Møtebok
Kommunestyret
Møtedato: 15.11.2021
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid:
17:00 - 18:45
24 av 25 representanter til stede i møtet.
Medlemmer
Anne Eli Olsby Hoff
Anne Hagenborg
Birgitte Rosenberg
Erik Hagaseth Haug
Mona Bjerke Hansen
Roger Fløttum
Ann Kristin Dybhavn
Inger Lise Sveum-Aasbekken
Knut Fremstad
Øyvind Norman Hansen
Erik Bjørnsveen
Kari Marie Hammerstad
Thomas Sørsveen
Tom Sørhagen
Geir Martin Steinsli
Gudbrand Engelien
Lars Arnstein Grime
Helge Røyne
Juel Sagbakken

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

Forfall
Jon Odden
Kjell Erik Stabekk
Rune Selj
Ola Askvig
Mona Tønnesland Tholin
Sander Vestby

AP
AP
H
SBL
SP
UAVH

Varamedlemmer
Ali Isse Geele
Kirsten Eva Male
Oddbjørn Solhaug
Kenneth Skarås
Paul Øksne

AP
AP
AP
H
SP

Fra administrasjonen
Arne Skogsbakken

rådmann
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Finn Erik Lystad
Håvard Eriksen
Inger Hagen
Knut Viset
Knut Åge Berge
Lars Erik Narmo
Pål Rønningen

konstituert kommunalsjef
kommunalsjef
kommunalsjef
kontorsjef
plansjef
arealplanlegger
kommunalsjef

Saksliste

Saksnr.

Tittel

67/21

Åpning av kommunestyremøte 15.11.2021 - aktuelle orienteringer m.m.

68/21

Rapport for 2. tertial 2021

69/21

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, KULA-område Randsfjorden

70/21

Frivilligmelding Søndre Land

71/21

Sølve AS - Søknad om omdisponering av midler til gjennomføring av PIT STOP i 2021

72/21

Eierstrategi Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

73/21

Referatsaker

74/21

Eventuelle forespørsler/spørsmål i kommunestyremøte 15.11.2021

75/21

Søknad om ytterligere forlengelse av midlertidig fritak som folkevalgt representant Sander Vestby
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2852
Knut Viset
04.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
67/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
15.11.2021

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

Kommunestyret - sak 67/21
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.

Bakgrunn:
For å kunne protokollere behandlingen av innkalling og sakslisten med eventuelle merknader, fremmes
åpningen av selve møtet som egen sak. Dette også mtp på å kunne protokollere aktuelle orienteringer
som blir gitt før behandlingen av sakslisten.
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Vurdering:
Rådmannen har ingen tilføyelser til saken.

, den 04.11.2021
Knut Viset
kontorsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2609
Terje Lindalen
20.10.2021

Saksframlegg

Saksnr.
134/21
68/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
27.10.2021
15.11.2021

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.

Kommunestyret - sak 68/21
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.
Deretter viste økonomisjef Terje Lindalen en presentasjon som omhandlet følgende hovedpunkter:
·
·
·
·
·

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.
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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.

Formannskapet - sak 134/21
Behandling:
Økonomisjef Terje Lindalen gjennomgikk tertialrapporten og viste en presentasjon. I tillegg gjennomgikk
kommunalsjefene sine respektive ansvarsområder, med assistanse fra rådmannen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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.

Bakgrunn:
Budsjettåret 2021 er krevende for Søndre Land kommune, og rammene for de respektive
kommunalområdene ble opp- og nedjustert i samsvar med prognosene i rapporten for 1. tertial.
Etter det tidspunktet har en del forutsetninger endret seg, og budsjettrammene har på nytt blitt justert
i rapporten for 2. tertial.
Til tross for dette ser rådmannen at det fremdeles er betydelige utfordringer med å gjennomføre
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driften innenfor budsjettrammene for enkelte kommunalområder. Spesielt gjelder dette
kommunalområdene Mestring og Velferd, samt Skole.
Det kan nevnes i denne sammenheng at det er startet opp prosjektet Bærekraftige tjenester, som
spesielt tar for seg Tilrettelagte Tjenester innen kommunalområdet Mestring og Velferd.

Vurdering:
Rådmannen anbefaler at Kommunestyret vedtar foreliggende tertialrapport med revidert
investeringsrapport, samt vedtakene i punkt 3-9 om endringer i budsjettrammene.

Vedlegg
Rapport pr 2. tertial 2021

, den 20.10.2021
Terje Lindalen
økonomisjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1792
Lars Erik Narmo
14.10.2021

Saksframlegg

Saksnr.
138/21
69/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
27.10.2021
15.11.2021

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, KULA-område Randsfjorden
Høringssvar fra Søndre Land kommune
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.

Kommunestyret - sak 69/21
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).
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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.

Formannskapet - sak 138/21
Behandling:
Ordføreren innledet til saken.
Innstillingen ble 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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Bakgrunn:
Høringsforslaget fra Riksantikvaren omfatter 18 KULA-områder i tidligere Oppland fylke.
Høringsdokumentet er 87 sider, der hvert område er presentert/begrunnet med like overskrifter
(plassering, skildring, landskapskarakter, nasjonal interesse, sårbarhet og råd for forvaltning). KULAområde 16. Randsfjorden er presentert på sidene 76 – 79 i «Kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse i Oppland. Høyringsutkast (Riksantikvaren 2021) jf. link https://sru.sondreland.kommune.no/api/utvalg/299/moter/27326/behandlinger/11/2
Området med areal 63,6 km2 omfatter skogeiergårder langs begge sider av Randsfjorden fra Bjørnerud
i nord til Enger i Sør. Foruten gårdsbebyggelsen langs fjorden omfatter KULA-området av
brøtningselvene Lomsdalsvassdraget og Fallselva. KULA-området omfatter for øvrig også levningene av
treforedlingsindustrien i nedre del av Fallselva og tettstedene Holmen/Fall og Hov. Riksantikvarens
argumentasjon for at nettopp dette landskapet har nasjonal interesse er: «Landskapet med godt
bevarte kulturminne på begge sider av Randsfjorden fortel den heilskaplege historia om skogbruket si
produksjonslinje, frå tømmerhogst til fløyting til trebasert industri og transport av varer for sal. I tillegg
rommar landskapet bygningsmiljø og andre kulturminne etter det samfunnet denne verksemda var ein
del av. Viktige forteljingar i nasjonal samanheng er perioden med økonomisk oppgang,
teknologioptimisme og industrivekst, og dessutan den vanskelege historia om då den økonomiske
veksten stagnerte, med konfliktar mellom skogeigarar og arbeidarar. Randsfjord-konflikten blir rekna
som ein av dei hardaste og lengste av ei rekkje slike konfliktar i mellomkrigstida.» Riksantikvarens
forslag til avgrensning av, og argumentasjon for KULA-område 16. Randsfjorden, tas til etterretning.
Høringsforslaget er spesielt interessant fordi det knytter brøtningselvene til jordbruksområdene langs
fjorden som et helhetlig kulturlandskap.
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Vurdering:
Rådmannen fremmet forslag til høringsuttalelse som sak i formannskapet 9.juni og kommunestyret 14.
juni 2021, se sak. nr 2021/664, bh.nr 85/21 i formannskapet og 42/21 i kommunestyret.
Innstilling til vedtak var
«Kommunestyret i Søndre Land slutter seg til rådmannens vurdering av Riksantikvarens
forslag område 16. Randsfjorden som «kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse»
(KULA).
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.
Forvaltning av kulturminneverdiene i KULA-området er en utfordring, større enn å avsette
arealet som en hensynssone c) i kommuneplanen med tilhørende bestemmelse/retningslinje
iht.
PBL. Kommunestyret har pt. ikke grunnlag for å vurdere økonomiske konsekvenser ved
innføring
av KULA-området
Kommunestyret anbefaler at KULA-område Randsfjorden gis en
bred forankring for å oppnå
hensikten, som er å sikre et nasjonalt viktig kulturlandskap. Blant
annet en
høringsprosess
som omfatter eiere og brukere samt et eller flere åpne folkemøter.
Kommunestyret viser for øvrig
til overskriftene «Bakgrunn» og «Rådmannens vurdering»
som del av kommunens
høringsuttalelse.»
Innstillingen over ble enstemmig vedtatt av formannskapet, men ble gjenstand for mye diskusjon i
kommunestyret. Kommunestyret vedtok isteden følgende:
1. Kommunestyret ber rådmannen søke å avklare konsekvensene av forslaget.
2. Kommunestyret delegerer til formannskapet å sende inn forslaget i sitt møte 1.
september.
Rådmannen fant det hensiktsmessig å avklare konsekvensen av forslaget om KULA-område 16.
Randsfjorden som et åpent folkemøte med innlegg fra Riksantikvaren, Kulturarv i Innlandet
fylkeskommune og kommunens administrasjon. Folkemøtet ble arrangert i kinosalen i Hov rådhus
torsdag 30. oktober 2021. Riksantikvaren innvilget utsatt høringsfrist til etter folkemøtet. Det er årsak
til avvik i forhold til kommunestyrets 2. vedtak, se over. I dialog med Riksantikvaren fikk kommunen
utsatt frist for høringsuttalelsen til møte i formannskap 27. oktober og kommunestyre 15. november
2021.
I det opprinnelige saksfremlegget ble det argumentert for 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. Tilbakemeldingen fra politikerne og deltagere i
plenumsdebatten på folkemøtet er relativt samstemt i at arealet foreslått er stort nok som et
utgangspunkt. Utvidelse av KULA-området er derfor ikke et tema i kommunens høringssvar/forslag til
vedtak.
Folkemøtet 30. oktober 2021 var første åpne folkemøte i kommunen etter at koronarestriksjonene ble
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opphevet. Møtet ble ledet av ordfører Anne Hagenborg. Det var anslagsvis 50 fremmøtte, fra begge
sider av fjorden. Her var grunneiere og politikere fra ulike partier i kommunestyret. Referat fra møtet
er vedlagt.
Møtet var oppklarende mht. kapittelet «sårbarhet og råd for forvaltning» i høringsforslaget til
Riksantikvaren. Kommunen hadde oppfattet innholdet i «Sårbarhet og råd og forvaltning» som
forventninger til kommunen som vil kreve betydelige ressurser å følge opp, uten at det følger med
midler til dette. Riksantikvaren understreket at dette dreier seg om råd, og ikke pålegg/forventning.
Foreløpig følger det dessverre ikke tilskuddsmidler med KULA, men KULA vil kunne gi større muligheter
for andre tilskudd (eks. RMP og SMIL). Riksantikvaren understreket videre at det er kommunen selv
som bestemmer om KULA-området skal vises som hensynssone c i kommuneplanens arealdel og
bestemmer hvilke retningslinjer som knyttes til denne. Fylkeskommunen har som i alle andre av denne
type planer, mulighet til innspill. Fylkeskommunen har som regional kulturminnemyndighet mulighet til
å varsle innsigelse ved tiltak som ikke tar hensyn til kulturmiljø og landskap, men dette gjelder
uavhengig av KULA.
Flere innlegg fra salen uttrykte skepsis til og frykt for hva en KULA-status kunne innebære – særlig fare
for restriksjoner i forbindelse med arealbruk og forvaltning av bygninger. Riksantikvaren og
fylkeskommunen understreket at KULA ikke er en verneplan, men et register på samme måte som vi
har registre for enkeltobjekter i Askeladden. KULA er et kunnskapsgrunnlag og skal bidra til en mer
forutsigbar arealplanlegging.
Rådmannen slutter seg til Riksantikvarens forslag om område 16. Randsfjorden som et kulturhistorisk
landskap av nasjonal interesse. Når det gjelder høringsforslagets kapittel sårbarhet og råd for
forvaltning anbefaler rådmannen at hvis 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 må
fremmes som egen sak for kommunestyret og legges ut til høring og offentlig ettersyn i forbindelse
med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Vedlegg
Referat fra folkemøte om KULA, versjon14. oktober 2021
KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL INTERESSE I OPPLAND – HØYRING.
OVERSENDELSESBREV FRA RIKSANTIKVAREN 4.5.2021

, den 14.10.2021
Lars Erik Narmo
arealplanlegger
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2834
Roger Vestrum
03.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
145/21
70/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.11.2021
15.11.2021

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.

Kommunestyret - sak 70/21
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.
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2: Kommunestyret tar Frivilligmeldingens handlingsplan 2022 som vedlagt til orientering.

Formannskapet - sak 145/21
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1: Kommunestyret vedtar frivilligmelding Søndre Land som den fremstår i vedlegget.
2: Kommunestyret tar Frivilligmeldingens handlingsplan 2022 som vedlagt til orientering.

Bakgrunn:
Ei frivilligmelding skal være like mye «eid» av frivilligheten som av kommunen. Arbeidet med meldinga
har dermed være nært knyttet til begrepet samskaping, hvor ingen av partene sitter med
definisjonsmakten. Grunnlaget for dette er frivillighetens grunnprinsipp «Frivilligheten lever av lyst,
men dør av tvang». Det er likevel viktig at meldinga forankres i kommunen gjennom politiske vedtak.
Ved å kartlegge og gå i dialog med den lokale frivilligheten vil man få et lokalsamfunn med høyere
aktivitet, trygghet og bærekraft. En slik dialog vil føre til flere vinn- vinn situasjoner for både kommunen
og frivilligheten. Frivilligmeldinga beskriver og tydeliggjør samarbeidsflatene mellom kommune og
frivilligheten samt frivilligheten seg imellom. Arbeidet med meldinga har hatt fokus på prosessen mer
enn målet, hvor meldinga er mer som et støttedokument til videre prosess.
Arbeidet med ei frivilligmelding startet opp med ei frivilligsamling høsten 2019. Ei arbeidsgruppe
bestående av representanter fra frivilligheten og kommuneorganisasjonen ble satt ned etter et
komitemøte i nov-19.
Det ble holdt arbeidsmøter utover 2020, noe forhindret pga Covid19-pandemien. Det har vært
muligheter for alle til å involvere seg i flere omganger; innledningsvis i frivilligsamlinga, gjennom interne
møter i kommunen, i utsendte spørreskjemaer og gjennom et eget innspillsdokument og innspillsrunde
Innspillene er nå innarbeidet i meldinga og tydeliggjort i kapittel 3.
Ei melding har som formål å kartlegge og redegjøre. Arbeidet med, og innspill til frivilligmeldinga
tydeliggjorde at det på enkelte områder var rom for forbedringer til å utvikle frivilligheten i en bedre
retning. For å sørge for en god prosess videre er det utarbeidet en kort handlingsplan for 2022, og vil på
en måte være fortsettelsen av meldinga. Den vil ta videre de største utfordringene og
utviklingspotensialene. Handlingsplanen vil dermed ikke være for detaljert, ei heller uttømmende, men
legge til rette for videre samarbeid og videre fordeling og implementering av gode tiltak.

16

Vurdering:
Rådmannen mener at frivilligmeldinga redegjør for hvor frivilligheten står i Søndre Land, og at den
belyser viktige momenter i det framtidige lokale frivillighetsarbeidet. Samarbeidet mellom kommunen
og frivilligheten blir tydelig belyst, og frivilligheten har på flere måter blitt invitert med i prosessen, og
blitt tatt inn i selve meldinga. Den vedlagte handlingsplanen ivaretar den videre prosessen.

Vedlegg
Frivilligmelding - framtidas frivilliget i Søndre Land
Handlingsplan 2022 - Frivilligmelding i Søndre Land
Andre dokumenter i saken
Handlingsplan 2022 - Frivilligmelding i Søndre Land
Frivilligmelding - framtidas frivilliget i Søndre Land

, den 03.11.2021
Roger Vestrum
konsulent
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2619
Arne Skogsbakken
01.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
147/21
71/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.11.2021
15.11.2021

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
PIT STOP.

Kommunestyret - sak 71/21
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.

Formannskapet - sak 147/21
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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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.

Bakgrunn:
Kommunestyret fattet i møte 15. mars 2021, sak 15/21, følgende enstemmige vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at tiltaket PIT STOP Kråkvika, i regi av Sølve AS, kan igangsettes.
2.Kostnadene for 2021, kr 400 000, finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
I søknad av 19. oktober 2021 henvender Sølve AS seg til kommunen med spørsmål om muligheten for å
omdisponere deler av de bevilgede midlene til andre formål.
Som det framgikk av kommunestyrets sak 15/21, er PIT STOP et lavterskeltilbud til unge i et
begynnende utenforskap. Det er til nå gjennomført 2 PIT STOP med til sammen 17 deltakere.
Resultatene har vært gode. Flere har kommet ut enten i ordinært arbeid, i skole eller i tiltak i regi av
NAV, jf. orientering gitt i kommunestyrets møte 14. juni 2021. Kostnadene så langt har vært ca.
kr 270 000.
Per oktober 2021 er vurderingen at tilfanget av deltakere ikke er stort nok til å gjennomføre 3 PIT STOP
og 2 FROG-kurs i år, slik forutsetningen var da midlene ble bevilget i mars. Det innebærer at det ikke er
planlagt flere PIT STOP i år.
Sølve har disponert de tidligere lokalene til Hov barnehage til gjennomføring av PIT STOP. Sammen med
ressursteamet (NAV, psykisk helsetjeneste og tverrfaglig koordinator for forebyggende barne- og
ungdomsarbeid) vurderer Sølve at det er et behov for å kunne bruke lokalene til andre tiltak for
målgruppa. Eksempler på slike tiltak er:
·
·
·
·
·
·
·
·

Åpent hus for tidligere deltakere og nye ungdommer som kommer til via ressursteamet.
Møtested for tidligere deltakere som kan fordype seg i ulike tema med bistand fra veiledere.
Møtested for ressursteamet med mulighet for direkte kontakt med ungdommene.
Jobbsøkerkurs (CV, søknad og intervju) for deltakere i ulike tiltak på Sølve AS samt deltakere
NAV ønsker inn
Kompetansehevende kurs som arbeidsmiljøkurs, førstehjelpskurs og truckførerkurs.
Livsmestringskurs.
Bruk av kjøkkenet til opplæring i matlaging og ernæring.
M.m.

Det legges også opp til at Sølve går inn i ressursteamet som fast deltaker. I den sammenheng åpnes det
for at ungdom som trenger bistand og avklaring skal kunne komme videre i den prosessen, og de vil
kunne få tilbud om «jobbsmak» ved Sølve med påfølgende oppfølging.
Endelig er det ønskelig å gjennomføre en kartlegging, og dokumentasjon, av de resultatene som er
oppnådd gjennom FROG og PIT STOP. Høgskolen i Innlandet, som forsker på FROG og PIT STOP, vil ha
særlig nytte av dette.
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Vurdering:
Kommunestyret kan, med god grunn, være fornøyd med handlekraften som ble vist i og med vedtaket
om å bevilge midler til PIT STOP. På et tidspunkt da altfor mange ungdommer i Søndre Land sto utenfor
arbeid og utdanning, var det svært viktig at tiltak ble igangsatt. Heldigvis hadde vi også engasjerte
kommunalt ansatte i ressursteamet, og et løsningsorientert Sølve, som kunne stable opp et tilbud
tilpasset behovet. Så langt må det også kunne hevdes at resultatene har vært gode.
At det nå kan synes som om behovet for tiltaket PIT STOP er mindre enn opprinnelig lagt til grunn, er et
positivt tegn på at antallet unge i begynnende utenforskap har gått ned. I utgangspunktet kan det tale
for at det vil være naturlig at gjenstående av kommunestyrets bevilgning fra i mars, trekkes tilbake.
Samtidig er det viktig at både ungdommene som har gjennomført PIT STOP, og andre, gis nødvendig
oppfølging. I sin søknad har Sølve presentert en bred «tiltaksvifte» som vil bidra til å sikre slik
oppfølging.
De tidligere lokalene til Hov barnehage tilfredsstilte på ingen måte kravene til barnehagedrift. Gjennom
smarte tilpasninger, har det imidlertid vist seg at lokalene egner seg godt for tiltak som PIT STOP.
Rådmannen finner grunn til å understreke at det er Sølve som har finansiert disse tilpasningene og som
har dekket kostnadene til oppvarming m.m. Det vil også være situasjonen dersom kommunestyret
velger å innvilge den foreliggende søknaden.
Rådmannen opplever at Sølve argumenterer godt for hvorfor søknaden bør imøtekommes, og det
sannsynliggjøres at eventuelle omdisponerte midler vil bli brukt på en god måte, i tråd med
kommunens vektlegging av tidlig innsats. Rådmannen vil derfor anbefale at søknaden imøtekommes.
For ordens skyld vil rådmannen anbefale at det i vedtaket tas inn en forutsetning om at midlene
benyttes til den opprinnelige målgruppa.

, den 01.11.2021
Arne Skogsbakken
rådmann
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2776
Arne Skogsbakken
01.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
144/21
72/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.11.2021
15.11.2021

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

Kommunestyret - sak 72/21
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

Formannskapet - sak 144/21
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Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar foreliggende utkast til følgende styringsdokumenter:
· Eierstrategi Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
· Retningslinjer for valgkomité Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Bakgrunn:
I den felles eierskapspolitikken for kommunene i Gjøvikregionen, heter det i kapittel 4.0 følgende:
Kommunen skal ha strategier for eierskapet i de enkelte selskaper, dvs selskapsvise eierstrategier. Dette
er et viktig redskap for kommunen til utøvelse av eierskapspolitikken opp mot de enkelte selskaper.
Eierstrategier skal være individuelle og tilpasses det enkelte selskap………
Formannskapene i Søndre og Nordre Land kommuner gjennomførte felles møte i Dokkadeltaet
Nasjonale Våtmarkssenters lokaler 23. juni 2021. Felles eierstrategi var én av saken på dagorden. I
møtet framkom innspill til innhold. Rådmannen i Søndre Land og kommunedirektøren i Nordre Land
ble, sammen med daglig leder ved våtmarkssenteret, gitt i oppdrag å jobbe videre med et utkast fram
til et senere, nytt felles formannskapsmøte.
Neste felles formannskapsmøte ble avholdt 7. oktober 2021. I møtet ble et foreløpig utkast til
eierstrategi lagt fram. I tillegg til innspill til utkastet, framkom også et ønske om utarbeidelse av forslag
til retningslinjer for valgkomité i våtmarkssenteret. Det ble videre avklart at revidert utkast til
eierstrategi og forslag til retningslinjer for valgkomité, skulle oversendes ordførerne til gjennomgang,
før dokumentene ble lagt fram for politisk behandling i de to kommunene.

Vurdering:
Eierskap i selskaper er ingen kommunal kjerneoppgave. I de tilfeller kommuner velger å gå inn som
eiere, må det derfor være i den hensikt å bidra til realisering av kommunenes målsettinger innen
tjenesteproduksjon og/eller samfunnsutvikling. Tydelige eierstrategier bidrar til å klargjøre denne
hensikten, både for kommunenes del og for selskapene.
Siden starten i 2008, har Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter utviklet seg til en unik
kompetansebedrift. Dette har skjedd takket være dyktige ansatte, god ledelse og et velfungerende
styre. Som eiere har kommunene hatt en relativt passiv rolle.
Den økende oppmerksomheten på at det er nødvendig for kommunene generelt å ha et bevisst og
aktivt forhold til sine eierskap, og selskapets behov for å avklare kommunenes ønsker som eiere, har
tydeliggjort nødvendigheten av å utarbeide av en eierstrategi. Prinsipielt er det ikke noe i veien for at
kommunene kunne ha hver sine eierstrategier. En slik løsning ville imidlertid neppe vært tjenlig for
verken kommunens oppfølging av selskapet eller for selskapet selv. Gjennom det felles arbeidet med
det foreliggende utkastet, opplever rådmannen at en har kommet fram til et resultat som vil kunne
tjene formålet med en eierstrategi, og som også har synliggjort utviklingsmuligheter, både for selskapet,
og for kommunenes utnyttelse av potensialet som ligger i eierskapet.
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Sentralt i eierstrategien er kommunenes eiervisjon. Her er det blant annet lagt vekt på at
våtmarkssenteret skal bidra til å utvikle kommunenes attraktivitet og omdømme som bokommuner,
viktigheten av å jobbe for våtmarkssenterets status som nasjonalt besøkssenter og våtmarkssenterets
bidrag til å oppfylle kommunenes forpliktelser på klimaområdet. Sammen med de øvrige elementene i
eiervisjonen og eierforventningene, formulert i del 4 i eierstrategien, synliggjør dette en anerkjennelse
av det som er oppnådd i den tiden våtmarkssenteret har eksistert, og en tro på potensialet framover.
Valgkomiteen i selskapet har fram til i dag bestått av ordførerne i eierkommunene. Ordførerne har selv
ønsket at det skulle utarbeides retningslinjer av den typen det nå foreligger forslag til. Forslaget er i stor
grad bygget over samme lest som tilsvarende retningslinjer i andre kommunalt eide selskaper.
I utgangspunktet kunne en se for seg retningslinjene for valgkomiteen som en sak for
generalforsamlingen. Når utarbeidelsen har gått parallelt med ferdigstillelsen av utkastet til eierstrategi,
finner rådmannen det naturlig at begge dokumenter behandles politisk, under ett i begge kommuner.

Vedlegg
Retningslinjer valgkomité Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
Eierstrategi Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

, den 01.11.2021
Arne Skogsbakken
rådmann
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2854
Knut Viset
04.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
73/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
15.11.2021

Referatsaker

Saksnr.
01/21

Tittel
Møteprotokoll - Kommunestyret 25.10.2021

Mottaker

Innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyret - sak 73/21
Behandling:
Det framkom ingen merknader og innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

, den 04.11.2021

Vedtakskode
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Knut Viset
kontorsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2853
Knut Viset
04.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
74/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
15.11.2021

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

Kommunestyret - sak 74/21
Behandling:
Det var fremmet følgende spørsmål fra representant Juel Sagbakken (V):
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.
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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
innebære et personalansvar for ca. 70 ansatte. Nordre Land har omorganisert sine skoler til 1-10
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 lekeplassen på Fladsrudtomta
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·
·
·

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

Bakgrunn:
For å kunne protokollere behandlingen eventuelle forespørsler og spørsmål, fremmes dette som egen
sak.

Vurdering:
Rådmannen har ingen tilføyelser til saken.

, den 04.11.2021
Knut Viset
kontorsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1783
Knut Viset
05.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
75/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
15.11.2021

Søknad om ytterligere forlengelse av midlertidig fritak som folkevalgt representant Sander Vestby
Forlengelse av midlertidige opprykk/suppleringsvalg
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.
4. Det midlertidige valget av Kari Nereng som kommunestyrets representant til kommunalt
eldreråd, forlenges til og med 31.12.2021.

Kommunestyret - sak 75/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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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.

Bakgrunn:
Det vises til kommunestyrevedtak i sak 47/21 (møte 27.09.202):
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.
Sander Vestby har nå søkt om ytterligere forlengelse av midlertidig fritak (permisjon) fra vervet som
folkevalgt representant fra og med 01.11.2021 til og med 31.12.2021.
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
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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 ytterligere
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 til og med 31.12.2021
innvilges.
Når det gjelder årsaken til at det er blitt søkt om midlertidig fritak for to måneder om gangen, har
Sander Vestby opplyst at det skyldes manglende avklareringer fra forsvarets side mht muligheten til å
søke permisjon for å delta i kommunestyremøter og andre utvalg som han er medlem av. Vestby har i
den forbindelse nå opplyst at avtjeningen av førstegangstjenesten avsluttes per 01.01.2022.
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:
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 47/21 forlenges til og med 31.12.2021.

31

, den 05.11.2021
Knut Viset
kontorsjef

