Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
Sekretariatet

Raufoss, 28. januar 2022.
J.nr./referanse: 01-22/VT/ks
KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp) - forfall
Torill Hansen (Uavh.)
Hege Eriksen (Ap) - forfall
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara
Gina Marie Sørum Sveen (Ap), andre vara
Stein Knutsen (Ap), første vara
Lajla Tangen (Ap), andre vara

Kopi til orientering:
- Ordfører og kommunedirektør
- Innlandet Revisjon IKS

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:

Dato: Fredag 4. februar 2022
Tid: Kl. 0830 – ca. 1200
Sted: Formannskapssalen, rådhuset
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.
NB! Foreløpig revisjonsrapport fra EY var ikke mottatt ved utsending av innkallingen. Rapporten
vil bli ettersendt på e-post til møtedeltakerne før møtet. Rapporten er unntatt fra offentlighet.
Forfall og innkalling av vara:
• Hege Eriksen (Ap) og Bjørn Iversen (Sp) har meldt forfall.
• Etter avtale innkalles følgende vararepresentanter:
- Første vara for H/Sp/Frp, Inger Lilleby Fløgum (H)
- Andre vara for H/Sp/Frp, Gina Marie Sørum Sveen.
- Første vara for Ap, Stein Knutsen.
- Andre vara for Ap, Lajla Tangen
Forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post
kjetil@kontrollutvalget.no.
Deltakelse fra andre i møtet:
• Sak 03/22 (Foreløpig revisjonsrapport fra Ernst & Young AS): Ernst & Young AS deltar i
møtet via Teams.
Vurdering av offentlighet:
• Møtet foreslås lukket i f.m. behandlingen av sak 03/2022 – Foreløpig revisjonsrapport fra
Ernst & Young AS. Hjemmel for lukking er kommunelovens § 11-5 tredje ledd, jf.
offentlighetslovens § 5 (om utsatt offentlighet).
Med hilsen
For leder i kontrollutvalget
Kjetil Solbrækken, utvalgssekretær
Adresse:
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken
Studievegen 7, 2815 Gjøvik
Tel. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no

KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
SAKSLISTE
FOR MØTE I RÅDHUSET
Fredag 4. februar 2022

SAK NR. 01/2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.12.2021

SAK NR. 02/2022

MØTEPLAN FOR 2022

SAK NR. 03/2022

FORELØPIG REVISJONSRAPPORT FRA ERNST & YOUNG
AS: HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER,
YTRINGSKULTUR OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING

SAK NR. 04/2022

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 16.12.2021

SAK NR. 05/2022

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2022

SAK NR. 06/2022

REFERATSAKER

Raufoss, 27. januar 2022.
For utvalgsleder
Kjetil Solbrækken
sekretær

SAK NR. 01/2022
Vestre Toten kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.12.2021
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
04.02.2022

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra møte 21.12.2021

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.12.2021 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.
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MØTEPROTOKOLL

VEDLEGG

KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tirsdag 21. desember 2022 holdt kontrollutvalget møte kl. 1200 - 1520.
Møtet ble gjennomført som fjernmøte (MS Teams).
Som medlemmer møtte:
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Hege Eriksen (Ap)
Følgende medlem møtte ikke:
Torill Hansen (Uavh.)
Følgende varamedlem møtte:
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp
Ellers møtte:
Fra Ernst & Young AS: Frode Krabbesund og Finn H. Torgersen (begge deltok under sak 64
via Teams).
Sekretær: Kjetil Solbrækken
Møteprotokollen er sendt til:
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektør, kontrollutvalgets medlemmer og
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:
SAK NR. 61/2021
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 62/2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.11.2021
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.11.2021 godkjennes.

MØTEPLAN FOR 2022
Fra behandlingen:
Justert forslag til møteplan ble fremlagt i møtet. Denne ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:

1. Neste møte fastsettes til onsdag 19.01.2022 kl. 0830.
2. Forslag til møteplan for resten av 2022 legges frem på neste
møte.
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SAK NR. 63/2021

INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2022

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å delta på
Kontrollutvalgskonferansen 2022 den
2. – 3. februar 2022.

SAK NR. 64/2021

STATUSRAPPORT FRA ERNST & YOUNG AS
Fra behandlingen:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen
av saken, jf. kommunelovens § 11-5 tredje ledd. Lukking av møtet
ble gjort av dels av personvernhensyn og dels med hjemmel i
offentlighetslovens § 5 om utsatt innsyn. Når det gjelder adgangen til
å ha lukket møte som fjernmøte vises til forskrift fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, i kraft 14.12.2021.
Ernst & Young AS ved Frode Krabbesund og Ole Jakob Øglænd
orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende hovedtema:
• Utført arbeid per 21. desember 2021
• Våre foreløpige observasjoner
• Gjenstående og pågående oppgaver

Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 65/2021

Status og fremdrift for undersøkelsen tas til orientering.

STATSFORVALTERENS VURDERING AV VESTRE TOTEN
KOMMUNE – 2021 (KOMMUNEBILDET 2021)
Fra behandlingen:
Statsforvalterens risikovurdering av utvalgte sektorer/
tjenesteområder i Vestre Toten kommune ble gjennomgått (inndelt i
«grønn», «gul» og rød» ut fra risikonivå).

Vedtak, enstemmig:

1. Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune for
2021 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at Barnevern er plassert under
«gult nivå», dvs. at området har forbedringspotensial innen
kompetanse, kapasitet og kvalitet. Kontrollutvalget tar med
seg dette i f.m. sin oppfølging av barneverntjenesten, jf.
kontrollutvalgets vedtak i sak 27/2020.

SAK NR. 66/2021

STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN I VESTRE TOTEN
KOMMUNE
Fra behandlingen:
Helsesjef Bjørnar Eidsvik orienterte med vekt på følgende tema:

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Status fastleger pr. 21.12.2021
Status vikarlegeavtaler
Tiltak: Plan for allmennlegetjenesten 2021-2025 (vedtatt i
kommunestyret 28.10.2021)
Annonsering med nye tiltak – søknadsfrist 24.01.2022
Hva er en fastlege? (§ 2-1 c. Pasientrettigheter i
fastlegeordningen)
Regelverket – utfordring pr. dato
Tildelte fastlegehjemler siste 3 år
Fastlegetjenesten i Vestre Toten kommune
Mulig strategi videre

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte presentasjonen.
Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget er bekymret for fastlegetjenesten, både lokalt
og nasjonalt. Kontrollutvalget er særlig bekymret for de av
kommunens innbyggere som er sårbare og som rammes av
stadig skifte av fastlege. Nylig vedtatt plan for
allmennlegetjenesten i Vestre Toten 2021-2025 (jf.
kommunestyret sak 111/2021) vil forhåpentligvis bidra til
lokal styrking av tjenesten. Nasjonale tiltak synes derimot
nødvendig for å lykkes med å skape en robust tjeneste over
tid.
2. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om en ny
orientering om situasjonen i 2022.

SAK NR. 67/2021

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 25.11.2021

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 25.11.2021 tas til
orientering.

SAK NR. 68/2021

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
1. Protokoll fra møte 23.11.2021 i representantskapet i Horisont
Miljøpark IKS
2. Tilsynskonferanse 08.12.2021 (i regi av Statsforvalteren)
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.
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Raufoss, 21. desember 2021.

RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 21. desember 2021.

_________________________
Asgeir Sveen
leder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget:

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS
(forvaltningsrevisjon mv):

• Onsdag 19.01.2022 kl. 0830

Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer i
hjemmetjenesten (KU-sak 35/2021,
prosjektplan legges frem for kontrollutvalget
vår/sommer 2022, gjennomføring av prosjekt
høsten 2022 – raskere gjennomføring vurderes)

(møteplan for resten av året besluttes den
19.01.2022)

Andre bestilte oppdrag:
Ernst&Young AS: Undersøkelse rettet mot
varsling, ytringskultur etc. (ferdigstilles januar
2022)
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SAK NR. 02/2022
Vestre Toten kommune

MØTEPLAN FOR 2022
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
04.02.2022

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteplan 2022 for Vestre Toten kommune (øvrige utvalg)

Unntatt off.
Nei
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Møteplan for resten av 2022 fastsettes slik:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830
Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830
Onsdag 30.03.2022 kl. 0830
Onsdag 27.04.2022 kl. 0830
Onsdag 08.06.2022 kl. 0830
Torsdag 15.09.2022 kl. 0830
Onsdag 26.10.2022 kl. 0830
Onsdag 14.12.2022 kl. 0830

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteplan for 2022 ble lagt frem på forrige møte den 21.12.2021 der det ble fattet slikt vedtak:
1. Neste møte fastsettes til onsdag 19.01.2022 kl. 0830.
2. Forslag til møteplan for resten av 2022 legges frem på neste møte.
Da den planlagte fremdriften i arbeidet med EY-undersøkelsen ikke lot seg gjøre ble det planlagte
møtet den 19.01.2022 utsatt til den 04.02.2022.
Forslag til møteplan for resten av 2022:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830
Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830
Onsdag 30.03.2022 kl. 0830
Onsdag 27.04.2022 kl. 0830
Onsdag 08.06.2022 kl. 0830
Torsdag 15.09.2022 kl. 0830
Onsdag 26.10.2022 kl. 0830
Onsdag 14.12.2022 kl. 0830

Følgende er hensyntatt:
 Vinterferie (uke 9):
 Påske:
 Høstferie (uke 41):

Mandag 28/2 – fredag 4/3
Torsdag 14/4 – mandag 18/4
Mandag 10/10 – fredag 14/10

Andre forhold som er tatt hensyn til hensyn til:
 Tidspunkt for behandling kommunes årsregnskap i april/mai (koordinering med behandling i
formannskap og kommunestyret)
 Unngå møtekollisjon med møter i kommunestyre/formannskapet.
 Ønsker fra kontrollutvalgets medlemmer.
 Tilgangen til egnet møterom.
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VEDLEGG
MØTEPLAN 2022

VESTRE TOTEN KOMMUNE

SAK NR. 03/2022
Vestre Toten kommune

FORELØPIG REVISJONSRAPPORT FRA ERNST &
YOUNG AS: HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER,
YTRINGSKULTUR OG RETNINGSLINJER FOR
VARSLING
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
04.02.2022

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Foreløpig rapport fra EY
2. Oppdragsplan (utarbeidet av EY)
3. Informasjonsbrev til ansatte i f.m. spørreundersøkelsen

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1 (ettersendes)
Ikke vedlagt
Ikke vedlagt

FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Foreløpig revisjonsrapport tas til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren til uttalelse.
3. Endelig rapport, inkludert kommunedirektørens uttalelse, legges frem for
kontrollutvalget i deres møte den 15.02.2022. Rapporten oversendes deretter til
sluttbehandling i kommunestyrets møte den 24.02.2022.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 16.08.2021 å be kontrollutvalget om å undersøke følgende:
1. Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020
og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.
1

2. I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre
Toten kommune.
3. Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om
retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.
Kontrollutvalget engasjerte Ernst & Young AS (EY) til å gjennomføre undersøkelsene på sine vegne.
Oppstartmøte med Ernst & Young AS ble gjennomført den 11.10.2021.
Oppdragsplan ble lagt frem for kontrollutvalget i deres møte den 20.10.2021.
Informasjonsinnhentingen gjøres gjennom en web-basert spørreundersøkelse (alle ansatte) og
dybdeintervjuer med utvalgte. Den web-baserte spørreundersøkelsen ble sendt ut og tilgjengeliggjort
for alle ansatte den 28.10.2021 med frist til å svare den 05.11.2021. Det er gjennomført 31
dybdeintervjuer, en del flere enn opprinnelig planlagt.
Gjennomføringen er blitt noen forsinket, primært på grunn av de mange dybdeintervjuene. Omfanget
gjør at man har et godt grunnlag for å kunne svare ut problemstillingene på en god måte.
Før rapporten sluttbehandles av kontrollutvalget skal rapporten skal kommunedirektøren gis
anledning til å uttale seg. Dette fremgår av kommunelovens § 23-5:
§ 23-5.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.
I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.

Fremdriftsplan for den politiske behandlingen av rapporten blir da slik:
• Kontrollutvalgets møte 4/2-22: Behandling av foreløpig rapport.
• Kontrollutvalgets møte 15/2-22: Behandling av endelig rapport (inkl. kommunedirektørens
uttalelse). Rapporten oversendes kommunestyret til behandling.
• Kommunestyrets møte 24/2-22: Behandling av endelig rapport.
Foreløpig rapport var ikke mottatt fra Ernst & Young AS ved utsending av sakspapirene til møtet den
4/2-22. Rapporten vil derfor bli ettersendt så snart den foreligger.
Foreløpig rapport er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens § 5 om utsatt innsyn. Endelig
rapport, dvs. rapporten inkludert kommunedirektørens uttalelse, er offentlig.
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SAK NR. 04/2022
Vestre Toten kommune

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 16.12.2021
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
04.02.2022

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 16.12.2021

Unntatt off.
Nei
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra kommunestyrets møte den 16.12.2021 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kontrollutvalget har etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter
til orientering. Hensikten er å sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om viktige politiske
saker, og på en enklere måte kunne følge med på at kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt
opp av administrasjonen på tilfredsstillende måte.
Vedlagt saken følger protokoll fra kommunestyrets møte den 16.12.2021 til orientering.
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VEDLEGG
MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Fjernmøte - Teams

Dato:

16.12.2021

Tidspunkt:

09:00 -15:30

Til stede:
Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Jon Aaslund
Stian Pettersbakken
Rolf Erik Halle
Ann Marit Sandsengen
Lene Myhrvold
Slije Sandsengen
Ole Runar Helbostad
Henning Engeskaug Karlsen
Torhild Løkken
May Brit Syversen Huuse
Siv Anita Midtskogen
Svein Erik Sørensen
Stein Rune Vinger
Stig Vestlie
Arve Sørbo
Asgeir Sveen
Leif Petter Hansen
Paula Elvesveen
Tor Sundheim
Aage Midtbu
Arild Nikolai Ødegaard
Dorthe Ødegaard Benckert
Hans Kristian Thorsrud
Bjørn Stensli Iversen
Håvard Johansen Lindgaard
Jorunn Signe Ballangrud
Ahmed Haruun Ali
Anders Vildåsen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
MDG
R
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV
U

Varamedlem for

Lasse Rian
Frode Engen

Per Erik Bergstuen

Kjetil Sangnes

Sissel Skiaker
Kjersti Diesen Løken

Møteprotokoll godkjent:
Godkjent av:
Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vestre Toten kommune

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Tom Erik Støen Østli
Bjørn Fauchald
Odd Arnvid Bollingmo
Ivar Jahr
Jens A. Mørch
Trine Kløvrud

Stilling
Konsulent
Kommunedirektør
assisterende kommunedirektør
Grunnskolesjef
Kommunelege
Helse- og omsorgssjef

Merknad i møte:
Representanten Elin Synnøve Solberg - forfall uten vararepresentant.

Vestre Toten kommune

Saksliste
Saksnr.
PS 12521
PS 12621
PS 12721
PS 12821
PS 12921
PS 13021
PS 13121
PS 13221
PS 13321
PS 13421
PS 13521
PS 13621
PS 13721
PS 13821
PS 13921

PS 14021
PS 14121
PS 14221

Tittel
Godkjenning av innkalling med saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.2021
Orienteringer og meldinger
Referater fra politiske råd og utvalg
Endring i organisering for Gimleområdet
Kontrollutvalgets budsjett - 2022
Budsjettrevidering kompensasjon tap av inntekter Totenbadet
2020
Totenbadet Vestre Toten KF – budsjett 2022
Reguleringsplan for gamle Reinsvoll barneskole sluttbehandling
Innlån Startlån 2022
Brann og Redning - Gebyrregulativ 2022
Renovasjonsgebyr 2022
Septikrenovasjonsgebyr 2022
Vann- og avløpsgebyrer 2022
Budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025 formannskapets forslag
Overtagelsesavtale mellom Østre Toten kommune, Vestre
Toten kommune og Sivesind vannverk SA. Avtale om
vannlevering mellom Østre Toten kommune og Vestre Toten
kommune.
Oppnevning av nye medlemmer i felles forliksråd for Gjøvik,
Østre Toten og Vestre Toten
Visit Innlandet SA - Ny samarbeidsavtale og
finansieringsmodell
Politisk behandling- anmodning om bosetting av flyktninger
2022
Åpen post

U.off

PS 12521 Godkjenning av innkalling med saksliste
Kommunestyrets behandling av sak 125/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Representanten Stig Vestlie (Frp) fremmet utsettelsesforslag på PS 14221, anmodning
om bosetting av flyktninger 2022.
Avstemning:
Innkalling med saksliste godkjent med 27 mot 3 (Frp) stemmer.

Vestre Toten kommune

Vedtak
Innkalling med saksliste godkjennes.

PS 12621 Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.2021
Kommunestyrets behandling av sak 126/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 25.11.2021 godkjennes.

PS 12721 Orienteringer og meldinger
Kommunestyrets behandling av sak 127/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Kommuneoverlege Jens A. Mørch orienterte om status pandemi i Vestre Toten
kommune per 15.12.2021


Lokal smittesituasjon
o 18 personer i isolasjon.
o 5 personer påvist omikron.
o stadig melding om positive selvtester.



Vaksinering
o Status 3. dose - I mål med de over 65 år. 45-65 år + prioritert personell får
i løpet av januar. 18-45 år tas fortløpende etter de andre.
o Intervall mellom dose 2 og 3 må overholdes.
o Ekstern bistand fra apotek og forsvar - foreløpig ikke behov.



Regionale/lokale tiltak

Vestre Toten kommune

o Siste forskriftsendring er såpass strenge at det vurderes unødvendig med
egne lokale tiltak.
o Kommunal virksomhet - kontaktreduserende tiltak i form av digitale møter
og hjemmekontor.
o Skoler og barnehager er på gult nivå. Driftsutfordringer vil avgjøre
hjemmeskole/redusert åpningstid. Økes til rødt nivå dersom
smittesituasjonen tilsier det.
o Totenbadet - Badelandanlegget stenges, men svømmehallen og trimrom
holdes åpent med strenge vilkår.
Vedtak
Meldingene tas til orientering.

Referater fra politiske råd og utvalg
Kommunestyrets behandling av sak 25/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling

Vedtak
Referatene tas til orientering.

PS 12821 Endring i organisering for Gimleområdet
Kommunestyrets behandling av sak 128/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken.
Avstemning;
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vestre Toten kommune

Vedtak
Kommunestyret vedtar endring i organisering for Gimleområdet slik det går frem av
saken. Kostnad ca. kr. 3,1 mill som legges inn i driftsbudsjettet for 2022. I tillegg
investeringsmidler til anskaffelse av digitale og teknologiske løsninger.

PS 12921 Kontrollutvalgets budsjett - 2022
Kommunestyrets behandling av sak 129/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Kontrollutvalgets leder Asgeir Sveen (H) orienterte om saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets budsjett for 2022 (ansvar 12000, tjeneste
1101/1102) med en økonomisk ramme på 1 556 000kr.

PS 13021 Budsjettrevidering kompensasjon tap av inntekter Totenbadet 2020
Kommunestyrets behandling av sak 130/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ass. kommunedirektør Odd A. Bollingmo orienterte om saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Kommunestyret vedtar å overføre fem millioner kroner til Totenbadet KF som
Vestre Toten

Vestre Toten kommune

kommune har mottatt i rammetilskuddet i kompensasjon for inntektstap for
Totenbadet KF
som følge av Koronapandemien.
2. Budsjettrammen til tjenesteområde 11 overordnede funksjoner økes med fem
millioner
kroner. Budsjettet på tjenesteområde 99 skatt og finansiering reduseres
tilsvarende ved å
øke inntektene fra rammetilskudd.

PS 13121 Totenbadet Vestre Toten KF – budsjett 2022
Kommunestyrets behandling av sak 131/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ass. kommunedirektør Odd A. Bollingmo orienterte om saken.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet forslag til kulepunkt 3:
Det utredes om det er behov for en valgkomite.
Avstemning:
Innstilling med forslag til kulepunkt 3 enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Kommunestyret vedtar framlagte budsjettforslag for Totenbadet Vestre Toten KF
for 2022.
2. Eksisterende styre gjenvelges for to nye år.
3. Det utredes om det er behov for en valgkomite.

PS 13221 Reguleringsplan for gamle Reinsvoll barneskole - sluttbehandling
Kommunestyrets behandling av sak 132/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling

Vestre Toten kommune

Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken.
Protokolltilførsel fra representanten Stig Vestlie (Frp):
Det henvises til forslag om utbygging etter Tilvisnings- og Tildelingsmodellen og at dette
tas med i videre utbygging i kommunen. Høyen Eiendom inviteres til å presentere
denne formen for utbygging til kommunestyre og planavdelingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling vedtatt med
Vedtak
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12–3 og 12-12 godkjennes foreliggende
forslag til detaljregulering for «gamle Reinsvoll barneskole» med plan-ID 3443 138, med
følgende endringer i forhold til planforslaget slik det ble lagt ut på høring:


Det innarbeides krav om minimum antall boenheter innenfor BKS1 i hht.
Statsforvalterens forventninger (70 boenheter).



Utnyttelsesgraden for område BKS1 økes til min. 30% og max. 45% BYA.



Det innarbeides bestemmelsesområde for den tidligere skolebygningen og
skoleplassen, der det åpnes for bebyggelse med samme mønehøyde som
eksisterende bebyggelse.



Det innarbeides bestemmelsesområde for flomveg/veggrøft langs Svein Erik
Strandlies veg.



Reguleringsbestemmelsenes §§ 4.3.2 og 4.1 revideres i hht. NVEs anbefalinger.

Begrunnelsen for vedtaket er at planforslaget er i tråd med føringer lagt i
kommuneplanen, samt innsigelse fra Statsforvalteren i Innlandet.
Endringene anses ikke å være av et slikt omfang at ny høring er påkrevd.
Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes skriftlig
og sendes Vestre Toten kommune, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestretoten.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.

PS 13321 Innlån Startlån 2022

Vestre Toten kommune

Kommunestyrets behandling av sak 133/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Vestre Toten kommune vedtar en innlånsramme for startlån i 2022 med inntil 100
millioner kroner.
2. Husbankens forskrift, retningslinjer og veileder, sammen med kommunale
bestemmelser (revidert i KST 20.10.2016) legges til grunn ved videretildeling.

PS 13421 Brann og Redning - Gebyrregulativ 2022
Kommunestyrets behandling av sak 134/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ass. kommunedirektør Odd A. Bollingmo orienterte om saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret fastsetter gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger i 2022 til
kr. 445,- eks. mva. pr. fyringsanlegg (kr. 556,25 inkl. mva.).
Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger fastsettes til kr. 742,- eks.
mva. pr. fyringsanlegg (kr. 927,50 inkl. mva.).
Øvrige gebyrer for feiervesenets tilleggstjenester og andre gebyrer for brann og
rednings tjenester fastsettes som angitt i vedlegg, «Brann og redning - Gebyrregulativ
for 2022».

Vestre Toten kommune

Årsavgifter og gebyrer for alarmoverføring til 110-sentralen fastsettes som angitt i
vedlegg, «Alarmoverføring 110 – Prisliste for 2022».

PS 13521 Renovasjonsgebyr 2022
Kommunestyrets behandling av sak 135/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ass. kommunedirektør Odd A. Bollingmo orienterte om saken.
Avstemning:
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Avfallsgebyr i Vestre Toten kommune for 2022 fastsettes til 2 650 kroner eks.
mva (økt med 10,4 % fra 2 400 kr) pr standard abonnement, eksklusive
merverdiavgift.
2. Gebyrer for 2022 for leveranser på Horisont IKS sine miljøstasjoner vedtas i
samsvar med vedlagte forslag.
3. Kommunestyret ber om en utredning/gjennomgang av gebyrregulativet for
levering på miljøstasjonene for private husholdninger.

PS 13621 Septikrenovasjonsgebyr 2022
Kommunestyrets behandling av sak 136/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ass. kommunedirektør Odd A. Bollingmo orienterte om saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vestre Toten kommune

Vedtak
Gebyr for tvungen septikkrenovasjon for 2022 fastsettes til 480 kroner pr m³ eksklusive
mva. (redusert med 34,2 % fra 730 kr pr m³).

PS 13721 Vann- og avløpsgebyrer 2022
Kommunestyrets behandling av sak 137/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ass. kommunedirektør Odd A. Bollingmo orienterte om saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Reviderte gebyrer for vann og avløp for 2022 fastsettes til følgende satser:
Vann:


Forbruksgebyr: 16,3 kroner pr m3 (14,7 % økning fra 14,2 kroner)



Abonnementsgebyr: 1 910 kroner (-2,1 % reduksjon fra 1 950 kr)

Avløp:


Forbruksgebyr: 14,6 kr pr m3 (18,9 % reduksjon fra 18,0 kr)



Abonnementsgebyr: 1 707 kr (11,8 % reduksjon fra 1 935 kr)

Alle satsene er ekskl. mva.

PS 13821 Budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025 - formannskapets
forslag
Kommunestyrets behandling av sak 138/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling

Vestre Toten kommune

Ordfører Stian Olafsen foreslo utvidet taletid for gruppelederne, slik at de får 10 minutter
hver til innledning på sine budsjettforslag.
Avstemning:
Utvidet taletid enstemmig vedtatt.
Ordfører innledet så på selve saken og orienterte om sine forslag til endringer:
Endringer
Opprettholde tre kortidsplasser Raufosstun helsehus
Inkludere matpenger i grunnlaget for redusert foreldrebetaling
i SFO
Øke eiendomsskattpromille næring fra 5 til 5,5
Redusere rammene til tjenesteområdene utenom helse,
omsorg og oppvekst

2 000
83
-1 000
-1 000

Ytterligere reduksjon av kutt i Omsorgs rammer

1 500

Tilskudd til Fontenehuset Gjøvik

350

Økning i frie inntekter

-1 583

Partienes gruppeledere holdt hvert sitt budsjettinnlegg i forkant av debatten.
Senterpartiet v/ Arild N. Ødegaard fremmet følgende alternative budsjett for 2022
og økonomiplanperioden 2022 - 2025:
Senterpartiet vil i økonomiperioden 2022-2025 ha et spesielt fokus på langsiktige
bærekraftige tiltak innenfor en forsvarlig økonomisk forvaltning.
Viktige fokusområdet vil bl.a. være:
Klima- og miljøtiltak som vil bidra til reduserte klimagassutslipp og økt
karbonbinding


Øke bruken av tremateriale i offentlig bygg.



Sikre innkjøp av klimavennlige kjøretøy og flere betalingsladestasjoner for elbiler.



Øke bruk solenergi og jordvarme som energikilder.



Ivareta jordressursene for matproduksjon.



Stimulere til økt skogplanting og ungskogpleie.

Vestre Toten kommune

God infrastruktur i hele kommunen


Fortsette arbeidet for Rv 4 med ny trase utenfor Eina sentrum og på vestsiden av
Einafjorden som også sees i sammenheng med jernbanen.



Sikre godt vedlikehold av alle kommunale veger og økt påvirkningsarbeid for å
bedre standarden på fylkeskommunale veger.



Sikre full utbygging av høyhastighets bredbånd i alle deler av kommunen.



Ta vare på de kommunale bygg ved å sikre nødvendig vedlikehold.

Balansert utvikling i alle deler av kommunen


Opprettholde dagens skolestruktur.



Likeverdig utvikling av våre tettsteder.



Legge til rette for frivilligheten i alle deler av kommunen.



Den langsiktige investeringsstrategien skal reflektere hele kommunens behov.
Dette skal være et hensyn som ivaretas i alle planprosesser og konkrete
vurderinger av investeringsbehov i kommunen.

Styrke omsorg og psykiatritilbud


Reetablere trygghet og kvalitet i hjemmebaserte tjenester.



Sikre heldøgns omsorgsplasser og starte prosessen med utbygging på Gimle.



Stoppe planene om storkjøkken/vaskeri og utrede ny kjøkkenløsning i tilknytning
til utbyggingen på Gimle



Utvikle nye tilbud innenfor omsorgsteknologi, bl. a gjennom et samarbeid med
NTNU.



Styrke lavterskeltilbudene innenfor psykiatri- og rusomsorg.

Styrke kvalitet og trivsel i skole og oppvekst


Styrke forebyggende arbeid for å sikre barns oppvekst og muligheter videre i livet
gjennom et sterkt tverrfaglig arbeid innenfor tjenestetilbudet. Kompetanse må
styrkes innenfor ansatte i barnehage, skole, barnevern og andre tjenester som
berører barn og unge..



Forsterke satsing på forebyggende tiltak for barn og unge ved bl.a. å få flere
miljøarbeidere inn i skolen..

Vestre Toten kommune



Etablere aktivitet for ungdom i tilknytning til åpen ungdomsskole og etter hvert
også de høgeste trinn i barneskolen. Ungdommen må involveres slik at tilbudet
tilpasses gruppen.



Praktiske fag må vektlegges mer. Dette vil føre til at flere mestrer og får et bedre
selvbilde. Entreprenørskap i skolen er også en måte å sørge for at ungdommen
får erfaring med et fremtidig yrkesvalg.



Tilby elevene et måltid om dagen i grunnskolen, med mest mulig lokale råvarer.



Stimulere til å utvikle Lønneberget til et framtidsrettet aktivitetsanlegg.



Støtte opp om eksisterende og legge til rette for nye isflater rundt omkring i
kommunen som skape økt uorganisert aktivitet, lek og spill.

Budsjettet for 2022
Budsjettopplegget for 2022 er svært stramt, sjøl om det ikke legges opp til å bruke
ytterligere fondsmidler. Utover det som framgår av kommunedirektørens forslag til
budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-25, vil Senterpartiet legge til grunn følgende
hovedprioriteringer:
1. Prinsippet om tidlig innsats gjelder for alle tjenester innenfor omsorg, helse og
oppvekst. Prioritering av tidlig innsats i omsorgstrappa er spesielt avgjørende for
å kunne møte det framtidige økte behovet for omsorgstjenester. Senterpartiet
foreslår flere endringer i budsjettet som synliggjør dette. Dette omfatter bl.a økte
midler for å reetablere et forsvarlig faglig og kvalitetsmessig nivå i
hjemmetjenesten. I tillegg avsettes det økte midler til lavterskeltilbud innenfor rus
og psykiatri.
Innenfor skole satse det videre på forebyggende tiltak for barn og unge ved bl.a.
å få flere miljøarbeidere inn i skolen. Videre avsettes det midler for å skape
aktivitet for ungdom i tilknytning til åpen ungdomsskole, og etter hvert også de
høgeste trinn i barneskolen. Ungdommen må involveres slik at tilbudet tilpasses
gruppen. Utover dette foreslår Senterpartiet å avsette kr. 300 000 til økt
vedlikehold av kommunale bygg og kr. 300 000 til del av stilling for å ivareta
postlogg og løpende publisering av alle dokumenter i kommunen.
Senterpartiet finner inndekking av disse tiltakene (i alt 9,5 mill. kr) uten bruk av
fondsmidler. I stedet vil vi disponere et forventet overskudd på 3 mill. kr for 2021
til å styrke hjemmetjenesten for 2022. Videre ved reduserte finanskostnader på

Vestre Toten kommune

3,5 mill.kr. ved at storkjøkken/vaskeri ikke bygges, og gjennom innsparinger på
kultur og LEAN.
2. Det gjøres aktive grep for å ta ned kommunens investeringsnivå . Det vil være
helt nødvendig for å skape rom for svært omfattende investeringer innenfor
omsorg (Gimle). Det tiltaket som gir størst effekt, er å frigjøre avsatte midler til
storkjøkken/vaskeri på Gjestrum-feltet, og i stedet utrede en helt ny
kjøkkenløsning i tilknytning til utbyggingen på Gimle. For øvrig foreslår
Senterpartiet å stryke riving av Reinsvoll Ungdomsskole og i stedet teste salg i
det åpne markedet. Samtidig foreslår vi at det avsettes kr. 2 mill. til etablering av
solenergi på egnede bygg.
Senterpartiets budsjettforslag for 2022
Salderingstiltak utover kommunedirektørens forslag
Finansiering
Økt samarb vedr. kulturarrangement, redusert
bemanning kultur
Lean innsparing
Disponere forventet driftsoverskudd 2021 for å styrke
hjemmetjenesten i neste budsjettår

1.500.000
1.500.000
3.000.000

Redusere finanskostnader kjøkken/vaskeri

3.500.000

Sun innsparing

9.500.000

Bruk av midler
Øke støtte til lag og foren. fokus på barn/unge
Tilbud rettet mot ungdom i forb. med åpen
ungdomsskole
Styrke hjemmetjenesten
Styrke lavterskeltilbudene innen rus- og psykiatri,
herav kr. 300 000 til Fontenehuset
Styrke miljøarb. i grunnskolen

300.000
1.000.000
4.400.000
2.000.000
1.200.000

Økt vedlikehold av bygg

300.000

Postlogg og løpende publisering av alle dok.

300.000

Vestre Toten kommune

Sum bruk av midler

9.500.000

Verbalforslag fra Vestre Toten Senterpart til økonomiplan 2022-25


Vestre Toten kommune vil i den langsiktige investeringsstrategien ivareta hele
kommunens behov. Dette skal hensynstas i alle planprosesser og konkrete
vurderinger av investeringsbehov i kommunen.



Utvikle et tilbud om åpen ungdomsskole på ettermiddag/kveld. Dette må gjøres i
samarbeid mellom fagpersoner innenfor ulike områder og frivillige som kan bidra
med oppgaver innenfor ulike aktiviteter. Aktivitetene som skal tilbys må utvikles i
samarbeid med ungdommen.



Vestre Toten kommune går aktivt ut for å kartlegge mulige næringsarealer i
tilknytning til alle tettsteder i kommunen.. Det tas kontakt med grunneiere som
besitter arealer med sikte på å utvikle disse til gode næringstomter. Det forventes
videre at dette/disse ved revisjon av kommuneplanen legges inn i planens
arealdel.



Foreta en gjennomgang av anskaffelser og rammeavtaler både på innkjøp og
innleie av tjenester. Ta i bruk nye digitale verktøy for kontroll/oppfølging av
innleie av tjenester til teknisk driftsavdeling



Utrede og iverksette en ordning med entrepenørskap i ungdomsskolen.



Utrede muligheten for interkommunalt samarbeid om tilbud for yngre
slagpasienter.

Høyre v/Arve Sørbo fremmet følgende verbalforslag:


Det bygges nytt storkjøkken i tilknytning til nytt Sykehjem/omsorgssenter på
Gimletomta i Bøverbru.



Kjøkkenet skal dekke kommunens behov, være fremtidsrettet og fleksibelt, slik at
det kan dekke ulike behov i årene som kommer.



Dette vil frigjøre en tomt på Gjestrum industriområde og vil være positivt for
mulige utvidelser for bedrifter som allerede er lokalisert på industriområdet og
evt. nye som ønsker å etablere seg i kommunen.



Slukkevann til industriområdet skal sluttføres for å sikre at kommunen kan tilby
tilfredstillende brannvern til bedriftene.

Vestre Toten kommune

Fremskrittspartiet v/ Svein Erik Sørensen fremmet følgende budsjettforslag:
Budsjettforslag fra Vestre Toten FrP
Økning av frie inntekter

-2600

Redusere driftskostnadene barnevernet

-2500

Opprettholde tre korttidsplasser Raufosstun helsehus

2000

Inkludere matpenger i grunnlaget for redusert
foreldrebetaling i SFO

83

Inkludere bunnfradrag i eiendomsskatten

1500

Ytterligere reduksjon av kutt i omsorgsrammer

1500

Verbalforslag fra FrP:


Kommunestyre ber kommunedirektøren kartlegge all aktivitet i kommunal regi
som kan konkurranseutsettes og komme med anbefalinger om områder som er
aktuelle.



Kommunestyre ber ordføreren søke på tilskudd til gratis SFO for
lavinntektsfamilier.



Kommunestyre ber Kommunedirektøren lage sak på hvilke tiltak som kan
redusere barnevernsutgiftene til et nivå nærmere landsgjennomsnittet.



Kommunestyre ber Ordføreren gå i dialog med Norsk Caravan Club med tanke
på å etablere en bobil parkering.



Kommunestyre ber administrasjonen innhente tilbud fra andre pensjonstilbydere
enn Klp.



Kommunestyre ber administrasjonen utrede tiltak for å gjøre kommunale bygg
mer tilgjengelig for kommunens innbyggere, spesielt på kveldstid.



Kommunestyre ber Ordføreren ta initiativ for å re-starte gårdeierforeningen i
Raufoss.

Representanten Arild N. Ødegaard (SP) ba om gruppemøte.
Avstemning verbalforslag:
Verbalforslag fra Høyre falt med 10 (H, SP) mot 20 (AP, SV, MDG, R, FrP, A. Vildåsen
(UAV) ) stemmer.
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Verbalforslag fra FrP:
1. falt med 3 (FrP) mot 27 (AP, SV, MDG, R, SP, H, A. Vildåsen (UAV) ) stemmer.
2. falt med 3 (FrP) mot 27 (AP, SV, MDG, R, SP, H, A. Vildåsen (UAV) ) stemmer.
3. falt med 4 (Frp, A. Sveen (H) ) mot 26 (AP, SV, MDG, R, SP, A. Sørbo og L.P.
Hansen (H) , A. Vildåsen (UAV) ) stemmer.
4. falt med 12 (FrP, A. Sveen og L.P. Hansen (H), A.N. Ødegaard (SP), J.S.
Ballangrud (SP), D.Ø. Benckert (SP), B. Iversen (SP), H.K. Thorsrud (SP), H.J.
Lindgaard (SP), A. Vildåsen (UAV) ) mot 18 ((AP, SV, MDG, R, A. Midtbu (SP),
A. Sørbo (H) ) stemmer.
5. falt med 7 (FrP, H, A. Vildåsen (UAV) ) mot 23 (AP, SV, MDG, R, SP) stemmer.
6. falt med 14 (FrP, H, SP, A. Vildåsen (UAV) ) mot 16 (AP, SV, MDG, R) stemmer.
7. falt med 3 (FrP) mot 27 (AP, SV, MDG, R, SP, H, A. Vildåsen (UAV) ) stemmer.
Verbalforslag fra SP:
1. falt med 13 (SP, FrP, A. Sørbo og L.P. Hansen (H), A. Vildåsen (UAV) ) mot 17
stemmer (AP, SV, MDG, R, A. Sveen (H) ) stemmer.
2. falt med 14 (FrP, H, SP, A. Vildåsen (UAV) ) mot 16 (AP, SV, MDG, R) stemmer.
3. falt med 14 (FrP, H, SP, A. Vildåsen (UAV) ) mot 16 (AP, SV, MDG, R) stemmer.
4. falt med 14 (FrP, H, SP, A. Vildåsen (UAV) ) mot 16 (AP, SV, MDG, R) stemmer.
5. falt med 14 (FrP, H, SP, A. Vildåsen (UAV) ) mot 16 (AP, SV, MDG, R) stemmer.
6. falt med 15 (FrP, H, SP, A. Vildåsen (UAV), MDG ) mot 15 (AP, SV, R) stemmer.
Ordførerens dobbeltstemme avgjorde.
Avstemning helhetsforslag:
Forslaget fra Fremskrittspartiet falt med 4 (FrP, A. Vildåsen (UAV) ) mot 26 (AP, SV,
MDG, R, SP) stemmer.
Forslaget fra Senterpartiet falt med 12 (SP, H, S. Vestlie og S.R. Vinger (FrP) mot 18
(AP, SV, MDG, R, A. Vildåsen (UAV), S. E. Sørensen (FrP) ) stemmer.
Flertallsinnstilling fra formannskapet:
1. stod med 17 (Ap, SV, MDG, R, A. Vildåsen (UAV) ) mot 13 (FrP, H, SP)
stemmer.
2. stod med 27 (AP, SV, MDG, R, SP, S. Vestlie (FrP) ) mot 3 (S.E. Sørensen og
S.R. Vinger (FrP), A. Vildåsen (UAV) ) stemmer.
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3. stod med 27 (Ap, SV, MDG, R, H, SP, A. Vildåsen (UAV) ) mot 3 (FrP) stemmer.
4. stod med 17 (Ap, SV, MDG, R, A. Vildåsen (UAV) ) mot 13 (FrP, H, SP)
stemmer.

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2022 med de rammer som framgår av
ordførerens budsjettutredning og detaljering i styringsdokumentet, samt
endringer vedtatt i møtet.
2. I medhold av eigedomsskattelova (eskl) §§ 2 og 3 skrives det ut skatt etter
lovens utskrivingsalternativ § 3 bokstav a: faste eigedomar i heile kommunen.
Generell skattesats settes til 5,5 promille (esktl. § 13).
For bolig og fritidseiendom settes satsen til 4 promille (esktl. § 12 bokstav a).
For utskriving av skatt på boligeiendommer, benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
For tidligere verk og bruk skal det skrives ut skatt på et særskilt grunnlag fastsatt
av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Det særskilte skattegrunnlaget
reduseres med fire syvendedeler i 2022 (jf overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4,
første ledd første pkt).
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5,5 promille (jf. overgangsregel
til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.).
Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en
kommune, et fylke eller staten fritas (esktl. § 7 bokstav a). Bygninger som er
fredet etter kulturminneloven fritas (esktl § 7 bokstav b).
Eiendom tilhørende andre organisasjoner eller bygninger av historisk verdi som
ikke er fredet, kan få fritak etter esktl § 7 bokstav a) eller b), på bakgrunn av
søknad.
Nyoppførte boligeiendommer fritas i inntil 2 år, eller til kommunestyret endrer
eller opphever fritaket (esktl. § 7 bokstav c). Eiendomsskatten innbetales i fire
alternativt 12 terminer (esktl. § 25).
3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2022 slik det framgår av
ordførerens innstilling og detaljering i styringsdokumentet og nytt låneopptak til
investeringer på inntil 82,5 mill. kr og startlån på inntil 100 mill. kr.
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4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2022 – 2025 slik
den framkommer ordførerens innstilling og styringsdokumentet. Planen skal
være retningsgivende for kommunens videre planlegging.

PS 13921 Overtagelsesavtale mellom Østre Toten kommune, Vestre Toten
kommune og Sivesind vannverk SA. Avtale om vannlevering mellom Østre Toten
kommune og Vestre Toten kommune.
Kommunestyrets behandling av sak 139/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken.
Avstemning:
Innstiling enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Kommunestyret vedtar at Vestre Toten kommune overtar den delen av Sivesind
Vannverk som har beliggenhet i Vestre Toten kommune, på de vilkår som
kommer frem av overtagelsesavtale mellom Østre Toten kommune (ØTK),
Vestre Toten kommune (VTK) og Sivesind Vannverk SA (SV) fra 01.01.2022.
2. Kommunestyret vedtar avtale om vannlevering mellom Østre Toten kommune og
Vestre Toten kommune, på de vilkår som kommer frem av avtalen

PS 14021 Oppnevning av nye medlemmer i felles forliksråd for Gjøvik, Østre
Toten og Vestre Toten
Kommunestyrets behandling av sak 140/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken.
Avstemning:

Vestre Toten kommune

Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Kommunestyrets vedtak, sak 36/2021 i møte 25.03.2021, om valg av Amanda
Marie Tandsether som fast medlem av felles forliksråd oppheves. Begrunnelsen
er at Tandsether ikke oppfyller alderskravet i hht domstolloven § 56.
2. Henning Engeskaug Karlsen fritas som varamedlem av felles forliksråd for
Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten
3. Silje Sandsengen velges som inn som nytt medlem fra Vestre Toten.
4. Helge Testad velges som nytt varamedlem
Rekkefølgen blir som følger:
Medlemmer:


Norodd Jemtland Moen (leder)



Aud Karin Grøtberg



Silje Sandsengen

Varamedlemmer:


Kristin Hageengen Tokerud



Anne Haugom



Helge Testad

PS 14121 Visit Innlandet SA - Ny samarbeidsavtale og finansieringsmodell
Kommunestyrets behandling av sak 141/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til ny samarbeidsavtale med Visit Innlandet SA
2. Kommunestyret slutter seg til ny finansieringsmodell for samarbeid med Visit
Innlandet SA.

PS 14221 Politisk behandling- anmodning om bosetting av flyktninger 2022
Kommunestyrets behandling av sak 142/2021 i møte den 16.12.2021:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken.
Representanten Stig Vestlie (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Vestre Toten kommune bosetter inntil 15 flyktninger i 2022 i tråd med
anmodningen fra IMDi.
2. Vestre Toten kommune kan bosette ytterligere 2 flyktninger utover IMDi`s
anmodning i 2022 dersom behovet skulle øke.
3. Vestre Toten kommune kan ikke bosette flyktninger med komplekse
helserelaterte behov i 2022.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak stod med 27 (AP, SV, MDG, R, SP, H, A.
Vildåsen (UAV) ) mot 3 (FrP) stemmer.
Vedtak
Vestre Toten kommune bosetter 15 flyktninger i 2022 i tråd med anmodning fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi(,.

Åpen post
Kommunedirektør Bjørn Fauchald:

Vestre Toten kommune

Tradisjonelt gis det en blomstergruppe til gruppeledere. Etter forslag fra representanten
Paula Elvesveen (MDG) gjøres dette om til et bidrag til Frelsesarmeen lokalt, og kr.
5.000,- har blitt overført fra kommunen.

SAK NR. 05/2022
Vestre Toten kommune

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2022
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
04.02.2022

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
(ingen)
FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Kontrollutvalgets budsjett for 2022, vedtatt av kommunestyret 16.12.2021 (k.sak
129/2021), tas til orientering.
2. Sak om tilleggsbevilgning for 2022, som følge av igangsatt undersøkelse (Ernst &
Young AS), følges opp på neste møte.
SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn/oppsummering:
Kontrollutvalget fremmet høsten 2021 forslag til budsjett for kontrollutvalgets virksomhet for 2021 for
kommunestyret. Kommunestyret godkjente kontrollutvalgets budsjettforslag i sitt møte den
16.12.2021.
Det er behov for tilleggsbevilgning i 2022 som følge av at man har engasjert Ernst & Young AS.
Størrelsen på tilleggsbevilgningen er uklar. Det er avtalt at man avventer med en sak til
kommunestyret om tilleggsbevilgning til etter at Ernst & Young AS har avsluttet sitt arbeid.
Særregler om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett:
Behandlingen av kontrollutvalgets budsjett er regulert i § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon:
§ 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven §
14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.
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Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets budsjett:
I Vestre Toten kommune har man valgt den praksis å legge frem kontrollutvalgets budsjett som
særskilt sak for kommunestyret som en del av behandlingen av nytt årsbudsjett for kommunen. Dette
gir en god realitetsbehandling av kommunens prioritering av penger til kontroll og tilsyn.
Kontrollutvalgets budsjett er også innarbeidet i kommunens helhetlige budsjett som godkjennes av
kommunestyret.
Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets budsjett for 2022 i sitt møte den 16.12.2021 som egen sak
(sak 129/2021). Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:
Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets budsjett for 2022 (ansvar 12000, tjeneste
1101/1102) med en økonomisk ramme på 1 556 000 kr.
Kontrollutvalgets budsjett for 2022:
Nedenfor følger kontrollutvalgets detaljbudsjett for 2022:
Kto
10800
10801
10802
10990
11001
11151
11500
11600
12700
13750
14290
17290

Kontonavn

Fast godtgjørelse til folkevalgte
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur
Bevertning møter
Kurs / opplæring
Kjøregodtgjørelse og diett
Konsulenttjenester (sekretærtjenester)
Kjøp fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS)
Moms (utgift)
Momskompensasjon (inntekt)
Totalt (kontrollutvalg og revisjon)

Beløp

60 000
30 000
10 000
13 000
14 000
5 000
22 000
1 000
285 000
1 116 000
72 000
- 72 000
1 556 000

Vedr. kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS:
Nærmere spesifikasjon av budsjettert tjenestekjøp fra kommunes revisor ser slik ut:
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SAK NR. 06/2022
Vestre Toten kommune

REFERATSAKER
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
04.02.2022

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
1. NKRFs digitale Kontrollutvalgskonferanse 2022

Vedlegg 1

2. Diverse avisartikler

Vedlegg 2

3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Muntlig orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.

1

NKRFs digitale Kontrollutvalgskonferanse 2022
Nøkkelinfo
Fra/til

2.2—3.2

Påmeldingsfrist Løpende
Pris

Kr 2 900 for hele konferansen (kr 3 300 for ikkemedlemmer) Kr 1 900 for én dag (kr 2 300 for ikkemedlemmer) Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner
hvor sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas
av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår
medlemspris.

Sted

Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Deltakerne vil få tilsendt lenker for deltakelse pr. dag.

Varighet

2.2.: 09.00 - 12.00 3.2.: 09.00 - 12.00

PROGRAM
Onsdag 2. februar 2022:
09.00: Velkommen
•
•

Rune Tokle, daglig leder i NKRF
Håkon Haugsbø, moderator og debattleder

09.05: Åpning
•

Bjørn Arild Gram (Sp), kommunal- og distriktsminister

09.25: Kartlegging av klimaendringene i Norge – hva fant vi?
•
•

Mads Nyborg Støstad, journalist i NRK
Martin Skjæraasen, journalist i NRK

10.00: Pause
10.10: Hvorfor trenger det grønne skiftet kontrollutvalg?
•

Petter Gulli, klimaoptimist

10.40: Hvordan styre en kommune etter bærekraftmålene?
•

Monica Therese Vee Bratlie (H), varaordfører i Asker kommune
1

11.05: Pause
11.15: Barnevernsreformen – hva krever den av oss?
•

Inga Bejer Engh, barneombud

11.45: Samtale mellom Inga Bejer Engh og Silje Nygård, leder av forvaltningsrevisjon i
Rogaland Revisjon IKS og tidl. barnevernleder i Sandnes kommune
12.00: Slutt

Torsdag 3. februar 2022:
09.00: Rettssikkerhet, åpenhet m.m. – status i kommune-Norge
- Er våre verdier truet?
- Fellesskapets verdier – mer enn bare penger
•

Hanne Harlem, sivilombud

09.45: Pause
09.55: Korrupsjonsrisiko i kommunesektoren
- Korrupsjon og kommune hører ikke sammen
- Er kommunen truet av korrupsjon
- Hvordan hindre/forebygge korrupsjon?
- Fellesskapets verdier – truet av korrupsjon?
•

Pål Lønseth, Økokrim-sjef

10.30: Hvordan jobber Kommunesektorens etikkutvalg mot korrupsjon?
•

Tora Aasland, leder av Kommunesektorens etikkutvalg

10.40: Samtale mellom Pål Lønseth, Tora Aasland og Birthe Eriksen
11.00: Pause
11.10: Varsling i kommuner – Erfaringer og perspektiv
- Særlig om varsling til kontrollutvalget – rolle og ansvar under utvikling?
•

Birthe Eriksen, advokat, ph.d. og ekspert på varsling, ADI Advokater AS

12.00: Slutt
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