
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

KOMMUNESTYRET 

 

Møtedato:  06.09.2016   Fra kl. 17.00 

Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Fra saknr.: 49/16 Til saknr.: 61/16 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27 av 27 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Ordfører Ola Tore Dokken   

Medlem Kristin Storbråten Stadsvold   

Medlem Per Ole Lunde   

Medlem Gunn Marit Øistad   

Medlem Øyvind Ulsaker   

Medlem Arne Goplen   

Medlem Tor Andreas Walhovd   

Medlem Marianne Stadsvoll Lauvli   

Medlem Erik Olsen   

Medlem Hans Kristian Engeseth   

Medlem Gjermund Lyshaug   

Medlem Anne I. Terningen   

Medlem Liv Solveig Alfstad   

Medlem Tore Stensrud   

Medlem Marit Midthaugen Rønningen   

Medlem Ole Klokkersveen   

Medlem Kjetil Rudberg   

Medlem Grethe Sveen Rundhaug   

Medlem Linn T. Sunne   

Medlem Gunnar Løkkebø   

Medlem Tore Halden   

Medlem Mieke Punie   

Varaordfører Tove Haug   

Medlem Einar Østdahl   

Medlem Arnfinn Eng   

Medlem Solveig Løvaas Hovde   

Varamedlem Gunnar Berg  Geir Helge Frøslid 

 

 

 



 

NORDRE LAND KOMMUNE, Kommunestyret, den 07. september 2016 

 

 

…………………………………………….. 

Ola Tore Dokken 

ordfører  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sigrunn Granseth og kulturskoleelev Marius Von Hirsch spilte for kommunestyret. 

 

Matilde Ilebrekke mottok påskjønnelse for NM gull klassisk og NM gull i Fjelltelemark i 

Telemark sist sesong. Guro Helge Kjølseth mottok påskjønnelse for NM gull i Fjelltelemark, 

NM gull i Parallell og bronse i junior VM i Telemark sist sesong. 

 

Marit Midthaugen Rønningen og Hans Kristian Engeseth valgt til å underskrive protokollen.  

 

Arnfinn Eng innvilget permisjon før behandling av sak 58/16. 

 

  

SAK NR.: 49/16  

ORIENTERINGER  

 

Behandling: 

 

1. Fritak eiendomsskatt bevaringsverdige bygninger  v/John Løvmoen 

2. Status barnevern: 

 1. Halvårsrapport til Fylkesmannen 

 2. Oversikt pr. 30.06.2016 over typer barnevernstiltak, kostnader og antall barn. 

 

Vedtak: 

 

Orienteringene enstemmig tatt til etterretning. 

 

 

   

SAK NR.: 50/16  

REFERATER  

 

Behandling: 

 

1. Dokka og Omegn seniorlag melder i epost av 06.07.2016 om endring av 

vararepresentant til Eldrerådet. 

 

Vedtak: 

 

Referatet enstemmig tatt til orientering.  

 

 

   

SAK NR.: 51/16  

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG  

 

Vedtak: 

 

1. Stortingsvalget og sametingsvalget avholdes mandag 11. september 2017, samt søndag 

10. september 2017. 

2. Formannskapet velges som valgstyre. 

 

 

  



  

SAK NR.: 52/16  

GJENKJØP AV LEILIGHET PÅ SNERTINN  

 

Vedtak: 

 

1. Nordre Land kommune benytter sin gjenkjøpsrett og kjøper tilbake seksjon nr. 1 i 

Torpavegen 24.  

2. Kjøpet finansieres ved låneopptak på kr. 1 mill.  

 

 

   

SAK NR.: 53/16  

SELSKAPSKONTROLLRAPPORT: VOKKS AS  

 

Behandling: 

 

Liv Solveig Alfstad, Marit Midthaugen Rønningen, Per Ole Lunde og Gunnar Løkkebø ble 

vurdert som inhabile og fratrådte. Gro Sundby, Unni Nysveen, Margit Rognerud og Hans 

Moon tiltrådte som vara. 

Mieke Punie vurdert habil til å delta i behandlingen.  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar selskapskontrollrapporten til orientering og støtter rapportens 

anbefalinger om at:  

 

a) Det bør vurderes å opprette valgkomité i VOKKS AS som har til oppgave å innstille alle 

styremedlemmene. Dette kan bidra til å sikre god styresammensetning ut fra hensyn til 

kompetanse i styret. Valgkomitéen bør vedtektsfestes og det bør utarbeides skriftlige 

retningslinjer for komitéen. I henhold til anbefalingen fra KS bør generalforsamlingen velge 

leder av valgkomiteen, og den bør sammensettes slik at den reflekterer eierandelene i 

selskapet.  

b) VOKKS AS bør vurdere å gå bort fra ordningen med personlige varamedlemmer. En slik 

ordning kan føre til at styremedlemmene opptrer svært sporadisk i styret, noe som er uheldig 

sett i opp mot behovet for kontinuitet og kompetanse i styret.  

c) Med basis i anbefalingen fra KS bør det vurderes om det er riktig at ordfører sitter i styret i 

VOKKS AS. Ordfører kan ha relevant kompetanse å bringe inn i styrearbeidet, men hensynet 

til habilitet og klare roller tilsier at det bør vurderes om rollen som ordfører er forenlig med et 

slikt styreverv.  

d) I VOKKS Nett AS bør det vurderes å foreta et skille mellom konkurranseutsatte deler av 

virksomheten og monopoldelen. Et slikt skille bør også ses i lys av eventuelle krav som kan 

komme som følge av endringer i energiloven (§ 4-6).  

  

2. Ordfører bes om å følge opp rapporten overfor generalforsamlingen i VOKKS AS som 

kommunens eierrepresentant. Det vises for øvrig til ordføreres høringssvar til rapporten (jf. 

vedlegg til rapporten) der det fremgår at det vil bli fremmet en sak til kommunestyret hvor 

anbefalingene i rapporten angående valgkomite og ordningen med varamedlemmer vil bli tatt 

opp.  

   

 



   

SAK NR.: 54/16  

TILTAKSPLAN FOR FOLKEHELSE  

 

Behandling: 
 

Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag: 

1. Til kapittelet «Ansatte i Nordre Land kommune» s 13: Kulepkt 2 strykes. 

 

Liv Solveig Alfstad (Ap) fremmet følgende forslag:  

1. Endringsforslag til side 8 i folkehelseplanen: Utpeke eller ansette en 

ressurs/prosjektleder innen søknadsskriving endres til Utpeke en ressursperson innen 

søknadsskriving. 

 

Avstemming:  

i. Engs forslag falt med 6 mot 21 stemmer. 

ii. Alfstads forslag enstemmig vedtatt 

iii. Planen vedtatt med 22 mot 5 stemmer 

 

Vedtak: 

 

1. Tiltaksplan for folkehelse datert 06.09.2016 vedtatt med følgende endring: 

 

 Endring i tiltaksplan for folkehelse kulepunkt 3 under avsnitt «Finansiere prosjekter 

med tilskuddsmidler»: 

«Utpeke en ressursperson innen søknadsskriving» 

 

 

   

SAK NR.: 55/16  

VEDTEKTER FOR NORDRE LAND KOMMUNES NÆRINGSFOND  

 

Behandling: 

 

Arnfinn Eng (BL) fremmet samme forslag som i formannskapsmøte den 01.06.2016 om 

følgende endringer i rådmannens innstilling: 

a) Siste setning i § 2 strykes. Setningen lyder: Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som 

mottar betydelig overføring over statsbudsjettet. 

 

Tove Haug (H) fremmet følgende forslag: 

Tilsvarende rådmannens innstilling til formannskapet om at det ikke gjøres endringer i 

vedtektene. 

 

Avstemming:  

i.  Engs forslag falt med 3 mot 24 stemmer. 

ii.  Formannskapets innstilling satt opp mot Tove Haugs forslag (som var tilsvarende 

       rådmannens innstilling til formannskapet). Formannskapets innstilling vedtatt med 26    

             mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

 

Gjeldende vedtekter for næringsfondet videreføres, med følgende endringer; 



I vedtektenes § 3 endres formuleringen slik (endringer i kursiv); Det bør fra midlene, jfr. § 1b 

og c, fortrinnsvis gis tilskudd til investeringer og utviklingstiltak. 

 

 

   

SAK NR.: 56/16  

REVISJON AV KOMMUNENS EIERSKAPSPOLITIKK 2016  

 

Behandling: 

 

Gunnar Løkkebø (AP) fremmet følgende forslag: 

1.  Siste avsnitt i punkt 6 «Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges 

til selskapsstyrer i selskaper der kommunen er eier/medeier» endres til 

«Kommunestyrets medlemmer kan velges til selskapsstyrer der kommunen er 

eier/medeier» 

2. Siste setning i punkt 13: «Konkurranseutsatt økonomisk virksomhet skal i 

utgangspunktet skilles ut som eget selskap» endres til «Konkurranseutsatt virksomhet 

skal være regnskapsmessig utskilt og ved stort omfang skilles ut som eget selskap». 

 

Tove Haug (H) fremmet samme forslag som i formannskapsmøte den 31.08.16: 

1. Eierskapspolitikken punkt 6 endres til «Valgkomiteene skal ha skriftlige 

retningslinjer» 

 

Avstemming:  

i. Løkkebøs forslag om endring i punkt 6 satt opp mot formannskapets innstilling. 

      Løkkebøs forslag enstemmig vedtatt. 

ii.  Løkkebøs forslag om endring i punkt 13 enstemmig vedtatt. 

iii.  Haugs forslag enstemmig vedtatt.  

iv.  Endringspolitikken for øvrig enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Nordre Land kommune slutter seg til de forslag til eierskapspolitikk som fremgår av utkast 

til reviderte «Eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvikregionen» juni 2016 med følgende 

endringer: 

 

 Endring i eierskapspolitikken siste avsnitt punkt 6: 

«Kommunestyrets medlemmer kan velges til selskapsstyrer der kommunen er 

eier/medeier» 

 

 Endring i eierskapspolitikken siste setning punkt 13: 

«Konkurranseutsatt virksomhet skal være regnskapsmessig utskilt og ved stort omfang 

skilles ut som eget selskap». 

 

 Endring i eierskapspolitikken 2 avsnitt punkt 6: 

«Valgkomiteene skal ha skriftlige retningslinjer» 

 

 

 

 

 

 



SAK NR.: 57/16  

SYNNFJELL ØST - ETABLERING AV SELVKOSTOMRÅDE VANN OG AVLØP  

 

Behandling: 

 

Liv Solveig Alfstad ble vurdert som inhabil og fratrådte. Unni Nysveen tiltrådte som vara. 

Marit Midthaugen Rønningen, Per Ole Lunde, Gunnar Løkkebø og Mieke Punie vurdert 

habile til å delta i behandlingen.  

 

Vedtak: 

 

1. Det etableres et nytt selvkostområde i samsvar med Lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg for det geografiske området som omfattes av ny kommunedelplan 

Synnfjell øst. 

2. Det nye selvkostområdet for vann- og avløp skal drives med 100% selvkost. 

3. Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nordre Land kommune tilpasses det nye 

selvkostområdet. 

4. Kommunale avgifter skal vedtas årlig sammen med de andre kommunale avgiftene i 

Handlings- og økonomiplan m/budsjett. 

 

 

   

SAK NR.: 58/16  

LÅNEOPPTAK HOS HUSBANKEN TIL VIDERE UTLÅN  

 

Vedtak: 

 

1. Låneopptak i Husbanken for videreutlån/startlån i Nordre Land Kommune økes for 

2016, med kr. 5.000.000,-. 

2. Årlig låneopptak i Husbanken for videreutlån/startlån i Nordre Land Kommune økes 

til kr. 15.000.000,- for 2017 – 2019. 

 

 

   

SAK NR.: 59/16  

HALVÅRSRAPPORT 2016  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar halvårsrapporten 2016 til etterretning. 

 

 

   

SAK NR.: 60/16  

ØKONOMIPLAN OG BUDSJETTPROSESSEN  

 

Behandling: 

 

Tove Haug (H) fremmet følgende forslag: 

Som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

26. okt – Delutredninger/statsbudsjett/styringskort 

27. okt - ordinært formannskap 



 

Avstemming:  

i.  Rådmannens innstilling satt opp mot formannskapets innstilling. Rådmannens 

       innstilling vedtatt med 16 mot10 stemmer. 

ii.  Haugs forslag enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar at prosessen rundt Handlings- og økonomiplan med budsjett 

blir: 

Frist Aktivitet 

21. juni Kommunestyret vedtar foreløpige arbeidsrammer for videre budsjettprosess. 

1.juli Rådmannen sender ut bestillinger / delutredninger etter kommunestyrets 

behandling 21/6 

23. aug Enhetsledermøte – Prosess rundt styringskort – hva skal endres og hvorfor. 

31.aug Formannskapsmøte – styringskort – hva trenger vi. 

1. okt Enhetslederes frist til å besvare bestillinger / delutredninger av 21. juni. 

6. okt Statsbudsjettet presenteres 

26. okt Formannskapsmøte – delutredninger/statsbudsjett/styringskort 

27. okt Ordinært formannskap 

23. nov Administrasjonen legger fram forslag til Handlingsplan og økonomiplan 

2017-2020 med vedlegg samt budsjett 2017 for formannskapet. 

Formannskapet legger ut handlingsplan/økonomiplan til offentlig ettersyn. 

20.des Kommunestyret vedtar handlingsplan/økonomiplan 2017-2020 ved vedlegg 

og budsjett 2017. 

 

 

   

SAK NR.: 61/16  

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL 

ØST  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret gjør følgende forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler i Synnfjell 

Øst i medhold av plan og bygningslovens § 17-2: 

 

1. Geografisk avgrensning 

Nordre Land kommunes forventninger til inngåelse av utbyggingsavtaler gjelder innenfor  

kommunedelplanområdet Synnfjell Øst.  

 

2. Avgrensning etter type tiltak: 

Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt arealplan 

(kommunedelplanen) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av 

teknisk og grønn infrastruktur med formål å løfte områdets attraktivitet som hytte / 

turistområde (Fellestiltak). 

 

3. Hovedprinsipp for kostnadsfordeling 

Utbyggingsområdene skal bære kostnadene med tilrettelegging og utbygging av teknisk og 

grønn infrastruktur (Fellestiltak).  



Infrastrukturen skal opparbeides etter den standard som er definert i kommunedelplan / 

reguleringsplan.  

 

4. Aktuelle kommunale dokumenter 

Kommunedelplan Synnfjell Øst vil gi utbyggere og grunneiere viktige opplysninger om 

kommunens samfunnsmessige mål for infrastrukturen i planområdet. 
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