
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR 

 

Møtedato:  24.10.2016   Fra kl. 10.00 

Møtested: Møterommet 5. etg. Rådhuset 

Fra saknr.: 36/16 Til saknr.: 40/16 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Hans Kristian Engeseth   

Medlem Tor Andreas Walhovd   

Medlem Kristin Storbråten Stadsvold   

Medlem Merete Engen Enerstvedt   

Nestleder Gunnar Berg   

Medlem Heidi Ovidie Strande   

Medlem Kjetil Rudberg   

Medlem Grethe Sveen Rundhaug   

Medlem Linn T. Sunne   

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, Hovedutvalg for levekår, den 25. oktober 2016 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 36/16  

BUDSJETTORINTERING - INNSPILL  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalg for levekår har følgende innspill til budsjettprosessen til Formannskapet: 

 

 Hovedutvalget mener at forslag om å innføre leie av hall og kino ikke bør 

gjennomføres, da dette vil ramme barn og unge.  

 Hovedutvalget mener at forslag om å kutte i kulturskoletilbudet: barnekor, solosang og 

pianotimer ikke bør gjennomføres, da dette rammer barn og unge. 

 Hovedutvalget mener at bidrag til skiløypebrøyting beholdes uendret. Det er viktig for 

kommunens innbyggere å ha det løypenettet de har i dag for å komme i fysisk aktivitet.  

 Hovedutvalget mener at det er en selvfølge at utgifter til brøyting av private veger 

faller bort. 

 Hovedutvalget mener at investeringer i lokstallen ikke bør prioriteres. 

 Hovedutvalget mener at det ikke bør reduseres i vaktmestertjenesten. Det er viktig at 

vaktmestertjenesten i kommunen bidrar i fremtidige arrangement i Landsbyen for å 

fremme kommunen. 

 Hovedutvalget mener at eiendomsskatten bør beholdes uendret. Dette begrunnes med 

at kommunen må i tillegg til forslag til kutt som ligger inne i budsjettforslaget spare i 

overkant av 4 millioner. Ved å beholde eiendomsskatten på dagens nivå spares det i 

overkant 3 millioner. Dette vil begrense ytterligere kutt i tjenester. 

 Hovedutvalget mener at ungdomsskolen i Torpa ikke bør flyttes til Dokka. 

 Hovedutvalget mener at barnehagene Skogvang og Lundhaug bør legges ned.  

 Hovedutvalget mener at et alternativ til å legge ned Skogvang er at det bør vurderes 

om SFO tilbudet i ferier kan flyttes til Skogvang og at barnehagedriften da 

opprettholdes. 

 Hovedutvalget mener at det ikke bør kuttes i en stilling som sosialfaglig veileder, da 

dette vil ramme barn og unge. 

 Hovedutvalget mener at det ikke bør kuttes innen forebygging i familie og helse. Dette 

for å hindre fremtidige utgifter eksempelvis mer utgifter innen psykisk helse, 

barnevern og NAV. 

 Hovedutvalget stiller spørsmål til om det er behov for både skolekoordinator, 

skolerådgiver og barnehagekoordinator da det nå er ansatt ny skolesjef og 

barnehagesjef. Det stilles også spørsmål om det er nødvendig med to rektorer ved 

Dokka skolene. 

 

  

  

SAK NR.: 37/16  

ORIENTERING OM PLANSTRATEGI/PLANSYSTEMET  

 

Behandling: 

 

1. Orientering om Planstrategi/plansystemet i kommunen v/ Bente Øverby 



 

 

Vedtak: 

 

Referatet enstemmig tatt til orientering.  

 

 

  

  

SAK NR.: 38/16  

DELEGERTE SAKER  

 

Behandling: 

 

 
                                                                                                         Unntatt offentlighet § 13 

16/1912 14.10.2016 DS  146/16 SIF//ROK                 Q50 &70  

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

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE  

 

 
                                                                                      Unntatt offentlighet § 13 

16/1890 14.10.2016 DS  147/16 SIF//ROK                 Q50 &70  

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

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE 

 

 

Vedtak: 

 

Delegerte saker tatt til orientering. 

 

 

  

  

SAK NR.: 39/16  

NY POLITISK ORGANISERING OG NORDRE LAND KOMMUNES 

DELEGERINGSREGLEMENTET - INNSPILL   

 

Behandling: 

 

Forslag fra Tor Andreas Walhovd om innspill til Kommunestyret vedrørende saken om 

Politisk organisering: 

To siste kulepunkt i punkt 5.2 i delegeringsreglementet under «V Reglement for HU for    

levekår» fjernes: 

* Søknader om og saker vedr. salgs- og skjenkebevilling  

* Søknader om og saker vedr. serveringsbevilling 

  Vedtaksmyndighet flyttes fra Hovedutvalg for levekår til administrasjonen. 

 

Avstemming: 

I. Walhovds forslag enstemmig vedtatt. 

 

 



Vedtak: 

 

Hovedutvalg for levekår har følgende innspill til Kommunestyret vedrørende saken om 

Politisk organisering: 

To siste kulepunkt i punkt 5.2 i delegeringsreglementet under «V Reglement for HU for 

levekår» fjernes: 

* Søknader om og saker vedr. salgs- og skjenkebevilling  

* Søknader om og saker vedr. serveringsbevilling 

Vedtaksmyndighet flyttes fra Hovedutvalg for levekår til administrasjonen. 

 

 

  

  

SAK NR.: 40/16  

ÅPEN POST  

 

Behandling: 

 

Hovedutvalg for levekår ønsker en orientering fra biblioteksjef om drift av biblioteket og 

forholdet til bibliotekloven. 

 

 

Vedtak: 
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