
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

KOMMUNESTYRET 

 

Møtedato:  22.11.2016   Fra kl. 17.00 

Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Fra saknr.: 82/16 Til saknr.: 86/16 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26 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 Erik Olsen   

Medlem Hans Kristian Engeseth   

Medlem Gjermund Lyshaug   

Medlem Anne I. Terningen   

Medlem Tore Stensrud   

Medlem Marit Midthaugen Rønningen   

Medlem Kjetil Rudberg   

Medlem Grethe Sveen Rundhaug   

Medlem Gunnar Løkkebø   

Medlem Tore Halden   

Medlem Trygve Nybakke   

Medlem Mieke Punie   

Varaordfører Tove Haug   

Medlem Einar Østdahl FO  

Medlem Gunnar Berg   

Medlem Arnfinn Eng   

Medlem Solveig Løvaas Hovde   

Varamedlem Randi Solveig Walhovd  Marianne Nordby 

Varamedlem Arvid Skjølås  Ole Klokkersveen 

Varamedlem Bjørn Erling Sogn  Linn T. Sunne 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, Kommunestyret, den 23. november 2016 



 

 

…………………………………………….. 

Ola Tore Dokken 

ordfører 

 

 

 



Arnfinn Eng og Mieke Punie ble valgt til å underskrive protokollen.  

 

  

SAK NR.: 82/16  

TILTAKSPLAN FOR FOLKEHELSE  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Ole Tore Dokken (Sp): 

Rådenes innspill til punkt nr. 4 under «Involvere og aktivisere organisasjonen i 

folkehelsearbeidet» tas inn i tiltaksplan for folkehelse: Nytt kulepunkt som lyder som følgende: 

Folkehelsegruppa skal være representert av en representant fra både Eldrerådet og Rådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Forslag fra Arnfinn Eng (BL): 

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

 

Avstemning 

I. Engs forslag falt med 5 mot 21 stemmer 

II. Dokkens forslag enstemmig vedtatt  

III. Planen vedtatt med 23 mot 3 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» 

 Endring i tiltaksplan for folkehelse kulepunkt 4 under avsnitt «Involvere og aktivisere 

organisasjonen i folkehelsearbeidet»: Nytt kulepunkt som lyder som følgende: 

Folkehelsegruppa skal være representert av en representant fra både Eldrerådet og 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

 

   

SAK NR.: 83/16  

POLITISK ORGANISERING  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Mieke Punie på vegne av SV: 

SV vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 

1. Hovedutvalget for LMT får fra 01.01.2017 ansvar for saker fra utvalget for vilt- og 

fiskeforvaltning i tillegg til dagens ansvarsområder. 

2. Hovedutvalget for Levekår får fra 01.01.2017 ansvar for saker fra klientutvalget, 

likestillingsutvalget og husbankgruppa i tillegg til dagens ansvarsområder. 

3. Ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne opprettholdes med 

dagens ansvarsområde. 

Forslag fra Arnfinn Eng (BL) om følgende endring: 

Til tilrådingens pkt. 2 og 3: Disse to punkt erstattes av ett nytt punkt 2, med følgende ordlyd: 

2. Det opprettes et nytt klientutvalg, der saksområdene til det tidligere klientutvalget, og 



husbankgruppa slås sammen. I tillegg tilføres utvalget saker fra barneverntjenesten jfr. 

Barnevernsloven § 2-1 tredje ledd. Hvilke sakstyper utvalget skal behandle, fastsettes i 

delegeringsreglementet 

 

Forslag fra Marit Midthaugen Rønningen på vegne av Ap: 

 Dagens organisering fortsetter ut kommunestyreperioden. 

 Likestillingsutvalget og klientutvalg legges ned fra 01.01.17. 

 Endring av vilt og fiskestellsutvalg. 

 Delegeringsreglementet bør gjennomgås før endelig vedtak om omorganisering 

vedtas. 

 

Forslag fra Trygve Nybakke (Ap): 

Utvalg for vilt og fiskeforvaltning består, men med nytt navn «Viltutvalget» 

Med unntak av dagens organisering kan fondstildelinger legges under LMT, andre oppgaver 

som bestandsplanlegging og gjennomføring av denne samt møter/kontakt med storvald og 

jegere blir som før. Viltutvalget vil også være en reserve til fallviltgruppa og stille opp ved 

tilgitt fellingsløyve av rovvilt fra Fylkesmannen. 

 

Forslag fra Per Ole Lunde (Sp): 

Gruppa politisk organisering legger frem nytt delegeringsreglement for kommunestyret 

20.12.2016. 

 

Tilleggsforslag fra Per Ole Lunde (Sp): 

Arbeidsgruppa for politisk organisering utvides så alle partiene er representert. Arnfinn Eng 

velges inn i gruppa politisk organisering.  

 

Forslag fra Ola Tore Dokken (Sp): 

Erfaring med ny politisk organisering evalueres innen 01.01.2019.  

 

Avstemning 

I.       Rønningens forslag falt med 10 mot 16 stemmer. 

II.       Punies forslag punkt 2 satt opp mot administrasjonens innstilling punkt 1 falt med 

9 mot 17 stemmer. 

III.       Engs forslag satt opp mot administrasjonens innstilling punkt 2 og 3 falt med 4 

mot 22 stemmer. 

IV.       Nybakkes forslag satt opp mot administrasjonens innstilling punkt 5 falt med 10 

mot 16 stemmer. 

V.       Lundes forslag satt opp mot administrasjonens innstilling punkt 6 enstemmig 

vedtatt. 

VI.       Lundes forslag enstemmig vedtatt. 

VII. Dokkens forslag satt opp mot administrasjonens innstilling punkt 7 enstemmig 

vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalg for levekår legges ned fra 01.01.17 

2. Klientutvalget legges ned fra 01.01.17 

3. Husbankgruppa legges ned fra 01.01.17 

4. Likestillingsutvalget legges ned fra 01.01.17 

5. Utvalget for Vilt- og fiskeforvaltning legges ned fra 01.01.17 



6. Arbeidsgruppa for politisk organisering legger fram forslag til nytt delegeringsreglement 

for kommunestyret 20.12.16. 

7. Erfaring med ny politisk organisering evalueres innen 01.01.2019   

 

 

   

SAK NR.: 84/16  

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017  

 

Behandling: 

 

Marit Midthaugen Rønningen, Mieke Punie og Tore Halden ble funnet habile til å delta i 

behandlingen. 

 

Forslag fra Tor Andreas Walhovd (Sp) om endring av punkt 4 i innstillingen: 

«Det delegeres til Rådmannen å vurdere hvem som skal bosettes av familier, enslige voksne 

og evt. enslige mindreårige om behovet endrer seg» endres til «Det delegeres til Rådmannen 

å vurdere hvem som skal bosettes av familier og enslige voksne». 

 

Forslag fra Rådmannen om endring av punkt 4 i innstillingen: 

«Det delegeres til Rådmannen å vurdere hvem som skal bosettes av familier, enslige voksne 

og evt. enslige mindreårige om behovet endrer seg» endres til «Det delegeres til Rådmannen 

å vurdere hvem som skal bosettes av familier, enslige voksne og evt. enslige mindreårige i 

fosterhjem». 

 

Avstemning 

I. Walhovds forslag satt opp mot administrasjonens innstilling falt med 3 mot 23  

        stemmer 

II. Rådmannens endringsforslag enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

1. Nordre Land kommunestyre vedtar å bosette 20 flyktninger i 2017. 

2. Det bosettes ikke enslige mindreårige flyktninger. 

3. Bofellesskapet fases gradvis ut. Kommunen sørger for at de som allerede er etablert, får   

    nødvendig oppfølging, så lenge de har behov og rett til dette.  

4. Det delegeres til Rådmannen å vurdere hvem som skal bosettes av familier, enslige voksne     

    og evt. enslige mindreårige i fosterhjem. 

5. Bosettingen forutsetter tilgang på egnede boliger.   

6. Ny bolig på Fagertun brukes til å bosette voksne og familier, og evt andre i kommunen med  

    behov for bolig.  

 

Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.  

 

  

SAK NR.: 85/16  

3. KVARTALSRAPPORT 2016  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar 3. kvartalsrapporten til etterretning. 



  

 Unntatt offentlig Offl. §13 

SAK NR.: 86/16  

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  
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