Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested:
Møtedato:

Kommunestyresalen
25.06.2020
Tid: 09:00 - 14:30
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SV
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Medlem
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SP
H
H

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

H
H
FRP

Medlem
Medlem
Medlem

Asgeir Sveen
Kjetil Sangnes
Svein Erik Sørensen

FRP
FRP
FRP

Medlem
Anne Karin Synstelien
Medlem
Per Erik Bergstuen
Varamedlem Stein Rune Vinger

Uavh

Forfall Møtt for

FO
FO
FO
Perm fra kl. 13.00, tom sak
68/20

Perm fra kl. 13.30, tom sak
69/20.

FO
FO
Anne Karin Synstelien

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

SP
SP
FRP
SP
H

Varamedlem Jorunn Signe
Ballangrud
Varamedlem Bjørn S. Iversen
Varamedlem Stig Vestlie
Varamedlem Olav Kleiven
Varamedlem Amanda Tandsether

FRP

Varamedlem Odd Ingard Hoberg

Dorthe Ødegaard
Kjersti Diesen Løken
Per Erik Bergstuen
Sissel Skiaker
For Arve Sørbo fra kl. 13.00,
sak 69/20
For Sørensen fra kl. 13.30,
sak 70/20

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør
Odd Arnvid Bollingmo, møtesekretær Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

56 – 74/20

Møteinnkalling: Godkjent
Sakslista:
Kommentar fra Hans Kr. Thorsrud: Viste til innsendt varsel om interpellasjon fra SP til
ordfører og beklaget at saken ikke er på sakslista. Forventet at saken fremmes i
neste kommunestyre.
Ordfører Stian Olafsen: Påpekte at interpellasjonen er innsendt etter fristen som er
fastsatt i reglementet og viste for øvrig til dialogen med gruppelederne om saken.
Sakslista ble godkjent
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 26. juni 2020

Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær
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56/20
20/1269
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Representanten Stig Vestlie (FRP):
Fremmet forslag om at protokollen ikke godkjennes da kravet til innholdet i
avstemningsresultatet om hvordan partiene har stemt hva den enkelte representant
har stemt ikke er samsvar med departementets tolkning av avstemningsresultatet
etter ny kommunelov.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald refererte til kommunelovens § 11- 4 om møtebok,
og anbefalte at protokollen godkjennes da dette ikke er et krav og at protokollen er i
henhold til bestemmelsen.
Avstemning:
Protokollen ble godkjent mot tre stemmer.
Vedtak:
Protokollen fra kommunestyrets møte 28.05.2020 godkjennes.

57/20
20/1269
REFERATER
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatene tas til orientering.

58/20
20/315
VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2019
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Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis og oppsummerte
hovedtrekkene i årsrapporten og gikk gjennom hovedtallene i regnskapet 2019.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsrapporten for Vestre Toten
kommune for 2019 med et mindreforbruk i driftsregnskapet på 2 473 515,83kr.
2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket til avsetning til ubundet
disposisjonsfond.

59/20
20/934
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - REGNSKAP 2019
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte hovedtrekkene i årsrapporten og
regnskapet 2019.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsberetningen for 2019 for
Totenbadet. Vestre Toten KF med et mindreforbruk på 1 051 621,35- kr.
2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket og overføres til
kommuneregnskapet på område 11 overordnede funksjoner.
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60/20
20/1124
KONTROLLUTVALGET - ÅRSRAPPORT 2019
Behandling:
Kontrollutvalgets leder Asgeir Sveen presenterte hovedtrekkene i årsrapporten og
redegjorde for utvalgets sammensetning, rolle og ansvar.
Avstemning:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

61/20
19/1099
FINANSRAPPORT FOR 2019
Behandling:
Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar finansrapport for 2019 til etterretning.

62/20
20/935
FINANSRAPPORT FOR 2020 FØRSTE TERTIAL
Behandling:
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Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis om
hovedpunktene i rapporten.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar finansrapport for 1. tertial 2020 til etterretning.

63/20
17/2289
TILBYGG OG REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN TILLEGGSBEVILGNING OPSJON MILJØTILTAK
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og prosjektleder Ole Anders Hoff supplerte med
faglige fakta og innspill fra kommunestyrets representanter tas med i det videre
arbeidet.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger inntil 1.140.000 kr til solcelleanlegg ved Raufoss
idrettshall. Eventuelle statlige klimasatsmidler går i fradrag på
investeringssummen dersom dette innvilges.
2. Investeringen finansieres i budsjettet for 2021 ved at lånerammen for prosjektet
økes med tilsvarende beløp.

64/20
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19/1923
RIVING AV REINSVOLL GYMBYGG
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
Representanten Stig Vestlie (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt 3.:
«Kommunestyret ber administrasjonen utrede hva tomta skal brukes til.»
Avstemning:
Pkt. 1. og 2. i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Vestlie fikk 15 stemmer og falt, - 16 stemte mot.
Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger 1.550.000 til rivning av Reinsvoll gymbygg.
2. Investeringen finansieres ved tilsvarende økning av årets samlede låneopptak.

65/20
19/2629
INNLÅN FRA HUSBANKEN FOR 2020 - TILLEGGSBEVILGNING
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det innvilges et ekstra låneopptak på 20 millioner kroner i Startlån for videretildeling i
2020.

66/20
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20/1264
FINANSIERING - FJORDGATA SØR
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å øke rammen for prosjektet Fjordgata sør i inneværende
års investeringsbudsjett med 4,0 millioner kroner til 15.871.000 kroner. Den økte
investeringsrammen finansieres slik:
Omdisponeringer:
- 400.000 kr fra prosjekt gang- og sykkelveg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata
- 400.000 kr fra prosjekt ny skolebru
- 1.300.000 kr fra prosjekt reinvestering veg.
Resterende 1,9 mill kroner finansieres ved å øke årets låneopptak til finansiering av
investeringsprosjekter.

67/20
20/760
EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV KORONAKRISEN - KONKRET FORSLAG OM STØTTE TIL NÆRINGSLIVET
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
Representanten Arve Sørbo (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 3:
«Summene justeres til å passe det som de varslede overføringene fra staten vil gi.
Dette er midler som skal tildeles kommunene gjennom fylket.
Disse midlene benyttes i sin helhet for å bidra til å styrke lokale arbeidsplasser som
faller utenom eller som kommer dårlig ut gjennom den pågående krisen».
Avstemning:
Innstillingen, inklusive tilleggsforslaget fra Sørbo ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Med bakgrunn i kommunedirektørens vurderinger, finner ikke kommunestyret
grunnlag for å gå inn for det framsatte forslaget om særskilt økonomisk
støtteordning til næringslivet
2. Kommunestyret ønsker å prioritere tiltakene som er vedtatt i «tiltakspakken» i
møte 30. april 2020 og vurderer eventuelle endrede / økte tiltak senest i
kommunestyrets møte i september 2020
3. Dersom Innlandet fylkeskommune tildeler Vestre Toten kommune ekstraordinære
midler til «næringsfond», vurderes tildeling av slike midler opp mot tiltak som er
foreslått i denne saken. Innretning på en slik ordning vurderes når kriteriene for
slike midler foreligger.
Summene justeres til å passe det som de varslede overføringene fra staten vil gi.
Dette er midler som skal tildeles kommunene gjennom fylket.
Disse midlene benyttes i sin helhet for å bidra til å styrke lokale arbeidsplasser
som faller utenom eller som kommer dårlig ut gjennom den pågående krisen.

68/20
20/898
FELLES KOMMUNAL JOURNAL OG HELHETLIG SAMHANDLING - INNGÅELSE
AV INTENSJONSERKLÆRING
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald redegjorde nærmere om løsningen, - herunder
formål og kostnader/finansiering.
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kommunestyret holdes løpende orientert om utviklingen i saken.»
Avstemning:
Innstillingen, med tilleggsforslaget fra Ødegaard ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vestre Toten kommune inngår intensjonsavtale med Helse- og
omsorgsdepartementet om deltakelse i videre arbeid med tiltaket Akson for felles
kommunal journal og helhetlig samhandling innen helsesektoren.
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Kommunestyret holdes løpende orientert om utviklingen i saken.

69/20
20/592
INNLANDSSTRATEGIEN REGIONAL PLANSTRATEGI 2020 2024
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
Representanten Paul Elvesveen (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
1: De 4 forslagene til nye regionale planer som er skissert til erstatning for de
mange temaplanene som foreligger i dag, sammenfatter de viktigste utfordringene
regionen har. Disse trenger imidlertid å spisses ytterligere, uten at noen av temaene
som nevnes i overskriftene, blir borte.
3: Kunnskapsgrunnlaget som finnes i allerede eksisterende planer tas med videre og
innarbeides i ulik grad i de 4 nye planene.
4: Fylkeskommunen bør etterstrebe at all vekst heretter blir på miljøets og
kommende generasjoners premisser. Vekstparadigmet analyseres og erstattes av
vekstbegreper som er bærekraftige i enhver forstand. Økonomien må tilpasses
naturens ressursgrunnlag, og en mer rettferdig fordeling må erstatte evig økonomisk
vekst på de rikestes premisser.
Representanten Bjørn S. Iversen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag pkt.3:
«Det er særlig viktig å prioritere beredskap i vid forstand i det videre arbeid med
strategien.»
Avstemning:
Pkt. 1. i innstillingen: Forslaget fra Elvesveen fikk 16 stemmer og ble vedtatt. -15
stemte for kommunedirektørens forslag..
Pkt. 2. i innstillingen: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3. i innstillingen: Forslaget fra Elvesveen fikk 16 stemmer og ble vedtatt. -15
stemte for kommunedirektørens forslag.
Tilleggsforslaget fra Iversen ble enstemmig vedtatt
Pkt. 4. i innstillingen: Forslaget fra Elvesveen fikk 16 stemmer og ble vedtatt. -15
stemte for kommunedirektørens forslag.

Vedtak:
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Vestre Toten kommune tar utkast til regional planstrategi - Innlandsstrategi 20202024 til orientering, og ber om at følgende innspill tas med i det endelige
planstrategidokumentet:
1. De 4 forslagene til nye regionale planer som er skissert til erstatning for de
mange temaplanene som foreligger i dag, sammenfatter de viktigste
utfordringene regionen har. Disse trenger imidlertid å spisses ytterligere, uten
at noen av temaene som nevnes i overskriftene, blir borte.
2. Fylkeskommunens samhandling med kommunene og lokale aktører kan
tydeliggjøres i Innlandsstrategien.
3. Kunnskapsgrunnlaget som finnes i allerede eksisterende planer tas med
videre og innarbeides i ulik grad i de 4 nye planene.
Det er særlig viktig å prioritere beredskap i vid forstand i det videre arbeid med
strategien
4. Fylkeskommunen bør etterstrebe at all vekst heretter blir på miljøets og
kommende generasjoners premisser. Vekstparadigmet analyseres og
erstattes av vekstbegreper som er bærekraftige i enhver forstand. Økonomien
må tilpasses naturens ressursgrunnlag, og en mer rettferdig fordeling må
erstatte evig økonomisk vekst på de rikestes premisser.
Innlandsstrategien påvirker Vestre Toten kommune og vi ser det som viktig å være
en aktiv part for å få til en ønsket utvikling.
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 7.1.

70/20
18/1234
PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - UTFORDRINGER
Behandling:
Samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret stiller seg bak innholdet i utfordringsdokumentet for planstrategien
for Vestre Toten kommune 2020-2023.
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1.
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71/20
18/1315
REGULERINGSPLAN FOR KNUT HAMSUNS VEG 6-8, SLUTTBEHANDLING
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
Representanten Stig Vestlie (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag bokstav c):
«Det må bygges garasjeanlegg tilsvarende minimum 1 plass pr leilighet i byggets
underetasje».
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Vestlie fikk åtte stemmer og falt, - 23 stemte mot.
Vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12–2/3 og 12-12 godkjennes foreliggende
forslag til detaljregulering for «Knut Hamsuns veg 6-8» med plan-ID 0529156,
fremsatt på vedlagte reguleringskart og -bestemmelser datert 19.2.2020 med
følgende endringer:
a) I bestemmelsene § 4-4.3 skal begrepet «tilgjengelige for alle» skiftes ut
med kun «tilgjengelige».
b) I samme bestemmelse (§ 4-4.3) tas inn en setning: «Alle felles uteområder
skal være universelt utformet.»
Planforslaget er i tråd med overordnet plan for området og arealbruk satt i
kommuneplan.
Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages.

72/20
19/1279
REGULERINGSPLAN FOR REINSVOLL STASJON, SLUTTBEHANDLING
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
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Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-12 godkjennes forslag til
detaljreguleringsplan for «Reinsvoll stasjon» med planid 0529158, framsatt på
reguleringskart datert 12.12.2019 og planbestemmelser datert 10.5.2020.
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.

73/20
20/650
VESTRE TOTEN KOMMUNES UTTALE TIL HANDLINGSPROGRAM FOR
FYLKESVEGER 2022-25 27
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
Representanten Hans Kristian Thorsrud (SP) fremmet følgende endringsforslag:
«Vestre Toten kommune har følgende prioriteringsliste som innspill til Innlandet fylke
i forhold til nytt handlingsprogram for fylkesveger:
1. Fv. 246 Bøverbruvegen - ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll

2. Fv. 2380 Fjordgata/Hågårvegen - opprusting av Eina sentrum til miljøgate.
3. 2368 Storgata - opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate
Vestre Toten kommune påpeker viktigheten av at det i en samlet prioritering av
vegmidler blir avsatt tilstrekkelig med midler til fylkesveger med stort
vedlikeholdsetterslep og at dette blir prioritert opp mot nye investeringstiltak».
Avstemning:
Forslaget fra Thorsrud ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Vestre Toten kommune har følgende prioriteringsliste som innspill til Innlandet fylke i
forhold til nytt handlingsprogram for fylkesveger:
1. Fv. 246 Bøverbruvegen - ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll

2. Fv. 2380 Fjordgata/Hågårvegen - opprusting av Eina sentrum til miljøgate.
3. 2368 Storgata - opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate
Vestre Toten kommune påpeker viktigheten av at det i en samlet prioritering av
vegmidler blir avsatt tilstrekkelig med midler til fylkesveger med stort
vedlikeholdsetterslep og at dette blir prioritert opp mot nye investeringstiltak.

74/20
20/1051
KOMMUNALT TILSKUDD TIL FOLKEVALGTE GRUPPER
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken innledningsvis.
Avstemning:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper ytes med det beløp som fastsettes
årlig av kommunestyret gjennom budsjettvedtaket.
2. Det gis en grunnstøtte til gruppene basert på 20% og 80% i representantstøtte
av det bevilgede beløp, jfr. pkt.1.
3. Støtten gis til partier/grupper etter den oppslutning og mandatsfordeling de fikk
ved valget og gjelder uendret som fordelingsnøkkel i hele valgperioden.

ÅPEN POST
Ingen
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