Møtebok
Kommunestyret
Møtedato: 27.09.2021
Møtested: Hovlitunet - allrom "Trevatna"
Møtetid:
17:00 - 20:40
Etter åpningen av møtet, vil det bli en orientering/presentasjon om Nok. Gjøvik v/daglig leder Guro
Hesselberg
Medlemmer
Anne Eli Olsby Hoff
Anne Hagenborg
Birgitte Rosenberg
Erik Hagaseth Haug
Jon Odden
Mona Bjerke Hansen
Roger Fløttum
Ann Kristin Dybhavn
Inger Lise Sveum-Aasbekken
Knut Fremstad
Øyvind Norman Hansen
Erik Bjørnsveen
Kari Marie Hammerstad
Ola Askvig
Thomas Sørsveen
Tom Sørhagen
Geir Martin Steinsli
Gudbrand Engelien
Lars Arnstein Grime
Mona Tønnesland Tholin
Helge Røyne
Juel Sagbakken

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
H
RØDT
SBL
SBL
SBL
SBL
SBL
SP
SP
SP
SP
SV
V

Forfall
Kjell Erik Stabekk
Rune Selj
Sander Vestby

AP
H
UAVH

Varamedlemmer
Ali Isse Geele
Kari Nereng
Kenneth Skarås

AP
AP
H

Fra administrasjonen
Arne Skogsbakken
Knut Viset

rådmann
kontorsjef
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Lars Harald Weydahl
Pål Rønningen
Sander Willassen

avdelingsleder
kommunalsjef
avdelingsleder

Inhabile

Sak

Roger Fløttum
Mona Tønnesland
Tholin
Erik Bjørnsveen

50/21
50/21

Følgende varamedl.
møtte
Oddbjørn Solhaug, AP
,

53/21

,

Merknad

Saksliste
Saksnr.

Tittel

46/21

Åpning av kommunestyremøte 27.09.2021 - aktuelle orienteringer

47/21

Søknad om forlengelse av midlertidig fritak som folkevalgt representant - Sander Vestby

48/21

Leve hele livet- en statusrapport

49/21

Revidering av økonomi- og finansreglement

50/21

Bevilgning av midler til planarbeid Hasvalsætra næringsområde

51/21

Nye retningslinjer for kulturmidler

52/21

Nye stoler i kultursalen

53/21

Søknad fra Søndre Land IL Ski om kommunal medfinansiering og forskuttering av
spillemidler til rehabilitering og utvikling av lysløypa i Scheeskroken

54/21

Interkommunal samarbeid i Gjøvikregionen - viljeserklæring og håndbok

55/21

Stor-Oslo Nord – alliansen: Evaluering og videre arbeid 2021-2026.

56/21

Grunnundersøkelser i boligfelt Kvernmoen-Sørmoen i Odnes

57/21

Sluttbehandling lokal forskrift nedgravde oljetanker

58/21

Vannområde Randsfjorden - Forlengelse av vannområdesamarbeidet

59/21

Valg av representanter til ungdomsråd 2021/2022

60/21

Suppleringsvalg - valg av nytt medlem til Forliksrådet i Land som følge av fritak

61/21

Referatsaker til kommunestyremøte 27.09.2021

62/21

Eventuelle forespørsler/spørsmål i kommunestyremøte 27.09.2021
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2052
Knut Viset
16.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
46/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
27.09.2021

Åpning av kommunestyremøte 27.09.2021 - aktuelle orienteringer
Innstilling:
Innkalling og sakslisten til kommunestyremøte 27.09.2021 godkjennes.

Kommunestyret - sak 46/21
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis om bakgrunnen for at møtet er berammet på Hovlitunet og ikke i
kommunestyresalen, samt kommunelovens bestemmelser (§ 11-3) om kunngjøring av møtet.
Deretter viste ordfører til behandlingen av sak 42/21 i kommunestyremøte 14.06.2021 vedr.
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Oppland (KULA-område) - høringsuttallelse hvor det ble
gjort følgende vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen søke å avklare konsekvensene av forslaget.
2. Kommunestyret delegerer til formannskapet å sende inn forslaget i sitt møte 1. september.
Ordfører opplyste om at høringsfristen er utsatt og at det er kunngjort folkemøte om saken 30.09.2021 i
kultursalen/kinoen på rådhuset.
Til å underskrive protokollen, ble følgende utpekt:
· Roger Fløttum og Inger Lise Sveum-Aasbekken
Det fremkom ingen merknader til verken innkallingen eller sakslisten og innstillingen ble enstemmig
vedtatt.
Etter åpningen av møtet, ble det vist en presentasjon om Nok. Gjøvik ved daglig leder Guro Hesselberg.
Det ble gitt åpning for stille spørsmål etter presentasjonen (presentasjonen vil bli ettersendt).

Vedtak:
Innkalling og sakslisten til kommunestyremøte 27.09.2021 godkjennes.
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Bakgrunn:
I det nye sak/arkivsystemet – ACOS Websak – generes møteprotokollen på grunnlag av
møtebehandlingen i den enkelte sak. For å kunne protokollere behandlingen av innkalling og sakslisten
med eventuelle merknader, fremmes åpningen av selve møtet som egen sak.
Dette også mtp på også å kunne protokollere aktuelle orienteringer som blir gitt før behandlingen av
sakslisten.

Vurdering:
Rådmannen har ingen tilføyelse til saken.

, den 16.09.2021
Knut Viset
kontorsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1783
Knut Viset
02.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
118/21
47/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2021
27.09.2021

Søknad om forlengelse av midlertidig fritak som folkevalgt representant - Sander Vestby
Forlengelse av midlertidige opprykk/suppleringsvalg
Innstilling:
Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 27/21 (møte 10.05.2021), vedtar kommunestyret
følgende:
1. Med hjemmel i kommunelovens § 7-9, 2. ledd, innvilger kommunestyret søknaden fra Sander
Vestby (Uavhengig) om forlengelse av midlertidig fritak fra vervet som folkevalgt representant
med virkning fra 01.09.2021 til og med 31.10.2021.
2. Opprykket som midlertidig fast representant til kommunestyret for 1. vararepresentant fra
valglisten til Søndre Land Arbeiderparti, Kari Nereng, med tilsvarende opprykk for de øvrige
vararepresentantene, forlenges til og med 31.10.2021.
3. Iht reglementet for komiteene og kommunelovens bestemmelser, forlenges valget av Kari
Nereng som midlertidig medlem i komité for mestring og velferd til og med 31.10.2021.
4. Det midlertidige valget av Kari Nereng som kommunestyrets representant til kommunalt
eldreråd, forlenges til og med 31.10.2021.

Kommunestyret - sak 47/21
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 27/21 (møte 10.05.2021), vedtar kommunestyret
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følgende:
1. Med hjemmel i kommunelovens § 7-9, 2. ledd, innvilger kommunestyret søknaden fra Sander
Vestby (Uavhengig) om forlengelse av midlertidig fritak fra vervet som folkevalgt representant
med virkning fra 01.09.2021 til og med 31.10.2021.
2. Opprykket som midlertidig fast representant til kommunestyret for 1. vararepresentant fra
valglisten til Søndre Land Arbeiderparti, Kari Nereng, med tilsvarende opprykk for de øvrige
vararepresentantene, forlenges til og med 31.10.2021.
3. Iht reglementet for komiteene og kommunelovens bestemmelser, forlenges valget av Kari
Nereng som midlertidig medlem i komité for mestring og velferd til og med 31.10.2021.
4. Det midlertidige valget av Kari Nereng som kommunestyrets representant til kommunalt
eldreråd, forlenges til og med 31.10.2021.

Formannskapet - sak 118/21
Behandling:
Ordfører redegjorde nærmre for saken.

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 27/21 (møte 10.05.2021), vedtar kommunestyret
følgende:
1. Med hjemmel i kommunelovens § 7-9, 2. ledd, innvilger kommunestyret søknaden fra Sander
Vestby (Uavhengig) om forlengelse av midlertidig fritak fra vervet som folkevalgt representant
med virkning fra 01.09.2021 til og med 31.10.2021.
2. Opprykket som midlertidig fast representant til kommunestyret for 1. vararepresentant fra
valglisten til Søndre Land Arbeiderparti, Kari Nereng, med tilsvarende opprykk for de øvrige
vararepresentantene, forlenges til og med 31.10.2021.
3. Iht reglementet for komiteene og kommunelovens bestemmelser, forlenges valget av Kari
Nereng som midlertidig medlem i komité for mestring og velferd til og med 31.10.2021.
4. Det midlertidige valget av Kari Nereng som kommunestyrets representant til kommunalt
eldreråd, forlenges til og med 31.10.2021.

Bakgrunn:
Det vises til kommunestyremøte 10.05.2021, hvor det i sak 27/21 ble gjort følgende vedtak:
1. Med hjemmel i kommunelovens § 7-9, 2. ledd, innvilger kommunestyret søknaden fra Sander
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Vestby (Uavhengig) om midlertidig fritak fra vervet som folkevalgt representant med virkning
fra dags dato og til og med 30.08.2021.
2. Første vararepresentant fra valglisten til Søndre Land Arbeiderparti, Kari Nereng, rykker opp
som midlertidig fast representant til kommunestyret, med tilsvarende opprykk for de øvrige
vararepresentantene i den angjeldende perioden.
3. Iht reglementet for komiteene og kommunelovens bestemmelser, velges Kari Nereng som
midlertidig medlem i komité for mestring og velferd i den angjeldende perioden.
4. Som nytt midlertidig medlem som kommunestyrets representant til kommunalt eldreråd i
den angjeldende perioden, velges Kari Nereng.

Da det er kommunestyret selv som kan avgjøre søknader om fritak fra verv som folkevalgt representant
(herunder også søknad om forlengelse av midlertidig fritak), fremmes med dette saken til politisk
behandling.

Vurdering:
Søknader om fritak er regulert i kommunelovens § 7-9 Uttreden for fritak hvor det i 2. ledd heter:
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne,
kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for
resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var
kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd
stemmerettsalderen,3 har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før
fritaksperioden er over.»
Etter rådmannens vurdering, vil begrunnelsen for søknaden fra Sander Vestby om forlengelse av
tidligere innvilget midlertidig fritak, oppfylle vilkåret om at «ivaretakelse av vervet fører til vesentlig
ulempe» for Vestby som følge av avtjening av førstegangstjenesten. På denne bakgrunn anbefaler
rådmannen om at søknaden om forlengelse av midlertidig fritak frem til 01.11.2021 innvilges.
Sander Vestby innehar følgende verv som folkevalgt representant i tillegg til vervet som
kommunestyrerepresentant:
·
·
·

Medlem av komité for mestring og velferd.
Medlem (kommunestyrerepresentant) i eldrerådet
6. varamedlem til formannskapet fra felles listeforslag fra AP og SP.

Når det gjelder vervet som kommunestyrerepresentant, fremgår det av kommunelovens § 7-9, tredje
ledd, at hvis en kommunestyrerepresentant trer ut, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i
vedkommende sin sted i den nummerrekkefølgen som følger av kommunestyrevalget.
Når det gjelder spørsmålet om det skal gjennomføres opprykk, nyvalg eller suppleringsvalg som følge av
midlertidig fritak fra øvrige verv, vises til til bestemmelsene i kommunelovens § 7-10, hvor det i andre
ledd heter:
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1. «Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst
tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden
fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges»

Siden medlemmene til komiteene iht kommunelovens bestemmelser, jfr. reglementet for komiteene, er
valgt blant kommunestyremedlemmene, oppfatter rådmannen at Kari Nereng følgelig også vil måtte
velges som nytt midlertidig medlem i komité for mestring i velferd istedenfor Sander Vestby.
Når det gjelder spørsmålet valg av midlertidig nytt medlem i eldrerådet, kan kommunestyret altså velge
enten velge nytt settemedlem, eller ny sette varamedlem dersom nåværende personlige varamedlem
for Sander Vestby, Kari Nereng, rykker opp som midlertidig medlem.
Når det gjelder spørsmålet om evt. midlertidig settemedlem for Sander Vestby som 6. varamedlem til
formannskapet, vurderer rådmannen som lite formålstjenlig å foreta suppleringsvalg for en så vidt kort
periode da 6. varamedlem er rangert som det siste varamedlemmet fra valglisten til AP/SP.
Rådmannen legger til grunn at de midlertidige opprykkene/valgene som ble vedtatt i kommunestyresak
27/21 forlenges til og med 31.10.2021.

, den 02.09.2021
Knut Viset
kontorsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1893
Randi Marta Berg
09.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
09/21
112/21
48/21

Utvalg
Komité for Mestring og Velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.09.2021
22.09.2021
27.09.2021

Leve hele livet- en statusrapport
Innstilling:
«Kommunestyret tar statusrapporten Leve hele livet til orientering, og gir sin tilslutning til planene »

Kommunestyret - sak 48/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for saken og refererte fra behandlingen av saken i formannskapsmøtet 22.09.2021.
Deretter redegjorde representant Erik Bjørnsveen (SBL) for tilleggsforslaget som er fremmet (tilføyelse
til innstillingen).
Under avstemming, ble det foretatt votering mellom formannskapets innstilling og represent
Bjørnsveens tilleggsforslag.
Tilleggsforslaget fra representant Erik Bjørnsveen (på vegne av SBL) , ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar statusrapporten til orientering. Kommunestyret ber om at behovet for
hjemmeboende blir bedre utredet og tillagt rapporten. F.eks kosthold, fysisk og sosial aktivitet.

Formannskapet - sak 112/21
Behandling:
Ordføreren redegjorde og varaordfører/leder for komite for mestring og velferd innledningsvis for
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saken.
I den påfølgende debattten ble det bl.a. fremhevet viktigheten av å satse på mat og måltider, herunder
matombringing for hjemmeboende.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
«Kommunestyret tar statusrapporten Leve hele livet til orientering, og gir sin tilslutning til planene »

Komité for Mestring og Velferd - sak 09/21
Behandling:
Fag- og kvalitetsutvikler orienterte i møtet om Leve hele livet og om noen av de mange tiltakene som er
iverksatt i Søndre Land kommune innenfor reformen. Komitéen gir tilbakemelding om at det er gjort
mye godt arbeid.

Vedtak:
«Kommunestyret tar statusrapporten Leve hele livet til orientering, og gir sin tilslutning til planene »

Bakgrunn:
«Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får
god hjelp når de har behov for det. Kvalitetsreformen for de eldre skal handle om fellesskap, aktivitet,
mat og helsehjelp. Reformen varer fra 2019 til 2023. Målet med reformen skal være flere gode leveår
der den aldrende befolkningen beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv. Kommunene
kan søke tilskudd til tiltak som kommer inn under reformen, og det er da et krav at tiltak i Leve hele livet
er politisk forankret»

Vurdering:
«Søndre Land kommune har jobbet aktivt med reformen over tid. Det er nå skrevet en statusrapport
som legges fram til politisk behandling. Rapporten oppsummerer tiltak som har vært gjennomført, og
inneholder også planer for framtida. Reformen gjelder for hele kommunen og blir innarbeidet i
kommuneplanens samfunnsdel. Tiltak som kommer opp og vil kreve ekstra bevilgninger vil fremmes
særskilt.»

Vedlegg
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Statusrapport Leve hele Livet

, den 09.09.2021
Randi Marta Berg
kommunalsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1809
Terje Lindalen
02.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
110/21
49/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2021
27.09.2021

Revidering av økonomi- og finansreglement
Innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende endringer i Økonomi- og Finansreglementet:
1. Kommunestyrets vedtak om investeringsbudsjettet bevilges som hovedregel pr.

prosjekt. I de tilfeller det er hensiktsmessig å budsjettere samleprosjekter for flere
investeringer innenfor samme område kan det gjøres. Det kreves at det splittes opp i
enkeltprosjekter for regnskapsføring av investeringene.
2. Kommunestyret vedtar at kravet til avsetning til inflasjonsjustering endres slik:
Med utgangspunkt i summen av langsiktige plasseringer pr. 31.12.2020 skal det pr. 31.12
hvert år være avsatt på fond til inflasjonsjustering i samsvar med endring i
konsumprisindeksen pr. 31.12 hvert år.

Kommunestyret - sak 49/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for saken.
Kommunalsjef Pål Rønningen var til stede og svarte på spørsmål i tillegg til rådmann Arne Skogsbakken.
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende endringer i Økonomi- og Finansreglementet:
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1. Kommunestyrets vedtak om investeringsbudsjettet bevilges som hovedregel pr. prosjekt. I
de tilfeller det er hensiktsmessig å budsjettere samleprosjekter for flere investeringer innenfor
samme område kan det gjøres. Det kreves at det splittes opp i enkeltprosjekter for
regnskapsføring av investeringene.
2. Kommunestyret vedtar at kravet til avsetning til inflasjonsjustering endres slik:
· Med utgangspunkt i summen av langsiktige plasseringer pr. 31.12.2020 skal det pr.
31.12 hvert år være avsatt på fond til inflasjonsjustering i samsvar med endring i
konsumprisindeksen pr. 31.12 hvert år.
3. Kommunestyret vedtar at 1. avsnitt på dagens side 10 strykes (Rådmannens forslag til årsbudsjett
legges fram for formannskapet som fatter vedtak om foreløpige driftsrammer. Disse rammene danner
grunnlag for kommunestyrets vedtak om endelige driftsrammer.)

Formannskapet - sak 110/21
Behandling:
Ordføreren redegjorde innledningsvis for saken. Videre redegjorde ordfører for tilleggsforslag som nytt
pkt. 3.
Innstillingen inkl. ordførerens tillleggsforslag (nytt pkt. 3) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende endringer i Økonomi- og Finansreglementet:
1. Kommunestyrets vedtak om investeringsbudsjettet bevilges som hovedregel pr. prosjekt. I
de tilfeller det er hensiktsmessig å budsjettere samleprosjekter for flere investeringer innenfor
samme område kan det gjøres. Det kreves at det splittes opp i enkeltprosjekter for
regnskapsføring av investeringene.
2. Kommunestyret vedtar at kravet til avsetning til inflasjonsjustering endres slik:
· Med utgangspunkt i summen av langsiktige plasseringer pr. 31.12.2020 skal det pr.
31.12 hvert år være avsatt på fond til inflasjonsjustering i samsvar med endring i
konsumprisindeksen pr. 31.12 hvert år.
3. Kommunestyret vedtar at 1. avsnitt på dagens side 10 strykes (Rådmannens forslag til årsbudsjett
legges fram for formannskapet som fatter vedtak om foreløpige driftsrammer. Disse rammene danner
grunnlag for kommunestyrets vedtak om endelige driftsrammer.)

Bakgrunn:

I nåværende Økonomi- og Finansreglement heter det at «Kommunestyrets vedtak om
investeringsbudsjettet bevilges pr prosjekt».
Det kan imidlertid være hensiktsmessig at man i enkelte tilfeller åpner for å budsjettere
samleposter. Dette kan f.eks. gjelde områder som:
· Rehabilitering av mindre vann-/avløpsanlegg
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·
·
·
·
·
·

Rehabilitering av kommunale veger
Trafikksikkerhetstiltak
Investering i maskiner og utstyr
Digitalisering
Rehabilitering av kommunale bygg
Klima- og miljøtiltak

Regnskapsmessig er det et krav at det regnskapsføres pr. enkeltprosjekt, og at hvert
enkeltprosjekt tilfredsstiller kravene for å kunne føres i investeringsregnskapet.
Hva angår kravet til årlig inflasjonsjustering av kommunens langsiktige plasseringer heter det i
økonomi- og finansreglementet: «Når størrelsen på kommunens plassering av langsiktige
finansielle aktiva er fastsatt, forutsettes det at det årlig kun er avkastningen som skal nyttes i
tråd med de forutsetninger som til enhver tid fastsettes av kommunestyret. Før avkastningen
disponeres, forutsettes det at plasseringen inflasjonsjusteres årlig i tråd med utviklingen i
konsumprisindeksen».
Det er gjort beregning av inflasjonseffekt av plasseringene fra starten (2002) og fram til i dag.
Dette viser at det er et stort gap mellom det som er avsatt (14,2 mill) og beregnet
inflasjonseffekt pr. 31.12.2020 (69,8 mill.)
Dette synes å være lite realistisk å fylle opp, og det foreslås nå å sette den totale beholdningen
av langsiktige passeringer pr. 31.12.2020 (264,6 mill.) som et nytt «nullpunkt», og at det
deretter skal være årlig inflasjonsjustering i henhold til konsumprisindeksen pr. 31.12 hvert år.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i kommunens
økonomi- og finansreglement.

Vedlegg
Økonomi- og finansreglement fra 01.01.2018

, den 02.09.2021
Terje Lindalen
saksbehandler
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/742
Lars Harald Weydahl
09.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
117/21
50/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2021
27.09.2021

Bevilgning av midler til planarbeid Hasvalsætra næringsområde
Innstilling:
«Joint Battery Initiativ» (JBI) er ikke lenger aktuell etablerer av en batterifabrikk på Hasvalsætra
næringsområde. Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar likevel å videreføre planarbeidet i
henhold til fastsatt planprogram for områdereguleringsplan Hasvalsætra næringsområde.
For inndekning av kostnader til planarbeidet, inkludert kommunens eget arbeid med vedtatt
planprogram og reguleringsplanarbeidet framover, bevilges kr. 4,8 mill og tillegges investeringsprosjekt
som opprettes. Prosjektet finansieres gjennom låneopptak.

Kommunestyret - sak 50/21
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis om bakgrunnen for saken.
Varaordfører Mona Tønnesland Tholin ba om å få sin habiliet vurdert da hun er grunneier i det aktuelle
næringsområdet. Kommunestyret vedtok å ærklære varaordfører som innhabil i medhold av Fvl. § 6,
andre ledd (skjønnsmessig vurdering mht særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
upartiskhet). Varaordfører fratrådte deretter møtet i den videre behandlingen av saken.
Representant Roger Fløttum (AP) ba også om få vurdert sin habilitet som prosjektleder for saken.
Kommunestyret vedtok å ærklere Roger Fløttum som innhabil iht kommunelovens § 11-10, 2. ledd, og
fratrådte møtet i den videre behandlingen av saken. Oddbjørn Solhaug (AP) tiltrådte møtet som
varamedlem.
Representant Lars Arnstein Grime (SP) redegjorde nærmere for tilleggsforslaget som er fremmet.
I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter og spørsmål som ble kommentert og besvart
av rådmannen.
Representant Erik Bjørnsveen (SBL) ba om pause i møtet for å kunne gjennomføre gruppemøte - dette
ble innvilget.
Etter pausen fortsatte debatten om om saken. I debatten ble bl.a. finansieringsmåten diskutert.
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Det ble deretter foreatt votering mellom formannskapets innstilling og tilleggsforslaget fra represenant
Lars Arnstein Grime.
Formannskapets innstillng ble vedtatt med 21 mot 3 stemmer.

Vedtak:
«Joint Battery Initiativ» (JBI) er ikke lenger aktuell etablerer av en batterifabrikk på Hasvalsætra
næringsområde. Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar likevel å videreføre planarbeidet i
henhold til fastsatt planprogram for områdereguleringsplan Hasvalsætra næringsområde.
For inndekning av kostnader til planarbeidet, inkludert kommunens eget arbeid med vedtatt
planprogram og reguleringsplanarbeidet framover, bevilges kr. 4,8 mill og tillegges investeringsprosjekt
som opprettes. Prosjektet finansieres gjennom låneopptak.

Formannskapet - sak 117/21
Behandling:
Ordfører redegjorde nærmre for saken.
Varaordfører Mona Tønnesland Tholin ba om å få sin habiliet vurdert da hun er grunneier i det aktuelle
næringsområdet. Rådmannen redegjorde for sin vurdering av habilitetsspørsmålet. Formannskapet
vedtok å ærklære varaordfører som innhabil i medhold av Fvl. § 6, andre ledd (skjønnsmessig vurdering
mht særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet). Varaordfører fratrådte deretter
møtet i den videre behandlingen av saken.

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
«Joint Battery Initiativ» (JBI) er ikke lenger aktuell etablerer av en batterifabrikk på Hasvalsætra
næringsområde. Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar likevel å videreføre planarbeidet i
henhold til fastsatt planprogram for områdereguleringsplan Hasvalsætra næringsområde.
For inndekning av kostnader til planarbeidet, inkludert kommunens eget arbeid med vedtatt
planprogram og reguleringsplanarbeidet framover, bevilges kr. 4,8 mill og tillegges investeringsprosjekt
som opprettes. Prosjektet finansieres gjennom låneopptak.

Bakgrunn:
Januar 2021 inviterte «Joint Battery Initiativ» (JBI) kommune-Norge til å foreslå lokaliteter for etablering
av en større batterifabrikk med utsikter for inntil 2000 ansatte. Det var ønskelig med byggestart i 2023
og oppstart i 2025 av første utbyggingstrinn på ca.400 daa med mulighet for utvidelse til 1000 daa. Det
kom inn rundt 100 foreslåtte lokaliteter fra hele landet.
Gjøvikregionen i samarbeid med industrimiljøet på Raufoss jobbet fram 3 alternativer, Krabyskogen i
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Østre Toten, Bjugstadmarka i Gjøvik og Hasvalsætra i Søndre Land. I april/mai 2021 var de to sistnevnte
med blant de 20 gjenværende alternativene. I søknadsprosessen er jobbet opp mot ulike fagmiljøer,
regionale myndigheter, statnett m.m. 25 august fikk kommunen beskjed om at de ikke var med videre
til siste fase for utvelgelse av lokalitet.
Siden tiden var svært knapp for planmessig å klargjøre en lokalitet for utbygging som var ønsket
oppstart allerede i 2023, ble det i vinter satt i gang et arbeid med utarbeidelse av planprogram all den
tid næringsområdet ved Hasvalsætra etter kommuneplanen var for lite. Planprogrammet ble
utarbeidet av kommunen selv, sendt på høring og fastsatt av formannskapet 24.juni 2021 i henhold til
delegeringsreglementet, og ligger vedlagt.
Planprogrammet har en planavgrensning som vist på kartutsnittene i vedlegg, her er vist to alternative
utbyggingsområder. Deler av alt.1 ligger allerede i kommuneplanen som et framtidig næringsområde
N1 som vist i det ene kartutsnittet i vedlegg.
Planprogrammet avklarer rammene i videre planarbeid og hva som kreves av utredninger og hvilke
tema som skal konsekvensutredes. Konsekvensutredningen vil sammenligne de to alternativene med
kun utbygging av næringsområdet etter kommuneplanen og vil avklare beste utbyggingsalternativ.
Det ble våren 2021 også brukt ressurser på mulighetsstudie vedr. Hasvalsætra næringsområde der to
alternative framføringer for VA er utredet, samt forstudie for kjølevann fra Randsfjorden.
Naturregistrering i regi av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (rapport foreligger) og arealene er
registrert arkeologisk av Kulturarvenheten i Innlandet fylkeskommune, begge bekostet av kommunen.
Det ble før sommeren arbeidet opp mot grunneierne i området for å få på plass intensjonsavtaler vedr.
frivillig grunnavståelse. Det foreligger intensjonsavtaler med grunneiere i alt.1.
Tidlig i august ble det med bakgrunn i fastsatt planprogram invitert firma som Gjøvikregionen har
rammeavtale med, til å komme med tilbud for utarbeidelse av reguleringsplan. Ved fristens utløp
28.august hadde kommunen fått inn tilbud fra to firmaer.
Oppdragsbeskrivelsen er lagt ved saksframlegget. Det tar forbehold om at kommunen var med videre
som lokalitet for batterifabrikk, men åpnet for muligheten for videreføring av planarbeid.
Etter evaluering av de to tilbudene har et av firmaene fått oppdraget med forbehold om finansiering
gjennom kommunestyrevedtak.

Vurdering:
Like før initiativet fra JBI kom hadde kommunen startet utredning av næringsområde N1 på Hasvalsætra
etter kommuneplanen. Det vil si hvordan en trinnvis utbygging bør skje og kostnadene knyttet til
infrastruktur. Dette arbeidet har pågått parallelt med arbeidet rundt batterifabrikk. Området N1 inngår
i alt. 1. Om konsekvensutredning m.m. i videre planarbeid avklarer at alt.1 skal benyttes for framtidig
batterifabrikk, er det likevel mulig at deler av området kan benyttes til ordinær nærings- og
industrivirksomhet all den tid arealet i alt.1 er på over 1200 daa og mer enn det som trengs til en
batterifabrikk.
De viktigste grunnene for lokalitet i Gjøvikregionen har vært et sterkt industrimiljø, universitet og
utdanningsmiljøer i regionen, godt befolkningsgrunnlag og nærhet til Oslo, hovedflyplass og
infrastruktur på sentrale Østlandet. Denne type etablering ville gitt gode framtidsutsikter for
befolkningsvekst og vekst i også annen næring og virksomhet. Det har derfor vært viktig å legge
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forholdene best mulig til rette for en slik etablering, og gjøre registrerings- og utredningsarbeid som er
nødvendig i en tidlig fase og på barmark.
Analyseselskapet McKinsey anslår behov for 45-95 nye «gigafabrikker» for produkjson av batterier til
elektriske kjøretøy i Europa innen 2040. Med utgangspunkt i tilgjengelig kraft er det anslått mulighet for
9 batterifabrikker i Norge. Initiativet JBI er en av tre aktører som fortiden planlegger lokalitet i Norge.
Med bakgrunn i disse signalene om framtidige muligheter, vil det være aktuelt å regulere ferdig et areal
slik at en tidkrevende planprosess er gjort unna og konsekvensutredningene rundt lokalitet er
gjennomført. Hvorvidt kommunen og Gjøvikregionen vil lykkes med å få en annen interessent på
banen er usikkert, og det er også usikkert når dette kan skje. Det er ikke heldig at dette trekker for
langt ut av hensyn til grunneiere og beboere i området som over tid vil leve i usikkerhet vedr.
arealbruken.
Det er allerede brukt mye ressurser på arbeidet med batterifabrikk, deler av dette er imidlertid til nytte
ved etablering av næringsområde N1. Videre arbeid med områdereguleringsplan vedr. batterifabrikk vil
også ha en nytteverdi for næringsområde N1.
Om planarbeidet fortsetter er det viktig at kommunen og Gjøvikregionen jobber målrettet videre mot
aktuelle aktører. Det vil også bli nødvendig å avklare hvorvidt områdereguleringsplanen skal åpne opp
for annen virksomhet enn «batterifabrikk». Dette kan være annen transportkrevende, kraftkrevende og
arealkrevende virksomhet med stort antall arbeidsplasser.
Investeringsprosjektet som nå blir opprettet, vil få overført mye av de kostnadene som allerede er
påløpt i driftsprosjektet. Arbeid av generell karakter er imidlertid driftskostnader utenom
investeringsprosjektet.
Relevante investeringskostnader er:
· Utarbeidelse av planprogram med utredninger som mulighetsstudie og forstudie kjølevann
· Arkeologisk registrering
· Naturregistrering
· Reguleringsplanarbeidet framover med nødvendige utredninger og konsekvensutredninger
· Egne ansattes arbeid, stort sett ved avdeling Arealforvaltning. Allerede utført og framtidig
estimert arbeid med områdereguleringsplanen

Siden planarbeidet også vil pågå i 2022 vil det som ikke benyttes i 2021 overføres til neste år.
Det er i budsjettet for prosjektet også lagt inn egne ansatte sine arbeidstimer, dette er estimat.
Ressurser vil da overføres fra drift til investering.
Det er i prosjektet så langt brukt ca. kr 1,5 mill. Dette vil overføres investeringsprosjektet og inngå i de
4,8 mill.

Vedlegg
Kartskisser til saksfremlegg
Vedtatt planprogram-for-hasvalsatra-naringsomrade
Oppdragsbeskrivelse - konkurranse nr. 211861
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, den 09.09.2021
Lars Harald Weydahl
avdelingsleder
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1681
Roger Vestrum
25.08.2021

Saksframlegg

Saksnr.
09/21
114/21
51/21

Utvalg
Komité for Lokalsamfunn
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.09.2021
22.09.2021
27.09.2021

Nye retningslinjer for kulturmidler
Innstilling:
1: Formannskapet vedtar de nye retningslinjene for kulturmidler som vedlagt.
2: Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å gjøre mindre justeringer av underkriterier og
fordelingsnøkkel ved behov.

Kommunestyret - sak 51/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for bakgrunn for saken og for formannskapets innstilling.
Under behandlilngen av saken, ble det påpekt at innstillingen fra formannskapet kan betraktes som et
utsettelsesforslag og at votering bør skje før det evt. åpnes for debatt - noe som kommunestyret ga sin
tilslutning til.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret ber komite for lokalsamfunn fremskaffe en oversikt over goder og midler som tilfaller
lag og foreninger i Søndre Land kommune.

Formannskapet - sak 114/21
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Behandling:
Ordfører redegjorde for saken og til behandlingen i komite for lokalsamfunn hvor det ble gjort følgende
endringsvedtak i forhold til innstillingen (tilleggsforslag som nytt pkt. 3):
1: Kommunestyret vedtar de nye retningslinjene for kulturmidler som vedlagt.
2: Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å gjøre mindre justeringer av underkriterier og
fordelingsnøkkel ved behov.
3: Ordningen evalueres i komite for lokalsamfunn vinter 2022.
Kommunalsjef for lokalsamfunn, Pål Rønningen, avdelingsleder for kultur, idrett og fritid, Sander
Willassen, samt idrettskonsulent Roger Vestrum var til stede for å gjøre nærmere rede for saken og
svarte på spørsmål.
Ordførerens endringsforslag i forhold til innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret ber komite for lokalsamfunn fremskaffe en oversikt over goder og midler som tilfaller
lag og foreninger i Søndre Land kommune.

Komité for Lokalsamfunn - sak 09/21
Behandling:
Roger Vestrum orienterte om forslag til nye retningslinjene. Generelt gir de nye retningslinjene mer
behovsprøvet og målrettede tildeling av kulturmidler. Komiteen ba om at rådmannen orienterte om
samlet indirekte økonomisk støtte til lag og foreninger ved behandling i formannskapet.
Tom Sørhagen fremmet tilleggsforslag om nytt punkt 3. Innstillingen med tilleggsforslaget til Tom
Sørhagen ble enstemmig vedtatt. Siden saken skal sluttbehandles i kommunestyret, er vedtaket endret i
samsvar med det.

Vedtak:
1: Kommunestyret vedtar de nye retningslinjene for kulturmidler som vedlagt.
2: Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å gjøre mindre justeringer av underkriterier og
fordelingsnøkkel ved behov.
3: Ordningen evalueres i komite for lokalsamfunn vinter 2022.

Bakgrunn:
Dagens fordeling av kulturmidler har, etter det vi kan finne i arkivet, sitt opphav fra 2009 etter at lag og
foreninger ble gitt gratis leie av hall og møtelokaler. Det finnes ingen tydelige retningslinjer fra det
dokumentet annet enn at det der konkludert med at tildeling skjer som tidligere, dvs at alle som søker
får. Normalt er det mellom 50 og 60 lag og foreninger som søker kulturmidler. Støtte til løypekjøring blir
også gitt gjennom kulturmidlene.
Tildelingsbeløpet har sunket en del over de siste 20 årene. Fra ca 4-500 000 kr og ned til ca. 250 000 kr.
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De siste årene har flere lag og foreninger nevnt at dagens ordning bør revideres da denne «flate
fordelingsstrukturen» gir lite penger til mange, og dermed har liten praktisk betydning for mange av
lagenes økonomi. Dette er også avdeling for kultur, idrett og fritid enig i, og vi ser nå på en annen og
mer målrettet fordelingsnøkkel som kan gi færre lag et større beløp. Tildelingen blir dermed mer
behovsprøvd ut fra behov de beskriver i søknaden, sett opp mot de nye retningslinjene. I samarbeid
med arbeidsgruppa for frivilligmeldinga har det blitt utarbeidet et nytt sett med retningslinjer. Disse
retningslinjene er også sendt ut på høring til alle lag og foreninger i forbindelse med en innspillsrunde
for frivilligmeldinga.
Det er også viktig å se kulturmidlene i sammenheng med andre «goder» kommunen yter mot lag og
foreninger, for å gi innblikk i det helhetlige bidraget fra kommunen. Disse er listet opp nedenfor:
1. Skiløyper. Kommunen kjører opp stamløypenettet på Øståsen, som er det prioriterte
løypenettet i kommunen. Løypenettet er eid av SLIL ski. Utover dette bevilges det støtte til
andre foreninger som kjører løyper gjennom kulturmidlene, noe som fortsatt vil være
gjeldende. Summen til løypekjørende foreninger har økt noe de siste årene, og var i 2020 på
62 000 kr. Det gis også ca kr 30 000 i engangsstøtte til innkjøp av scootere og løypemaskiner
til løypekjøring for allmennheten.

2. Medfinansiering av idretts- og aktivitetsanlegg. Ved de fleste spillemiddelsøknader har lag og
foreninger blitt gitt kommunal medfinansiering. Erfaringsvis ligger dette på inntil 1/3 av total
anleggskostnad. Dette har erfaringsvis blitt tildelt på høsten, av fritt disposisjonsfond.

3. Gratis leie av kommunale lokaler og aktivitetsarealer. Kommunen har siden 2009 gitt alle lag og
foreninger gratis leie av kommunens lokaler; møterom på rådhuset, festsalen, kinosalen,
gymsaler og idrettshall.

4. Tilskuddsportalen. Siden 2018 har kommunen abonnert på «Tilskuddsportalen» som gjør at
lag og foreninger i Søndre Land kan søke opp alle mulige tilskuddsordninger, og på den måten
enklere kunne søke eksterne midler til prosjekter og tiltak. Dette er en årlig kostnad på ca kr
70 000.

I tillegg yter vi støtte til Frivilligsentralen, og kjøper tjenester av «VilMer», som begge er aktører som
jobber ut mot det frivillige.
Forslag til ny inndeling av rammeområder og underkriterier følger i eget vedlegg.

Vurdering:
Rådmannen mener at de nye retningslinjer for kulturmidler vil bli mer formålstjenlig enn de tidligere
retningslinjene.
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Vedlegg
Retningslinjer for kulturmidler

, den 25.08.2021
Roger Vestrum
konsulent
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1352
Sander Willassen
15.07.2021

Saksframlegg

Saksnr.
102/21
52/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
01.09.2021
27.09.2021

Nye stoler i kultursalen
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å øke investeringsrammen til prosjektet med kr 550.000,-. Ny
investeringsramme blir kr 2.600.000,2. Økningen i investeringsrammen finansieres ved bruk av lån

Kommunestyret - sak 52/21
Behandling:
Ordfører redegjorde nærmere for saken.
Avdelingsleder for kultur, fritid og idrett, Sander Willassen, var til stede og svarte på spørsmål.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å øke investeringsrammen til prosjektet med kr 550.000,-. Ny
investeringsramme blir kr 2.600.000,2. Økningen i investeringsrammen finansieres ved bruk av lån.

Formannskapet - sak 102/21
Behandling:
Kultursjef Sander Willassen møtte og svarte på spørsmål til saken.
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Erik Bjørnsveen gjorde oppmerksom på at man også må ta høyde for å skifte ut salsbelysning samtidig
med at stolene skiftes. Dette må av praktiske grunner gjøres etter at de gamle stolene er tatt ut, men
før de nye settes inn.
Salsbelysning bør vurderes under behandlingen av budsjett og øk.plan.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å øke investeringsrammen til prosjektet med kr 550.000,-. Ny
investeringsramme blir kr 2.600.000,2. Økningen i investeringsrammen finansieres ved bruk av lån

Bakgrunn:
Våren 2020 ble det gjort en kalkyle av hva det ville koste å bytte stolene i kultursalen. Etter vedtak i
kommunestyret desember 2020 ifbm budsjettbehandlingen har det i blitt jobbet med å kvalitetssikre
kalkylen før den gikk ut på anbud. Det viser seg i denne prosessen at prisoppgangen på dette er langt
høyere enn forutsett og noen andre faktorer som vi ikke hadde kalkulert med tilsier at før vi kan legge
denne jobben ut på anbud bør investeringsrammen økes.

Vurdering:
Dagens stoler er overmodne for utskiftning. Det brukes mye tid på å reparere gamle stoler og flere av
stolene er ødelagte. Det kan være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt investeringsramme,
men det vil gi er betydelig dårligere kvalitet, mer vedlikeholdskostnader, mindre komfort, dårligere
tilbud til besøkende og mye mer tungvint renhold. En slik løsning vil også gjøre det vanskeligere å få til
de gode konferanseløsninger som vi ser at salen brukes mer og mer til. Det er etter rådmannens syn
vesentlig å få til gode løsninger og ikke bruke 2 millioner på noe som vil gi et dårlig resultat. Etter
rådmannens syn bør rammen på prosjektet økes med kr 550.000,- slik at prosjektet får en god løsning
som vil gagne både intern bruk og ekstern bruk i mange år framover.

, den 15.07.2021
Sander Willassen
avdelingsleder
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1999
Roger Vestrum
15.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
113/21
53/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2021
27.09.2021

Søknad fra Søndre Land IL Ski om kommunal medfinansiering og forskuttering av
spillemidler til rehabilitering og utvikling av lysløypa i Scheeskroken
Innstilling:
Kommunestyret avslår SLIL ski’s søknad om kommunal medfinansiering og forskuttering av spillemidler
til lysløypa i Scheeskroken.

Kommunestyret - sak 53/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for saken og formannskapets innstilling.
Etter oppmelding av saken til møtet, er det foretatt følgende endrede innstilling fra rådmannen:
1. Kommunestyret vedtar å medfinansiere rehabilitering av Scheeskroken lysløype med inntil kr 149
000 under forutsetning av godkjent spillemiddelsøknad og ved innlevering av del- eller sluttregnskap.
Midlene tas av fritt disposisjonsfond som p.d.d. er på kr 993 692,21
2. Kommunestyret avslår søknad om forskuttering av spillemidler.
Erik Bjørnsveen ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i brorens engasjement i saken.
Kommunestyret vedtok med hjemmel i Fvl. § 6, første ledd (nær slekt med part i saken), og Erik
Bjørnsveen fratrådte møtet i den videre behandlingen av saken (deretter var det 24 av 25
representanter til stede).
Avdelingsleder for kultur, fritid og idrett, Sander Willassen, var til stede og svarte på spørsmål.
Representant Knut Fremstad (H) fremmet forslag om at saken utsettes.
Utsettelsesforslaget oppnådde 5 stemmer, og ble dermed nedstemt.
Deretter ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å medfinansiere rehabilitering av Scheeskroken lysløype med inntil kr
149 000 under forutsetning av godkjent spillemiddelsøknad og ved innlevering av del- eller
sluttregnskap. Midlene tas av fritt disposisjonsfond som p.d.d. er på kr 993 692,21
2. Kommunestyret godkjenner søknad om forskuttering av spillemidler på kr 278 000.
Forskuttering finansieres fra disposisjonsfond.

Formannskapet - sak 113/21
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken, og refererte mottatt epost fra Lars Bjørnsveen, leder av
Søndre Land IL, skigruppa (eposten er kun sendt til ordfører med kopi til formannskapets øvrige
medlemmer, men vil bli journalført på saken).
Etter oppmelding av saken til møtet, er det foretatt følgende endrede innstilling fra rådmannen:
1. Kommunestyret vedtar å medfinansiere rehabilitering av Scheeskroken lysløype med inntil kr
149 000 under forutsetning av godkjent spillemiddelsøknad og ved innlevering av del- eller
sluttregnskap. Midlene tas av fritt disposisjonsfond som p.d.d. er på kr 993 692,21
2. Kommunestyret avslår søknad om forskuttering av spillemidler.
Erik Bjørnsveen ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i brorens engasjement i saken.
Formmanskapet vedtok med hjemmel i Fvl. § 6, første ledd (nær slekt med part i saken), og Erik
Bjørnsveen fratrådte møtet i den videre behandlingen av saken.
Idrettskonsulent Roger Vestrum var til stede og svarte på spørsmål.
Ordføreren fremmet endringsforslag i forhohold til innstillingens plkt. 2.
Innstillingens pkt. 1 og endringsforslaget vedr. pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å medfinansiere rehabilitering av Scheeskroken lysløype med inntil kr
149 000 under forutsetning av godkjent spillemiddelsøknad og ved innlevering av del- eller
sluttregnskap. Midlene tas av fritt disposisjonsfond som p.d.d. er på kr 993 692,21
2. Kommunestyret godkjenner søknad om forskuttering av spillemidler på kr 278 000.
Forskuttering finansieres fra disposisjonsfond.

Bakgrunn:
Løysløypa i Scheeskroken eies av SLIL Ski, og er en av tre lysløyper i Søndre Land kommune. Den er ei
rundløype på litt over to km med høydeforskjell på ca 40 meter fra bunn til topp. SLIL Ski benytter
lysløypa til organiserte treninger og klubbrenn gjennom vinteren. Den er også til åpen bruk for
allmennheten. Lysløypa ble etablert i 1980, og har fortsatt de samme lysarmaturene. De skriver i
søknaden at utskifting av lysarmaturene har vært etterlengtet i lang tid, men at behovet nå er prekært
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fordi det ikke lenger er mulig å kjøpe den typen lyspærer. Flere av lyspunktene er nå mørke.
I tillegg ønsker de å utvide lysløyperunden med en tverrforbindelse ca midt i runden, som må ryddes,
planeres og få nye lysmaster. Dette for å skape et bedre tilbud til de minste barna, og for å unngå de
bratteste bakkene i den øvre delen av runden ved isete/vanskelige snøforhold.
SLIL Ski vil bidra med noe dugnad og egne midler (se vedlagte søknad med budsjett og
finansieringsplan).
Totalkostnaden inkludert dugnadsverdien har de budsjettert til kr 555 120,- i søknaden.
SLIL Ski søker Søndre Land kommune om medfinansiering på kr 149 000. I tillegg søker de kommunen
om forskuttering av spillemidler på kr 278 000 (50% av totalkostnad) slik at de kan utføre dette arbeidet
før førstkommende vinter.
Scheeskroken lysløype (anleggsnummer 34776) er i anleggsregisteret registrert som et nærmiljøanlegg.
Nærmiljøanlegg kan få spillemidler til rehabilitering fra 10 år etter forrige spillemiddelsøknad. Sist dette
anlegget fikk spillemidler var i 2007, 14 år siden. Nærmiljøanlegg kan få inntil 50% av totalkostnad i
spillemidler(begrenset oppad til 300 000 kr).
For nærmiljøanlegg er det ikke knyttet store krav til anleggsutforming. Totalt sett kan man anta at
spillemiddelsøknaden dermed oppfyller alle krav i henhold til bestemmelsene gitt av
kulturdepartementet.

Vurdering:
Rådmannen er klar over at det er et gjennomgående behov for utskifting av gamle og lite miljøvennlige
lysarmaturer i lysløyper. Nå som det ikke lenger er mulig å kjøpe inn denne typen lyspærer, og flere av
pærene er ødelagte, så presses det frem et behov for å fornye armaturene for å kunne ha ei
fungerende lysløype.
Søndre Land kommune har ikke praksis i å forskuttere spillemidler til lag og foreninger. Kommunal
medfinansiering av idrettsanlegg har kommunen stort sett bidratt med når omsøkt.
Andre kommuner som har praksis i å forskuttere spillemidler, gjør dette først etter at
spillemiddelsøknaden er innsendt og funnet i orden av fylkeskommunen. Noe som tilsier at
spillemiddelstøtte vil bli gitt, men pga etterslep vil måtte vente ett eller flere år.
Nærmiljøanleggsøknader får stort sett tilsagnsbrev ved første eller andre års tildeling.
Spillemiddelsøknaden for dette prosjektet vil først bli sendt i årets runde, med frist 15. januar 2022.
Svaret på søknaden vil ikke foreligge før juni 2022.
Dette gjør at vi ennå ikke vet om spillemiddelsøknaden blir funnet i orden av Fylkeskommunen, og om
de innfrir kravene til å få spillemidler. Så ved å gjennomføre anleggsutbyggingen før
spillemiddelsøknaden er funnet i orden er en risiko SLIL Ski tar. I verste fall kan de få avslag på
spillemiddelsøknaden, og vil ikke klare å tilbakebetale forskutteringen av spillemidler.
Denne risikoen må vurderes ut fra behovet for å oppgradere anlegget. Oppgraderingen av lysanlegget
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er noe SLIL ski har vurdert i mange år, så det oppleves unødvendig å måtte ty til slike risikobaserte
løsninger. Det er også fortsatt mange lyspunkter som fungerer, selv om det ikke er ideelt med flere
mørke partier langs løypa.
Med dette som bakgrunn innstiller rådmannen derfor på avslag på søknaden, og anbefaler SLIL Ski å
søke kommunen på nytt først når en spillemiddelsøknad er funnet i orden. Dette vil forhåpentligvis
være i juni 2022, og at rehabiliteringen da kan være ferdig før vinteren 2022-2023.

Vedlegg
Søknad SLK tilskudd og forskuttering aug 2021

, den 15.09.2021
Roger Vestrum
konsulent
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1706
Knut Åge Berge
09.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
111/21
54/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2021
27.09.2021

Interkommunal samarbeid i Gjøvikregionen - viljeserklæring og håndbok
Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til regionstyrets forslag til viljeserklæring og håndbok for interkommunalt
samarbeid i Gjøvikregionen datert 3. september 2021.

Kommunestyret - sak 54/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for saken.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til regionstyrets forslag til viljeserklæring og håndbok for
interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen datert 3. september 2021.
2. Forslag til mulige nye interkommunale samarbeidsområder behandles politisk i den enkelte
kommune, før gevinstutredninger iverksettes.

Formannskapet - sak 111/21
Behandling:
Ordføreren redegjorde innledningsvis for saken. Videre redegjorde orfører for sitt foreslåtte
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tilleggsforslag.
Innstillingen inkl. tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til regionstyrets forslag til viljeserklæring og håndbok for
interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen datert 3. september 2021.
2. Forslag til mulige nye interkommunale samarbeidsområder behandles politisk i den enkelte
kommune, før gevinstutredninger iverksettes.

Bakgrunn:
Utkast til håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen gjennomgikk en politisk orientering i
alle kommunene i juni, og fikk bred tilslutning. I etterkant av disse orienteringene er det kun gjort
mindre endringer i håndboken. Vedtak i Gjøvikregionen politiske råd den 7. juni er hensyntatt gjennom
at det blant annet er tatt inn et avsnitt om ansattes medbestemmelsesrett, årshjulet er revidert, og det
er endret fra kvartals- til tertialrapportering.
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd har vedtatt følgende fremdrift for arbeidet:
·
·
·
·
·
·
·

Perioden 7. juni-15. august: Utkast til viljeserklæring og håndbok for Gjøvikregionen
utarbeides. RKD-vurdering av nye samarbeidsområder.
Perioden 15. august-20. september: Prosess i kommunene, med innspill til endringer.
3. september: Underveisdrøfting av viljeserklæring og håndbok i RKD. Innstilling til
Regionstyret.
6. september. Regionstyret utvidet med HTV’er godkjenner viljeserklæring og håndbok, og
oversender til kommunal behandling.
7. september-20. september: Sluttredigering
20. september-31. oktober: Behandling i kommunestyrene
18. oktober (Gjøvikregionen interkommunale politiske råd): Oppstart av prosess knyttet til
nye interkommunale samarbeidsområder (egen tidsplan lages).

Hovedtillitsvalgte i Søndre Land for Utdanningsforbundet og Delta var invitert til møte 7. juni.
Utdanningsforbundet og fagforbundet var invitert 6. september.
Rådmanns- og kommunedirektørutvalget (RKD) har utarbeidet et notat om «Nye interkommunale
samarbeidsområder» som vektlegger både kravet til at nye samarbeidsområder må være særskilt
krevende for den enkelte kommune å løse alene, og at samarbeidet skal gi en vesentlig gevinst både når
det gjelder økonomi, kompetanse og sårbarhet mv. Notatet peker ikke på konkrete nye
interkommunale samarbeidstiltak, men drøfter innenfor hvilke temaer slike samarbeidstiltak kan være
aktuelle. RKD drøftet disse problemstillingene både den 19. august og den 2.-3. september med tanke
på hvordan nye interkommunale samarbeidsområder skal velges ut.
Kommunedirektører og rådmenn har hatt en første runde på drøfting av hvordan mulige nye
interkommunale samarbeidsområder skal velges ut. Før nye samarbeidsområder velges og utredes, skal
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håndboken med viljeserklæringen vedtas.

Vurdering:
For å sikre en god politisk og administrativ forankring av det interkommunale samarbeidet, er det lagt
opp til at håndbok for interkommunale samarbeid i Gjøvikregionen vedtas i kommunestyrene før
diskusjonen om nye interkommunale samarbeidsområder starter for alvor.
Det er naturlig, og i tråd med vedtatt fremdrift, at kommunedirektører og rådmenn forbereder
diskusjonen om nye samarbeidsområder, både seg imellom og til en viss grad internt i kommunen, men
det legges ikke mye arbeid i dette før kommunene faktisk har sluttet seg til håndboken og
viljeserklæringen.
En tilslutning til prinsippene i håndboken innebærer at kommunene er villige til å delta i et utvidet
interkommunale samarbeid, gitt at samarbeidsområdene oppfyller de kravene som er stilt.
RKD vurderer forslag til konkretisering i teksten om fordelingsnøkler (under kap. 13). Inntil videre ligger
teksten i håndboken fast, noe som betyr at fordelingsnøkkelen avgjøres i det enkelte tilfelle. Trolig vil
fordelingsnøkkelen bestå av en fast andel og en andel beregnet etter folketall.

Vedlegg
Interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen - viljeserklæring og håndbok

, den 09.09.2021
Knut Åge Berge
plansjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1898
Knut Åge Berge
06.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
123/21
55/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2021
27.09.2021

Stor-Oslo Nord – alliansen: Evaluering og videre arbeid 2021-2026.
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar at medlemskapet i Stor-Oslo Nord/Jernbaneforum Gjøvikbanen
videreføres frem til 31.12.2026.

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at tilskuddet fra Gjøvikregionen til Stor – Oslo Nord
alliansen økes til kr. 506 069.- fra 2022 og indeksreguleres med 3 % årlig fra 2023.

3. Det forutsettes likelydende vedtak hos de øvrige medlemskommuner-/fylkeskommuner.

Kommunestyret - sak 55/21
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.
Innstillngen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at medlemskapet i Stor-Oslo Nord/Jernbaneforum Gjøvikbanen
videreføres frem til 31.12.2026.

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at tilskuddet fra Gjøvikregionen til Stor – Oslo Nord
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alliansen økes til kr. 506 069.- fra 2022 og indeksreguleres med 3 % årlig fra 2023.

3. Det forutsettes likelydende vedtak hos de øvrige medlemskommuner-/fylkeskommuner.

Formannskapet - sak 123/21
Behandling:
Ordfører redegjorde nærmre for saken.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at medlemskapet i Stor-Oslo Nord/Jernbaneforum Gjøvikbanen
videreføres frem til 31.12.2026.

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at tilskuddet fra Gjøvikregionen til Stor – Oslo Nord
alliansen økes til kr. 506 069.- fra 2022 og indeksreguleres med 3 % årlig fra 2023.

3. Det forutsettes likelydende vedtak hos de øvrige medlemskommuner-/fylkeskommuner.

Bakgrunn:
Søndre Land kommune har fra Stor-Oslo Nord – alliansen fått oversendt en saksutredning hvor arbeidet
i perioden 2018 – 2021 er oppsummert og evaluert. Samtidig bes kommunen ta stilling til fortsatt
deltakelse i alliansen til og med 2026.
Nedenfor følger saksutredningen slik den ble fremmet for styringsgruppen i Stor-Oslo Nord i møte 19.
august 2021.
Protokollen fra styringsgruppens behandling følger som vedlegg.

Styringsgruppens faktabeskrivelse:
Stor-Oslo Nord-arbeidet.
Stor-Oslo Nord har fungert som en tverrpolitisk allianse mellom åtte kommuner siden 2012. Den siste
gangen kommunene vurderte sitt medlemskap i Stor-Oslo Nord, var etter vedtaket av forrige NTP
(2018-2029) vår/sommer/høst 2017, i forkant av stortingsvalget i september 2017. Samtlige kommuner
valgte å fortsette samarbeidet i alliansen.

35

I 2018/2019 ble daværende Oppland og Akershus fylkeskommuner medlemmer i Stor-Oslo Nord (nå
Innlandet og Viken), og samtidig fikk Stor-Oslo Nord funksjonen som Jernbaneforum for Gjøvikbanen.
Resten av fondet som kommunene hadde betalt inn til Jernbaneforumet, ble overført fra Innlandet
fylkeskommune til Stor-Oslo Nord.
I perioden 2018-2021 er det jobbet systematisk for å engasjere næringslivet i Stor-Oslo Nords arbeid,
slik evalueringen i 2017 pekte på behovet for. Resultatet er at Stor-Oslo Nord har mellom 40-50
bedriftspartnere i dag, med smått og stort. Flere bedriftsledere er meget aktive bidragsytere.
Det har de siste årene vært gjennomført en lang rekke møter og samtaler med partier, statsråder og
stortingspolitikere, og flere alliansepartnere har bidratt aktivt. Prosjektplanen og
kommunikasjonsstrategien er jevnlig revidert, og i rapport fra Gambit H+K Strategies AS av 16. juni, som
ligger i vedlegget, gis det en kortfattet oversikt over det budskapet og de strategier som har vært fulgt i
arbeidet, spesielt når det gjelder Riksvei 4.
En prosjektleder i 50% stilling har koordinert Stor-Oslo Nord-arbeidet, og fra 2019 og t.o.m. juni 2021
ble det hyret inn ekstern kommunikasjonsrådgiver for å forsterke påvirkningsarbeidet. En del sentrale
bedrifter deltok i dette forsterkede påvirkningsarbeidet. En regional utviklingsanalyse som bl.a.
dokumenterte næringslivets transportutfordringer ble utarbeidet i 2019, og ble et viktig dokument i
møtet med politikerne.
Økonomien i Stor-Oslo Nord-prosjektet.
Bidragene fra kommunene har ligget fast i alle år. De er kun indeksregulert. Fylkeskommunenes bidrag
fra 2018 startet på kr. 100.000, - i året, og er også indeksregulert i årene etterpå.
Fondsmidlene som ble overført fra Innlandet fylkeskommune i 2018 på ca. kr. 1 mill., har sikret et høyt
aktivitetsnivå, og har muliggjort et stort tjenestekjøp (utredninger og kommunikasjonstjenester).
Fondsmidlene forventes å bli brukt opp før 2023.
Jamfør for øvrig budsjettet for 2022 (grå kolonne) som presenteres lengre ned i saken.
Mål og resultater.
I vedlagte sak fra styringsgruppa er det tatt inn en tabell som gir et kortfattet og oppsummerende bilde
av Stor-Oslo Nords mål, hvilke resultater NTP ga, og en vurdering av disse.
Kort fortalt viser dette at Stor-Oslo Nord har oppnådd viktige mål, ved at Rv4 Mjøsbrua-Hunndalen og
Hadeland fase II ble prioritert inn i NTP. En utbygging på til sammen 7,5 mrd.
En helhetlig utbygging, som skulle ha inkludert strekningene Roa-Nittedal-Oslo og Hunndalen-Jaren, ble
ikke prioritert. I NTP er likevel Rv4 omtalt som aktuell for videre utbygging i andre del av NTP, dvs. fra
2028-2033, og merknadene fra Transportkomiteen viser at det er et klart politisk flertall for en videre
planlegging og utbygging av Rv4.
Det ble ikke tatt inn midler til planlegging av en ny dobbeltsporet trasé mellom Oslo S og Roa på
Gjøvikbanen, men en samlet Transportkomiteen henviser til Konseptvalgutredningen fra 2016, og peker
på dobbeltspor som den langsiktige løsningen. Tidligere prioriteringer på Gjøvikbanen videreføres i ny
NTP, med tiltak som gir timesfrekvens fra Gjøvik til Oslo fra desember 2022, og i Trafikkpakke 4 har
Jernbanedirektoratet stilt forutsetning om morgentog til Gjøvik ca. kl. 08.00.
NTP-prosess og Stortingsbehandlingen.
NTP-prosessen som har vært gjennomført, har vært politisk ledet fra Samferdselsdepartementet, til
forskjell fra tidligere da vegdirektøren ledet arbeidet, og la frem et forslag.
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Til forskjell fra tidligere, ble det ikke et flertallsvedtak av NTP i Stortinget. NTP som sådan ble «lagt til
protokoll», som det heter. Det hevdes fra regjeringshold at det er bred enighet i Stortinget om
hovedinnholdet i regjeringens NTP, men det spekuleres i om NTP nå er blitt et mindre forpliktende
dokument enn før. Det er som kjent gjennom de årlige statsbudsjett at prosjektene finansieres, blant
annet en økning i den årlige rammen for Nye Veier AS og bevilgningene til Statens vegvesens prosjekter.
Momentene som ga resultater.
Følgende moment er vurdert som de viktigste for måloppnåelsen;
· Samholdet i Stor-Oslo Nord-alliansen og felles budskap.
· Innlandet fylkeskommunes høye prioritering av Rv4 var særdeles viktig, og egentlig helt
avgjørende. At Viken prioriterte Rv4-prosjektene på Hadeland og i Nittedal (sløyfa/Rotnes-Kjul),
var viktig.
· Prosjekt «Forsterket påvirkningsarbeid», intens lobbyinnsats med deltakelse fra bedriftsledere.
· Regional utviklingsanalyse for Stor-Oslo Nord som dokumenterte transportutfordringene for
næringslivet og verdiskapningen i regionen.
· Rekruttering av snart 50 partnerbedrifter, der mange bedriftsledere har vært spesielt aktive.
· NHO Innlandet (Vegforum), Norges Lastebileierforbund og Norsk Industris bidrag.
· Konkurransen mellom Statens vegvesen og Nye Veier AS om å få ansvaret for Rv4 har skapt
oppmerksomhet og prioritering.
· Partienes engasjement for Rv4 og Gjøvikbanen var økende ut over i NTP-prosessen.
· Medieoppmerksomheten, herunder dekningen i NRK Innlandet og i regionale aviser (OA,
Hadeland, Varingen) og noe i nasjonale medier.

Det var flere forhold som medførte at en helhetlig utbygging av Rv4 ikke ble prioritert, der også RoaNittedal-Oslo og Hunndalen-Jaren skulle ha ligget inne. Regjeringspartiene og Frp ble ikke enige om
rammen for, og innholdet i NTP, og ulike prioriteringer innad i regjeringen, og mellom
opposisjonspartiene, medførte at det ikke ble et flertall for en mer ambisiøs Rv4-utbygging (+ 20 mrd.).
Uavklarte planer for Rv4 gjennom Nittedal og Oslo, og lokalpolitiske utfordringer i Oslo, skapte også
usikkerhet.
Videre arbeid.
Styringsgruppa ser det som naturlig at hver enkelt kommune og fylkeskommune nå har behov for å
drøfte sitt medlemskap i Stor-Oslo Nord. Styringsgruppa anbefaler full oppslutning om en forlenget
deltakelse i Stor-Oslo Nord i perioden frem til 2026. For å kunne holde et minst like stort trykk på
påvirkningsarbeidet inn mot de neste statsbudsjetter og nytt NTP-vedtak i 2025, anbefaler
styringsgruppa at kommunene og fylkeskommunene øker sitt årlige bidrag for perioden 2022-2026.
Dette fordi fondsmidlene vil være brukt opp før 2023.
De økte bidragene vil finansiere nødvendige utredninger (bl.a. planarbeid), en revisjon av «Regional
utviklingsanalyse for Stor-Oslo Nord», ev. større arrangement og kjøp av nødvendige tjenester, som
bl.a. kommunikasjonstjenester. Styringsgruppa anbefaler en årlig økning på kr. 425.000, - fra 2022, som
fordeles på medlemmene etter historisk finansieringsandel. Samlet kr. 1,7 millioner i perioden 20222026.
Styringsgruppas anbefaler dermed følgende årlige økning i bidragene fra og med 2022 (årlig
indeksregulering deretter);
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En slik styrking vil kunne bety et slikt budsjett for perioden 2022-2026;

Fondet bygges litt opp fra 2022 til 2023, for å styrke innsatsen i 2023-2025 (se de nederste radene).

I saken fra Stor-Oslo Nord vises det til at næringslivet, og spesielt Stor-Oslo Nords mest aktive
bedriftspartnere, i nær fremtid vil vurdere hvordan de skal delta i det videre påvirkningsarbeidet. Det
pekes også på at stortingsvalget i september 2021 helt sikkert vil skape et behov for å knytte kontakt
med en hel rekke nye stortings- og regjeringsrepresentanter
Dialogen med Statens vegvesen og Nye Veier AS skal også holdes varm, og kontakten med
Jernbanedirektoratet skal intensiveres. Stor-Oslo Nord vil også etablere en tettere dialog inn mot
politisk og administrativ ledelse i Oslo kommune, herunder inn mot Plan, bygg og eiendomsetaten.
Styringsgruppa vil endelig også ha en vurdering av om Stor-Oslo Nord og Jernbaneforum for
Gjøvikbanen skal få egne vedtekter.
Målene for den neste perioden vil ta utgangspunkt i følgende ambisjoner;
· At planlegging av dobbeltspor på Gjøvikbanen mellom Oslo S-Roa kommer i gang snarest mulig,
og
· At resten av Rv4 blir planlagt i første del av NTP-perioden (2022-2026), og kan bygges ut i andre
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del av NTP-perioden (2028-2033).

Styringsgruppens vurdering.
Stor-Oslo Nord har et godt stykke på vei lykkes med å oppnå en prioritering av Rv4 i NTP. At Rv4 fra
Mjøsbrua til Hunndalen, med tunnel under Gjøvik, skal bygges ut til en 4-felts motorveg i regi av Nye
Veier AS, var en veldig viktig delseier. At usikkerheten rundt fullføringen av motorvegen gjennom
Hadeland er fjernet, og at Roa-Gran grense og de to prosjektene oppover mot Lygna nå bygges ut, er
også svært viktig. Til sammen er dette store og viktige investeringer på ca. 7,5 mrd. kroner.
Det var en skuffelse at ikke en helhetlig utbygging av R4 ble prioritert nå, og spesielt se sørlige
strekningene gjennom Nittedal og Oslo. Men, i NTP (kap. 11.8.4.) er likevel Rv4 omtalt som aktuell for
videre utbygging i andre del av NTP, dvs. fra 2028-2033, og merknadene fra Transportkomiteen viser at
det er et klart politisk flertall for en videre planlegging og utbygging av Rv4. Dette gir et svært godt
grunnlag for videre gjennomslag.
Stor-Oslo Nord har lyktes med å løfte Gjøvikbanen høyere opp på agendaen, men ingen nye tiltak ble
prioritert på Gjøvikbanen i ny NTP. Andre jernbaneinvesteringer, som Inter-City og Ringeriksbanen, ble
gitt prioritet. På den positive siden er det er stort fremskritt at en samlet Transportkomité peker på
dobbeltspor som den langsiktige løsningen. Tidligere prioriteringer på Gjøvikbanen videreføres i ny NTP,
med tiltak som gir timesfrekvens fra Gjøvik til Oslo fra desember 2022. En liten nyhet midt i alt, er at
Jernbanedirektoratet i forbindelse med anbudsbeskrivelsen for Trafikkpakke 4 har stilt forutsetning om
morgentog til Gjøvik ca. kl. 08.00. Direktoratet opplyser at de vil legge vekt på at dette toget bør være
inne på Gjøvik stasjon før kl. 08.00.
Det faktum at Stor-Oslo Nord-alliansen har stått samlet og uttrykt det samme budskapet til alle de
myndighetspersoner som har vært inne i prosessen, har uten tvil vært det viktigste suksesskriteriet,
sammen med fylkeskommunenes prioritering.
Det vurderes som viktig å videreføre kommunens engasjement i Stor-Oslo Nord, og støtte opp om en
økning i kommunenes og fylkeskommunenes årlige bidrag i perioden 2022-2026, slik de er skissert.
Fortsatt gjenstår det viktige strekninger på Rv4 som må bygges ut, og likedan et dobbeltspor på
Gjøvikbanen fra Oslo S til Roa som må bygges ut på sikt. Derfor er planleggingen av dette dobbeltsporet
viktig å komme i gang med snarest mulig.

Rådmannens vurdering:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar å forlenge kommunens deltakelse i Stor-Oslo Nord til
utgangen av 2026, og slutter seg til økningen i tilskuddet fra Gjøvikregionen. Dette tilskuddet
finansieres av regionens felles utviklingsmidler, og blir således ikke belastet den enkelte kommune.
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Vedlegg
Protokoll fra styringsgruppe Stor-Oslo Nord 19 08 2021

, den 06.09.2021
Knut Åge Berge
plansjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1954
Lars Harald Weydahl
08.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
115/21
56/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2021
27.09.2021

Grunnundersøkelser i boligfelt Kvernmoen-Sørmoen i Odnes
Tilleggsbevilgning til kostnader
Innstilling:
Kommunestyret i Søndre Land kommune bevilger kr. 400.000,- til grunnundersøkelser med rapport.
Kostnaden finansieres gjennom låneopptak. Noe av kostnadene tas inn igjen ved salg av gjenværende
tomter ved at tomteprisen øker med 15%
Etter bevilgningen blir saldo på prosjektnr.20020 totalt kr.480.000,- da saldo i dag er kr.80.000,-

Kommunestyret - sak 56/21
Behandling:
Ordfører gjorde nærmere rede for saken.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret i Søndre Land kommune bevilger kr. 400.000,- til grunnundersøkelser med rapport.
Kostnaden finansieres gjennom låneopptak. Noe av kostnadene tas inn igjen ved salg av gjenværende
tomter ved at tomteprisen øker med 15%
Etter bevilgningen blir saldo på prosjektnr.20020 totalt kr.480.000,- da saldo i dag er kr.80.000,-

Formannskapet - sak 115/21
Behandling:
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Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.
Deretter redegjorde avdelingsleder for arealforvaltning, Lars Harald Weydahl, nærmere for saken og
svarte på spørsmål.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret i Søndre Land kommune bevilger kr. 400.000,- til grunnundersøkelser med rapport.
Kostnaden finansieres gjennom låneopptak. Noe av kostnadene tas inn igjen ved salg av gjenværende
tomter ved at tomteprisen øker med 15%
Etter bevilgningen blir saldo på prosjektnr.20020 totalt kr.480.000,- da saldo i dag er kr.80.000,-

Bakgrunn:
Kommunen har fortsatt boligtomter for salg i boligfeltet Kvernmoen-Sørmoen, og flere tomter som alt
er solgt er ikke bebygd ennå.
På èn nykjøpt tomt ønsker utbygger snarlig oppstart. I 2020 fikk kommunen ny kartinformasjon om
marin leire tilgjengelig. Denne informasjonen gjorde at byggesak er usikker på hva som skal kreves av
tiltaksklasse for ansvarlig prosjekterende, dvs hva som trengs for å trygge bygningen på grunnen den
bygges på. En grunnboring med rapport vil gi kunnskap om dette. Det bør samtidig være forutsigbart
ved tomtesalg framover og ved byggesøknader på solgte tomter hvilke krav kommunen vil sette i
byggesaker, bl.a. krav til tiltaksklasse.
I 2020 ble det ved utbygging av en tomt funnet blålig leire som var svært bløt, gravearbeidet ble stanset
og kommunen gjennomførte grunnundersøkelser for tomta. Konklusjonen da var at tomta kunne
bebygges men at det ble tatt hensyn til grunnforholdene. Den gang ble det ikke funnet kvikkleire.
Denne undersøkelsen kan imidlertid ikke «friskmelde» andre tomter i området siden grunnforholdene
kan variere over korte avstander.
Nedenfor vises kart der kartlaget «mulighet for marin leire» er fremstilt. Dette er et relativt nytt
aktsomhetskart. Området viser alle de tre kategoriene: Liten mulighet, middels mulighet og stor
mulighet. Avgrensningen av kategoriene er grove siden det er benyttet løsmassekart med liten
nøyaktighet. Siden det i forbindelse med siste istid er en mulighet for at havet har stått innover
Randsfjorden og avsatt marin leire kan det ikke utelukkes at denne kan være utstabil. NVE har i
forbindelse med samme problemstilling i Dokka uttalt at selv der det er liten mulighet for marin leire
kan det ikke utelukkes.
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Kartutsnitt med mulighet for marin leire: Skrå skravur = liten mulighet. Lys blå kryss-skravur: middels mulighet.
Mørk blå kryss-skravur: stor mulighet

Kommunen har forespurt tre firma om tilbud på grunnboring og rapport. Det er levert to tilbud. Disse
er evaluert og firma Geoteknikk er valgt.
Det er problematisk å forutsi kostnaden siden eventuelle funn av kvikkleire eller svært ustabil grunn kan
medføre at flere boringer og prøver må tas, samt at et uavhengig geoteknisk firma må kvalitetssikre
funnene.
Foreløpig boreplan vises nedenfor. Prinsippet er at det bores i grunnen fra Randsfjorden og oppover
skråningen stort sett langs 4 linjer på de mest aktuelle stedene for tomtesalg og ny bebyggelse. Eiere
av eiendommene vil bli varslet på forhånd.
Det gjenstår kr. 80.000,- på prosjektnr. 20020 boligfelt Kvernmoen-Sørmoen. Disse midlene er planlagt
benyttet til flytting av VA, så all kostnad tilknyttet ny og utvidet grunnundersøkelse må bevilges.

Kartutsnitt: Foreløpig boreplan, vil bli tilpasset i felt og etter kabelpåvisning/ledningspåvisning og tilgangsmulighet.
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Vurdering:
Kommunen har ansvar for samfunnssikkerhet og dette er et kommunalt boligfelt. Rådmann mener at
kommunen må følge opp ny kunnskap vedr. de nye aktsomhetskartene som foreligger. Det vil si at
kommunen må få utredet om det finnes marin leire og om denne er kvikk/ustabil.
Det er viktig med forutsigbarhet for kostnader og byggemuligheter for tomtekjøpere og at
byggesaksbehandlere stiller korrekte krav i byggesaker. Tiltaksklasse for prosjekterende firma er det
ansvarlig søker som vurderer og foreslår, men kommunen vurderer om det er satt riktig tiltaksklasse og
kan overprøve dette.
Kommunen har erfart at grunnen i dette boligfeltet kan by på utfordringer, og når dette underbygges
gjennom aktsomhetskart som nå er kommet, er det viktig at grunnforholdene kan avklares for reell fare.
Rådmann anser det som urimelig å kreve at den enkelte boligbygger skal foreta og bekoste
grunnundersøkelse når dette kan rasjonaliseres for flere eiendommer. Undersøkelsen gjør det også
enklere å selge gjenværende tomter. Det er for tiden lite kommunale tomter igjen for salg og denne
undersøkelsen vil være i tråd med kommunens ønske om å framstå som en «bo-kommune».
Det er påtenkt at noe av kostnadene kan tas inn igjen ved tomtesalg da en avklart tomt vedr.
byggegrunn bør kunne ansees å forsvare en høyere pris. I dag er prisen 125 kr pr.m2. Hvis
prisøkningen legges til 15% vil kvadratmeterprisen bli 144 kr.
Siden saken haster (kommunen skal behandle en nylig innkommet byggesøknad), kan ikke dette skyves
til 2022 og bli tatt gjennom vanlig budsjettbehandling.
Firma har forespeilet 2-3 dager grunnboring, men dette kan øke hvis noen ekstra boringer er påkrevd
ved funn av ustabil grunn. Det legges derfor inn i budsjettet 4 dager grunnboring. Ut fra foreliggende
tilbudspris er det behov for å tilføre kr 400.000,- (inkl.mva) til investeringsprosjekt 20020.

, den 08.09.2021
Lars Harald Weydahl
avdelingsleder
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/708
Pål Rønningen
20.08.2021

Saksframlegg

Saksnr.
101/21
03/21
57/21

Utvalg
Formannskapet
Komité for Lokalsamfunn
Kommunestyret

Møtedato
01.09.2021
13.09.2021
27.09.2021

Sluttbehandling lokal forskrift nedgravde oljetanker
Innstilling:
Kommunestyret vedtar lokal forskrift for nedgravde oljetanker i Søndre Land kommune datert
07.01.2020 med virkningstidspunkt fra og med 14.09.2021

Kommunestyret - sak 57/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for saken og tidligere behandlinger.
Jon Odden (AP), leder for komité, svarte på spørsmål. Kommunalsjef Pål Rønningen var også til stede og
svarte på spørsmål.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar lokal forskrift for nedgravde oljetanker i Søndre Land kommune datert
07.01.2020 med virkningstidspunkt fra og med 28.09.2021

Komité for Lokalsamfunn - sak 03/21
Behandling:
Komiteen understreket viktigheten av god informasjon til innbyggerne og utøvelse av godt skjønn ved
håndheving av lokal forskrift for nedgravde oljetanker. Vedtak enstemmig.
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Vedtak:
Kommunestyret vedtar lokal forskrift for nedgravde oljetanker i Søndre Land kommune datert
07.01.2020 med virkningstidspunkt fra og med 14.09.2021

Formannskapet - sak 101/21
Behandling:
Ordføreren redegjorde innledningsvis til saken.
Det ble gjrt oppmerksom på at dato for ikrafttreden av forskriften var feil i rådmannens innstilling.
Endringsforslaget fra ordfører fanger opp dette.
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar lokal forskrift for nedgravde oljetanker i Søndre Land kommune datert
07.01.2020 med virkningstidspunkt fra og med 28.09.2021

Bakgrunn:
Formannskapet vedtok i møte 9. juni 2021 å legge forslag til forskrift for nedgravde oljetanker i Søndre
Land kommune ut på høring. Høringsfristen var 4 uker. Kommunen har ikke mottatt noen
høringsuttalelser.
Bakgrunnen for innføring av lokal forskrift nedgravde oljetanker er at nedgravde oljetanker medfører
fare for forurensning når de over tid blir utsatt for påvirkning fra miljøet de ligger i, og av innholdet på
tankene. Dette påfører skader som kan gi lekkasjer. Selv om en tank er tømt vil også selve tanken, enten
den er i stål eller glassfiber, over lang tid gå i oppløsning og påvirke miljøet rundt negativt. I følge
Miljødirektoratet er lekkasjer fra nedgravde oljetanker en av de alvorligste kildene til grunnforurensning
i dag, og de anslår at det er om lag 270.000 liggende i bakken fordelt over hele landet. De aller fleste er
for oppbevaring av fyringsolje eller drivstoff.
Fra 1.januar 2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje (mineralolje) til oppvarming av bygninger, og
tanker som ikke allerede er tatt ut av bruk til dette formålet, må man da slutte å bruke. Nedgravde
tanker for drivstoff eller bioolje vil fortsatt kunne være lovlige.
Sentral forskrift om begrensing av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 1 gjelder for alle
nedgravde oljetanker større enn 3200 liter olje. Den setter krav om regelmessig kontroll, og krav til
oljetankens tilstand og kvalitet. Videre at tanker som permanent går ut av bruk skal tømmes og graves
opp. Videre kan kommunen i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk,
rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.
Sentral forskrift om begrensing av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 1 gir kommunene
hjemmel til å bestemme at disse reglene også skal gjelde for tanker mindre enn 3200 liter. Dette skjer
gjennom innføring av en lokal forskrift for området, og vi har her kun mulighet til å videreføre samtlige
regler i sentral forskrift. Kommunene kan riktignok innføre særlige regler i tillegg, for eksempel om
teknisk utforming i bestemte områder. Etter at en lokal forskrift er vedtatt er det kommunen som skal
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håndheve den. Det er nok tanker mindre enn 3200 liter det er flest av i Søndre Land.
En rekke kommuner i landet har innført slik lokal forskrift for nedgravde oljetanker mindre enn 3200
liter, og Søndre Land kommune bør også få på plass dette. I Gjøvikregionen er det kun Søndre og
Nordre land kommuner som ikke har vedtatt lokal forskrift.
I arbeidet med å føre tilsyn etter denne forskrift vil det bli vektlagt å ha forutsigbar og god informasjon.

Vurdering:
Rådmannen anbefaler at lokal forskrift for nedgravde oljetanker i Søndre Land kommune vedtas med
virkningstidspunkt fra og med 14.09.2021.

Vedlegg
Forskrift om nedgravde oljetanker

, den 20.08.2021
Pål Rønningen
kommunalsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/995
Lars Harald Weydahl
09.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
116/21
58/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2021
27.09.2021

Vannområde Randsfjorden - Forlengelse av vannområdesamarbeidet
Innstilling:
Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar at:
1. Vannområdesamarbeidet videreføres for 6 nye år, med varighet fra 1.1.2022 til 31.12.2027.
2. Prosjektleders stillingsstørrelse økes til 60 %.
3. Samarbeidet formaliseres gjennom likelydende samarbeidsavtale som tidligere, der Gran
kommune videreføres som vertskommune.

Kommunestyret - sak 58/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for bakgrunnen for saken og tidligere behandlinger.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar at:
1. Vannområdesamarbeidet videreføres for 6 nye år, med varighet fra 1.1.2022 til 31.12.2027.
2. Prosjektleders stillingsstørrelse økes til 60 %.
3. Samarbeidet formaliseres gjennom likelydende samarbeidsavtale som tidligere, der Gran
kommune videreføres som vertskommune.
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Formannskapet - sak 116/21
Behandling:
Ordfører redegjorde nærmre for saken.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar at:
1. Vannområdesamarbeidet videreføres for 6 nye år, med varighet fra 1.1.2022 til 31.12.2027.
2. Prosjektleders stillingsstørrelse økes til 60 %.
3. Samarbeidet formaliseres gjennom likelydende samarbeidsavtale som tidligere, der Gran
kommune videreføres som vertskommune.

Bakgrunn:
Saken var oppe til behandling i kommunestyret 14.06.2021 (Sak 40/21). Det ble uttrykt et ønske om at
Vannområde Randsfjorden bør ha kontorsted tilknyttet Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.
Kommunestyret endret pkt.3 i innstillingen med at ny samarbeidsavtale skal opp til politisk behandling.
Saken tas nå opp på nytt etter at det foreligger en samarbeidsavtale mellom Dokkadeltaet Nasjonale
Våtmarkssenter og Vannområde Randsfjorden, vedlegg 5. Samarbeidsavtalen i vedlegg 1 er ikke endret.
Framstillingen nedenfor er et likt utarbeidet forslag til saksfremlegg for alle kommunene, Søndre Land
har eget tillegg under «Vurdering» med rød skrift. Innstilling til vedtak er også likt med det som er
foreslått som innstilling for alle kommuner.
Sammendrag
Nåværende prosjektperiode for Vannområde Randsfjorden utløper 31.12.2021. Prosjektet har da vært
gjennom to perioder á 3 år med nåværende organisering. Før dette var det fra starten flere år med
pilotprosjektet vannområde Hadeland og deretter overgang til vannområde Randsfjorden med noe
varierende praktisk organisering gjennom årene. Vannområde Randsfjordens styringsgruppe vedtok 22.
mars 2021 å anbefale videreføring av vannområdesamarbeidet ovenfor eierkommunene.
Saksutredning
Behovet for samarbeid rundt vannmiljøforpliktelsene generelt og de kommunale
vannmiljøforpliktelsene spesielt er større enn noen gang. Vi er nå i sluttfasen av første planperiode
(2016-2021) for regional vannforvaltningsplan, og har minst to nye perioder foran oss (2022-2027 og
2028-2033). I tillegg kommer lov- og forskriftsfestede krav og forpliktelser til kommunenes håndtering
av vannmiljø som sektormyndighet. Det er derfor ingen grunn til å tro at behovet for samarbeid og en
dedikert ressurs til å følge opp og koordinere vannmiljøarbeidet vil bli mindre i overskuelig fremtid.
Vannområdeorganiseringen er anbefalt samarbeidsform fra statlig og regionalt hold. Det er et minimum
av tjenester som bør leveres fra et vannområde. I dette ligger oppdatering av vann-nett, bidrag til
erfaringsutveksling, koordinering og informasjonsflyt mellom eierkommuner, regionale og statlige
myndigheter og lag/foreninger, oppfølging av vannmiljøtiltak/regional vannforvaltningsplan og bidrag til
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kunnskapsforbedring/vannovervåking. Utover disse basistjenestene kommer andre arbeidsoppgaver,
som f. eks muligheten til å gjennomføre større tiltaksprosjekter, mer omfattende oppfølging og støtte i
konkrete saker i kommunene, oppfølging av fagpersoner og eventuelt folkevalgte i kommunene, samt
utadrettet positiv vannmiljøvirksomhet mot lag/foreninger og befolkningen generelt.
Vannområde Randsfjorden har med en 50 % stilling hatt et aktivitetsnivå litt over det som kan betegnes
som et minimumsbehov. For mer utdypende beskrivelse av gjennomført aktivitet i siste 3- årsperiode
henvises det til vedlagte årsmeldinger.
Kommunenes ambisjoner for vannområdet bør legges til grunn for en vurdering av om det er fornuftig å
videreføre en 50 % stillingsstørrelse eller om stillingsprosenten bør økes. En større stilling vil åpne for
mer aktivitet, men vil naturligvis også medføre et større finansieringsbehov. Vannområde Randsfjorden
er finansiert av kommunale bidrag og statlige/regionale bidrag. I sistnevnte ligger øremerkede midler
fra vannregionen, samt midler fra Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune. Fremtidig
fordelingsnøkkel for statlige midler gjennom vannregionen er ennå ikke fastsatt, og tilskuddsbeløpene
vil uansett kunne variere fra år til år avhengig av statlige bevilgninger. Det er derfor en viss usikkerhet
og noe manglende forutsigbarhet knyttet til den statlige og regionale finansieringen. De kommunale
bidragene (tabell 1) har vært fastsatt gjennom egne vedtak og avtale for én prosjektperiode. På tross av
en viss usikkerhet viser all erfaring at finansiering av en 50 % stilling ikke er problematisk. Dette
underbygges av at vannområdedriften hvert av de 5 siste årene har gitt avsetning på bundet driftsfond.
Tabell 1. Kommunal finansiering av Vannområde Randsfjorden i 2020. Andeler er fastsatt ut i fra areal,
arealtype og befolkning innenfor vannområdets grenser. I tillegg kommer midler fra Innlandet og Viken
vannregion og Innlandet fylkeskommune, for 2020 pålydende ca kr 325 000,-

Kommunenes representanter inn i vannområdets styringsgruppe har vurdert det slik at det i første
omgang er ønskelig å øke stillingsstørrelsen til 60 %. Ytterligere økning kan tas opp til ny vurdering
innad i kommende periode dersom kommunenes ambisjoner eller den statlige finansieringen tilsier det.
Prosess
·
·
·
·

Styringsgruppa i Vannområde Randsfjorden vedtar 22. mars å anbefale videreføring av
vannområdesamarbeidet
Prosjektleder utarbeider forslag til mal for saksfremlegg til kommunene.
Eierkommunene anbefales å behandle saken i kommunestyret så snart som mulig, og senest
på tidlig høst -21.
Etter positivt vedtak i alle eierkommuner inngås Samarbeidsavtale 2022-2027

Økonomiske konsekvenser
Det kommunale ansvaret for oppfølging av vannforskriften og regional vannforvaltningsplan ligger fast
uavhengig av vannområdeorganisering. Gjennom vannområdesamarbeidet og finansiering av dette har
kommunene en felles ressurs til å gjennomføre vannmiljøarbeid innenfor Randsfjordens nedbørfelt.
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De kommunale bidragene foreslås videreført i samme størrelsesorden som tidligere. En videreføring av
vannområdesamarbeidet utløser betydelige statlige finansieringsmidler, midler som er øremerket til
vannområdesamarbeid. Det er urealistisk at kommunene hver for seg, og uten statlige tilskuddsmidler,
vil kunne gjennomføre forpliktelsene innenfor den samme eller en lavere kostnadsramme.
Klima, miljø og naturmangfold
Konsekvensene er utelukkende positive i og med at vannområdesamarbeidet dreier seg om oppfølging
av regional vannforvaltningsplan og vannforskriften. Vannforskriften er forankret i naturmangfoldloven,
forurensingsloven, vannressursloven og plan- og bygningsloven. Hovedformålet med vannforskriften er
å etablerer god, eller bedre, kjemisk og økologisk tilstand i alle vann og vassdrag.

Vurdering:
Rådmann anbefaler at Søndre Land kommune slutter seg til forslag til samarbeidsavtale for perioden
2022-2027 (vedlegg 1). Siden prosjektleder har kontorsted i annen kommune, er det viktig at
kommunen bidrar aktivt inn i samarbeidet og etterspør tjenester. For øvrig deltar kommunen i
faggrupper innenfor landbruk og avløp. Kommunens representanter i faggruppene har brukt
prosjektlederens kompetanse, og prosjektleder har også deltatt med verdifull bistand i arbeidet med
kommunens samfunnsplan. Det er også planlagt igangsatt en faggruppe innenfor plan, noe rådmann ser
på som verdifullt når kommuneplanens arealdel skal revideres i framtiden. Organiseringen med
faggrupper er nærmere omtalt i vedlegg 2.
Etter at saken sist har vært oppe i kommunestyret er det gått en prosess sammen med Dokkadeltaet
Nasjonale Våtmarkssenter om samarbeid. I den prosessen er det konkludert med at det ikke er naturlig
å endre kontorplassering i denne runden, men at man er interessert i å videreutvikle samarbeidet
mellom Vannområde Randsfjorden og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter. Se vedlagte
samarbeidsavtale.
Til orientering har vannområdet egen hjemmeside https://vannomrade-randsfjorden.no/
og Facebook-side https://www.facebook.com/vannomraaderandsfjorden

Vedlegg
VEDLEGG 1 FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE 2022-2027
VEDLEGG 2 MANDAT FOR VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN
VEDLEGG 3 ÅRSMELDING 2020 VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN
VEDLEGG 4 ÅRSMELDING 2019 VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN
VEDLEGG 5 Intensjonsavtale mellom DNV AS og Vannområde Randsfjorden 05.07.21

, den 09.09.2021
Lars Harald Weydahl
avdelingsleder
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1355
Sander Willassen
15.07.2021

Saksframlegg

Saksnr.
122/21
59/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2021
27.09.2021

Valg av representanter til ungdomsråd 2021/2022
Innstilling:
Kommunestyret velger følgende nye representanter medlemmer og varamedlemmer til Søndre Land
ungdomsråd:
Representerer: Medlem:
Vara:
8a
Lyra Kimsdotter Slåttum
Andreas Thalberg
8b
Celina Sørhagen
Andreas Johansen
8c
Oskar Zhang Skjønberg
Pernille Hansen Skoglund
9a
Andrine Engelien
Sander Stuve Gudmundsstuen
9b
Ragnhild Sagbakken
Martin Nygård
9c
Ingeborg Lysen Bekkelien
Hedda-Eline Johansen
VGS
Anna Hagenborg
Marie Rønningen
Magnus Hansen
VGS
Jenni Askvig
Sivert Lappen
VGS
Henrik Høibakk
Åsne Søhagen
VGS
Dina Haug Tvinnereim

Kommunestyret - sak 59/21
Behandling:
Ordfører redegjorde nærmere for saken.
Representant Knut Fremstad (H) fremmet forslag om utsettelse av saken med begrunnelse uklarhet
vedr. oppfyllelse av 40% regelen om kjønnsfordelingen. Utsettelsesforslaget oppnådde 3 stemmer og
ble dermed nedstemt.
Avdelingsleder for kultur, fritid og idrett, Sander Willassen, var til stede og redegjorde for reglementets
bestemmelser mht valg sammensetting av medlemmer i ungdomsrådet, mens kontorsjef Knut Viset
redegjorde for kommunelovens bestemmelser om den kjønnsmessige sammsettingen.
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Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret velger følgende nye representanter medlemmer og varamedlemmer til Søndre Land
ungdomsråd:
Representerer: Medlem:
Vara:
8a
Lyra Kimsdotter Slåttum
Andreas Thalberg
8b
Celina Sørhagen
Andreas Johansen
8c
Oskar Zhang Skjønberg
Pernille Hansen Skoglund
9a
Andrine Engelien
Sander Stuve Gudmundsstuen
9b
Ragnhild Sagbakken
Martin Nygård
9c
Ingeborg Lysen Bekkelien
Hedda-Eline Johansen
VGS
Anna Hagenborg
Marie Rønningen
Magnus Hansen
VGS
Jenni Askvig
Sivert Lappen
VGS
Henrik Høibakk
Åsne Søhagen
VGS
Dina Haug Tvinnereim

Formannskapet - sak 122/21
Behandling:
Ordfører redegjorde nærmre for saken.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret velger følgende nye representanter medlemmer og varamedlemmer til Søndre Land
ungdomsråd:
Representerer: Medlem:
Vara:
8a
Lyra Kimsdotter Slåttum
Andreas Thalberg
8b
Celina Sørhagen
Andreas Johansen
8c
Oskar Zhang Skjønberg
Pernille Hansen Skoglund
9a
Andrine Engelien
Sander Stuve Gudmundsstuen
9b
Ragnhild Sagbakken
Martin Nygård
9c
Ingeborg Lysen Bekkelien
Hedda-Eline Johansen
VGS
Anna Hagenborg
Marie Rønningen
Magnus Hansen
VGS
Jenni Askvig
Sivert Lappen
VGS
Henrik Høibakk
Åsne Søhagen
VGS
Dina Haug Tvinnereim
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Bakgrunn:
I henhold til kommuneloven §10-b som omhandler ungdomsråd:

«Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha en
valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19
år.»
I henhold til reglement for Søndre Land ungdomsråd skal hver 8. klasse foreslå 1 representant
og 1 vara som velges for 1 år. Hver 9. klasse skal foreslå 1 representant og 1 vara som velges
for 2 år. Det betyr at 10. klasse ikke skal velge noen da de allerede er valgt fra 9. klasse. Det
skal velges 4 representanter fra VGS; disse skal foreslås i siste ungdomsrådsmøte før
sommerferien. Dagens 10. klasserepresentanter er dermed valgt fra forrige valgperiode.

Vurdering:
Etter at den nye kommuneloven tredde i kraft er det kommunestyret som skal endelige vedta nytt
ungdomsråd.
Etter hver klasse på ungdomsskolen og forrige ungdomsråd vedtak foreslås følgende representanter
valgt:
Representerer: Medlem:
Vara:
8a
Lyra Kimsdotter Slåttum
Andreas Thalberg
8b
Celina Sørhagen
Andreas Johansen
8c
Oskar Zhang Skjønberg
Pernille Hansen Skoglund
9a
Andrine Engelien
Sander Stuve Gudmundsstuen
9b
Ragnhild Sagbakken
Martin Nygård
9c
Ingeborg Lysen Bekkelien
Hedda-Eline Johansen
VGS
Anna Hagenborg
Marie Rønningen
Magnus Hansen
VGS
Jenni Askvig
Sivert Lappen
VGS
Henrik Høibakk
Åsne Søhagen
VGS
Dina Haug Tvinnereim

, den 15.07.2021
Sander Willassen
avdelingsleder
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1499
Knut Viset
13.08.2021

Saksframlegg

Saksnr.
105/21
60/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
01.09.2021
27.09.2021

Suppleringsvalg - valg av nytt medlem til Forliksrådet i Land som følge av fritak
Innstilling:
Kommunestyret i Søndre Land velger Mari Stenerud som nytt medlem til Forliksrådet i Land etter Randi
Marta Berg fra dags dato og resten av perioden til og med 31.12.2024.

Kommunestyret - sak 60/21
Behandling:
Ordfører orienterte innledningsvis nærere for saken.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret i Søndre Land velger Mari Stenerud som nytt medlem til Forliksrådet i Land etter Randi
Marta Berg fra dags dato og resten av perioden til og med 31.12.2024.

Formannskapet - sak 105/21
Behandling:
Innstillinge ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret i Søndre Land velger Mari Stenerud som nytt medlem til Forliksrådet i Land etter Randi
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Marta Berg fra dags dato og resten av perioden til og med 31.12.2024.

Bakgrunn:
Det vises til kommunestyremøte 16.11.2020 hvor det i sak 86/20 vedr. etablering av felles forliksråd
med Nordre Land kommune – valg av medlemmer - ble gjort følgende vedtak:
1. Det etableres felles forliksråd mellom Nordre Land og Søndre Land i Gjøvik domssogn ved at
forliksrådene i Søndre Land og Nordre Land slås sammen med virkning fra 01.01.2021 eller så
snart det lar seg gjennomføre.

2. Det nye forliksrådet får navnet Forliksrådet i Land.

3. Det overlates til et felles forliksråd å bestemme hvor i forliksrådskretsen møtene skal holdes.

4. Det vedtas følgende sammensetting for valg forliksrådsmedlemmer/varamedlemmer,
herunder valg av leder for forliksrådet:

a. Den ene kommunen velger to medlemmer og ett varamedlem.
Den andre kommunen velger ett medlem og to varamedlemmer, og det faste
medlemmet velges til leder av forliksrådet.
b. Fordelingen av medlemmer – inkl. leder – og varamedlemmer mellom kommunene
gjelder for en valgperiode og vervene for påfølgende periode fordeles motsatt. Kravet om
at begge kjønn skal være representert ivaretas ved at den kommune som velger to
medlemmer, velger et medlem av hvert kjønn. Tilsvarende for valget av varamedlemmer i
den andre kommunen.
c. For perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velger Nordre Land leder for forliksrådet og to
varamedlemmer, mens Søndre Land velger to medlemmer og ett varamedlem.
1. Valg av forliksrådsmedlemmer inkl. leder og varamedlemmer velges blant de som er allerede
er valgt som medlemmer i henholdsvis Nordre Land og Søndre Land.
2. Med forbehold om godkjenning fra Fylkesmannen i Innlandet fortas det følgende valg av to
medlemmer og ett varamedlem fra Søndre Land kommune for perioden 01.01.2021 –
31.12.2024 eller fra det tidspunktet som fylkesmannen fastsetter:

·
·

Som medlemmer velges Randi Marta Berg og Tom Sørhagen.
Som 2. varamedlem velges Atle Rune Lynard.

Randi Marta Berg er i medhold av domstollovens § 71. nr. 6 innvilget fritak (utelukket fra valg) bl.a. fra
vervet som medlem av Forliksrådet i Land som følge av at hun er ansatt i ny stilling som
administrasjonssjef i Vestre Innlandet tingrett (se vedlegg). Fritaket utløser at det er nødvendig å foreta
valg av nytt medlem (suppleringsvalg) til Forliksrådet i Land for resten av perioden tom 31.12.2024.
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Vurdering:
Rådmannen foreslår at Mari Stenerud velges som nytt medlem til Forliksrådet i Land etter Randi Marta
Berg. Mari Stenerud er 59 år og bosatt i Fall, og ble opprinnelig valgt som varamedlem til forliksrådet for
Søndre Land før etableringen og valg av medlemmer til felles det Forliksrådet i Land.

Vedlegg
Underretning om fritak fra vervene som hhv medlem av Land forliksråd og Vestre Innlandet tingrett

, den 13.08.2021
Knut Viset
kontorsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1880
Knut Viset
03.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
61/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
27.09.2021

Referatsaker til kommunestyremøte 27.09.2021
Innstilling:
Kommunestyret tar referatsakene til etterretning.

Kommunestyret - sak 61/21
Behandling:
Ordfører redegjorde nærmere for saken, speseilt tilbakemeldingen fra kontrollutvalget vedr. oppfølging
av vedtak.
Det fremkom ingen merknader og innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til etterretning.

Bakgrunn:
Det fremmes følgende referatsaker til behandling:
1.
2.
3.
4.

Protokoll fra kommunestyremøte 14.06.2021
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 30.08.2021
Tilbakemelding fra kontrollutvalget vedr. oppfølging av politiske vedtak
Fagplan Søndre Land kulturskole – saksframlegg behandlet i komité for lokalsamfunn

58

Vurdering:
Rådmannen har ingen tilføyelser til referatsakene.

Vedlegg
Protokoll fra kommunestyremøte 14.06.2021
Møteprotokoll 30.08.2021 - KU Søndre Land
Brev 10-21 Brev til kommunestyret vedr. oppfølging av politiske vedtak
Fagplan Søndre Land kulturskole
Fagplan Søndre Land kulturskole

, den 03.09.2021
Knut Viset
kontorsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2053
Knut Viset
16.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
62/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
27.09.2021

Eventuelle forespørsler/spørsmål i kommunestyremøte 27.09.2021
Innstilling:
Saken fremmes uten innstilling

Kommunestyret - sak 62/21
Behandling:
Det fremkom ingen forespørsler eller andre spørsmål i møtet.
Avslutningsvis orienterte ordfører om følgende saker:
· Mulighetstudie for etablering av solkraftverket - mulig intensjonsavtale med Energeia AS.
· Aktuell møtevirksomhet med tema utviklingsverksted/sosial bærekraft - innspill til
kommuneplanens samfunnsdel på Sølve 7. oktober, samt møte med Dokksdelta nasjonale
våtmarkssenter den 28 oktober der Klima og miljøvennlig nærings- og stedsutvikling står
på dagsorden der.
· Felles formannskapsmøte med Nordre Land - ett møte før ferien og nytt møte 7. oktober aktuelle tema: Eierstrategi Dokkadelta nasjonale våtmarkssenter og mulige samarbeidsområder.
· Felles formannskapsmøte med Nordre Land og Gjøvik vedr barnevern onsdag 22.09.21. Tema
var ny barnevernslov og kostratall
· Status aktiviteter vedr. tilbudet PitStop
· Komunalsjef for mestring og velferd - Randi Marta Berg - har sagt opp sin stilling og slutter i
begynnelsen av oktober. Stillingen er lyst ut og det er gjennomført intervjuer. I mellomtiden er
NAv leder Finn Erik Lystad er konstituert som kommunalsjef Mestring og velferd fra 1. oktober,
samt at Marianne Ege og Marjolein Verplak er frikjøpt fra deler av sine stilinger i samsvar med
anbefalinger vi fikk fra Agenda Kaupang. Framtidig organisering av kommunalområde vil bli
vurdert når ny kommunalsjef er på plass.
· Status etablering av lekeplass på Fladsrudtomta
· Status koronasituasjonen - fortsatt opprettholdelse av beredskap for kriseledelsen
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Komunestyret tar orienteringene til etterretning.

Bakgrunn:
I det nye sak/arkivsystemet – ACOS Websak – generes møteprotokollen på grunnlag av
møtebehandlingen i den enkelte sak. For å kunne protokollere behandlingen eventuelle forespørsler og
spørsmål, fremmes dette som egen sak.

Vurdering:
Rådmannen har ingen tilføyelser.

, den 16.09.2021
Knut Viset
kontorsjef

