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Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, adm.leder Geir Steinar
Loeng, eiendomssjef Ole Petter Bergersen, driftssjef Bodil
Evenstad, møtesekretær Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

75 – 84/20

29 representanter til stede ved møtets begynnelse.
Folkets spørretime ble gjennomført i forkant av møtets begynnelse.
Møteinnkallingen: Godkjent med følgende merknader:
Svein Erik Sørensen (FRP): Påpekte at innkallingen er sendt ut for sent i hht
gjeldende regelverk, og at kommunestyret burde vært varslet om forsinkelsen.
I tillegg bemerket han varsel om innsendt interpellasjon fra FRP som ikke er satt på
sakslista og at dette er begrunnet med for sent innkommet.
Kommunedirektøren: Årsaken til at sakene ble sendt ut senere enn vanlig var at
kommunestyremøtet ble flyttet fram en uke pga overgang til nytt
saksbehandlingssystem. Melding om flytting av møtet ble gitt til representantene i
juni.
Saksliste: Godkjent med følgende endring og merknader:
Sak 81/20 flyttes frem og behandles etter sak 77/20.
Arild N. Ødegaard (SP): Bemerket endring på innsendt interpellasjon fra SP, og at
den er ført opp som «innlegg» under saken om meldinger uten at innholdet er
presentert.
Det ble gitt en begrunnelse fra ordføreren.
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 28. august 2020
Underskrifter:
Stian Olafsen
leder

Vegard Skogen
møtesekretær
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Folkets spørretime:
Ordfører Stian Olafsen refererte følgende spørsmål/innspill fremmet av Roy
Strandbakken:
Har en sak vedrørende omdisponering av en tomt jeg gjerne ønsker at blir
tatt opp i "Folkets spørretime" ved neste kommunestyremøte.
Dette gjelder deler av gnr.145/bnr.111, som i dag eies av VTK.
Jeg har inngått avtale om forkjøpsrett på tomten, og planen min er å
sette opp to stk. tomannsboliger for salg.
Tomten grenser inntil tidligere etablert boligfelt på Blåvarpfeltet, med
tilhørende infrastruktur som man enkelt kan koble seg på.
Med sikker og enkel adkomst ned til Eina sentrum via undergang under
Rv4, er dette en tomt som er meget egnet til boligformål.
For både barn og eldre så kan det ikke få blitt stort bedre med tanke på
trafikksikkerhet, og ikke minst nærhet til butikk, tog, buss m.m.
Jeg har innhentet en uttalelse fra Statens vegvesen om utvidet bruk av Rv4, og de
stiller seg positive til prosjektet.
Håper derfor at mitt innspill tas opp til vurdering, slik at vi sammen
kan opprettholde befolkningsvekst i kommunen.
Mvh
Roy Strandbakken
Svar fra ordfører:
Kommunen eier gbnr 145/111
Arealet ligger i kommuneplanens arealdel definert som grøntstruktur.
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Spørsmålsstiller har fått en avtale med kommunen som eier gbnr 145/111 om
forskjøpsrett hvis arealet viser seg å kunne bygges på. Søker har ansvar for å finne
ut det.
Da arealet i utgangspunktet ikke er byggeklart har man 3 muligheter:
1. Innspill til kommuneplanen. Kommunen legger da forslaget inn i en
«ønskeliste» for ny kommuneplan. Prosessen vil vise om det kommer med
eller ikke. Kommunen har ansvar for å utrede konsekvenser av tiltaket.
2. Privat reguleringsplan. Den som ønsker å bygge kan gå i gang med en privat
planprosess. Den private må selv koste eventuelle utredninger og
planarbeidet.
3. Søknad om dispensasjon fra kommuneplan. Her må en i så fall søke om
dispensasjon fra arealformål og for unntak for plankrav (siden det er snakk om
4 enheter). Søknaden skal være grunngitt. Gebyr ilegges for hvert forhold det
må søkes dispensasjon for. En dispensasjon skal primært være et mindre
avvik eller unntak fra plan. I dette tilfellet vil det kreves dispensasjon for flere
forhold, og disse vil berøre statlige og regionale interesser. Saken kan også
berøre annet lovverk. Kommunen vil derfor ha begrensede muligheter til å
behandle saken som dispensasjon fra kommuneplanen.
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I dette tilfellet har adm anbefalt at det gis innspill til kommuneplanen (noe han har
gjort høsten 2019). Dette fordi en på den måten kan få avdekt om arealet egner seg
for boligbygging uten kostnad for søker. Kommunen vil også da få anledning til å ta
opp spørsmålet i en større sammenheng og vektet dette innspillet mot andre innspill
og hensyn som skal tas i plan. Nye utbyggingsområder skal alltid
konsekvensutredes. I tillegg er det krav om å utrede eventuelle alternativer.

75/20
20/1670
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Arild N. Ødegaard (SP): Ang. sak 68/20: Etterlyste en orientering om saken slik
vedtaket tilsier.
Kommunedirektør gir en oppsummering i neste møte.
Vedtak:
Protokollen fra kommunestyrets møte 25.06.2020 godkjennes.

76/20
20/1670
REFERATER
Behandling:
Siv Anita Midtskogen (AP): Til referatet fra kontrollutvalget: Viste til saken om
behandling av status for barneverntjenesten og fastlegeordningen og ba om at
kommunestyret får en tilsvarende orientering.
Kommunedirektøren: Følges opp i neste møte.
Svein Erik Sørensen (FRP): Viste til vedlagt uttalelse fra Bøverbru Vel, og
kommenterte at brevet burde vært med under behandling av saken i forrige møte.

Vedtak:
Referatene tas til orientering.
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77/20
20/1670
MELDINGER
Behandling:
«Arbeidsform og møteledelse i kommunestyret.
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Vedtak:
Saken ble tatt opp til drøfting.

78/20
20/1582
TILDELING EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Behandling:
Representanten Elin S. Solberg (H) fremmet følgende forslag:
«Vestre Toten Høyre mener at pkt.3 kan slettes/endres. Det er gitt føringer fra
regjeringen for hva midlene skal brukes til. De skal ikke gå inn i den ordinære potten
til næringsutvikling, men brukes spesielt til de som er målgruppen pga Corona
situasjonen i kommunen.
Vi foreslår følgende ny vedtaksformulering:

1. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag om å legge
forvaltning og utbetaling av ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond
til Gjøvikregionens næringsutviklingsprogram.
2. Tildelte midler med NOK 1.803.855 til Vestre Toten kommune, øremerkes til
bruk mot bedrifter og næringsaktører i kommunen, og markedsføres spesielt
på kommunens nettside.
3. Kommunestyret ber om en tilbakemelding på hvordan midlene er fordelt når
prosjektet er avsluttet».
Avstemning:
Forslaget fra Solberg med formannskapets tilleggsforslag / presisering i pkt. 3 ble
enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag om å legge
forvaltning og utbetaling av ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond
til Gjøvikregionens næringsutviklingsprogram.
2. Tildelte midler med NOK 1.803.855 til Vestre Toten kommune, øremerkes til
bruk mot bedrifter og næringsaktører i kommunen, og markedsføres spesielt
på kommunens nettside.
3. Kommunestyret ber om en tilbakemelding på hvordan midlene er fordelt når
prosjektet er avsluttet, og at ordningen administreres innenfor
næringsutviklingsprogrammets administrative rammer.

79/20
20/760
EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL ARBEID OG AKTIVITET I KOMMUNENE
Behandling:
Representanten Per Erik Bergstuen (FRP) fremmet følgende endringer:
«Punkter om fjerning av sviller, tak og garasje Raufoss Stadion fjernes i denne
omgang. Disse pengene overføres til Reserve som disponeres av Rådmann».
Representanten Anders Vildåsen (uavh) fremmet følgende endringer:
«Foreslår å omprioritere de 300.000,- som er ment å brukes til boblebad på
Totenbadet, bør brukes til utskifting av diverse utslitt utstyr og inventar på Gimle og
Raufosstun».
Protokolltilførsel fra representanten Stian Pettersbakken (AP):
«Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en framdriftsplan for
utarbeidelse av vedlikeholdsplan på kommunale bygg til neste kommunestyremøte».
Avstemning:
Forslaget fra Vildåsen fikk fire stemmer og falt.
Forslaget fra Bergstuen fikk fire stemmer og falt.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens framlagte reviderte forslag til
disponering av 6,4 millioner kroner i ekstraordinære midler til arbeid og aktivitet i
kommunen.
2. Budsjettsummene er anslagsposter og det er også forbehold knyttet til framdrift
mv. Kommunedirektøren gis derfor fullmakt til å justere mellom de vedtatte
tiltakene, samt disponere avsatt reservepost.

80/20
20/1669
PRIORITETSPLAN 2020 - KOMMUNESTYRET STØRRE SAKER
Behandling:
Lene Myhrvold (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Arbeidsgiverstrategi – heltidskultur» skal også opp som sak i OVU.
Avstemning:
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Myhrvold ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kommunestyret vedtar vedlagte «PRIORITETSPLAN 2020 - KOMMUNESTYRET
STØRRE SAKER» som grunnlag for arbeidet i kommunestyret ut 2020.
«Arbeidsgiverstrategi – heltidskultur» skal også opp som sak i OVU.

81/20
17/4268
DELEGERINGSREGLEMENT FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE 2020 - 2024
Behandling:
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte om saken.
Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Det settes ned et Ad hoc utvalg bestående av inntil 1 kommunestyrerepresentant fra
hver av de politiske partiene som er representert i kommunestyret. Ad hoc utvalget
gjennomgår delegeringsreglementet for Vestre Toten kommune 2020 – 2024.
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Ad hoc utvalget ledes av ordfører, og legger fram sitt forslag til vedtak til
kommunestyrets møte 29. oktober.
Avstemning:
Ødegaards forslag fikk 15 stemmer og falt, - 16 stemte mot.
Innstillingen fra kommunedirektøren ble vedtatt.
Representanter fra de politiske partiene i kommunestyret involveres i arbeidet med
neste revidering av delegeringsreglementet i slutten av denne
kommunestyreperioden.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar «Delegeringsreglement for Vestre Toten kommune»,
datert 10.08.2020.
2. Reglementet skal ha en hovedrevisjon innen 31. desember året etter at
kommunestyret er konstituert jfr. kommuneloven § 5-14.
3. Kommunestyret gir sin tilslutning til kommunedirektørens prinsipper for
avklaring av begrepet «prinsipiell betydning».
4. Formannskapet gis generell «hastekompetanse» etter kommuneloven § 11-8
første ledd.
5. Med hjemmel i kommunelovens § 13-1 delegeres all anvisningsmyndighet
over kommunens budsjett til kommunedirektøren, med unntak av
kommunedirektørens lønn, reiseregninger, private utlegg o.l . Ordfører gis
anvisningsmyndighet for dette.
Kommunedirektøren kan delegere anvisningsmyndigheten videre.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å videredelegere sin vedtakskompetanse i
den utstrekning han finner det formålstjenlig.
7. Delegeringsreglement for Vestre Toten kommune revideres etter følgende
prinsipper:
a. Reglementet legges fram til ny politisk behandling ved
i. nye lover
ii. feil som flytter myndighet mellom politiske nivåer og utvalg
iii. feil som krever delegering
b. Endringer som ikke er av prinsipiell betydning ajourføres og godkjennes
av kommunedirektøren fram til neste periodiske hovedoppdatering.
c. Periodisk hovedoppdatering gjøres senest i vårsesjonen siste år av
kommunestyreperioden.

82/20
20/322
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SAMARBIEDSAVTALE FOR OSLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK
RÅD
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas.

83/20
20/1473
HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM FLAGGING PÅ KOMMUNENES
OFFENTLIGE BYGNINGER
Behandling:
Ahmed Haruun Ali (SV) fremmet forslag om å støtte alternativ A som Vestre Toten
kommunestyrets høringsuttalelse.
Avstemning:
Forslaget fra Ali fikk seks stemmer og falt.
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vestre Toten kommunestyres høringsuttalelse er å støtte alternativ D – videreføring
av gjeldende rett uten endringer.

84/20
20/766
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 - PRESISERING AVGIFTER
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Punktet om avgifter på skjenkebevillinger, i vedlegg 2 i Vestre Toten kommunes
alkoholpolitiske handlingsplan 2020 – 2024 endres til følgende:
Avgifter:
Omsetningsavgift for ordinære salgs- og skjenkebevillinger følger forskrift i
alkoholloven og fastsettes i forhold til omsatt vareliter for ulik type alkohol etter
omsetningsoppgaver over volum alkoholholdig drikk som er solgt eller skjenket
foregående år.
Ambulerende skjenkebevilling følger endringene i forskriftene som gjøres hvert år.
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer under 100 personer følger avgiften for
ambulerende skjenkebevilling.
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangementer mellom 100 – 500 personer er satt til
kr. 2000.
For store arrangement og arrangement over flere dager er gebyret satt til kr. 3000.
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