgende vedtak i museumssaken 19. september i år:

1) Fellesnemnda vil at det gode samarbeidet mellom museene og fylkeskommunen skal
videreutvikle i lys av regionreformen og de nye oppgavene som tilføres regionnivået.
2) Museene involveres aktivt i fylkeskommunens arbeid med strategier og
styringsdokumenter, og i arbeidet med innspill til den kommende stortingsmeldingen om
museum.
3) Fellesnemnda anbefaler at det arbeides med en videreutvikling av
bygningsvernrådgivertjenesten knyttet til museene for hele Innlandet.
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Igangsatte prosesser i Mjøsmuseet





Magasinbyggingen på Eiktunet er nå godt i gang. Innflytting i magasinet vil skje i
mai 2020. Gjenstands- og magasinprosjektet vil prege Mjøsmuseet i hele 2020.
Raufoss industrihistoriske samlinger (RIHS): Lokal finansiering på plass for tre år.
Det er søkt Innlandet fylke om 1 million fra og med 2020. Mjøsmuseet søker
Kulturdepartementet om driftstilskudd 1. mars 2020 for året 2021 og framover. RIHS
blir da en konsolidert enhet i Mjøsmuseet. Det er høsten 2019 vedtatt en
intensjonsavtale mellom Mjøsmuseet og Raufoss industrihistoriske samlinger.
Gjøvikhallen: Gjøvik kommune arbeider nå med en Kulturstrategi. Rådmannen har
lagt fram forslag om at nytt kulturhus skal stå ferdig i 2023. Mjøsmuseet har fått
tilslutning til ideen om å overta Gjøvikhallen når denne blir frigjort fra dagens
funksjoner. Planen er å lage faste utstillinger om by- og industrihistoria, temporære
utstillinger og flytte fotoarkiv og papirarkiver, hit. Framdriften av kulturhussaken vil
være avgjørende for framdriften av museets mulighet til en helårsutstilling – og
formidlingsarena i Gjøvik sentrum. Midlertidig utstilling i Holmen Brænderi kan være
aktuelt.

Gjennom strategiplanprosessen har det vært en involvering av følgende parter:
De ansatte
Mjøsmuseet har hatt personalseminar for alle ansatte med tema Strategiplan 22.03.2019.
Følgende hovedpunkter kom fram:
-

Formidling
Bygningsvern
Samlingsforvaltning
Museet som samarbeidspart

Eierne
Direktøren har i høst hatt møter med kultursjefene i de tre kommunene og styrelederne i Toten
historielag og Mjøssamlingene. Møtet med Toten historielag skjedde i forbindelse med
forhandlingsmøte mellom styret i Mjøsmuseet og Toten historielag. Det ble avhold møte med
alle eierne den 2. desember 2019. Her er noen av hovedpunktene som kom fram:
Gjøvik kommune: Mjøsmuseets planer inn i Kulturstrategi for Gjøvik kommune. Museets
tilbud til barn og unge og planen for Gjøvikhallen er sentralt.
Vestre Toten kommune: Etablering av industrimuseum på Raufoss med driftsfinansiering
fra Kulturdepartementet er hovedprioriteringen. Skoletilbud, bygningsvernrådgiver og
Stenberg som arena er også sentralt.
Østre Toten kommune: Videreutvikling av aktiviteter og innhold på Kapp Melkefabrikk,
klimafokus i Mjøsas Ark og tilbud til barn og unge.
Toten historielag: Fredningsprosess på Stenberg inkl. samlingsforvaltning og formidling og
satsning på frivillighet er hovedtema.
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Mjøssamlingene: Restaurering av «Mjøsfærgen» så den kan seile til Gjøvik ved 100 års
jubileet i 2023, fredningsprosess for Thorstadbua på Lillehammer og fokus på frivilligheten er
hovedtema.

Noen hovedprinsipper for Mjøsmuseet







FN sine bærekraftsmål ligger til grunn for museets virksomhet. Noen av disse måla
kan museet bidra til å nå.
Norske museer har en høy troverdighet i en verden med «fake news». Dette gir oss en
viktig rolle i å fortelle om bakgrunner og helheter for dagens samfunn og være en
arena for refleksjon og debatt. Vi må fremme kreativitet og kritisk tenkning.
Prinsippet om armlengdes avstand står fast. Dette betyr at museet må ha et fritt
redaktøransvar til også å ta opp kontroversielle tema.
Vi må ha fokus på museets samfunnsoppdrag, samfunnsrolle og relevans i samtida
Mjøsmuseet må være gode på økonomi – og prosjektstyring for å kunne utvikle oss i
samtida.

Mjøsmuseets status og hovedutfordringer – hvor står vi og hvor skal vi?
Mjøsmuseet er nå godt konsolidert med en omsetning på over kr 20 millioner i året.
Hovedandelen av pengene kommer fra ulike statlige kanaler med et årlig driftstilskudd fra
Kulturdepartementet på rundt kr 8 mill. Museet har en omfattende prosjektfinansiering først
og fremst knyttet til restaurering av våre 79 antikvariske bygg, nybygg av magasin og
forvaltning av utearealer, fartøyer og slippen på Minnesund. Besøket har blitt doblet i løpet av
de siste åra og ligger nå stabilt på over 30 000 i året. Mjøsmuseet er også en vitenskapelig
institusjon og har i 2019 for første gang levert en fagfellevurdert vitenskapelig artikkel. En
minimumsfaktor for museet er antallet fast ansatte som nå ligger stabilt på rundt 17 personer.
Dette er grunnlaget for vårt årlige tjenestetilbud og for vår evne til å initiere, delta i og styre
prosjekter.
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2020-2023 kan virke som en lang periode. Mjøsmuseet har strekt kjølen på flere store
utviklingsprosjekter allerede. Nytt magasin på Eiktunet, industrimuseum på Raufoss,
Gjøvikhallen som utstillingsbygg og eventuell ytterligere konsolidering er alle tema som vil
prege disse 4 åra sterkt. Innenfor disse områdene ligger nøkkelen til å løse museets
hovedutfordringer: Å bli en sentral aktør innen kultur – og samfunn i Gjøvik/Toten og
tilknytningen til Mjøsa. Museet skal være en sentral, relevant og foretrukket samarbeidspart
for stat, fylke, kommuner, næringsliv, frivillige og befolkning knyttet til regionens samlede
historie. Mjøsmuseet skal være offensive innen de hovedtema som museets samlinger,
dokumentasjon og formidling representerer. Dette er:






Det førindustrielle bondesamfunnet (Eiktunet og Stenberg)
Industri (Raufoss, Gjøvik gård, Holmen Brænderi, Kapp Melkefabrikk)
Demokrati (Stenberg, Tingbygningen på Hunn og Gjøvik gård)
Klima og miljø (Mjøsas Ark, utearealene på Stenberg)
Mjøsas historie (Mjøssamlingene på Minnesund, Mjøsas Ark)

Av disse tema er det helt klart industri som har mest behov for dokumentasjon, forskning og
formidling i framtida. Tema industri er også viktig for museets samtidsrolle i vår region. Et
annet opplagt behov er behovet for helårs utstillingsarenaer på Gjøvik og Raufoss.
Mjøsmuseet har store samlinger, kunnskap og kompetanse som må formidles ut og aktiviseres
for at Mjøsmuseet skal ha en viktig samfunnsrolle og relevans i samtida. Museet har vært inne
i en periode der samlingsforvaltningen har måtte blitt prioritert, spesielt innen
bygningsvedlikehold og gjenstandsforvaltning. Dette er museets grunnmur og den blir nå på
et akseptabelt nivå. I perioden framover vil tema industri og utstillinger være de viktigste
utviklingsområdene.
 Mjøsmuseet får samfunnsoppdrag fra våre tilskudds- og samarbeidsparter.
 Mjøsmuseet må ta samfunnsroller ut fra våre samlinger og den regionen vi har
ansvaret for.

De norske museenes arbeid deles inn i fire F-er
Forvaltning
Kulturrådet sier i sin tilbakemelding til Mjøsmuseet for 2018 at: «Sett i forhold til antall
årsverk har Mjøsmuseet store samlinger, spesielt av kulturhistoriske bygninger og foto.
Gjestandsamlingen er over gjennomsnittet stor, og museet har i tillegg både tekniskindustrielle anlegg, kulturlandskap og hageanlegg.» Museet har i de siste åra brukt de største
økonomiske ressursene på bygningsrestaurering/vedlikehold, park/steingjerder og
gjenstandsforvaltning gjennom magasinprosjektet. Bygningsvedlikeholdet er nå på et
akseptabelt nivå, selv om mye gjenstår. Vi starter innflyttingen i gjenstandsmagasinet i 2020,
men det gjenstår et langvarig arbeid med registering og digitalisering av gjenstander før
videre innflytting. Digitalisering av fotosamlingen er en stor utfordring som det vil ta mange
år å løse. Arkivmagasinene dekker dagens behov, men det er store restanser på ordning og
digital tilgjengeliggjøring. Digitaliseringssituasjonen innen lydarkivene er god. Det er de siste
åra gjennomført et stort sikringsarbeid ved museet. Målet er sprinkling av bygningene på
Gjøvik gård og Tingbygningen i løpet av perioden og en plan for ytterligere brannsikring av
amtmannstunet på Stenberg og Mjøssamlingene.
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Forskning
Mjøsmuseet er en nokså liten organisasjon, men en organisasjon med høy kompetanse på de
fagfeltene vi jobber med. Vi har imidlertid for tida ingen ansatte med konservatorkompetanse
eller 1. konservatorkompetanse. I 2019 har museet for første gang en ansatt som har produsert
en fagfellevurdert vitenskapelig artikkel. Målet er å kunne få til flere slike artikler og få en
ansatt med konservatorkompetanse. Museet deltar i forskningsprosjekter gjennom
fagnettverkene. Museets samlinger blir også brukt i mange former for vitenskapelig
virksomhet og er godt tilrettelagt for det. Mjøsmuseets årbok har hvert år flere vitenskapelige
artikler.
Formidling
Styret vedtok i desember 2019 «Formidlingsplan for Mjøsmuseet». Denne bygger på det store
utviklingsarbeidet som er gjort med formidlingstilbudene i museet de siste åra. Den er godt
forankret med samarbeidspartene våre og gir klare føringer for måten vi driver
formidlingsarbeidet på og målsettingene våre. Besøkstallet ligger nå stabilt på over 30 000,
men den største andelen besøkende er gratisbesøk knyttet til store arrangementer. Likevel er
skolebesøket nesten doblet fra 2012 og innholdet vesentlig forbedret. Hovedutfordringen
ligger nå i å opprettholde de gode skoleprosjektene og øke det betalte besøket. Et tettere
samarbeid med Vitensenteret Innlandet vil kunne gi mer interaktive utstillinger og mer
engasjerende formidling også ut over skoleformidlinga.
Fornying
I de siste åra har det blitt gjennomført en fornyingsprosess i alle deler av Mjøsmuseets
virksomhet. Dette må være et kontinuerlig arbeid, men vil i planperioden 2020-2023, være
spesielt knyttet til tema industridokumentasjon og etablering av helårs formidlingsarena på
Raufoss og Gjøvik. Mjøsmuseet må gå fra en hovedprioritering av samlingsforvaltning til å
prioritere industridokumentasjon og utstillingsvirksomhet.

Organisering og konsolidering
Den nye Stortingsmeldinga om museum vil foreligge våren 2021. I forkant av denne jobbes
det blant annet med å se på museumsstrukturen i Norge. I Norsk kulturråd sin vurdering av
Mjøsmuseet for 2018, står det at «Mjøsmuseet er med 18,1 årsverk en nokså liten
organisasjon». Innlandet fylke er nå en realitet med ANNO museum som et samlet
konsolidert museum for hele tidligere Hedmark fylke og med 4 regionmuseer og to statlige
museer i tidligere Oppland. Her kommer det til å skje en endring i retning av større enheter. Et
bebudet akkrediteringssystem vil også trekke i denne retningen. For Mjøsmuseet kan det bli
en konsolidering med et nabomuseum som ANNO, Lillehammer museum eller
Randsfjordmuseet. Alternativet er en konsolidering/nærmere samarbeid med de enhetene i vår
region som i dag får tilskudd fra Kulturdepartementets museumsordning. Dette er
Vitensenteret Innlandet og Skibladner. Målet er også å få til et industrimuseum på Raufoss.
Dette er det nå søkt om å få inn på statsbudsjettet i 2021 som en helkonsolidert enhet under
Mjøsmuseet. Et slikt samarbeid innad i Gjøvik/Toten-regionen, inkludert Mjøsperspektivet,
kan gjennomføres som full konsolidering av de fire partene, i en konsernmodell eller gjennom
forpliktende samarbeidsavtaler. Kulturdepartementets syn vil være avgjørende for hvilken
løsning som blir valgt.
Strategiske mål for den nærmeste 4-års perioden, ikke i prioritert rekkefølge:
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A. Få Raufoss industrihistoriske samlinger på statsbudsjettet og fylkesbudsjettet
B. Planlegging og finansiering av helårs utstillingslokale i Gjøvikhallen (økt besøk
og økt betalt besøk, skiftende utstillinger)
C. Samle og rasjonalisere driften (færre kvm, lågere IKT kostnader)
D. Dokumentere og formidle regionens industrihistorie (prosess og finansiering av
Raufoss industrihistoriske samlinger og Gjøviks industrihistorie)
E. Fokus på samlingsforvaltning og sikring (nytt gjenstandsmagasin, registering av
gjenstander, digitalisering av foto, ordning, registrering og formidling av arkiver
og restaurering, brannsikring, forvaltning av fredede utearealer og vedlikehold
av antikvariske bygninger)
F. Etablere et nærere samarbeid med Raufoss Industrihistoriske samlinger,
Vitensenteret Innlandet og Skibladner.
G. Utarbeide 1. Plan for forskning, 2. Plan for digitalisering
H. Utarbeide Strategi for frivillighet
I. Økt fokus på samarbeid med næringslivet. Finansiering og egeninntekter
gjennom samarbeid med bedrifter og reiselivet.

Strategiplanen vedtas på styremøte i Mjøsmuseet AS, 16. april 2020
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SAKSPROTOKOLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN
2020-2024

Behandling:
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis.
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) foreslo å utsette saken og at saken
sendes ut på høring.
Utsettelsesforslaget fra Sørensen fikk to stemmer og falt, - ni stemte mot.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 7:
«I særskilte tilfeller kan formannskapet gi tidsbegrenset dispensjon fra forbudet».
Avstemning:
Handlingsplanen ble vedtatt med 10 stemmer, - en stemte mot.
Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot.
Saksordfører: Tonje Bergum Jahr.
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.

Vestre Toten kommune

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,
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. I særskilte tilfeller kan formannskapet gi tidsbegrenset dispensjon fra forbudet
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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.
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Arkiv: 341

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,
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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

20/766

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
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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 salgsog/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.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2694

Arkiv: 022

NYE RETNINGSLINJER / RUTINER FOR MEDVIRKNINGSORGANENE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte retningslinjer for:
 Eldrerådet
 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 Ungdomsrådet

Trykte vedlegg:
Forslag til nye retningslinjer for:
 Eldrerådet
 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 Ungdomsråd
Fakta:
Som en følge av ny kommunelov vedtok kommunestyret i møte 28.11.2019, sak
109/19, å oppheve reglement og vedtekter for henholdsvis Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.
I saksutredningen anbefalte kommunedirektøren at det utarbeides nye retningslinjer /
rutiner for de lovpålagte rådene (medvirkningsorganene) som sikrer lik kommunal
saksbehandling i samsvar med forskriftens bestemmelser.
Vurdering:
Utkast til nye retningslinjer er lagt fram og drøftet i de respektive rådenes møter, og
Ungdomsrådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet har
sluttet seg til forslaget.
Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder

19/2694

RETNINGSLINJER FOR ELDRERÅDET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

1. Hjemmel
Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83-§5-12) med tilhørende forskrift.
2. Formål og oppgaver
Eldrerådet er rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker
som gjelder eldre.
Kommunestyret skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra de eldre
gjennom eldrerådet i alle saker som gjelder dem.
Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at eldrerådet mottar sakene på et så tidlig
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra eldrerådet har mulighet til å påvirke
utfallet av saken. Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal
følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.
Eldrerådet kan etter behov innkalle personer fra kommunens administrasjon, ordfører
til møtene for å belyse aktuelle saker.
Eldrerådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.
Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsmelding som forelegges kommunestyret.
Leder / nestleder i eldrerådet gis møte- og talerett i folkevalgte organer.
3. Oppnevning og sammensetning (organisering)
Kommunestyret vedtar sammensetningen og hvor mange medlemmer og
varamedlemmer eldrerådet skal ha. Eldrerådets funksjonstid følger valgperioden.
Flertallet i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.
Organisasjoner som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer
til rådet.
Eldrerådet skal ha slik sammensetning:
•
•

Fem brukerrepresentanter (medlemmer) med varamedlemmer velges fra
organisasjoner som representerer eldre.
To politiske representanter med vara velges av og blant kommunestyrets
medlemmer.

Eldrerådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

4. Sekretariat
Sekretærfunksjonen for eldrerådet ivaretas etter kommunedirektørens nærmere
avgjørelse.

5. Økonomi
Eldrerådet har eget budsjett.
Eldrerådet er styret for TKE’s gavefond og har myndighet til å fordele bevilgninger av
grunnfondets avkastning.

6. Møter
Eldrerådet fastsetter møteplan for hele året og møtene er åpne for publikum.
Eldrerådet er et folkevalgt organ og kommunelovens bestemmelser om de
folkevalgtes rettigheter og plikter kapittel 8 og kapittel 11 om saksbehandlingsregler
er gjeldende.

Retningslinjene for eldrerådet er vedtatt av Vestre Toten kommunestyre i møte
26.03.2020

RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅDET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

1. Hjemmel
Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83-§5-12) med tilhørende forskrift.
2. Formål og oppgaver
Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle
saker som gjelder ungdom.
Kommunestyret skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom
gjennom ungdomsrådet i alle saker som gjelder dem.
Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra ungdomsrådet har mulighet til å
påvirke utfallet av saken. Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.
Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør
saken endelig.
Ungdomsrådet kan etter behov innkalle personer fra kommunens administrasjon,
ordfører til møtene for å belyse aktuelle saker.
Ungdomsrådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor
enkeltpersoner.
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som forelegges kommunestyret.
Leder / nestleder i ungdomsrådet gis møte- og talerett i folkevalgte organer.
3. Oppnevning og sammensetning (organisering)
Kommunestyret vedtar sammensetningen og hvor mange medlemmer og
varamedlemmer ungdomsrådet skal ha.
Valgperioden for ungdomsrådet er inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om
medlemmer til rådet, for eksempel elevråd, fritidsklubber og ungdomshus.
Ungdomsrådet skal ha slik sammensetning:
•
•

Syv ungdomsrepresentanter i alderen 13-19 år.
To politiske representanter velges av og blant kommunestyrets medlemmer

Ungdomsrådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

4. Sekretariat
Sekretærfunksjonen for ungdomsrådet ivaretas etter kommunedirektørens nærmere
avgjørelse.

5. Økonomi
Ungdomsrådet har eget budsjett og gis myndighet til å fordele bevilgninger innenfor
vedtatt budsjett.

6. Møter
Ungdomsrådet fastsetter møteplan for hele året og møtene er åpne for publikum.
Ungdomsrådet er et folkevalgt organ og kommunelovens bestemmelser om de
folkevalgtes rettigheter og plikter kapittel 8 og kapittel 11 om saksbehandlingsregler
er gjeldende.

Retningslinjene for ungdomsrådet er vedtatt av Vestre Toten kommunestyre i
møte 26.03.2020

RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE I VESTRE TOTEN KOMMUNE

1. Hjemmel
Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83-§5-12) med tilhørende forskrift.
2. Formål og oppgaver
Rådet er rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som
gjelder personer med funksjonsnedsettelse.
Kommunestyret skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra personer
med funksjonsnedsettelse gjennom råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
alle saker som gjelder dem.
Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet
av saken. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge
saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.
Rådet kan etter behov innkalle personer fra kommunens administrasjon og ordfører
til møtene for å belyse aktuelle saker.
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som forelegges kommunestyret.
Leder / nestleder i rådet gis møte- og talerett i folkevalgte organer.
3. Oppnevning og sammensetning (organisering)
Kommunestyret vedtar sammensetningen og hvor mange medlemmer og
varamedlemmer rådet skal ha. Rådets funksjonstid følger valgperioden.
Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å
fremme forslag om medlemmer til rådet.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha slik sammensetning:
•
•

Fem brukerrepresentanter (medlemmer) med varamedlemmer velges fra
organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse.
To politiske representanter med vara velges av og blant kommunestyrets
medlemmer

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

4. Sekretariat
Sekretærfunksjonen for rådet ivaretas etter kommunedirektørens nærmere
avgjørelse.

5. Økonomi
Rådet har eget budsjett.

6. Møter
Rådet fastsetter møteplan for hele året og møtene er åpne for publikum.
Rådet er et folkevalgt organ og kommunelovens bestemmelser om de folkevalgtes
rettigheter og plikter kapittel 8 og kapittel 11 om saksbehandlingsregler er gjeldende.

Retningslinjene for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er vedtatt
av Vestre Toten kommunestyre i møte 26.03.2020.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/841

Arkiv: 025

REVIDERT REGLEMENT - VESTRE TOTEN KOMMUNESTYRE
Ordførerens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar revidert reglement for Vestre Toten kommunestyre med de
endringer som fremgår av vedlegg.

Trykte vedlegg:
Forslag til revidert reglement for Vestre Toten kommunestyre
Fakta:
Kommunestyret er et høytidelig politisk organ hvor viktige beslutninger for kommunen
skal tas. Selve kommunestyre består av politiske representanter som bruker store
deler av sin fritid eller arbeidstid på dette, i tillegg tilhørere Oppland Arbeiderblad og
Radio Toten som hvert møte sender direkte fra møtet. Det er da viktig i respekt av
alle disse å gjennomføre møte etter de rammer som er varslet på forhånd.
Ordfører har så langt vært møteleder over en periode på halvt år og gjort noen
betraktninger på hvordan disse møtene kan gjennomføres enda bedre, slik at vi
oppnår mest mulig flyt og best mulig gjennomføring. God møteledelse og møtekultur
bidrar til at saker får god gjennomgang, det er enklere å følge med som både
folkevalgt og lytter, samt man får gode opplevelser av hvordan de folkevalgte opptrår
på vegne av innbyggere. Ordfører er også av oppfatning av at de tiltakene ordfører
kommer med vil kunne bidra til mer fornying og vitalisering av kommunestyret som
politisk møte.
Ordfører er også øverste ansvarlige for at møte foregår på en god måte for alle,
samtidig som hver enkelt representant også har et ansvar for å ikke bruke mer tid
enn nødvendig. Ordfører har også stor respekt for at politiske partier ønsker å
markere sine meninger, interesser og synspunkt, derfor legger Ordfører opp til en
streng men rettferdig reglementendring til kommunestyret.
De endringene som er listet opp under her skal være mer enn nok taletid slik at man
kan få ut et politisk poeng, det korter ned tidsbruk på innledning og kan frigi mer tid til
selve debatten, samt det bidrar til enda mer oversiktlighet i hva som ble sagt og gjort
i selve møte.
Vurdering:
Ordfører sine forslag til endring av reglement:
20/841

 Taletid: Første gang 4 minutter, andre gang 1,5 minutt. Replikk maks 30
sekunder. (Per sak). I større saker som blant annet behandling av budsjett kan
det være behov for utvidet taletid.
 Fjerning av saksordfører: Ordfører orienterer i forkant av saker, evt de ordfører
måtte delegere videre til hos de enkelte fagområder.
 All protokolltilførsel SKAL skje skriftlig.
 Det skal ikke fattes vedtak under orienteringssaker.
Ordførerens endringsforslag er innarbeidet i vedlagt forslag til revidert reglement for
Vestre Toten kommunestyre (merket med rød skrift), og anbefaler kommunestyret å
vedta reglementet slik det foreligger.

Stian Olafsen
ordfører

20/841

Vestre Toten kommune
Sentral stab og støtte

REGLEMENT - VESTRE TOTEN KOMMUNESTYRE
Vedtatt av kommunestyre i møte 30.03.2017
Endret av kommunestyret i møte 01.02.2018
Endret av kommunestyret i møte 30.04.2020

1. INNKALLING TIL MØTE – DOKUMENTUTLEGGING.
Det utarbeides årsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,
formannskap og i råd og utvalg. Så langt det praktisk lar seg gjennomføre skal
de være koordinert med møter i utvalgene, formannskap og kommunestyre.
Kommunestyret holder møtene etter oppsatt møteplan, og ellers når det selv
bestemmer det, når ordføreren når han finner det påkrevd, eller når minst 1/3
av kommunestyrets medlemmer krever det, jfr kommuneloven §11-2.
Ordføreren innkaller kommunestyret sammen til møtet, og innkallingen skal
inneholde saksliste, tid og sted for møtet samt opplysning om hvor
saksdokumentene er lagt ut.
Innkallingen og saksdokumenter sendes elektronisk til alle valgte
kommunerepresentanter samt til et antall vararepresentanter i henhold til
etablert praksis.
Møteinnkalling og saksdokumenter sendes medlemmene og kunngjøres på
kommunens hjemmeside minimum 6 virkedager før møtet, når lov ikke påbyr
annen kunngjøringsfrist slik som f.eks kommunelovens §14-3 når det gjelder
behandling av økonomiplan.
Hastesaker kan ettersendes, avgjørelsen for dette tas av ordføreren.
Samtidig som innkallingen kunngjøres, legges alle sakers dokumenter ut på
internett. Dette gjelder likevel ikke dokumenter som kan unntas fra
offentlighet. Kommunestyrets medlemmer vil ha tilgang til slike dokumenter
ved å kontakte politisk sekretariat.
2. SAKSFORBEREDELSER
Kommunedirektør skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer
er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt, jfr. kommunelovens §13-1.
Ordføreren sørger for at de saker som legges fram for kommunestyret er i
samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende
bestemmelser gir.

Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS
Telefon 61153300, Telefaks 61153555
E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300

3. MØTEPLIKT
I medhold av kommunelovens §8-1 er den som er valgt som medlem av et
folkevalgt organ pliktig til å delta på organets møter, med mindre det foreligger
gyldig forfall. Som gyldig forfallsgrunn regnes sykdom og viktige
velferdsgrunner.
Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang som er nødvendig på
grunn av møteplikt i kommunale folkevalgte organer.
4. FORFALL – VARAREPRESENTANTER
Dersom en representant eller innkalt vararepresentant ikke kan møte i
kommunestyret pga lovlig forfall, skal han/hun uten opphold melde dette
skriftlig til politisk sekretariat. Det skal opplyses om forfallsgrunn. Sekretariatet
skal straks kalle inn vararepresentant etter reglene i kommunelovens §7-10.
Det samme gjøres når det er kjent at noen må fratre som inhabil i sak som
skal behandles på møtet.
Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder
vedkommende straks fra til ordføreren. Vararepresentant som er til stede,
eller som om mulig blir kalt inn, trer inn i stedet.
Har en vararepresentant tatt lovlig sete i forsamlingen og den han/hun er
vararepresentant for eller en annen vararepresentant som i nummerorden står
foran vedkommende likevel innfinner seg, tar han del i møtet til pågående sak
er ferdig behandlet.
Søknad om tidsbestemt permisjon eller varig fritak skal sendes skriftlig til
ordfører med angivelse av gyldig permisjonsgrunn og behandles av
kommunestyret.
5. MØTEDELTAKELSE UTENOM MEDLEMMER
Kommunedirektør/ordfører beslutter om møtesekretær skal delta.
Kommunedirektør deltar i møtet med talerett. Kommunedirektør kan la seg
representere med annen kommunal tjenestemann/kvinne i hele møtet
eventuelt for en bestemt sak. Andre særlige sakkyndige kan innkalles av
ordføreren eller kommunestyret. Disse kan gi opplysninger eller redegjørelser,
men har for øvrig ikke rett til å ta del i forhandlingene.
6. MØTELEDER - ÅPNE ELLER STENGTE DØRER
Ordføreren eller varaordføreren leder møtet. Dersom begge har forfall, ledes
møtet av en ordstyrer som velges etter reglene i kommunelovens §11-2.
Møtet holdes for åpne dører, men kommunestyret kan etter kommunelovens
§11-5 vedta at en enkelt sak behandles for stengte dører. Forhandlinger om
dette foregår for stengte dører hvis ordføreren krever det eller kommunestyret
vedtar det. Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter
kommunestyrets representanter og de kommunale tjenestemenn som måtte
være tilstede, å bevare taushet om forhandlingene og de vedtak som gjøres.

Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt, eller inntil de hensyn til
kommunen eller andre som har bevirket vedtaket om forhandlinger for stengte
dører, er falt bort.
Taushetsplikten følger for øvrig forvaltningslovens § 13.
7. MØTETS ÅPNING
Ved berammet tidspunkt foretar ordføreren opprop av frammøtte
representanter og vararepresentanter. Ordføreren erklærer møtet for lovlig
satt om det lovlige minstetall (halvparten) er til stede og de formelle sidene
vedrørende innkalling og saksliste er godkjent.
Mens møtet pågår kan ikke noen av representantene forlate salen for kortere
eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til ordføreren. Representanter og
vararepresentanter som møter etter at oppropet er foretatt, melder seg til
ordføreren før de tar sete. Skjer frammøte etter at en sak er tatt opp til
behandling/avstemning, må representanten vente til neste sak før
vedkommende kan ta del i forhandlingene.
8. REKKEFØLGEN FOR BEHANDLING AV SAKENE. SAK SOM ER TATT
OPP TIL BEHANDLING. SAK SOM IKKE ER NEVNT I INNKALLINGEN
Sakene blir behandlet i den rekkefølge de er nevnt i innkallingen.
Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge.
Er en sak tatt opp til behandling, kan ikke møtet heves før saken er avgjort
ved avstemning, eller eventuelt utsettelsesforslag er fattet.
En sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse
dersom ordføreren eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres
(KML §11-3). I så fall sendes saken til formannskapet eller den instans den
hører inn under, eller den føres opp til behandling i et senere
kommunestyremøte.
9. INHABILITET
Den som er inhabil eller usikker på egen habilitet plikter å ta opp dette før
debatten starter. Representanten må gjøre rede for hva som er årsaken til
inhabiliteten.
Den som etter kommunelovens §11-10 er inhabil i en sak, eller som etter §1111 blir fritatt, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.
Kommunestyret tar stilling til om representanten er inhabil.
10. ORIENTERING OM SAKENE
Ordføreren leser opp betegnelsen saken har fått på innkallingen samt sier fra
dersom det er kommet nye opplysninger i saken etter at den er sendt ut.
Dersom det er valgt saksordfører, skal denne redegjøre for saken og
formannskapets/utvalgets innstilling på en nøytral måte. Saksordfører skal gi
en kortfattet oppsummering av fakta i saken. Vervet som saksordfører bør gå

på omgang mellom representantene i kommunestyret, men skal være frivillig.
Det er det organ som innstiller overfor kommunestyret som velger
saksordfører. Dersom det ikke er valgt saksordfører er det ordfører som er
saksordfører.
Erstattes med forslag til ny tekst:
Ordfører orienterer i forkant av saker, evt de ordfører måtte delegere
videre til hos de enkelte fagområder.
Ordføreren gir deretter anledning til debatt. Talerne får ordet i den rekkefølge
de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør ordføreren rekkefølgen
mellom dem.
11. NÅR REPRESENTANTENE TAR DEL I ORDSKIFTET
Taleren skal henvende seg til ordføreren og ikke forsamlingen. Han/hun skal
holde seg nøye til saken eller til den del av saken som ordskiftet gjelder.
Ordføreren skal se til at det blir gjort.
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av representantene
eller andre. Det er heller ikke tillatt å skape bråk eller uro som uttrykk for
misnøye eller bifall.
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal ordføreren advare
vedkommende, om nødvendig to ganger. Dersom vedkommende fortsatt ikke
retter seg etter reglementet, kan ordføreren ta fra ham/henne ordet eller ved
avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra
resten av møtet.
12. ORDFØRERENS STILLING UNDER ORDSKIFTET
Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å
opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å rette
misforståelser fra talerens side.
Vil ordføreren ta del i ordskiftet med mer enn korte innlegg, skal han overlate
ledelsen av forhandlingene til varaordfører, jfr pkt 6 første ledd.
13. AVGRENSNING OG AVSLUTNING AV ORDSKIFTET
Før og under ordskiftet i en sak kan kommunestyret med alminnelig flertall
vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert
innlegg. Kommunestyret kan med alminnelig flertall gjøre unntak for dette for
gruppeleder, saksordførere og kommunedirektør i den enkelte sak. Melding
om slikt valg må gis til ordføreren før ordskiftet begynner.
Finner kommunestyret at en sak er drøftet ferdig, kan ordføreren eller
forsamlingen med alminnelig flertall vedta å slutte ordskifte om saken. Ved
replikkordskifte er det anledning til å tegne seg for replikk til siste taler og
denne kan gi et kort svar til replikk. Videre replikk til avgitte svar tillates ikke.
Ordføreren står fritt til å avbryte replikker som overskrider vanlig tidsbruk.

Forslag til ny tekst:
Første gang 4 minutter, andre gang 1,5 minutt. Replikk maks 30
sekunder. (Per sak). I større saker som blant annet behandling av
budsjett kan det være behov for utvidet taletid.

14. FORSLAG
Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets representanter
med mindre særlige lovbestemmelser gir også andre rett til å sette fram
forslag.
Forslaget skal leveres inn skriftlig til ordføreren. Ordføreren referer forslaget.
Forslag om utsettelse av saken kan fremsettes muntlig.
15. AVSTEMNING
Når ordskiftet er ferdig, sier ordføreren fra at saken tas opp til avstemning. Fra
da og til den er avgjort ved avstemning skal det ikke være anledning til
ytterligere ordskifte eller nye forslag i saken. Det er heller ikke i dette tidsrom
mulighet til å ta andre saker opp til behandling.
Bare de representanter som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til
avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen
er ferdig. Representantene har plikt til å stemme. Ved valg og ansettelse kan
det stemmes blankt, jfr kommunelovens §8-1.
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter ordføreren
fram forslag om rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette
skal ordføreren nøye se til at talerne holder seg bare til
avstemningsspørsmålet.
16. PRØVEAVSTEMNING
Før endelig avstemning i en sak, kan forsamlingen vedta prøveavstemning
som ikke er bindende.
Er innstillingen eller forslaget det skal stemmes over, delt i flere poster eller
paragrafer, bør foreløpig avstemning skje over hver post eller paragraf. Til
slutt stemmes det over hele innstillingen eller hele forslaget.
17. STEMMEMÅTEN
Avstemning iverksettes på en av disse måter:
a) Ved stilletiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag
som ordføreren setter fram med spørsmål om noen har noe å uttale
mot det.

b) Ved at ordføreren oppfordrer de representanter som er imot et forslag
ved å vise det ved stemmetegn (rekke opp hånden). Når ordføreren
bestemmer det, eller en representant krever det, holdes
kontravastemning.
c) Ved skriftlig avstemning. Stemmesedler kan bare brukes ved valg og
ved ansettelse av enkeltpersoner når en representant krever det.
Ordføreren oppnevner tellekorps.
Står stemmene likt ved avstemningen, gjør ordførerens stemme utslaget,
jfr kommuneloven § 11-9.
Ved valg og vedtak i ansettelser gjelder de bestemmelser som
kommunelovens §8-1 gir.
18. FORESPØRSLER / ÅPEN POST
Utenfor de saker som er ført opp i innkallingen til møtet, kan hver representant
av kommunestyret gjøre forespørsler som rettes til ordføreren.
Forespørsler som gjelder konkrete forhold eller saker bør være meldt skriftlig
til ordføreren senest tre (3) arbeidsdager før kommunestyremøtet.
Spørsmålene behandles i den rekkefølge de kommer inn til ordfører, etter de
ordinære saker.
Spørsmålsstilleren leser sitt spørsmål i helhet og besvares av ordfører.
Ordføreren kan be rådmann eller den han utpeker svare i sitt sted.
Spørreren kan be om ordet for tilleggsspørsmål og/eller oppklaringer.
Det er ikke anledning til debatt og det kan ikke fremmes forslag i forbindelse
med grunngitte spørsmål.
Spørsmål og ordførerens svar protokollføres.
19. INTERPELLASJONER
Interpellasjon er en forespørsel som gjelder generelle/prinsipielle spørsmål.
En interpellasjon fremmes skriftlig av et kommunestyremedlem overfor
ordføreren. Frist for å fremme interpellasjon til ordføreren er 10 arbeidsdager
før kommunestyremøte. Interpellasjonen sendes ut sammen med sakslisten.
Ordfører svarer i kommunestyret og kommunestyrets medlemmer kan be om
ordet i forbindelse med en interpellasjon. Debatt til en enkelt interpellasjon kan
vare inntil 30 minutter og hver representant får ordet en gang, interpellanten
og ordføreren to ganger, taletid er tre (3) minutter. Den som stiller en
interpellasjon og den som svarer kan fremme forslag som tas opp til
avstemning.
Interpellasjon og svar protokolleres for kommunestyremøte.
20. ORDEN I MØTESALEN
Ordføreren skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Han skal se
til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne
(publikum)ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene

eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan ordføreren
be publikum forlate salen eller vise vedkommende tilhører ut.
Ulike former for skriftlig materiale må ikke distribueres i salen før eller under
møtet uten ordførerens eller kommunestyrets samtykke.
21. MØTEBOK – PROTOKOLLERING
Kommunestyret fører protokoll for møtene sine og møteboken skal inneholde
opplysninger om:
a) Tid og sted for møtet
b) Hvem som møtte, og hvem som var fraværende, møtende
vararepresentanter
c) Hvilke saker som ble behandlet
d) Hvilke vedtak som ble truffet
e) avstemningsresultatet
Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene bokføres dette slik at en
av protokollen sammenholdt med representantfortegnelsen ser hvem som har
deltatt i behandlingen av den enkelte sak.
For øvrig protokolleres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at
vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte.
Under hver sak protokolleres de forslag som blir satt fram, bortsett fra de
forslag vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for
stemmegivning, (jfr pkt. 8 siste ledd og pkt. 17 foran).
Ordføreren, eller kommunestyret i tilfelle protest blir reist mot hans
bestemmelse, avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates.
Møteprotokollen legges ut sammen med innkallingen til neste møte hvor det
blir gjort vedtak om godkjenning av protokollen.
Forslag til ny tekst:
All protokolltilførsel SKAL skje skriftlig.
Det skal ikke fattes vedtak under orienteringssaker.
22. SAKER SOM KOMMUNESTYRET SELV SKAL BEHANDLE
Det vises til gjeldende delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret
21.02.2019 i sak 24/19.
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan
forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. De kan
omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme
utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv. Kommunestyret skal
også påse at de kommunale regnskaper revideres på en betryggende måte.
23. LOVLIGHETSKONTROLL

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser
truffet av et folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for
fylkesmannen til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Det samme gjelder
avgjørelser om møter skal holdes for åpne eller lukkede dører og avgjørelser
om habilitet.
Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den
aktuelle avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til
fylkesmannen. Kommunelovens § 27-2 og 27-3 gir bestemmelser om hva som
kan lovlighetskontrolleres og innholdet i lovlighetskontrollen.

FOLKETS SPØRRETIME
Kommunestyret har gitt anledning til at enkeltpersoner eller organisasjoner
kan stille spørsmål i kommunestyremøtene.
Flg. regler gjelder:
1. Melding om spørsmål til kommunestyret sendes ordføreren senest siste
mandag før møtet finner sted.
2. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse, eller utnyttes
spørretiden ikke fullt ut, settes den formelle delen av møtet og forhandlingene
begynner etter foreliggende saksliste. Spørretimen faller da bort.
3. Enkeltpersoner/organisasjoner kan stille spørsmål eller komme med innspill
ved kommunestyrets begynnelse, rettet til ordføreren på vegne av seg selv
eller andre.
4. Hvert spørsmål/innlegg tidsbegrenses til 10 minutter.
5. Spørsmålet/innspillet fremmes fra talerstolen, eller fremmes skriftlig og
refereres av ordfører eller formannskapssekretær. Omfattende spørsmål bør
foreligge skriftlig.
6. Spørsmålene kan besvares i samme møte, eller i neste møte, ut fra
spørsmålets art og omfang og tidsramme for svar.
7. Spørretimen avholdes i åpent møte, dersom ikke annet følger av
taushetsplikt eller andre hensyn i henhold til lovverk.

8. Det kan stilles spørsmål om kommunens virksomhet eller saker som det
knytter seg allmenn interesse til.
9. Det settes av inntil ½ time pr. ordinære kommunestyremøte

Vestre Toten kommune
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INTERPELLASJON - ET MORIA UTEN SORIA

Et Moria uten Soria
Barna i Moria har ikke tid til å vente til vi er ferdige med korona.
Moria-leiren på Lesbos er bygget for 3000 mennesker. For noen dager siden bodde
det 19000 der, oppdatert pr. i dag minst 22000, hvorav 7-8000 barn. Forholdene i
leiren er livsfarlige, inhumane og håpløse. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige
sanitærforhold, timelange matkøer og familier med nyfødte barn som lever i tynne
sommertelt. De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i
toårsalderen som driver med selvskading. Det har forekommet både selvmord og
selvmordsforsøk blant barn og unge. Å akseptere disse umenneskelige forholdene
og lidelsene er et stort svik. Et svik mot barna i Moria, er et svik mot de idealene vi
bygger samfunnet vårt på.
Vestre Toten kommunestyre må slutte seg til oppropet om å evakuere barna fra
Moria. Norge må være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i
europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Det må tas
et aktivt initiativ til å finne en felles europeisk løsning på hvordan barn kan evakueres
fra flyktningleiren Moria.
På denne bakgrunn fremmer Vestre Toten Arbeiderparti følgende:
Vestre Toten kommunestyre støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria». Vi ber
regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige
mindreårige fra flyktningeleirene.
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om tilslutning til Solidarity Cities, som
er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til å samarbeide om å håndtere
flyktningestrømmen.
Stian Olafsen
ordfører
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INTERPELLASJON - NORSK MAT PÅ NORSKE RESSURSER

Norsk mat på norske ressurser
Matpolitikk er avgjørende for vår sikkerhet. Selvforsyning, matsikkerhet og beredskap
er posisjonens hovedfokus innen landbruk. Koronakrisen har vist oss at det er stort
behov for endring av gjeldende landbrukspolitikk, for å øke selvforsyningsgraden og
for økt matsikkerhet.
 Posisjonen ønsker beredskapslager av korn
 Posisjonen ønsker gjeninnføring av tak på produksjonstilskudd
 Posisjonen ønsker at politikken legger til rette for at tilskuddene kanaliseres på
en måte som gjør at små og mellomstore bruk styrkes, og at det blir produsert
korn der korn kan produseres, og grovfor der dette er naturlig.
 Vi ønsker også at Innovasjon Norge får tilført økonomiske midler til å stimulere
til å holde matjord i god hevd (grøfting, arrondering osv). Dette er viktig for å
møte nye klimautfordringer og også gi økt selvforsyning. Dette vil i neste
omgang føre til økt sysselsetting i andre næringer, deriblant bygg og
anleggsbransjen.
 Nydyrking bør også utløse støtte.
 En slik struktur vil også bidra til økt matsikkerhet ved å fordele risikoen på flere
enheter.

Stian Olafsen
ordfører
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