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Fra administrasjonen
Arne Skogsbakken

rådmann
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67/21: Åpning av kommunestyremøte 15.11.2021 - aktuelle orienteringer m.m.
Innstilling:
Innkalling og sakslisten til kommunestyremøte 15.11.2021 godkjennes.

Behandling:
Ordfører Anne Hagenborg (AP) ønsket velkommen til møtet og gjennomførte oppropet av fremmøtte
representanter. Oppropet viste at det var 24 av 25 representanter til stede i møtet.
Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Mht sakslisten foreslo ordfører at tilleggssaken (sak 75/21) ble behandlet før sak 73/21 Referatsaker.
Videre opplyste ordfører at det er fremmet spørmsål fra representant Juel Sagbakken (V) som blir
behandlete til slutt i møtet.
Det fremkom ingen innvendinger til sakslisten og forslag på rekkefølgen av behandling av sakslisten.
Til å underskrive protokollen, ble følgende utpekt:
· Mona Bjerke Hansen og Thomas Sørsveen.
Vedtak:
Innkalling og sakslisten til kommunestyremøte 15.11.2021 godkjennes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68/21: Rapport for 2. tertial 2021
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar foreliggende tertialrapport pr. 31.08.2021
2. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i investeringsbudsjettet for 2021
3. Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til Barnehage med 0,6 mill.
4. Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til Lokalsamfunn med 0,6 mill.
5. Kommunestyret vedtar å øke utgiftsrammen til Felles med 15,0 mill.
6. Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til Utviklingsenheten med 3,0 mill.
7. Kommunestyret vedtar å øke inntektsrammen til Premieavvik med 12,0 mill.
8. Kommunestyret vedtar å øke inntektsrammen til Skatter og Rammetilskudd med 3,9 mill.
9. Kommunestyret vedtar å øke utgiftsrammen til renter og Finans med 5,1 mill.

Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.
Deretter viste økonomisjef Terje Lindalen en presentasjon som omhandlet følgende hovedpunkter:

4

·
·
·
·
·

Status økonomi ordinær drift
Status inntekter
Oversikt over avvik i forhold til budsjettet sammenholdt med rapporten for 1. tertial
Andre nøkkelstall
Status investeringsregnskapet

Videre viste rådmann Arne Skogsbakken en presentasjon som omhandlet status i forhold til
handlingsplanen innen de respektive kommunalområdene.
I den påfølgende debatten fremkom det ulike kommentarer og spørsmål som ble kommentert og
besvart av rådmannen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kommunestyret vedtar foreliggende tertialrapport pr. 31.08.2021
Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i investeringsbudsjettet for 2021
Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til Barnehage med 0,6 mill.
Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til Lokalsamfunn med 0,6 mill.
Kommunestyret vedtar å øke utgiftsrammen til Felles med 15,0 mill.
Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til Utviklingsenheten med 3,0 mill.
Kommunestyret vedtar å øke inntektsrammen til Premieavvik med 12,0 mill.
Kommunestyret vedtar å øke inntektsrammen til Skatter og Rammetilskudd med 3,9 mill.
Kommunestyret vedtar å øke utgiftsrammen til renter og Finans med 5,1 mill.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69/21: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, KULA-område
Randsfjorden
Innstilling:
Kommunestyret i Søndre Land stiller seg bak Riksantikvarens høringsforslag KULA-område 16
Randsfjorden som presenteres på sidene 76 – 79 i høringsdokumentet når det gjelder overskriftene
«plassering», «skildring», «landskapskarakter» og «nasjonal interesse». Søndre Land kommune er
positiv til at høringsforslag KULA-område 16 Randsfjorden registreres som et kulturhistorisk landskap
av nasjonal interesse i databasen «Askeladden».
Kommunen er for bevaring av kulturlandskapet, men ønsker ikke å gi sin tilslutning til innholdet i
kapittel «sårbarhet og råd for forvaltning». Riksantikvaren har i folkemøte i Hov 30. oktober 2021
presisert at innholdet i nevnte kapittel er råd til kommunen og ikke en forventning. Kommuneplanens
arealdel skal revideres innen 2026. Det vil da bli vurdert om KULA-området eventuelt skal reguleres
som en hensynssone c, «…med særleg omsyn til landskap…» og i så fall hvilke retningslinjer som skal
gjelde for sonen. Kommunens skepsis til virkningen av KULA-området er at dette kan bli inngripende
for kommunens ønske om arealbruk, begrense lokalt selvstyre og medføre ressursbruk til forvaltning
av området som ikke kompenseres.
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Tilleggsforslag fra Rødt, foreslått av Øyvind Norman Hansen, Rødt
Kommunen ber Riksantikvaren om å gjøre en nærmere faglig vurdering av polygonet foreslått med
tanke på utvidelse fra Bjørnerud til Dokkadeltaet. Videre også at skogeiergårdene langs fjorden
suppleres med et bredere polygon som i større grad også omfatter husmannsplasser, småbruk og
arbeiderboliger.
I fremtidige byggesaker relatert til KULA -området bør det inngås et samarbeid med
bygningsrådgiver. Erfaringsmessig er det større mulighet for tilskuddsmidler i forbindelse med
bygningsvern og istandsetting av verneverdige bygninger som ligger innafor et slikt område. Jmf
SMIL-midler og midler fra Norsk kulturminnefond.

Behandling:
Ordfører redegjorde nærmere for bakgrunnen for saken og tidligere behandlinger.
Representant Øyvind Norman Hansen (Rødt) redegjorde nærmere for sitt tilleggsforslag.
I den påfølgende debatten fremkom det spørsmål bl.a. relatert til eventuelle konsekvenser for
kommunens fremtidige planer for de aktuelle områdene som ble besvart og redegjort for av ordfører.
Ordfører viste i den forbindelse til orienteringen fra Riksantivaren i folkemøtet som ble arrangert
28.10.2021 (se referat fra møtet som følger som vedlegg til saken).
I forbindelse med avstemmingen i saken, ble det først votert punktvis (dvs. votering for hvert av
avsnittene) over tilleggsforslaget fra representant Øyvind Norman Hansen (Rødt).
· Føste avsnitt oppnådde 1 stemme og ble dermed nedstemt.
· Andre avsnitt oppnådde 4 stemmer og ble også dermed nedstemt.
Deretter ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Søndre Land stiller seg bak Riksantikvarens høringsforslag KULA-område 16
Randsfjorden som presenteres på sidene 76 – 79 i høringsdokumentet når det gjelder overskriftene
«plassering», «skildring», «landskapskarakter» og «nasjonal interesse». Søndre Land kommune er
positiv til at høringsforslag KULA-område 16 Randsfjorden registreres som et kulturhistorisk landskap
av nasjonal interesse i databasen «Askeladden».
Kommunen er for bevaring av kulturlandskapet, men ønsker ikke å gi sin tilslutning til innholdet i
kapittel «sårbarhet og råd for forvaltning». Riksantikvaren har i folkemøte i Hov 30. oktober 2021
presisert at innholdet i nevnte kapittel er råd til kommunen og ikke en forventning. Kommuneplanens
arealdel skal revideres innen 2026. Det vil da bli vurdert om KULA-området eventuelt skal reguleres
som en hensynssone c, «…med særleg omsyn til landskap…» og i så fall hvilke retningslinjer som skal
gjelde for sonen. Kommunens skepsis til virkningen av KULA-området er at dette kan bli inngripende
for kommunens ønske om arealbruk, begrense lokalt selvstyre og medføre ressursbruk til forvaltning
av området som ikke kompenseres.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70/21: Frivilligmelding Søndre Land
Innstilling:
1: Kommunestyret vedtar frivilligmelding Søndre Land som den fremstår i vedlegget.
2: Kommunestyret tar Frivilligmeldingens handlingsplan 2022 som vedlagt til orientering.

Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken og tidligere behandlinger.
Representant Erik Hagaseth Haug (AP) ba kom å få sin habilitet da han som representant for frivillige
har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet frivilligmeldingen. Rådmannen redegjorde for sin
vurdering av habilitetsspørsmålet. Kommunestyret vedtok enstemmig at representant Erik Hagaseth
Haug er habil til å delta i behandlingen av saken.
Representant Helge Røyne (SV) hadde fremmet følgende tilleggsforslag som et ekstra strekpunkt helt
på slutten i kap.3.2 på side 8:
· «Se på mulighetene for litt dugnadsarbeid i forbindelse med vedlikehold av barnehagene».
Tilleggsforslaget oppnådde 2 stemmer og ble dermed nedstemt.
Deretter ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1: Kommunestyret vedtar frivilligmelding Søndre Land som den fremstår i vedlegget.
2: Kommunestyret tar Frivilligmeldingens handlingsplan 2022 som vedlagt til orientering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71/21: Sølve AS - Søknad om omdisponering av midler til gjennomføring av PIT
STOP i 2021
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar at ca. kr 130 000 av tidligere bevilgede midler til gjennomføring av
tiltaket PIT STOP, kan omdisponeres i tråd med søknad av 19. oktober 2021 fra Sølve AS.
2. Kommunestyret forutsetter at midlene benyttes til beste for den opprinnelige målgruppa for
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PIT STOP.

Behandling:
Ordfører redegjorde for bakgrunnen for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at ca. kr 130 000 av tidligere bevilgede midler til gjennomføring av
tiltaket PIT STOP, kan omdisponeres i tråd med søknad av 19. oktober 2021 fra Sølve AS.
2. Kommunestyret forutsetter at midlene benyttes til beste for den opprinnelige målgruppa for
PIT STOP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72/21: Eierstrategi Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
Innstilling:
Kommunestyret vedtar foreliggende utkast til følgende styringsdokumenter:
· Eierstrategi Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
· Retningslinjer for valgkomité Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Tilleggsforslag fra Rødt, foreslått av Øyvind Norman Hansen, Rødt
Våtmarksenteret må være aktivt informerende også til innbyggerne i kommunen om hva de driver
med, og om hvilke tilbud som kan benyttes.
Behandling:
Ordfører redegjorde for saken.
Representant Øyvind Norman Hansen (Rødt) redegjorde for sitt tilleggsforslag til innstillingen.
Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Øyvind Norman Hansen (Rødt) som nytt pkt. 2 (dvs.
formannskapets innstilling blir i så fall pkt. 1). Tilleggsforslaget oppnådde 9 stemmer og ble dermed
nedstemt.
Deretter ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar foreliggende utkast til følgende styringsdokumenter:
· Eierstrategi Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
· Retningslinjer for valgkomité Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73/21: Referatsaker
Innstilling:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Det framkom ingen merknader og innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/21: Møteprotokoll - Kommunestyret - 25.10.2021

Behandling:
Det fremkom ingen merknader til protokollen fra kommunestyremøte 25.10.2021 og protokollen
anses dermed som godkjent. Protokollen skrives da under av som ble utpekt i møte 25.10.2021, dvs.
Ann Kristin Dybhavn og Anne Eli Olsby Hoff.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74/21: Eventuelle forespørsler/spørsmål i kommunestyremøte 15.11.2021
Innstilling:
Saken fremmes uten innstilling.

Behandling:
Det var fremmet følgende spørsmål fra representant Juel Sagbakken (V):
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Venstre har vært og er opptatt av forsvarlig og bærekraftig økonomi. Søndre Land kommune
har de siste årene ikke klart å holde driften innenfor budsjettrammene. Venstre ser med
bekymring på de økonomiske framtidsutsiktene. Søndre Land kommune har investert tungt i
nye bygg, uten at kommunestyrets flertall har bedt om en plan for hvordan tjenestene skal
driftes etter at prosjektene er gjennomført.

Spørsmål til ordfører Hagenborg (ordførerens svar refereres fortløpende for hvert av spørsmålene
under):
1. Ble estimeringen av driftsutgiftene til det nye sykehjemmet kvalitetssikret?

·

Svar: Det ble kvalitetssikret, men vi konstatere at kvalitetssikringen ikke var god nok. En
gjennomgang av materialet viser at utgiftene til bemanning er riktig beregnet. Der det
tilsynelatende ikke har vært god nok kvalitetssikring er øvrige utgifter, samt beregning av
inntekter.

2. Når driftskostnadene ved det nye omsorgssenteret har økt med kr 9 000 000,-, vil det nødvendigvis
bety at andre tjenester får mindre. Hvilke tjenester reduseres innenfor Mestring og velferd for å dekke
inn kostnaden på 4,5 millioner kroner? Hvor kommer tilleggskompensasjonen på 4,5 millioner fra?

·

Svar: Budsjettet salderes i sin helhet. I forhold til vedtatt økonomiplan 2021 – 2024 er det
redusert i budsjettrammene for alle områder.

3. Rådmannen skriver i handlingsplanen at det statlige tilskuddet til ressurskrevende tjenester ble
redusert med 16,5 millioner kroner. Hvor kommer
tilleggskompensasjonen på 10 milloner kroner fra? Dette betyr at man finner 6,5 millioner kroner
innenfor tjenesteområdet, hvilke tjenester får mindre?

·

Svar: Jf. svar på spørsmål 2.

Spørsmål rundt drift:
4. Hvor stort er driftsbudsjettet for Holmentunet?

·

Svar: Driftsbudsjett er i 2022 på 15,4 mill kr. I 2021 var driftsbudsjettet 20,66 mill kr. Årsaken
til reduksjonen er at det er lagt ned aktivitet i Enger.

5. Hva vil man kunne spare ved en sammenslåing av Fryal barneskole og Søndre Land ungdomsskole?

·

Svar: Det kan potensielt spares inn ca. 1,4 årsverk i administrasjonsutgifter ved en sammenslåing av skolene, men det krever mer utredning ift. delegering av oppgaver og ansvar
(personalansvar og pedagogisk ledelse) for å vurdere en eventuell innsparing. En 1-10 skole vil
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innebære et personalansvar for ca. 70 ansatte. Nordre Land har omorganisert sine skoler til 110 skoler, hvor inspektørene er omdefinert til avdelingsledere og her har de styrket
administrasjonsressursen i skolene med ca. ett årsverk.
6. Hvor stort er driftsbudsjettet ved Odnes skole?

·

Svar: Driftsbudsjettet på Odnes er på 10,2 mill. kr. i 2022

7. Hvor stort er driftsbudsjettet til Gjøvik Land barnevern og hva er Søndre Lands andel?

·

Svar: Budsjettet for Gjøvik Land barnevern i 2022 er ikke avklart mellom
samarbeidskommunene. I rådmannens budsjettforslag er det innarbeidet 21,3 millioner
kroner. Det er avtalt møte om budsjett mellom de tre kommunene torsdag 18. november.

Avslutning av møtet:
Avslutningsvis orienterte ordfører om følgende:
·
·
·
·

Åpning av lekeplasen på Fladsrudtomta
Som ledd i innsparingstiltak for politisk ledelse, er abonnementet av papirutgaven til
Kommunal rapport for kommunestyrets medlemmer sagt opp
Kommunen har mottatt stevning fra Consto
Invitasjon til åpen dag med omvisning på Hovlitunet omsorgssenter 18. november

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75/21: Søknad om ytterligere forlengelse av midlertidig fritak som folkevalgt
representant - Sander Vestby
Innstilling:
Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 47/21 (møte 27.09.2021), 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 01.11.2021 til og med 31.12.2021.
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 31.12.2021.
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 31.12.2021.
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4. Det midlertidige valget av Kari Nereng som kommunestyrets representant til kommunalt
eldreråd, forlenges til og med 31.12.2021.

Behandling:
Ordfører redegjorde for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 47/21 (møte 27.09.2021), 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 01.11.2021 til og med 31.12.2021.
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 31.12.2021.
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 31.12.2021.
4. Det midlertidige valget av Kari Nereng som kommunestyrets representant til kommunalt
eldreråd, forlenges til og med 31.12.2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

