
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

FORMANNSKAPET 

 

 

Møtedato:  26.10.2016  og 27.10.2016   Fra kl. 08.30 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 118/16 Til saknr.: 123/16 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 

 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Ordfører Ola Tore Dokken   

Medlem Gunn Marit Øistad   

Varaordfører Tove Haug   

Medlem Arnfinn Eng   

Medlem Mieke Punie   

Medlem Tore Stensrud   

Medlem Linn T. Sunne   

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 31. oktober 2016 

 

 

…………………………………………….. 

Ola Tore Dokken 

leder 

 

 

 

 



Innkalling godkjent. 

 

Saker meldt inn til Åpen post: 

Forslag fra Mieke Punie: TV-aksjonen og ny representant fra formannskapet inn i 

styringsgruppa for OU 2016-2019. 

Forslag fra Arnfinn Eng: Evaluering av kantina. 

 

Saksliste godkjent.  

 

 

SAK NR.: 118/16  

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 OG BUDSJETT 2017 - OU DELUTREDNINGER  

 

Behandling: 

 

Innspill fra formannskapet til rådmannens budsjettforslag som legges frem for formannskapet 

23. november: 

 

Rådmannen foreslo følgende tillegg/endringer: 

 

Investering: 

 

- Trafikksikkerhetstiltak (gatelys Dokka nord, asfaltering Tonlia) lagt inn i 2017, og 

fortau Landmovegen-Nedre Smebyveg lagt inn i 2019. 

 

 

Forslag fra Sp/H/Bl.: 

 

I. Drift. 

 

Inntekter: 

- Kraftinntektene vurderes på nytt. 

- Pensjonsutgiftene vurderes. 

 

Utgifter: 

- Det ønskes en sum på hva sommeråpent på Parken koster. 

- Kostnaden vedr mottak av enslige mindreårige, etter ny ev. stykkpris, utredes. 

- Rådmannen vurderer om det er behov for ekstern kompetanse i gjennomføringen av 

OU prosjektet og den nye organiseringen. 

 

II. Investeringer: 

- Næringsarealer: Det legges inn fremføring av vann- og avløp frem til Gjefle grustak og 

Vinjarmoen Vest i 2017, samt til resterende område på Dokken i 2018. 

- Det legges frem en oversikt over hvilke investeringer som må gjøres på TBUS 

uavhengig av en ev. flerbrukshall. 

- Det legges frem en oversikt over de aller nødvendigste tiltakene som bør gjøres på 

Dokka lokomotivverksted, samt vurdering av fremtidig bruk (av hvem, for hvem?). 

- Det legges frem en ny vurdering av investeringen ved Dokka renseanlegg. 

 

 

 

 



Forslag fra Ap/SV: 

 

Utgifter: 

- Det ønskes en status vedr. utbyggingen av nytt bygg ved Fagertun. 

- Rådmannen legger frem en vurdering av hvordan kommunen på landbrukssiden skal 

ivareta de lovpålagte oppgavene. 

- Det ønskes en vurdering av hva som kan spares i skole- og barnehageadministrasjon 

sentralt, fremfor kutt ute i tjenestene. 

 

Vedtak: 

 

Rådmannen følger opp følgende signaler/bestillinger i utarbeidelsen av 

Handlingsplan/økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017, til den 23. november 2016: 

 

I. Drift. 

 

Inntekter: 

- Kraftinntektene vurderes på nytt. 

- Pensjonsutgiftene vurderes. 

 

Utgifter: 

- Det ønskes en sum på hva sommeråpent på Parken koster. 

- Kostnaden vedr mottak av enslige mindreårige, etter ny ev. stykkpris, utredes. 

- Rådmannen vurderer om det er behov for ekstern kompetanse i gjennomføringen av 

OU prosjektet og den nye organiseringen. 

- Det ønskes en status vedr. utbyggingen av nytt bygg ved Fagertun. 

- Rådmannen legger frem en vurdering av hvordan kommunen på landbrukssiden skal 

ivareta de lovpålagte oppgavene. 

- Det ønskes en vurdering av hva som kan spares i skole- og barnehageadministrasjon 

sentralt, fremfor kutt ute i tjenestene. 

 

II. Investeringer: 

 

- Næringsarealer: Det legges inn fremføring av vann- og avløp frem til Gjefle grustak og 

Vinjarmoen Vest i 2017, samt til resterende område på Dokken i 2018. 

- Det legges frem en oversikt over hvilke investeringer som må gjøres på TBUS 

uavhengig av en ev. flerbrukshall. 

- Det legges frem en oversikt over de aller nødvendigste tiltakene som bør gjøres på 

Dokka lokomotivverksted, samt vurdering av fremtidig bruk (av hvem, for hvem?). 

- Det legges frem en ny vurdering av investeringen ved Dokka renseanlegg. 

- Trafikksikkerhetstiltak (gatelys Dokka nord, asfaltering Tonlia) lagt inn i 2017, og 

fortau Landmovegen–Nedre Smebyveg lagt inn i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAK NR.: 119/16  

ORIENTERING - STYRINGSKORT  

 

Behandling: 

 

Innledning v/kommunalsjef John Løvmoen. 

 

Vedtak: 

 

Innspill fra formannskapet: 

 

 Viktig å være overordna i målsettingene. De må være målbare (SMART). 

 

 Lovpålagte oppgaver bør det være mål på, eller generelt mål på at NLK skal ha 

tjenester innenfor lovens krav på alle områder. 

 

 Hvilket nivå skal målene ligge på? På TO-nivå eller på den enkelte tjeneste? Helst på 

TO-nivå. 

 

 Viktig med færre mål. Utfordrende å redusere antall mål samtidig som de skal være 

konkrete. Målene må være konkrete. 

 

 Brukertilfredshet må være viktig å måle på alle TO-områder. Brukerundersøkelser må 

brukes som før. Kan det defineres et generelt mål for hvor høy brukertilfredsheten bør 

være? Det bør formuleres et mål på kvalitet i servicen som kommunen yter brukerne, 

brukernes oppfatning må dokumenteres. 

 

 Måle oss opp mot et landsgjennomsnitt, eller helst sammenlignbare kommuner 

(kommunegruppa). 

 

 Innenfor skole bør det være mål på både elevtrivsel, opplevd hjelp fra lærerne 

(elevundersøkelsen), i tillegg til læringsresultater. Mål på samarbeid skole-hjem bør 

være med. 

 

 Mål på barnevernsområdet er viktig i den situasjonen vi er inne i. 

 

 Internkontroll, bør vurderes som et målområde/fast post. Det kan formuleres et mål 

som tar høyde for at det rapporteres til politisk nivå når det er avvik/forhold som tilsier 

en rapportering til politisk utvalg (medisineringsavvik, vold/trusler, barnevern etc.). 

 

 Besøk på biblioteket bør være et målområde man har ambisjoner på. 

 

 Mål innenfor helse- og omsorg, bl.a. knyttet til et godt og tilstrekkelig 

institusjonstilbud (unngå overliggerdøgn), bør formuleres. 

 

 

 

 

  

 

  



SAK NR.: 120/16  

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT I VEST-TORPVEGEN  

 

Vedtak: 

 

1. Roar Kværnsveen får erverve ca 210 m2 av gnr. 41 bnr. 91.  

2. Karl-Aksel Myhre får erverve ca 100 m2 av gnr. 41, bnr. 91. Her sikres det ved tinglysing 

en allemannsrett til framkommelighet.   

3. Parsellene selges for kr. 30,- pr. kvadratmeter 

4. Kjøperne må i tillegg dekke alle omkostninger i forbindelse med salget.  

 

  

 Unntatt offentlig ofl §13 

SAK NR.: 121/16  

KLAGE PÅ AVSLAG OM SØKNAD OM STARTLÅN TIL REFINANSIERING AV 

BOLIGLÅN  

 

  

SAK NR.: 122/16  

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2017  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Ola Tore Dokken: 

Ramme til forvaltningsrevisjon halveres for 2017, og settes for 2017 til kr. 153.000,-. 

 

Forslag fra Mieke Punie: 

Ramme til kursutgifter i kontrollutvalget reduseres til kr. 22.000,- 

 

AVSTEMMING: 

I Begge forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalgets budsjett tas videre til formannskapets budsjettbehandling - og legges 

fram særskilt i kommunestyrets budsjettmøte i desember. 

2.  Ramme til forvaltningsrevisjon halveres for 2017, og settes for 2017 til kr. 153.000,-. 

3. Ramme til kursutgifter i kontrollutvalget reduseres til kr. 22.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAK NR.: 123/16  

ÅPEN POST  

 

Behandling: 

 

1. TV-aksjonen 2016 – informasjon. 

a) Ny komite og organisasjon. Neste år skal Unicef ha TV-aksjonen. 

 

2. Ny representant fra formannskapet inn i styringsgruppa for OU 2016-2019. 

 

Saksopplysninger: Liv Solveig Alfstad er gitt fritak fra alle politiske verv ut perioden, 

eller så lenge hun innehar stillingen som prosjektleder Digitalisering. 

 

Forslag fra Ap/SV: 

Linn t. Sunne velges inn som nytt medlem i styringsgruppa for OU 2016-2019 som 

erstatter for Liv Solveig Alfstad. 

 

3. Evaluering av kantinedrifta. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Rådmannen kommer med en nærmere utredning til formannskapet 23. november 2016. 
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