Møtebok
Kommunestyret
Møtedato: 13.12.2021
Møtested: Teamsmøte
Møtetid:
09:00 - 15:30
Møtet ble gjennomført som fjernmøte på Teams.
Avslutningsvis ønsket ordfører alle en riktig god jul.
Medlemmer
Anne Eli Olsby Hoff
Anne Hagenborg
Birgitte Rosenberg
Erik Hagaseth Haug
Kjell Erik Stabekk
Mona Bjerke Hansen
Roger Fløttum
Ann Kristin Dybhavn
Inger Lise Sveum-Aasbekken
Knut Fremstad
Rune Selj
Øyvind Norman Hansen
Erik Bjørnsveen
Ola Askvig
Thomas Sørsveen
Tom Sørhagen
Geir Martin Steinsli
Gudbrand Engelien
Lars Arnstein Grime
Helge Røyne
Juel Sagbakken

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

Forfall
Jon Odden
Kari Marie Hammerstad
Mona Tønnesland Tholin
Sander Vestby

AP
SBL
SP
UAVH

Varamedlemmer
Ali Isse Geele
Oddbjørn Solhaug
Lars Bjørnsveen
Paul Øksne

AP
AP
SBL
SP
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Fra administrasjonen
Arne Skogsbakken
Håvard Eriksen
Knut Viset
Pål Rønningen

rådmann
kommunalsjef
kontorsjef
kommunalsjef

Saksliste

Saksnr.

Tittel

76/21

Åpning av kommunestyremøte 13.12.2021 - aktuelle orienteringer m.m.

77/21

Kontrollutvalgets budsjett for 2022

78/21

Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025

79/21

Eierskapsmelding 2020

80/21

Bruk av utbyggingsavtaler ved gjennomføring av arealplaner

81/21

Vedtektsendringer for SFO

82/21

Søknad om midlertidig fritak fra vervet som folkevalgt representant - varaordfører Mona
Tønnesland og formannskapsmedlem Jon Odden - opprykk, valg av settemedlemmer,
suppleringsvalg m.m.

83/21

Plan for møter i folkevalgte organer for 2022

84/21

Referatsaker

85/21

Eventuelle forespørsler/spørsmål i kommunestyremøte 13.12.2021
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/3030
Knut Viset
25.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
76/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
13.12.2021

Åpning av kommunestyremøte 13.12.2021 - aktuelle orienteringer m.m.
Innstilling:
Innkalling og sakslisten for kommunestyremøte 13.12.2021 godkjennes.

Kommunestyret - sak 76/21
Behandling:
Innledningsvis ønsket ordføreren velkommen til møtet, og redegjorde for bakgrunnen for at
kommunestyremøtet gjennomføres som fjernmøte på Teams. Deretter foretok ordfører navneopprop.
Oppropet viste at kommunestyret var fulltallig.
Det fremkom ingen merknader verken til innkallingen eller sakslisten, bortsett fra beklagelse om at det
ble ansett som nødvendig å gjennomføret møtet på Teams.
Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gudbrand Engelien og Ola Askvig.

Vedtak:
Innkalling og sakslisten for kommunestyremøte 13.12.2021 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 tilføyelse til saken.

, den 25.11.2021
Knut Viset
kontorsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1975
Terje Lindalen
09.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.
153/21
77/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Kontrollutvalgets budsjett for 2022
Innstilling:
«Skriv her»
Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2022 er kr. 1.212.000.

Kommunestyret - sak 77/21
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2022 er kr. 1.212.000.

Formannskapet - sak 153/21
Behandling:
Ordføreren og rådmannen orienterte innledningsvis til saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2022 er kr. 1.212.000.

Møtedato
24.11.2021
13.12.2021
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Bakgrunn:
«skriv her»
I kontrollutvalgets møte 30. august 2021, sak nr. 35/2021 vedtok kontrollutvalget at innstilling til
kommunestyret som kontrollutvalgets budsjett for 2022 er kr. 1.212.000. Dette er en økning på 2,6% i
forhold til kontrollutvalgets budsjett for 2021, som er kr. 1.181.000.

Vurdering:
«Skriv her»
Det foreslåtte endringen er innenfor deflatoren på 3,3%, og rådmannens vurdering er at den foreslåtte
økningen av kontrollutvalgets budsjett er akseptabel.
På den bakgrunn er rådmannens innstiling at kontrollutvalgets budsjett for 2022 settes til
kr. 1.212.000.

Vedlegg
Kontrollutvalgets budsjett 2022 - innstilling til kommunestyret

, den 09.09.2021
Terje Lindalen
økonomisjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2639
Terje Lindalen
16.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
154/21
78/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2021
13.12.2021

Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025
Innstilling:
I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue.
II. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1:
«Kommunale satser og egenbetalinger».
III. Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan slik det framgår av
bevilgningsoversikter drift i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 – 2025».
IV. 1. Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan slik det framgår av
bevilgningsoversikt investering i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 – 2025».
2. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til finansiering av anleggsmidler med inntil kr.
30,0 mill. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år.
3. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til videreutlån (Startlån) på kr. 10,0 mill. Lånet
tas opp som serielån med løpetid på 30 år.
V. Kommunestyret vedtar de langsiktige økonomiske måltallene slik de framgår i kapittel 2 –
Budsjett 2021 og økonomiplan 2022 – 2025 i «Handlings- og økonomiplan med budsjett
2022 – 2025».
VI. Kommunestyret vedtar at rådmannens forslag endres slik at kr. 800.000 flyttes fra
rammen for Stab og støtte til rammen for Utviklingsenheten.

Kommunestyret - sak 78/21
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for formannskapets behandling og innstilling.
Følgende dokumenter er ettersendt og publisert etter behandlingen av saken i formannskapsmøtet
24.11.2021 (se epost av 10.12.2021):
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·
·
·
·
·
·

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet
Innspill angående Vestsida barnehage
Innspill til budsjettprosessen
Endringsforslag fra Søndre Land Venstre
Felles høringsnotat fra Fagforbundet, Delta, Nors Sykepleierforbund og Fellesorganisasjonen
Innspill fra FAU ved Søndre Land ungdomsskole, samt Fryal og Odnes skoler.

Leder av ungdomsrådet, Anna Hagenborg, hadde bedt om å få benytte møte- og taleretten og viste en
presentasjon med innspill fra ungdomsrådet. Presentasjonen tas inn som nytt vedlegg på saken.
Deretter ble det gjennomført gruppemøter.
Etter gruppemøter redegjorde ordfører for de aktuelle endringsforslagene fra hhv AP, SP og SV (jfr.
innstillingen fra formannskapet), samt felles forslag fra H, Bygdelista (SBL) og Rødt. I tillegg foreligger
det også endringsforslag fra Venstre. Det ble gjennomført presentasjoner av de foreliggende forslagene
i følgende rekkefølge:
·
·
·

Ordfører Anne Hagenborg (AP) presenterte felles forslag fra AP, SP og SV - inkl endringer i
forhold til behandlingen i formannskapet.
Kommunestyrerepresentant og gruppeleder Rune Selj (H) presenterte fellesforslag fra H, SBL og
Rødt
Kommunestyrerepresentant Juel Sagbakken (V) presenterte Venstre sitt endringsforslag

Alle presentasjonene og forslagene følger som vedlegg til saken.
Rådmannen fikk deretter ordet for å kommentere de presenterte endringsorslagene.
Deretter ble det åpnet for debatt hvor det ble fremført flere innlegg i forhold til de presenterte
forslagene. I debatten fremkom det ulike synspunkter og kommetarer, samt spørsmål som ble besvart
og kommentert av rådmannen og ordfører.
Det ble enighet om at avstemmingen gjennomføres ved at det ble foretatt skriftlig avstemming samtidig
mellom de tre foreliggende forslagene. Avstemmingen ga følgende resultat:
·
·
·

Forslaget fra AP/SP/SV inklusikve endringsforslagene oppnådde 14 stemmer og ble da vedtatt
Forslaget fra H/SBL/Rødt oppnådde 10 stemmer
Forslaget fra Venstre oppnådde 1 stemme

Endringene i fellesforslaget fra AP/SP/SV i forhold til innstillingen fra formannskapet gjelder følgende:
· 100 000,- på drift til u-råd, hentet fra ekstra til mestring og velferd (dvs. ekstra midlene til
mestring og velferd reduseres tilsvarene, fra kr 300 000 til kr 200 000)
· U-råd skal ha påvirkning på bruk av midler satt av til skole på investeringsbudsjett
· Gratis barnehageplass i Søndre Land kommune for barn bosatt i de to ytterste «gamle»
skolekretsene på vestsida, de som kan velge å begynne på Bjoneroa skole.
Deretter ble det foreatt punktvis avstemming i forhold til innstillingen fra formannskapet, inkl. vedtatte
endringer i fellesforslaget fra AP/SP/SV. Avstemmingsresultatet er gjengitt med uthevet skrift
fortløpende i forhold til punktene i innstillingen. Den punktvise avstemmingen ga følgende resultat:
I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue. - Enstemmig vedtatt.
II. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1:
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«Kommunale satser og egenbetalinger». - Enstemmig vedtatt
III. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan slik det
framgår av bevilgningsoversikter drift i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 –
2025» med de endringer som framkommer i forslaget fra AP, SP og SV. - Vedtatt med 15
mot 10 stemmer
IV. 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan slik det
framgår av bevilgningsoversikt investering i «Handlings- og økonomiplan med budsjett
2022 – 2025» med de endringer for framkommer i forslaget fra AP, SP og SV. - Vedtatt
med 14 mot 11 stemmer.
2. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til finansiering av anleggsmidler med inntil kr.
30,0 mill. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år. - Enstemmig vedtatt.
3. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til videreutlån (Startlån) på kr. 10,0 mill. Lånet
tas opp som serielån med løpetid på 30 år. - Enstemmig vedtatt.
V. Kommunestyret vedtar de langsiktige økonomiske måltallene slik de framgår i kapittel 2 –
Budsjett 2021 og økonomiplan 2022 – 2025 i «Handlings- og økonomiplan med budsjett
2022 – 2025». - Vedtatt med 20 mot 5 stemmer.
VI. Kommunestyret vedtar at rådmannens forslag endres slik at kr. 800.000 flyttes fra
rammen for Stab og støtte til rammen for Utviklingsenheten. - Vedtatt med 20 mot 5
stemmer.

Vedtak:

I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue.
II. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1:
«Kommunale satser og egenbetalinger».
III. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan slik det
framgår av bevilgningsoversikter drift i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 –
2025» med de endringer som framkommer i forslaget fra AP, SP og SV.
IV. 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan slik det
framgår av bevilgningsoversikt investering i «Handlings- og økonomiplan med budsjett
2022 – 2025» med de endringer for framkommer i forslaget fra AP, SP og SV.
2. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til finansiering av anleggsmidler med inntil kr.
30,0 mill. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år.
3. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til videreutlån (Startlån) på kr. 10,0 mill. Lånet
tas opp som serielån med løpetid på 30 år.
V. Kommunestyret vedtar de langsiktige økonomiske måltallene slik de framgår i kapittel 2 –
Budsjett 2021 og økonomiplan 2022 – 2025 i «Handlings- og økonomiplan med budsjett
2022 – 2025».
VI. Kommunestyret vedtar at rådmannens forslag endres slik at kr. 800.000 flyttes fra
rammen for Stab og støtte til rammen for Utviklingsenheten.

Formannskapet - sak 154/21
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Behandling:
Et alternativt budsjettdokument fra Høyre, Bygdelista og Rødt ble publisert til medlemmene dagen før
møtet og presentert av Inger Lise Sveum-Aasbekken (H) i møtet. Fra forrige møte er budsjettforslaget
fra AP, SP og SV videreført til dette møtet. Begge budsjettforslagene er vedlagt saksframlegget, i tillegg
til rådmannens budsjettforslag som er innstilling til vedtak i saken.
Ordføreren foreslo en prøvevotering mellom de tre ovennevnte budsjettforslagene. Denne voteringen
fikk slikt resulatat:
Rådmannens forslag fikk null stemmer.
Forslaget fra AP, SP og SV fikk 5 stemmer
Forslaget fra H, BL og Rødt fikk 2 stemmer.
Ved endelig votering ble det budsjettforslagent som fikk flest stemmer under prøvevoteringen satt opp
mot rådmannens budsjettforslag. Resultatet av denne voteringen ble 5 stemmer for forslaget fra AP, SP
og SV. Rådmannens forslag fikk 2 stemmer.
Deretter ble AP, SP og SVs forslag satt opp mot forslaget fra H, BL og Rødts forslag. Her ble AP, SP og SVs
forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
AP, SP og SV budsjettforslag er dermed vedtatt.
Vedtak:

I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue.
II. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1:
«Kommunale satser og egenbetalinger».
III. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan slik det
framgår av bevilgningsoversikter drift i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 –
2025» med de endringer som framkommer i forslaget fra AP, SP og SV.
IV. 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan slik det
framgår av bevilgningsoversikt investering i «Handlings- og økonomiplan med budsjett
2022 – 2025» med de endringer for framkommer i forslaget fra AP, SP og SV.
2. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til finansiering av anleggsmidler med inntil kr.
30,0 mill. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år.
3. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til videreutlån (Startlån) på kr. 10,0 mill. Lånet
tas opp som serielån med løpetid på 30 år.
V. Kommunestyret vedtar de langsiktige økonomiske måltallene slik de framgår i kapittel 2 –
Budsjett 2021 og økonomiplan 2022 – 2025 i «Handlings- og økonomiplan med budsjett
2022 – 2025».
VI. Kommunestyret vedtar at rådmannens forslag endres slik at kr. 800.000 flyttes fra
rammen for Stab og støtte til rammen for Utviklingsenheten.

Bakgrunn: «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022-2025» ble lagt fram i formannskapet 27.
oktober 2021.
I møte i formannskapet 10. november 2021 ble det fra de politiske partiene lagt fram forslag til
endringer i rådmannens budsjettforslag.
Rådmannens forslag, samt de innkomne forslag vil bli behandlet i formannskapet i dette møtet; 24.
november.
Etter framlegging av budsjettforslaget 27 oktober er det foreslått å redusere rammen for Stab og støtte
med kr. 800.000, og tilsvarende å øke rammen til Utviklingsenheten med kr. 800.000, begrunnet med
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overføring av personell. Overføringen skjedde i 2021, og ble lagt inn i revidert budsjett for 2021, men
ble uteglemt da forslaget til budsjett for 2022 ble laget.

Vurdering:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar innstillingen til vedtak, og viser til det vedlagte
dokumentet «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 – 2025».

Vedlegg
Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 - 2025
Presentasjon - Forslag til budsjettendringer fra AP, SP og SV
Presentasjon - Forslag til budsjettendringer fra H, BL og Rødt
Høringsinnspill budsjett 22 Utdanningsforbundet
Innspill angående Vestsida barnehage
Innspill til budsjettprosessen
Budsjettendringer fra Søndre Land Venstre
Høringsinnspill UDF budsjett SL 2022
Høringsnotat til budsjett 2022
VS: Til budsjettbehandlingen i KS den 13.12.21
Fellesforslag AP, SP og SV - korrigert versjon
Presentasjon fra ungdomsrådet

, den 16.11.2021
Terje Lindalen
økonomisjef

12

Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2914
Terje Lindalen
11.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
155/21
79/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2021
13.12.2021

Eierskapsmelding 2020
Innstilling:
Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for 2020 til orientering.

Kommunestyret - sak 79/21
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.
Det ble påpekt at eierskapsemeldingen burde ha vært fremmet tidligere, samt spørsmål i forhold til
prosess og behandlingsmåte som ble kommentert og besvart av ordfører.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for 2020 til orientering.

Formannskapet - sak 155/21
Behandling:
Ordføreren redegjorde innledningsvis for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for 2020 til orientering.
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Bakgrunn:
På samme måte som tidligere år har det vært et koordinert arbeid med eierskapsmeldingene for
kommunene i Gjøvikregionen. Det er Gjøvik kommune som har fungert som koordinator.

Vurdering:
Etter rådmannens vurdering gir eierskapsmeldingen for Søndre Land kommune for 2020 fyllestgjørende
informasjon om selskapenes drift og økonomiske status.

Vedlegg
Eierskapsmelding 2020 for Søndre Land

, den 11.11.2021
Terje Lindalen
økonomisjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2938
Knut Åge Berge
15.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
157/21
80/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2021
13.12.2021

Bruk av utbyggingsavtaler ved gjennomføring av arealplaner
Innstilling:
Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med gjennomføring av arealplaner kan inngås en
utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningslovens § 17 og planbestemmelsene i kommuneplanens
arealdel 2016 – 2026, § 1.1
Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle avtalen, og legger den fram for kommunestyret til endelige
vedtak.

Kommunestyret - sak 80/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for bakgrunnen for saken.
I den påfølgende debatte ble det stilt spørsmål som ble besvart av rådmannen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med gjennomføring av arealplaner kan inngås en
utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningslovens § 17 og planbestemmelsene i kommuneplanens
arealdel 2016 – 2026, § 1.1
Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle avtalen, og legger den fram for kommunestyret til endelige
vedtak.

Formannskapet - sak 157/21
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Behandling:
Ordføreren og rådmannen redegjorde innledningsvis for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med gjennomføring av arealplaner kan inngås en
utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningslovens § 17 og planbestemmelsene i kommuneplanens
arealdel 2016 – 2026, § 1.1
Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle avtalen, og legger den fram for kommunestyret til endelige
vedtak.

Bakgrunn:
En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbygger om gjennomføring av en vedtatt
arealplan. Bruk av utbyggingsavtaler skal i henhold til Plan og bygningslovens § 17.2 forankres i et
kommunestyrevedtak.
Utbyggingsavtaler kommer særlig til nytte som verktøy når en utbygging må ses i sammenheng med
området rundt, og det er behov for å avklare fordelingen av ansvaret for finansiering og gjennomføring
mellom utbygger og kommunen.
Utbyggingsavtalen utformes på grunnlag av reguleringsplanen, og inngås etter at denne er vedtatt.
Kommuneplanens arealdel inneholder følgende bestemmelse om utbyggingsavtaler
§ 1.1 Utbyggingsavtaler
For de områder der utbyggingsavtale er en forutsetning, skal muligheten for å få inngått en slik
avtale avklares ved oppstart av planarbeidet. Avtalen skal utarbeides likt med planprosessen og
være i henhold til PBL § 17-2.
Retningslinjer for utbyggingsavtale
Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift av nødvendig infrastruktur/felles
service, inkludert friområder. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall boliger, type og
utforming, tilrettelegge for miljøriktig energiforsyning, eventuelt fortrinnsrett til kjøp av boliger,
utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendig for at området skal fungere hensiktsmessig.
Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt
ovenfor planmyndighetene om planlegging og/eller utbygging av et område. Rådmannen
forhandler fram avtalen og legger den fram for kommunestyret for vedtak.

Vurdering:
Selv om utbyggingsavtaler er omtalt i kommuneplanens arealdel, er det ut fra PBL § 17 nødvendig å
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gjøre et særskilt vedtak om bruk av utbyggingsavtaler.
Behovet for et å gjøre et slikt vedtak er aktualisert som følge av utbyggingen på Grettejordet.
I forbindelse med denne utbyggingen vil det bli behov for å avklare fordelingen av ansvar mellom
Søndre Land kommune og utbyggeren Nordbolig. Aktuelle temaer kan blant annet være
overvannshåndtering, omlegging av Åsvegen og gang- og sykkelvei i Grettegutua.
I planinitiativet som Nordbolig utarbeidet i forbindelse med oppstart av planarbeidet, ble det fra
Nordbolig sin side gitt uttrykk for at det ikke ville være behov for å inngå en utbyggingsavtale knyttet til
denne reguleringsplanen. Når det nå viser seg at det likevel er ønskelig med en slik avtale, henger det
blant annet sammen med utfordringene knyttet til overvann. Disse utfordringene er tydeliggjort som
følge av planarbeidet både på Grettejordet og Klinkenbergtoppen, og dokumentert i en egen
flomvurdering.
Forslag til avtale vil bli forelagt kommunestyre etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt våren 2022.

, den 15.11.2021
Knut Åge Berge
plansjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2980
Håvard Eriksen
18.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
168/21
81/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2021
13.12.2021

Vedtektsendringer for SFO
Innstilling:
Kommunestyret godkjenner forslaget til nye vedtekter for SFO i Søndre Land kommune.

Kommunestyret - sak 81/21
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for bakgrunnen for saken og tidligere behandlinger.
Kommunalsjef for skole Håvard Eriksen var til stede og gjorde nærmere rede for bakgrunnen for saken
og svarte på spørsmål.
Endringsforslaget fra Inger Lise Sveum-Aasbekken om å fjerne siste avsnitt i vedtektenenes § 6
(omhandler SFO tilbudet i ferier).
Ordfører fremmett forslag om å utsette saken og og sende saken tiilbake til komité for oppvekst for å se
nærmere på innhold og formulering i vedtektenes § 6.
Utsettelsesforslag ble vedtatt med 24 mot 1 stemme.

Vedtak:
Saken utsettes og sendes tilbake til komité for oppvekst for å se nærmere på innhold og formulering i
vedtektenes § 6.
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Formannskapet - sak 168/21
Behandling:
Ordføreren redegjorde for saken.
Kommunalsjef Håvard Eriksen gjennomgikk saken og de reglementsendringer som foreslås.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslaget til nye vedtekter for SFO i Søndre Land kommune.

Bakgrunn:
Formannskapet ble forelagt forslag til vedtektsendringer for SFO. Vedlagt forslag til nye vedtekter.

Vurdering:
Rådmannen har ingen tilføyelser til endringsforslaget.

Vedlegg
Vedtekter for SFO
Vedtekter for SFO- med endringsforslag

, den 18.11.2021
Håvard Eriksen
kommunalsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/1783
Knut Viset
19.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
82/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
13.12.2021

Søknad om midlertidig fritak fra vervet som folkevalgt representant - varaordfører Mona
Tønnesland og formannskapsmedlem Jon Odden - opprykk, valg av settemedlemmer,
suppleringsvalg m.m.
Innstilling:
1. I medhold av kommunelovens § 7-9. 2. ledd vedtar kommunestyret i Søndre Land følgende:

a. Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP) innvilges søknad om midlertidig fritak (permisjon)
fra sine folkevalgte verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 31.03.2022.
b. Formannskapsmedlem Jon Odden (AP) innvilges søknad om midlertidig fritak (permisjon) fra
sine folkevalgte verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 30.06.2022.

2. I medhold av kommunelovens § 7-10 1. ledd, jfr. 3. ledd, foretas det følgende opprykk av
midlertidige nye faste medlemmer til kommunestyret iht valgoppgjøret for valglistene til hhv
Søndre Land Senterparti og Søndre Land Arbeiderparti for den samme perioden som
midlertidige fritak er innvilget for:

a. 1. varamedlem for valglisten til SP – Ida Flatlien.
b. 1. varamedlem for valglisten til AP – Kari Nereng.

3. Som midlertidige nye (sette) medlemmer til formannskapet for den samme perioden som de
midlertidige fritakene er innvilget for – hhv Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden velges
følgende:

4. Som settevaraordfører for Mona Tønnesland Tholin fra dags dato og til og med 31.03.2022
velges:

20

5. Som midlertidige nye (sette) medlemmer for den samme perioden som de midlertidige
fritakene er innvilget for – hhv Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden – velges følgende til
hhv komité for mestring og velferd, og komité for lokalsamfunn:

6. Som midlertidig leder for komité for mestring og velferd fra dags dato og til og med
31.03.2022 velges:

7. Som nytt varamedlem fra Senterpartiet til komité for mestring og velferd for resten av
kommunestyreperioden velges:

8. Som midlertidig leder for komité for lokalsamfunn fra dags dato og til og med 30.06.2022
velges:

9. Det velges følgende midlertidige representanter/vararepresentanter i øvrige verv som
innehas av varaordfører Mona Tønnesland Tholin fra og med dags dato til og med
31.03.2022:

10. Det velges følgende midlertidige vararepresentanter i øvrige verv som innehas av
formannskapsmedlem Jon Odden fra og med dags dato til og med 30.06.2022:

Kommunestyret - sak 82/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for bakgrunnen for saken.
Kommunestyrerepresentant Juel Sagbakken (V) påpekte at nestlederne i komiteene burde fungere som
ledere i perioden fritakene gjelder for. Dette ble ikke debattert noe videre.
Kommunestyrerepresentant Birgitte Rosenber (AP) fremmet på vegne av posisjonen forslag på de
midlertidige valgene som er foreslått iht innstillingen. Forslagene er gjengitt fortløpende nedenfor.
Deretter ble det foretatt punktvis avstemming i forhold til innstillingen. Resultatet av avstemmingen er
gjenngitt fortløpende med fet kursiv tekst.
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1. I medhold av kommunelovens § 7-9. 2. ledd vedtar kommunestyret i Søndre Land følgende:

a. Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP) innvilges søknad om midlertidig fritak (permisjon)
fra sine folkevalgte verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 31.03.2022.
b. Formannskapsmedlem Jon Odden (AP) innvilges søknad om midlertidig fritak (permisjon) fra
sine folkevalgte verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 30.06.2022.
Enstemmig vedtatt.

2. I medhold av kommunelovens § 7-10 1. ledd, jfr. 3. ledd, foretas det følgende opprykk av
midlertidige nye faste medlemmer til kommunestyret iht valgoppgjøret for valglistene til hhv
Søndre Land Senterparti og Søndre Land Arbeiderparti for den samme perioden som
midlertidige fritak er innvilget for:
a) 1. varamedlem for valglisten til SP – Ida Flatlien.
b) 1. varamedlem for valglisten til AP – Kari Nereng.
Enstemmig vedtatt.
3. Som midlertidige nye (sette) medlemmer til formannskapet for den samme perioden som de
midlertidige fritakene er innvilget for – hhv Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden velges
følgende:
· Geir Martin Steinsli (SP)
· Birgitte Rosenberg (AP)
Enstemmig vedtatt.
4. Som settevaraordfører for Mona Tønnesland Tholin fra dags dato og til og med 31.03.2022
velges:
· Geir Marti Steinsli (SP)
Enstemmig vedtatt.
5. Som midlertidige nye (sette) medlemmer for den samme perioden som de midlertidige
fritakene er innvilget for – hhv Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden – velges følgende til
hhv komité for mestring og velferd, og komité for lokalsamfunn:
· Endre Granum (Komité for mestring og velferd)
· Kari Nereng (Komité for lokalsamfunn)
Enstemmig vedtatt.
6. Som midlertidig leder for komité for mestring og velferd fra dags dato og til og med
31.03.2022 velges:
· Erik Hagaseth Haug (AP)
Enstemmig vedtatt.
7. Som nytt varamedlem fra Senterpartiet til komité for mestring og velferd fra dags dato og til
og med 31.03.2022 velges (da Anita Åsødegård allerede er valgt som 2. varamedlem,
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innbærer forslaget at hun rykker opp som 1. varamedlem i perioden det midlertidige fritaket
gjelder for) :
· Anita Åsødegård
Enstemmig vedtatt.
8. Som midlertidig leder for komité for lokalsamfunn fra dags dato og til og med 31.03.2022
velges:
· Geir Martin Steinsli (SP)
Enstemmig vedtatt.
9. Det velges følgende midlertidige representanter/vararepresentanter i øvrige verv som
innehas av varaordfører Mona Tønnesland Tholin fra og med dags dato til og med 31.03.2022:

·

Geir Martin Steinsli (SP)

Enstemmig vedtatt.
10. Det velges følgende midlertidige vararepresentanter i øvrige verv som innehas av
formannskapsmedlem Jon Odden fra og med dags dato til og med 30.06.2022:

·

Birgitte Rosenberg (AP)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I medhold av kommunelovens § 7-9. 2. ledd vedtar kommunestyret i Søndre Land følgende:

a. Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP) innvilges søknad om midlertidig fritak (permisjon)
fra sine folkevalgte verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 31.03.2022.
b. Formannskapsmedlem Jon Odden (AP) innvilges søknad om midlertidig fritak (permisjon) fra
sine folkevalgte verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 30.06.2022.

2. I medhold av kommunelovens § 7-10 1. ledd, jfr. 3. ledd, foretas det følgende opprykk av
midlertidige nye faste medlemmer til kommunestyret iht valgoppgjøret for valglistene til hhv
Søndre Land Senterparti og Søndre Land Arbeiderparti for den samme perioden som
midlertidige fritak er innvilget for:

a. 1. varamedlem for valglisten til SP – Ida Flatlien.
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b. 1. varamedlem for valglisten til AP – Kari Nereng.

3. Som midlertidige nye (sette) medlemmer til formannskapet for den samme perioden som de
midlertidige fritakene er innvilget for – hhv Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden velges
følgende:
·
·

Geir Martin Steinsli (SP)
Birgitte Rosenberg (AP)

4. Som settevaraordfører for Mona Tønnesland Tholin fra dags dato og til og med 31.03.2022
velges:
Geir Marti Steinsli (SP)

·

5. Som midlertidige nye (sette) medlemmer for den samme perioden som de midlertidige
fritakene er innvilget for – hhv Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden – velges følgende til
hhv komité for mestring og velferd, og komité for lokalsamfunn:
·
·

Endre Granum (Komité for mestring og velferd)
Kari Nereng (Komité for lokalsamfunn)

6. Som midlertidig leder for komité for mestring og velferd fra dags dato og til og med
31.03.2022 velges:
Erik Hagaseth Haug (AP)

·

7. Som nytt varamedlem fra Senterpartiet til komité for mestring og velferd fra dags dato og til
og med 31.03.2022 velges (da Anita Åsødegård allerede er valgt som 2. varamedlem,
innbærer vedtaket at hun rykker opp som 1. varamedlem i perioden det midlertidige fritaket
gjelder for) :
·

Anita Åsødegård

8. Som midlertidig leder for komité for lokalsamfunn fra dags dato og til og med 31.03.2022
velges:
·

Geir Martin Steinsli (SP)
9. Det velges følgende midlertidige representanter/vararepresentanter i øvrige verv som
innehas av varaordfører Mona Tønnesland Tholin fra og med dags dato til og med
31.03.2022:

·

Geir Martin Steinsli (SP)

24
10. Det velges følgende midlertidige vararepresentanter i øvrige verv som innehas av
formannskapsmedlem Jon Odden fra og med dags dato til og med 30.06.2022:
Birgitte Rosenberg (AP)

·

Bakgrunn:
Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP) søker epost av 18.11.2021 om permisjon (midlertidig fritak)
fra sine politiske verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 31.03.2022 – dette med
bakgrunn i at hun er sykmeldt.
Foruten vervet som kommunestyremedlem og varaordfører (medlem av formannskapet), innehar
Mona Tønnesland Thollin følgende politiske verv iht det konstituerende kommunestyremøte
14.10.2019:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Medlem og leder av komité for mestring og velferd
Representant til representantskapet for interkommunalt råd for Gjøvikregionen, samt
vararepresentant for ordfører i regionstyret.
Vararepresentant for ordfører i Horisont Miljøpart IKS
Vararepresentant for ordfører i Randsfjordmuseene AS
Representant i Innlandet Revisjon IKS
Vararepresentant for ordfører i TOPRO AS
Vararepresentant for ordfører i Nok. Gjøvik
Representant til Gjøvikregionens Helse- og miljøtilsyn IKS
Vararepresentant for ordfører i Gjøvik krisesenter IKS
Vararepresentant for ordfører i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
Personlig vararepresentant for ordfører i fylkesmøtet i KS Innlandet
Vararepresentant for ordfører i samarbeidsrådet for samarbeidsalliansen for Osloregionen

I tillegg er Mona Tønnesland Tholin også valgt som styremedlem i Randsfjordforbundet og som
vararepresentant for Rune Selj i styringsgruppen for Vannområdet Randsfjorden.
Formannskapsmedlem Jon Odden (AP) søker i brev av 18.11.2021 også om permisjon (midlertidig fritak)
fra sine folkevalgte verv fra og med dags dato og til og med 30.06.2022 – dette med bakgrunn i
helsemessige årsaker.
Foruten vervene som kommunestyrerepresentant og medlem av formannskapet, innehar Jon Odden
følgende politiske verv iht det konstituerende kommunestyremøte 14.10.2019:
·
·
·
·

Medlem og leder av komité for lokalsamfunn
Vararepresentant for ordfører til representantskapet for interkommunalt råd for
Gjøvikregionen
Vararepresentant for ordfører i Randsfjordforbundet
Vararepresentant for Erik Bjørnsveen i menighetsrådenes kirkelige fellesråd
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Iht kommunelovens bestemmelser, er det kommunestyret selv som kan avgjøre søknader om fritak fra
verv som folkevalgt representant – herunder også søknad om midlertidig fritak. Det samme gjelder
spørsmålet om opprykk, nyvalg/valg av settemedlemmer og suppleringsvalg.

Vurdering:
Søknaden om midlertidig fritak (permisjon).
Søknad om fritak fra vervet som folkevalgt representant, herunder midlertidig fritak, er regulert i
kommunelovens § 7-9 Uttreden og fritak, 2. ledd, hvor det 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 både fra Mona Tønnesland Tholin og Jon
Odden om midlertidig fritak, oppfylle vilkåret om at «ivaretakelse av vervet fører til vesentlig ulempe».
På denne bakgrunn anbefaler rådmannen om at søknadene om midlertidig fritak fra begge to innvilges
med for den perioden som det er søkt for.
Opprykk som midlertidig faste kommunestyremedlemmer.
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.
I henhold til valgoppgjøret fra kommunestyrevalget i 2019, er det Ida Flatlien som er valgt som 1.
vararepresentant for SP og vil følgelig rykke opp som ny midlertidig fast kommunestyrerepresentant
istedenfor Mona Tønnesland Tholin i det samme tidsrommet som gjelder for det midlertidige fritaket.
Dette vil da utløse tilsvarende opprykk for de øvrige vararepresentantene med unntak av Mari Hauger
Granheim som lenger ikke er valgbar da hun har flyttet fra kommunen (dvs. Granheim trer ut som
varamedlem i samsvar med bestemmelsen i kommunelovens § 7-9, 1. ledd).
Fra Søndre Land Arbeiderpartiet sin valgliste, er det iht valgoppgjøret fra kommunestyrevalget 2019
Kari Nereng som er valgt som 1. vararepresentant og følgelig rykke opp som ny midlertidig fast
kommunestyrerepresentant for Jon Odden med tilsvarende opprykk for de øvrige vararepresentantene.
Da Kari Nereng allerede har rykket opp som midlertidig fast representant i tilknytning til innvilgelse av
midlertidig fritak for Sander Vestby (Uavhengig) til og med 31.12.2021, vil opprykket av Kari Nereng
etter Jon Odden i praksis først tre i kraft med virkning fra 01.01.2022. Etter rådmannens vurdering vil
dette ikke ha noen praktisk betydning da det ikke er berammet flere kommunestyremøter i 2021.
Konsekvenser i forhold til andre folkevalgte organer (formannskapet og komiteene).
Når det gjelder spørsmålet om det skal gjennomføres opprykk, nyvalg, valg av settemedlemmer eller
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suppleringsvalg som følge av midlertidig fritak fra øvrige verv, vises 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».
Andre organer enn kommunestyret, vil altså omfatte både formannskapet og komiteene. Så lenge
saken dreier seg om midlertidig fritak og ikke varig uttreden for resten av kommunestyreperioden, vil
kommunelovens bestemmelser om nyvalg – etter rådmannens vurdering – ikke være aktuelt i dette
tilfelle. Men siden varigheten av det midlertidige fritaket i dette tilfelle er over tre måneder, kan
kommunestyret vedta at det foretas valg av settemedlemmer både i forhold til formannskapet og
komité for mestring og velferd istedenfor automatiske opprykk. Ved valg av settemedlemmer skal
likevel rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges – dette selv om valgene er gjort med bakgrunn i
et felles listeforslag (gruppe) for flere partier.
Når det gjelder formannskapet, er det Geir Martin Steinsli (SP) som er første varamedlem, mens Birgitte
Rosenberg (AP) er andre varamedlem.
Når det gjelder komiteene, er valgene av medlemmer foretatt som avtalevalg iht kommunelovens § 7-7,
mens valgene av leder og nestleder er foretatt som flertallsvalg iht kommunelovens § 7-8.
Varamedlemmene til komiteene er valgt partivis (dvs. ikke gruppevis).
I komité for mestring og velferd, er det Endre Granum som er valgt som første varamedlem for
Senterpartiet, mens Anita Åsødegård er valgt som andre og siste varamedlem.
I den forbindelse henviser rådmannen til bestemmelsene i kommunelovens § 7-10, 6. ledd, om at hvis
antallet varamedlemmer til et folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret er blitt for lavt, kan
kommunestyret velge å foreta suppleringsvalg av flere varamedlemmer. I så fall er det vedkommende
gruppe eller parti som selv kan foreslå hvem som skal velges og underretter kommunestyret om hvem
er foreslått. Rådmannen anbefaler at det blir foretatt slikt suppleringsvalg.
I komité for lokalsamfunn, er det Geir Lappen Haugerud som er valgt som første varamedlem for
Arbeiderpartiet. I tillegg er det valgt tre øvrige varamedlemmer. Etter rådmannens vurdering, er antall
gjenværende varamedlemmer for Arbeiderpartiet i komité for lokalsamfunn tilstrekkelig uten at det
anses som nødvendig å foreta suppleringsvalg av flere varamedlemmer.
Valg av sette varaordfører.
Iht kommunelovens bestemmelser i § 6-2 Valg av ordfører og varaordfører, skal begge vervene velges
blant formannskapets medlemmer. Den som skal velges, må før valget samtykke til å stille til valg. Både
ordfører og varaordfører velges for hele valgperioden.
Hvis ordfører trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. I så fall skal det
velges midlertidig ny varaordfører. Med bakgrunn i denne bestemmelsen, tolker rådmannen det slik at
dette medfører at dersom varaordfører midlertidig trer ut av vervet, må det følgelig også velges ny
midlertidig varaordfører, dvs. at det må velges en sette varaordfører for perioden som varaordfører
Mona Tønnesland Tholin er innvilget midlertidig fritak for.
Valg av midlertidig leder (evt. nestleder) av komiteene for mestring og velferd., samt lokalsamfunn.
Iht kommunelovens bestemmelser i §-7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg, fremgår det at hvis
lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. Kommuneloven
har altså ingen særskilte bestemmelser mht valg av leder ved midlertidige fritak.
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Kommuneloven har heller ikke har noen bestemmelser valg av nestleder. Men i reglementet for
komiteene heter det følgende:
·

«Kommunestyret velger leder og nestleder for komiteene. Leder bør fortrinnsvis velges blant
formannskapets medlemmer/varamedlemmer. Det velges også varamedlemmer til de
respektive komiteene blant kommunestyrets vararepresentanter så langt dette lar seg gjøre.»

Etter rådmannens vurdering, innebærer dette at det bør velges en midlertidig leder (evt. midlertidig ny
nestleder ved evt. opprykk av nåværende nestledere) for den perioden som nåværende komitéledere
Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden har midlertidig fritak fra.
Midlertidig valg av øvrige verv relatert til funksjonen som varaordfører, samt formannskapsmedlem Jon
Odden.
Etter rådmannens vurdering, bør kommunestyret også ta stilling til om det skal foretas midlertidige valg
i de øvrige vervene som både Mona Tønnesland Tholin innehar som varaordfører og som Jon Odden
innehar som formannskapsmedlem. Rådmannen viser her til de vervene som både representant og
vararepresentant i de interkommunale selskapene/organene som er listet opp for begge to i avsnittet
om bakgrunnen for saken innledningsvis. Dersom det vurderes som nødvendig å erstatte disse vervene
med nye midlertidige valgte personer, bør det i forhold til vervene som innehas av varaordfører, tas
stilling til om den som velges som sette varaordfører også skal tre midlertidig inn i som
eierrepresentant/vararepresentant i de aktuelle selskapene eller om det evt. skal velges andre.
Det samme vil også gjelde mht de øvrige vervene som formannskapsmedlem Jon Odden er valgt som
vararepresentant til.

, den 19.11.2021
Knut Viset
kontorsjef

28

Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/2903
Knut Viset
09.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
163/21
83/21

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2021
13.12.2021

Plan for møter i folkevalgte organer for 2022
Innstilling:
Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for gjennomføring av møter i kommunestyret,
fagkomiteene, formannskapet, partssammensatt utvalg og ordførerens koordineringsutvalg for året
2022:

Organer \ møtedag

Kommunestyret
(mandager kl 1700
unntatt a) og *
Formannskapet
(onsdager kl 0900

JAN

FEBR

17.
*)
31.
.
12.

2.

MARS

APRIL

MAI

JUNI

14.a)

25.

23.
a)

13.
a)

16.

6.

4.

8.b)

23.

JULI

AUG.

31.

SEPT

OKT.

NOV.

DES.

19.
a)

17.

14.

12.
a)

21.

5.

9. b)

14.

5.

25.

23.b)
22.

Komité for oppvekst (kl
0900)
Komité for helse,
omsorg og velferd (kl
0900)
Komité for
Lokalsamfunn (kl 0900)
Partssammensatt
utvalg (kl 0800 – 0900)
Ordførerens
koordineringsutvalg

21.

4.

30.

12.

26.b)
31.

21.

4.

30.

12.

31.

5.

21.

4.

30.

12

31.

5.

5.

14.

16.
2.

16.

8.
4.

31.

5.

23.

*) Folkevalgtopplæring
a) Dagmøte kl 0900
b) Utvidet formannskapsmøte (gruppeledere og hovedtillitsvalgte) med budsjett og økonomi som tema.
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Kommunestyret - sak 83/21
Behandling:
Ordfører redegjorde for saken og innstillingen fra formannskapet.
Kommunestyrerepresentant Knut Fremstad (H) redegjorde nærmere for fremsatte endringsforslag, og
presiserte etter spørsmål at det er tenkt ordinær møtestart kl 1700 i forhold til gjennomføring av
komitémøter.
I den påfølgende debatten fremkom det ulike oppfatninger og synspunkter mht endringsforslaget om
kveldsmøter for komiteene.
Det ble deretter foretatt avstemming som ga følgende resultat:
· Endringsforslaget fra Knut Fremstad (H) om at komitemøtene holdes vanligvis på
ettermiddag/kveldstid med møtestart kl 1700 ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer,
· Endringsforslaget om at ettermiddags/kveldsmøter normalt avsluttes innen kl 2100 ble
enstemmig vedtatt som nytt pkt. 2.
Forøvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for gjennomføring av møter i kommunestyret,
fagkomiteene, formannskapet, partssammensatt utvalg og ordførerens koordineringsutvalg for året
2022:

Organer \ møtedag

Kommunestyret
(mandager kl 1700
unntatt a) og *
Formannskapet
(onsdager kl 0900

JAN

FEBR

17.
*)
31.
.
12.

2.

MARS

APRIL

MAI

JUNI

14.a)

25.

23.
a)

13.
a)

16.

6.

4.

8.b)

23.

JULI

AUG.

31.

SEPT

OKT.

NOV.

DES.

19.
a)

17.

14.

12.
a)

21.

5.

9. b)

14.

25.

23.b)
22.

Komité for oppvekst (kl
1700)
Komité for helse,
omsorg og velferd (kl
1700)
Komité for
Lokalsamfunn (kl 1700)
Partssammensatt
utvalg (kl 0800 – 0900)
Ordførerens
koordineringsutvalg

21.

4.

30.

12.

26.b)
31.

5.

21.

4.

30.

12.

31.

5.

21.

4.

30.

12

31.

5.

5.

14.

16.
2.

16.

8.
4.

31.

5.

23.

*) Folkevalgtopplæring
a) Dagmøte kl 0900
b) Utvidet formannskapsmøte (gruppeledere og hovedtillitsvalgte) med budsjett og økonomi som tema.
2. Ettermiddags/kveldsmøter skal normalt avsluttes innen kl 2100.
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Formannskapet - sak 163/21
Behandling:
Ordføreren redegjorde innledningsvis til saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for gjennomføring av møter i kommunestyret,
fagkomiteene, formannskapet, partssammensatt utvalg og ordførerens koordineringsutvalg for året
2022:

Organer \ møtedag

Kommunestyret
(mandager kl 1700
unntatt a) og *
Formannskapet
(onsdager kl 0900

JAN

FEBR

17.
*)
31.
.
12.

2.

MARS

APRIL

MAI

JUNI

14.a)

25.

23.
a)

13.
a)

16.

6.

4.

8.b)

23.

JULI

AUG.

31.

SEPT

OKT.

NOV.

DES.

19.
a)

17.

14.

12.
a)

21.

5.

9. b)

14.

5.

25.

23.b)
22.

Komité for oppvekst (kl
0900)
Komité for helse,
omsorg og velferd (kl
0900)
Komité for
Lokalsamfunn (kl 0900)
Partssammensatt
utvalg (kl 0800 – 0900)
Ordførerens
koordineringsutvalg

21.

4.

30.

12.

26.b)
31.

21.

4.

30.

12.

31.

5.

21.

4.

30.

12

31.

5.

5.

14.

16.
2.

16.

8.
4.

31.

5.

23.

*) Folkevalgtopplæring
a) Dagmøte kl 0900
b) Utvidet formannskapsmøte (gruppeledere og hovedtillitsvalgte) med budsjett og økonomi som tema.

Bakgrunn:
Det vises til kommunelovens § 11-2 om at møter i folkevalgte organer som hovedregel skal holdes på de
tidspunkter som er vedtatt av organet selv. På denne bakgrunn fremmes det forslag for møteplan for
2022 relatert til fastsetting av møtetidspunkter for kommunestyret, komiteene og formannskapet,
partssammensatt utvalg, samt ordførerens koordineringsutvalg.

Vurdering:
I forbindelse med fastsetting av møteplan i folkevalgte organer, er det for de to siste årene vedtatt
halvårlige møteplaner. Spørsmålet om en skal fortsette med halvårlige møteplaner eller å gå tilbake til
den tidligere praksisen om å fastsette møteplaner for hele kalenderåret, ble forelagt kommunestyrets
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medlemmer i forbindelse med gjennomføring av gruppearbeid i tilknytning til kommunestyremøte
25.10.2021. Basert på tilbakemeldingene fra gruppesvarende, er det ingen entydige signaler om dette
spørsmålet.
I samråd med ordfører, foreslår rådmannen denne gangen å fremme møteplan for hele kalenderåret
2022 – dette med tanke på større forutsigbarhet i forhold til møtevirksomheten i folkevalgte organer.
I forhold til gruppesvarene som fremkom under gruppearbeidet i tilknytning til kommunestyremøte
25.10.2021, synes det å være gjennomgående enighet om i hovedsak fortsette den omleggingen som
ble lagt til grunn i møteplanene for 2021. Dette gjelder bl.a. følgende:
·

At ca halvparten av kommunestyremøtene legges til dagtid med møtestart kl 0900, herunder
også i forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplanen, samt andre «tyngre»
saker» som for eksempel behandling av årsmelding og tertialrapportering.

·

Komitémøtene gjennomføres på andre møtedager enn kommunestyremøtene med
møtestart kl 0900.

For øvrig foreslår rådmannen videreføring av etablert praksis med møtedager på mandager for
kommunestyret og komiteene, samt onsdager for formannskapet.
Fra rådmannens side er det lagt opp til et heldagsmøte (dagmøte) for kommunestyret i mai i tilknytning
til gjennomføring av temadag med oppstart arbeidet med handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 som
hovedtema.
I reglement for fagkomiteene, fremgår det at komiteene skal involveres i behandlingen av årsmelding,
tertialrapportering og i budsjettarbeidet. Rådmannen foreslår at det i møteplanen fastsettes
møtedatoer for gjennomføring av komitémøter i forbindelse med behandlingen av bl.a. årsmelding,
tertialrapportering, samt handlings- og økonomiplanen. Når det gjelder fastsetting av øvrige
møtedatoer for komiteene, legges det til grunn at det i tråd med tidligere praksis, fastsettes ytterligere
møtedatoer etter hvert som det er behov/ønske for det i de respektive komiteene. For øvrig foreslås
det at komiteene avholder sine møter på dagtid med ordinær møtestart kl 0900.
Møteplanen for partssammensatt utvalg er videreført med praksisen om to møter per halvår –
kombinert med formannskapsmøtene. Ordførerens koordineringsutvalg er foreslått tilpasset
møteplanen for komiteene, kombinert med formannskapsmøtene.
Rådmannen legger til grunn at møteplanen for rådene og kontrollutvalget fastsettes av rådene og
kontrollutvalget selv og innarbeides i den fullstendige møteplanen for alle aktuelle folkevalgte organer,
dog med unntak av viltnemnda (vurderes som lite aktuelt/formålstjenlig).

, den 09.11.2021
Knut Viset
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kontorsjef
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Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/3097
Knut Viset
01.12.2021

Saksframlegg

Saksnr.
84/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
13.12.2021

Referatsaker

Saksnr.
02/21
03/21

Tittel
Møteprotokoll - Kommunestyret 15.11.2021
Møteprotokoll fra møte i
kontrollutvalget 06.12.2021

Mottaker

Innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyret - sak 84/21
Behandling:
Det framkom ingen merknader og innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Vedtakskode

34
Møteprotokoll 06.12.2021 - KU Søndre Land

, den 01.12.2021
Knut Viset
kontorsjef

35

Arkivsak:
Saksbehandler:
Dato:

21/3031
Knut Viset
25.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.
85/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
13.12.2021

Eventuelle forespørsler/spørsmål i kommunestyremøte 13.12.2021
Innstilling:
Saken fremmes uten innstilling.

Kommunestyret - sak 85/21
Behandling:
Det fremkom verken forespørsler eller spørsmål til behandling i møtet.

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

Vurdering:
Rådmannen har ingen tilføyelser til saken.

, den 25.11.2021
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Knut Viset
kontorsjef

