
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 

 

 

MØTEINNKALLING 
FOR 

HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR 

 

TID:  07.12.2015 kl. 10.00 

STED: BIBLIOTEKET (felles orientering med rådene) 

 

Gruppemøte: kl. 09.00 – møterommet 5. etg., Rådhuset 

 

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

SAKSLISTE: 
Sak nr. Innhold: 

45/15  

ORIENTERING  

 

46/15  

REFERATER  

 

47/15  

DELEGERTE SAKER  

 

48/15  

PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - FORDELING AV 

KOMMUNALT TILSKUDD TIL BYGGING AV NÆRMILJØANLEGG OG 

IDRETTSANLEGG 2016 

 

49/15  

TILSKUDD FRA GRENDEHUSFONDET 2015  

 

50/15  

SVERRE KOLTERUDS IDRETTSPRIS - VALG AV REPRESENTANT TIL 

KOMITEEN FRA HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR  

 

51/15  

NORDRE LAND PRISEN 2015  

 

52/15 

ÅPEN POST 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. november 2015 

 

……………………………………. 

Hans Kristian Engeseth 

leder 



Lnr.: 16948/15 

Arkivsaksnr.: 15/3894 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERING  

 

 

 

 

1. Helseoversikten i Nordre Land kommune (felles med rådene) 

2. Presentasjon Enhet Omsorg og rehab 

3. Presentasjon enhet Tilrettelagte tjenester 

4. Presentasjon arbeider rettet mot flyktningebarn/unge i skole/barnehage 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. november 2015 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



Lnr.: 16949/15 

Arkivsaksnr.: 15/3895 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

REFERATER  

 

 

 

 

 

1. Handlings- og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 

Planen er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider og i papirformat i 

Sentrumsservice/Biblioteket. 

http://www.nordre-land.kommune.no/okonomiplan-2016-2019-med-budsjett-2016-

til-offentlig-ettersyn.5818033-81705.html 

 

Det oppfordres til å lese dokumentet på nettet. De som ønsker å lese det i 

papirversjon finner det i Sentrumsservice/Biblioteket. 

 

2. D-sak 459/15: Hovedutvalg for LMT: Tillatelse til oppføring av terrasse som tilbygg 

til serveringssted, gnr, 121 bnr. 260, Ole Edvard Finstuen 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. november 2915 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



 NORDRE LAND KOMMUNE 

 PLAN OG NÆRING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord: Telefaks: Bankgiro:  

Postboks 173 Storgt. 28 61 11 60 00 61 11 60 01 2075 0703152  

2882 Dokka 2870 Dokka 

E-post: postmottak@nordre-land.kommune.no Foretaksnummer: 861381722 

  

 

 

 

 

Ole Edvard Finstuen 

Nord-Torpvegen 1323 

 

2880  NORD-TORPA 
 

   
 

 

Saksbehandler:  Sølvi Flobergseter 

Myndighet: Vedtaksdato: Saksnr: Vedtak: Lov: 

Hovedutvalg for landbruk, miljø 

og teknisk  

26.11.2015 D-459/15 Søknad innvilget Pbl. 

 

Vår ref: SOF/15/3578/GNR. 121/260 Deres ref: Dato: 26.11.2015 

 

OLE EDVARD FINSTUEN, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TERRASSE SOM 

TILBYGG TIL SERVERINGSSTED, GNR. 121, BNR. 260  

 

BAKGRUNN: 

 

Søknad om byggetillatelse er mottatt 19.11.2015. 

Gjelder : Oppføring av terrasse som tilbygg til serveringssted. 

Eiendom : Gnr. 121, bnr. 260  

Adresse : Storgata 39, 2870 Dokka  

Reg. pl. : Dokka sentrum 

Tiltakshaver : Ole Edvard Finstuen 

 

Areal i m
2
 1. etasje 2. etasje Sum 

Bebygd areal BYA 35 m
2
  35 m

2
 

 

 

VURDERING: 

 

Det foreligger nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3.  Ingen merknader 

er mottatt.  

 

Plasseringen av terrassen i forhold til avstand til kommunal veg er avklart på befaring med 

kommunens avdeling for Teknisk drift og Eiendom, v/leder for Driftsavdelingen. 

 

Terrassen er allerede oppført og godkjennes «som bygget». 

 

 

VEDTAK: 
 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 



 Side 2 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 og delegert myndighet gis det 

igangsettingstillatelse for oppføring av terrasse som tilbygg til serveringssted, gnr. 121, 

bnr. 260, i samsvar med innsendt søknad mottatt 19.11.2015. 

 

Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan- og bygningsloven og 

at forskrifter til loven følges. 

 

Dersom det under byggearbeidet eller annen virksomhet i området dukker opp automatisk 

fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen 

varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2. 

 

Terrassen skal bygges og plasseres i samsvar med dette vedtaket.   

 

Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres.   

 

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jfr. pbl. § 21-9.  Er tiltaket ikke satt i gang 

innen 3 år faller tillatelsen bort.  Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år.  

 

Terrassen må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt, jfr. 

pbl. § 21-10.  Det er tiltakshaver sitt ansvar å sende inn anmodning om ferdigattest. 

 

Terrassen må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i denne tillatelsen, jfr. pbl. § 20-1. 

 

Rivnings-/bygningsavfall levers til godkjent mottak/deponi og følge TEK10 kap. 9 og 

avfallsforskriften § 9. 

 

Følgende tegninger blir godkjent: 
Type tegning Dato Tegn.nr./merket 

Situasjonskart 05.05.2015 Stemplet: VEDLEGG 25 NOV. 2015 

Tegninger  Se bilder som følger. Godkjennes «som bygget» 

 

 

 



 Side 3 

 
 

 

 
 

 

Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens §§ 28-36. 

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er gjort kjent for Dem. 
 

 

 

Med hilsen 

  

 

Halvor Askvig        Sølvi Flobergseter 

enhetsleder        byggesaksbehandler 



Lnr.: 16947/15 

Arkivsaksnr.: 15/3893 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

DELEGERTE SAKER  

 

 

 
Unntatt offentlighet § 13 

15/3633 03.11.2015 DS  155/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ******************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet § 13 

15/3691 04.11.2015 DS  156/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ***************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

 

15/3769 13.11.2015 DS  157/15 KULTUR//SVL 076 C32   

 Dokka skolekorps Søknad innvilget 

GAVE I FORBINDELSE MED DOKKA SKOLEKORPS 60-ÅRS JUBILEUM 

14. NOVEMBER 2015  

 

 

15/3634 17.11.2015 DS  158/15 KULTUR//SVL 223 C32   

  Søknad innvilget 

KOMMUNALE TILSKUDD TIL KOR OG KORPS 2015  

 

 

15/3685 18.11.2015 DS  159/15 UTVIK//TMI U63   

 Jørn Gillerhaugen Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING  

 

 

15/3825 26.11.2015 DS  160/15 UTVIK//TMI U63 &18  

 Arnt Rønningen Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLIG FOR EN BESTEMT ANLEDNING - 

RÅDHUSKANTINA  

 
Unntatt offentlighet § 13 

15/3831 27.11.2015 DS  161/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ************************* Søknad innvilget 



SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet § 13 

15/3839 27.11.2015 DS  162/15 SIF//ROK Q50 &70  

 ************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. november 2015 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



Lnr.: 16635/15 

Arkivsaksnr.: 15/1173 

Arkivnøkkel.: 143 C2 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til: 

 Søkerne 

 Oppland Fylkeskommune 

 Økonomiavdelingen 

 Administrasjonen for oppfølging 

 

 

 

 

 

PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - FORDELING AV 

KOMMUNALT TILSKUDD TIL BYGGING AV NÆRMILJØANLEGG OG 

IDRETTSANLEGG 2016 

 

Sammendrag: 

 

Det prioriterte handlingsprogrammet for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder 

for idrett og fysisk aktivitet er en del av kommunens plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv, og rulleres årlig i forbindelse med kommunens prioritering av kommende års 

spillemiddelsøknader. Det prioriterte handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over alle 

idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, inkl. rehabiliteringsprosjekter, som er under planlegging 

og/eller bygging i kommunen, og finansieringen av disse. 

 

Rådmannen foreslår at det prioriteres i alt fem søknader om spillemidler fra Nordre Land i 

2016. Fire av disse er søknader om tilskudd til anlegg som bygges av frivillige lag. 

Rådmannen foreslår i tillegg at det sendes gjentatt søknad om spillemidler til 

flerbruksanlegget ved skolen Torpa. Rådmannen foreslår også at kr. 521.000,- fordeles som 

kommunalt tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i 2016. 

 

Vedlegg: 

  

1. Forslag til prioritert handlingsprogram for perioden 2016 - 2019. 

2. Prioritering av spillemiddelsøknader fra Nordre Land 2016 - uttale fra Nordre Land 

Idrettsråd 

3. Kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg 2016 – uttale fra Nordre Land 

Idrettsråd.  

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 5 søknader om spillemidler. 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 - 2015, vedtatt av kommunestyret 

13.12.11. 



 

Saksopplysninger: 

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i desember 2011. Formannskapet 

vedtok i sak 53/15 å starte revidering av planen. Formannskapet vedtok samtidig å endre 

planens navn og status til Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Revideringen av planen er i gang, og plangruppa har som mål å legge utkast til ny plan fram 

til behandling i kommunestyret i april 2016. 

 

Uavhengig av planens navn og status, skal den inneholde prioritert handlingsprogram for 

anleggsutbygging med oversikt over planlagte anlegg, anlegg som er under bygging og 

anlegg som har utestående tilskudd (statlige spillemidler og kommunale tilskudd). Uavhengig 

av revideringen av selve planen, må det prioriterte handlingsprogrammet rulleres årlig, slik at 

dette er oppdatert og i samsvar med spillemiddelsøknadene for kommende år.  

 

I de tilfellene der kommunen bidrar med tilskudd, er det avgjørende for godkjenningen av 

finansieringsplanen at det kommunale tilskuddet vedtas, selv om dette utbetales først om 

flere år. Et vedtatt prioritert handlingsprogram i samsvar med spillemiddelsøknadene er 

m.a.o. en absolutt nødvendighet for at søknadene fra Nordre Land godkjennes av 

Fylkeskommunen. I det prioriterte handlingsprogrammet skal de aktuelle 

spillemiddelsøknadene prioriteres innenfor kategoriene A. Ordinære anlegg og B. 

Nærmiljøanlegg.  

 

Gjennom kommunestyrets vedtak av prioritert handlingsprogram garanterer kommunen for 

kommunens del av finansieringsplanen til anlegg som bygges med kommunal støtte. 

Indirekte garanterer også kommunen for driften av lagseide anlegg, da en kan risikere at 

utbetalte spillemidler må tilbakebetales dersom anlegg legges ned eller driftes på en 

utilfredsstillende måte. Søknadsfristen inn til kommunen er 15. november. Kommunen har 

frist til 15. januar med å sende søknadene videre til Fylkeskommunen. Som en følge av dette 

må nødvendigvis saken legges fram for kommunestyret i desember.  

 

Det kommunale tilskuddet til bygging av idrettsanlegg (herunder nærmiljøanlegg og 

rehabilitering av eksisterende anlegg) for 2016 utgjør kr. 521.000,-. Dette er kr. 79.000,- 

lavere enn vedtatt i rulleringen 2014, men i tråd med budsjettforslaget for 2016. (Rådmannen 

forutsetter at summen bekreftes gjennom behandlingen av budsjettet for 2016).  

 

 Aktuelle spillemiddelsøknader 2016: 

 

Ordinære anlegg. 

   

1. Ny søknad fra Torpa IL om spillemidler til idrettshus på Åmot stadion. Lokal kategori 

III, noe som betyr at anlegget realiseres uten kommunalt tilskudd. 

 

2. Ny søknad fra Torpa IL om spillemidler til skiløype sør for Spåtind Sport Hotell i 

Nord-Torpa. Lokal kategori III, noe som betyr at anlegget realiseres uten kommunalt 

tilskudd. 

 



3. Ny søknad fra Torpa IL om spillemidler til asfaltering av rulleskiløype sør for Spåtind 

Sport Hotell i Nord-Torpa. Lokal kategori III, noe som betyr at anlegget realiseres 

uten kommunalt tilskudd. 

 

4. Ny søknad fra Torpa IL om spillemidler til lysanlegg på skiløype/rulleskiløype sør for 

Spåtind Sport Hotell i Nord-Torpa. Lokal kategori III, noe som betyr at anlegget 

realiseres uten kommunalt tilskudd. 

 

Anlegg nr. 5 til 14 i prioritert handlingsprogram er uaktuelle for søknad om spillemidler i 

2016.  

 

De to uprioriterte anleggene; Kunstgress (fotball) og Aktivitetsanlegg HC på Brovold har fått 

spillemidler og står kun inne i prioritert handlingsprogram fordi de har allerede vedtatte 

kommunale tilskudd til gode. 

 

 

Nærmiljøanlegg. 

 

1. Gjentatt søknad fra Nordre Land kommune om spillemidler til flerbruksanlegg i 

tilknytning til Torpa Barne- og Ungdomsskole. Kommunalt anlegg i lokal kategori I, 

der kommunen dekker 50% av utgiftene. Finansiert tidligere år. 

 

Anlegg nr. 2 – 6 i prioritert handlingsprogram er uaktuelle for søknad om spillemidler i 2016. 

 

Styret i Nordre Land idrettsråd behandler forslaget til prioritert handlingsprogram, herunder 

forslaget til fordeling av kommunalt tilskudd 2016, på sitt møte den 26. november 2015.  

 

 

Vurdering: 

 

Som vist i forslaget til prioritert handlingsprogram for anleggsutbygging 2016 – 2019 

(vedlegg nr. 1), foreslår rådmannen at det prioriteres totalt 5 spillemiddelsøknader fra Nordre 

Land i 2016. Av disse er 4 i kategorien ordinære anlegg og 1 i kategorien nærmiljøanlegg.  

 

Rådmannen foreslår at det kommunale tilskuddet til bygging og rehabilitering av 

nærmiljøanlegg og idrettsanlegg for 2016 fordeles med kr. 214.000,- til kunstgressbanen på 

Brovold og kr. 307.000,- til aktivitetsanlegget på Brovold. 

 

Kostnadsoverslaget for rehabiliteringen av friidrettsanlegget på Dokka stadion er oppjustert i 

tråd med gjennomført forprosjekt.  

 

Rådmannen presiserer at selv om idrettshallen i Torpa og rehabiliteringen av 

friidrettsanlegget på Dokka stadion ligger inne i prioritert handlingsprogram, er det ikke 

fattet endelig vedtak om utbygging. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 



Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å legge saken fram for Kommunestyret med 

slikt forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Nordre Land vedtar Prioritert handlingsprogram for utbygging og 

tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land 

kommune i perioden 2016 – 2019, som vist i vedlegg nr. 1. 

 

2. Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknadene fra Nordre Land for 2016 på 

følgende måte: 

 

A. Ordinære anlegg. 

1. Idrettshus, Åmot (Torpa IL) 

2. Skiløype, Nord-Torpa (Torpa IL) 

3. Rulleskiløype, Nord-Torpa (Torpa IL) 

4. Lysanlegg, Nord-Torpa (Torpa IL) 

 

B. Nærmiljøanlegg. 

1. Flerbruksanlegg, Torpa barne- og ungdomsskole (Nordre Land kommune) 

 

 3. Kommunestyret fordeler det kommunale tilskuddet til bygging av lagseide 

nærmiljøanlegg og idrettsanlegg for 2016 på følgende måte: 

 

Kunstgress (fotball), Brovold (Nordre Land IL) kr.  214.000,- 

Aktivitetsanlegg HC, Brovold (Nordre Land IL) kr.  307.000,- 

Totalt       kr.  521.000,- 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  30. november 2015. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 

 











Lnr.: 16629/15 

Arkivsaksnr.: 15/3742 

Arkivnøkkel.: NAVN lf 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til: 

 Dæhli Kretshus 

 Økonomiavdelingen, her 

 Administrasjonen for oppfølging  

 

 

 

 

TILSKUDD FRA GRENDEHUSFONDET 2015  

 

Sammendrag: 

 

Grendehusfondet ble opprettet i forbindelse med Dokkautbyggingen. Avkastningen 

disponeres av hovedutvalg for levekår iht. vedtekter vedtatt av kommunestyret i 1986.  

 

Grendehusfondets avkastning for 2015 er anslått til kr. 22.000,-. Rådmannen foreslår at 

tilskuddet i sin helhet utbetales til Dæhli Kretshus, som i 2015 er eneste søker.  

  

Vedlegg: 

  

Ingen. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 Søknad om tilskudd fra Grendehusfondet fra Dæhli Kretshus, datert 29. oktober 2015. 

 Notat vedr. tidligere fordelinger 

 Vedtekter for bruk av midler til forsamlingshus 

 

Saksopplysninger: 

 

Grendehusfondet er et resultat av Dokkautbyggingen. Kommunestyret i Nordre Land vedtok i 

1986 “Vedtekter for bruk av midler til forsamlingslokaler”. Det er midlene disse vedtektene 

styrer som kalles Grendehusfondet. Midlene som fordeles ligger inne i kulturbudsjettet, og 

trekkes inn i fra fondet i forbindelse med regnskapsavslutningen.  

 

I flg. vedtektene kan fondet yte lån og tilskudd til investeringstiltak i forsamlingslokaler. 

Med forsamlingshus menes i denne sammenheng grendehus og andre lokaler som er åpne for 

allmenn virksomhet. Klubbhus på idretts- og skytebaner regnes i vedtektene ikke som 

forsamlingslokaler. Det kan søkes om tilskudd til: opprusting, tilbygg/påbygg, nybygg og 

utstyr. 

 

Hovedutvalg for Levekår disponerer avkastningen av fondet, som vil bli ca. kr. 22.000,- i 

2015. Dette er det samme beløpet som i 2014. Fristen for å søke om tilskudd fra 



Grendehusfondet var i år satt til 1. november, og ble kunngjort i kulturkalenderen for 

oktober. Ved fristens utløp hadde administrasjonen mottatt 1 søknad (mot 3 i 2014).  

 

 

Søker (nr. og navn) 

 

Formål 

 

Kostnad 

Søknads-

sum 

Sist 

tilskudd 

1. Dæhli Kretshus Materialer, inkl. 

festemidler, mur/muring, 

elektriker m.m. i 

forbindelse med byging av 

lagringsplass i kjelleren.  

 

 

 

 

129.000 

 

 

 

 

69.000 

 

 

 

 

2008 

 

Vurdering: 

 

Kommunens mange grendehus representerer store verdier, og eierne av husene har et 

tilsvarende stort ansvar når det gjelder å forvalte disse verdiene på en hensiktsmessig måte.  

  

Søknadssummen i årets eneste søknad er på kr. 69.000,- (mot samlet søknadssum kr. 

104.270,- i 2014). Antall søkere er 1, noe som er det laveste noen gang. Det var 3 søknader i 

2014 og 8 søknader i 2013. Rådmannen mener det er grunn til å tro at nedgangen i antall 

søkere skyldes at søkerne ser at beløpet som er til fordeling er forholdsvis lite. Avkastningen 

de senere år har vært så lav at den ikke på noen måte dekker grendehusenes vedlikeholds- og 

rehabiliteringsbehov.  

 

Ved tidligere års fordelinger har hovedutvalget brukt siste tildelingsår som kriterium for 

tildleing. Dæhli Kretshus fikk sist tilskudd fra grendehusfondet i 2008. Søknaden fra Dæhli 

Kretshus vurderes som realistisk og velbegrunnet, og rådmannen foreslår at hele 

avkastningen for 2015, d.v.s. kr. 22.000,- utbetales til Dæhli Kretshus.  

 

Forslaget til vedtak har ingen andre økonomiske konsekvenser enn at avkastningen av fondet 

fordeles som tilskudd (slik vedtektene tilsier). En forutsetter at de som eier og driver 

grendehus respekterer aktuelle miljøkrav og likestiller kvinner og menn. En forutsetning for å 

motta tilskudd fra grendehusfondet er at ledsagerbevis aksepteres på alle arrangementer 

(dette går fram av søknadsskjemaet).   

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Grendehusfondets avkastning for 2015, kr. 22.000,- utbetales i sin helhet til Dæhli 

Kretshus.  

 

2. Tilskuddet utbetales over budsjettpost 11407.51113.3850, Tilskudd lag og foreninger. 

Budsjettposten styrkes med kr. 22.000,- fra Grendehusfondets avkastning. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  30. november 2015. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 



Lnr.: 16631/15 

Arkivsaksnr.: 15/3745 

Arkivnøkkel.: 076 C21 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til:  

 Den som velges 

 Administrasjonen for oppfølging 

 

 

 

SVERRE KOLTERUDS IDRETTSPRIS - VALG AV REPRESENTANT TIL 

KOMITEEN FRA HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR  

 

Sammendrag: 

 

I tråd med statuttene for Sverre Kolteruds Idrettspris, foreslår rådmannen at Hovedutvalg for 

Levekår velger en representant til å sitte i idrettsprisens komite i perioden 2015 – 208.  

  

Vedlegg: 

  

Statutter for Sverre Kolteruds Idrettspris (1998). 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Sverre Kolteruds Idrettspris ble innstiftet av Nordre Land IL og Nordre Land kommune i 

1998. Prisen består av et diplom og kr. 5.000,- hvorav NLI og NLK bidrar med halvparten 

hver.  

 

I flg. statuttene fra 1998 skal en komite bestående av en representant fra idrettsrådet, en 

representant fra Nordre Land IL, en representant fra Hovedutvalg for Levekår og en 

representant for familien Kolterud eller en representant som familien Kolterud peker ut, fatte 

endelig vedtak om tildelingen av Kolterudprisen. 

 

Da det etter kommunevalget i september er valgt nye medlemmer til Hovedutvalg for 

Levekår, er det naturlig at det også velges ny representant til komiteen for Sverre Kolteruds 

Idrettspris. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen viser til statuttene for Sverre Kolteruds Idrettspris og foreslår at Hovedutvalg for 

levekår velger representant til å sitte i idrettsprisens komite kommende fireårsperiode (2015 

– 2018). 



 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

Som Hovedutvalg for Levekårs representant i komiteen for Sverre Kolteruds Idrettspris 2015 

– 2018 velges x x. 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. november 2015. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 
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NORDRE LAND PRISEN 2015  

 

Sammendrag: 

 

Nordre Land-prisen ble etablert i 1996 og delt ut første gang i 1997.  

Administrasjonen har mottatt 2 forslag på kandidater til Nordre Land-prisen for 2015. I flg. 

statuttene kan hovedutvalget gi kulturprisen til en av de foreslåtte kandidatene eller en 

kandidat utvalget selv foreslår. Hovedutvalget kan også vedta å ikke dele ut kulturprisen.  

Rådmannen mener det er riktig at hovedutvalget velger kulturprisvinner på fritt grunnlag, og 

legger derfor saken fram til behandling uten forslag til vedtak. 

  

Vedlegg: 

  

1. Statutter for Nordre Land-prisen, vedtatt av kommunestyret i 1996. 

2. Forslag til Nordre Land-prisen 2015 fra Aase Marie Rød, datert 28.10.15. 

3. Forslag til Nordre Land-prisen 2015 fra Margit Rognerud m.fl., udatert, (nov. 2015). 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Nordre Land-prisen ble etablert i 1996 og delt ut for første gang i 1997. Tidligere prisvinnere 

er:  

 Framsteg Ungdomslag (1997) 

 Nordsinni Blandede Kor (1998) 

 Torstein Kristiansen (1999) 

 Svein Furuseth (2000) 

 Aage Sogn (2001) 

 Roar Kværnsveen (2002) 

 Anne Ingeborg Terningen (2003) 

 Vidar Fredheim (2004) 

 Åge Evenstuen (2005)  

 Kari Nordal (2006) 

 Alastair Brown (2007) 

 Bjørn Bjørneng (2008) 



 Linn T Sunne (2009) 

 Søstrene Thomle Svendsby (2010) 

 Nordre Land Helselag (2011) 

 Arvid Klætne og Marie Myrvang (2012) 

 Monica Sogn Evenstuen (2013) 

 Birger Mæhlum (2014) 

 

Kommunens innbyggere ble informert om muligheten til å foreslå kandidater til 

kulturprisvinner i kulturkalenderen for oktober og november. Fristen for å sende inn forsalg 

ble satt til 15. november. Etter planen deles Nordre Land-prisen 2015 ut av ordføreren 

sammen med Sverre Kolteruds Idrettspris på arrangementet «Jul i LandsByen» i Sentrum 

kino 28. desember.  

 

Ved forslagsfristens utløp (15. november) hadde administrasjonen mottatt 2 skriftlige forslag 

på kandidater til Nordre Land-prisen for 2015: 

  

 Dag Magne Staurheim – foreslått av Aase Marie Rød 

 Inger Lise Flagstad – foreslått av Margit Rognerud, Mette Berge Kolstad, Asbjørn 

Sollien og Harald Slåttsveen. 

 

Rådmannen finner det relevant å nevne tidligere foreslåtte kandidater. Tidligere prisvinnere 

er utelatt. Da statuttene for Nordre Land-prisen ikke utelukker at prisen kan tildeles post 

mortem, kan lista inneholde navn på avdøde personer. (Første forslagsår i parentes): 

 Per Blom, film (1997) 

 Kai Rognhaugen, amatørkunst (1997) 

 Margot Madsstuen, lokalhistorie/kulturvern (1997) 

 Ola Ødegaard, Rettferd for taperne (1997) 

 Ottar Ruud, Dokka Sportsklubb (1997) 

 Vest-Torpas Glade Amatører (1997) 

 Fredheim Sanglag (1997) 

 Siri Sunde (1997) 

 Lasse Bjørnødegård, ishockey (1997) 

 Valatun Sanglag (1998) 

 Torpa Skolekorps (1998) 

 Nordre Land Skytterlag (1998) 

 Anne Mette Rudstaden, idrett (1998) 

 Ivar Engeli (1998) 

 Nordre Land IL, fotballgruppa (1999) 

 Nordre Land IL (2000) 

 Herbjørn Skogstad, tegning (2001) 

 Nordsinni Ungdomslag (2006) 

 Ola Tore Dokken (2007) 

 Dag Magne Staurheim (2007)  

 Bjørn Ivar Rudsengen (2008) 

 Pådriverklubben (2011) 

 Nils Harald Mæhlum (2011) 

 Jan Kolbjørnshus (2013) 



 Laila Iren Ødegård og Kjetil Rudberg (2014) 

 Rune Bratsveen (2014) 

 Inger Lise Flagstad (2014) 

 

Utgifter forbundet med Nordre Land-prisen dekkes over kulturavdelingens ordinære budsjett 

for 2015. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen mener det er riktig at hovedutvalget velger kulturprisvinner på fritt grunnlag. 

Saken legges derfor fram til behandling uten forslag til vedtak.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen legger saken fram til behandling i Hovedutvalg for Levekår uten forslag til 

vedtak. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. november 2015. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 
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