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Utskrift til:  

 

POLITISK ORGANISERING  

 

Vedlegg: 

  

Ingen. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Politisk organisering 

 

Det er satt i gang en prosess for å se på den politiske organiseringen i Nordre Land kommune. 

Et utvalg bestående av Mieke Punie, Liv Solveig Alfstad, Tove Haug og Ola Tore Dokken har 

gjennomgått dagens organisering og sett på mulig omorganisering. Formannskapet har i den 

forbindelse vært på besøk i Jevnaker kommune for å se på hvordan man har organisert det 

politiske arbeidet der.  De politiske partiene som er representert i kommunestyret ble bedt om 

å gi tilbakemeldinger til politisk organisering. 

 

Hvorfor skal vi gjøre noe med den politiske organiseringen?  

 

Kommunestyret er det øverste besluttende politiske organet i kommunen. En del saker har 

allerede vært til behandling i to politiske utvalg før den legges fram for kommunestyret. Dette 

skaper flere utfordringer i den politiske behandlingen. Hvilke politiske signaler sender 

kommunen ut om det er sprik mellom de forskjellige utvalgene?  På den andre siden vil saker 

være «utdebattert» når de kommer til kommunestyret, og man får i liten grad en politisk debatt 

i kommunens øverste politiske organ. Vil en modell hvor sakene i større grad går direkte til 

kommunestyret være med å revitalisere kommunestyremøtene? 
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Flere av de politiske partiene gir tilbakemelding om at det er krevende å få folk til å stille på 

liste. Ved sist kommunevalg klarte ikke Frp å stille liste, og det var flere andre partier som 

stilte med få navn på listen. At de politiske partiene ikke klarer å stille lister ved 

kommunevalg er en trussel for det demokratiske systemet. Vil det bli enklere å rekruttere 

politikere om man bare har kommunestyre å forholde seg til, og ikke også må sitte i ulike råd 

og utvalg? 

 

Som politiker bør man se helheten og ikke være for sektororientert. Det blir også gitt 

tilbakemelding om at man i utvalg og råd i stor grad blir orientert og i liten grad driver 

politikk. Mange føler at dette er feil bruk av tid og ressurser, og er lite motiverende.  

 

Skal man redusere på antall utvalg og råd vil en del saker som i dag behandles politisk måtte 

delegeres.  I mange saker vil en reduksjon av råd og utvalg føre til en mer effektiv 

saksbehandling som vil oppleves som økt servicegrad fra søkers side.  Det er viktig at de 

prinsipielle sakene behandles politisk, mens saker som ikke er av prinsipielle betydning 

behandles av administrasjonen. Ved delegering er det viktig å understreke at man delegerer 

ikke bort ankemuligheten. En anke på et vedtak vill bli politisk behandlet.  

 

Hvorfor skal vi beholde dagens politiske organisering? 

 

Noen vil hevde at grunnen til at man har hovedutvalg med fagområder er at man trenger 

politikere med fagkompetanse innenfor sektorer. Som motargument kan man si at 

fagkompetansen skal sitte hos administrasjonen   

 

En modell med kommunestyre/formannskap kan gi en saksmengde som vil bli utfordrende å 

håndtere. I komplekse saker vil det være nødvendig at man har fagutvalg som kan gå grundig 

inn i saken. I Jevnaker kommune hvor man bare kommunestyre og formannskap. De 

behandler ca. like mange saker i kommunestyret som vi gjør dag, og de har om lag like mange 

møter i kommunestyre og formannskap som vi har.  

 

Øker man antallet saker som blir delegert til administrasjonen reduserer man den politiske 

kontrollen. I de råd og utvalg som arbeidsgruppen har sett på blir det i liten grad behandlet 

saker hvor man ikke støtter administrasjonens innstilling. Kan man opprettholde den politiske 

styringen ved å tilpasse delegeringsreglementet til ny politisk organisering? 

  

Vi ønsker oss engasjerte og aktive politikere. Er et mindre utvalg et organ som gjør det 

enklere for flere å delta i de politiske debattene, enn om saken bare blir lagt fram for 

kommunestyret? 

 

Lovpålagte utvalg 

 

Ved siden av Kommunestyre og Formannskap er Eldreråd og Kontrollutvalg lovpålagt. Det er 

ikke lovpålagt med utvalg for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men det er pålagt med 

en representant for denne gruppen. Utvalget mener Råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne bør bestå fordi dette utvalget representerer mange ulike grupper med spesielle 

behov. En enkelt representant vil ha mindre oversikt over dette en et bredt sammensatt råd. 

Utvalget mener man bør vurdere om det er nødvendig med like mange representanter i de to 

rådene i forkant av neste valgperiode. 
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Kontrollutvalget består i dag av 5 personer. Det har kommet forslag om at man kan redusere 

antallet medlemmer i Kontrollutvalget. I høringsforslaget til ny kommunelov foreslås det at 

Kontrollutvalget skal bestå av 5 personer. Utvalget mener Kontrollutvalget bør bestå av 5 

medlemmer.       

 

Ikke lovpålagte utvalg: 

 

Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknisk. 

 

LMT har et betydelig antall saker pr år. En god del av disse sakene gir vedtak som ikke er 

enstemmige eller i samsvar med administrasjonens innstilling. Dette skyldes bl.a en 

samfunnsutvikling hvor endringer stadig skjer raskere. Dette står i sterk kontrast til 

planprosessene som stadig blir mer krevende og tar lenger tid. Planer som er utdaterte og som 

ikke tar høyde for nye utfordringer og behov øker betydningen av å kunne ta saker innen 

landbruk, miljø og teknisk opp til politisk behandling.  Arbeidsgruppa anbefaler at LMT 

opprettholdes  

 

Hovedutvalg for Levekår 

 

Hovedutvalg for levekår skal dekke et bredt fagområde fra «vugge til grav». Gjennom flere 

perioder har det vist seg at det har vært vanskelig å få til politisk behandling av saker i 

Levekår. En av årsakene til dette er at de fleste sakene vil ha en økonomisk konsekvens som i 

tillegg vil kreve en behandling i Formannskap. Resultatet blir at man i stor grad får 

orienteringer om planer/prosjekter, uten at man har stor politisk innflytelse. Et flertall i 

arbeidsgruppa anbefaler at Hovedutvalg for levekår legges ned. 

 

I hovedutvalgsmodellen er det Formannskapet som har innstillingsrett og delvis 

vedtaksmyndighet i saker som har økonomiske konsekvenser for kommunen. I tillegg er det 

viktig med en rolleavklaring mellom hovedutvalgene og Formannskapet i forhold til 

planprosesser. Noe av delegasjonsreglementet tar utgangspunkt i at man før hadde 

kommunedelplaner innen en rekke sektorer. Dette var planer som det naturlig var 

hovedutvalgene som behandlet. Nå snakker man stort sett om overordnede planer som 

Formannskapet har ansvaret for. 

Utenom de råd og utvalg som spesifikt er nevnt finnes en rekke råd/utvalg som 

arbeidsgruppen har vurdert. 

 

 Ungdomsrådet:  

Alle partiene har sendt inn innspill på at Ungdomsrådet bør bestå som i dag.  

Ungdomsrådet er en viktig arena for rekruttering til politisk arbeid. Men 

arbeidsgruppen mener man bør bestrebe seg på at Ungdomsrådet skal bli en arena hvor 

saker blir tatt opp på ungdommens premisser. Det er viktig at de vedtakene som blir 

gjort i Ungdomsrådet blir videresendt til kommunestyret.  

Arbeidsgruppen anbefaler at Ungdomsrådet opprettholdes. 

 

 Klientutvalget:  

Det har vært lite møter i Klientutvalget de senere årene, og man har ikke hatt møter 

siden i 2014. Det har kommet forslag om å slå sammen Klientutvalget og 

Husbankgruppa til et nytt utvalg som også skal ha hånd om barnevernssaker. 
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Arbeidsgruppa er i mot et slikt utvalg.  

Arbeidsgruppa anbefaler at Klientutvalget legges ned. 

 

 Husbankgruppa:  

Husbankgruppa har en del møter, men erfaringsmessig er de fleste vedtakene i tråd 

med Rådmannens innstilling. Dagens organisering hindrer en rask og effektiv 

saksbehandling. Søker er ofte i en kritisk situasjon hvor en rask avklaring i saken er 

viktig. I dagens organisering må søker ofte vente en tid før saken kommer opp i 

Husbankgruppa.    

Søknader som behandles i Husbankgruppa inneholder mye sensitiv informasjon. 

Arbeidsgruppa mener det kan føles som en ekstra belastning for søker at saken tas opp 

til politisk behandling.  

Arbeidsgruppa mener at søker sikres de samme rettighetene som dagens 

Husbankgruppe gir ved at klagene skal behandles i Formannskapet som er 

klageinstans.  

Arbeidsgruppa anbefaler at Husbankgruppa legges ned.  

 

 Likestillingsutvalget:  

Har ikke møter. Likestillingsarbeidet tas vare på ellers i politikken og i 

administrasjonen.  

Arbeidsgruppa anbefales at Likestillingsutvalget legges ned. 

 

 Utvalg for Vilt- og fiskeforvaltning:  

Mange oppgaver her anses som ikke å være kommunale oppgaver og kan utføres 

gjennom storvallene. F.eks bør storvallene organisere at rett avskyting blir gjort i 

henhold til vedtatte driftsplaner. Vedtak om driftsplaner og fondstildelinger anbefales 

lagt under LMT. Organisering av fallviltgruppen bør legges under administrasjonen.  

Arbeidsgruppa anbefales at Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning legges ned og at 

ansvaret for vilt og fiskeforvaltning legges under Hovedutvalg for landbruk, miljø og 

teknisk. 

 

 Stedsnavsutvalget:  

Dette er et ad hoc utvalg og ble opprettet kun på grunn av kommunens adresseendrings 

prosjekt. Dette prosjektet er snart ferdig og utvalget har ingen funksjon etter endt 

prosjekt. 

Arbeidsgruppa anbefaler at stedsnavnsutvalget legges ned etter at adresseendring 

prosjekt er avsluttet. 

 

 Folkevalgtes arbeidsvilkår:  

Arbeidsgruppa for folkevalgtes arbeidsvilkår er en gruppe som består av medlemmer 

med politisk erfaring.  

Arbeidsgruppen mener at det bør ses på om det er flere saker rundt folkevalgtes 

arbeidsvilkår og politisk organisering som kan behandles i dette utvalget, ikke bare 

ordførers godtgjøring.  
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Arbeidsgruppa anbefaler at folkevalgtes arbeidsvilkår opprettholdes. 

 

 Lønnsutvalget:  

Enighet om at dette består som i dag. 

Arbeidsgruppa anbefaler at lønnsutvalget opprettholdes. 

 

Ad-hoc utvalg 

 

I arbeidsgruppa er det diskutert om man i de politiske prosessene skal etablere bruk av ad-hoc 

utvalg. Tanken er at et slikt utvalg kan gå tidlig inn i saksprosessen og utrede ulike sider med 

administrativ støtte. Utfordringen med en slik løsning er å avklare rollefordelingen mellom 

politikere og administrasjon, særlig i forhold til hvem som legger fram saken for 

kommunestyret. Skal politikere ha en reell påvirkning av saken før den legges fram til politisk 

behandling, må det være en arbeidsfordeling tilsvarende en komitemodell hvor det er 

saksordfører/ordfører som legger saken fram til politisk behandling. Samtidig vil Rådmann ha 

ansvar for at saken blir forsvarlig utredet, og hans syn vil uavhengig av utvalgets 

behandling/innstilling måtte være en del av saksgrunnlaget.  Konsekvensen av dette vil bli at 

man får et utvalg som i liten grad har politisk påvirkningsmulighet før saken blir lagt fram for 

kommunestyret, samtidig som det vil kreve mer ressurser fra administrasjonen og betjene et 

slikt utvalg. Det er også en utfordring at mange av de folkevalgte vil ha lite tid til disposisjon 

for å sitte i slike utvalg. I følge KS har en del kommuner prøvd løsninger med komiteer/ad-

hoc utvalg, men de aller fleste har gått tilbake til utvalgsmodellen. 

 

To-trinns behandling i kommunestyret. 

 

Ved bruk av utvalgsmodellen vil en løsning for å få et bredere engasjement i større saker være 

og legger opp til en to-trinns behandling av disse i kommunestyret. Første trinn vil være 

orientering/ bestillinger til administrasjonen. Andre trinn blir en framlegging av saken med 

vedtak i kommunestyret. 

 

Delegeringsreglementet 

 

I etterkant av vedtak om forandringer i politisk organisering vil delegeringsreglementet måtte 

gjennomgås og tilpasses den nye organiseringen. 

  

Vurdering: 

 

Etter innspill fra de politiske partiene og de vurderingene som arbeidsgruppa har gjort viser at 

man bør ta noen grep for å vitalisere det politiske arbeidet i Nordre Land kommune. Som et 

resultat av dette foreslås det å legge ned følgende utvalg: 

Hovedutvalg for Levekår 

Klientutvalg 

Husbankgruppa 

Likestillingsutvalget  

Utvalg for Vilt- og fiskeforvaltning 

 

Det har blitt vurdert en løsning hvor man i større grad bruker Ad-hoc utvalg for å sikre 

politisk medvirkning tidlig i saksprosessene. Dette har blitt problematisert både i forhold til 

rolleavklaring mellom administrasjonen og politikere. Det er også pekt på utfordringer for 
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politikere å kunne ta fri for å være med på et ad-hoc arbeid. Til slutt er det sett på som et 

problem at man fra administrasjonens side vil måtte bruke mer ressurser enn man gjør i dag 

fordi Rådmannen uavhengig av hvordan man organiserer saksframlegget gjennom et Ad-hoc 

utvalg vil måtte legge fram et eget forslag i saken. Det er derfor vanskelig å se at en slik 

arbeidsform vil gi mer politisk medvirkning, men heller låse politikere til saken før det 

kommer til politisk behandling.    

 

En politisk behandling i to trinn i kommunestyret vil sikre at alle politikerne får den samme 

informasjonen gjennom felles orientering. Arbeidsformen vil i større grad åpne for at 

administrasjonen får bestillinger på tilleggsinformasjon/utredninger enn dagens praksis, noe 

som gir større engasjement i saksbehandlingen. Når en to-trinns behandling skal benyttes og 

hvem som kan bestille en slik behandling bør diskuteres i forbindelse med 

delegeringsreglementet.  

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Ordfører vil råde kommunestyret til å fatte slikt 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. Administrasjonen legger fram forslag til nytt delegeringsreglement for kommunestyret 

20.12.16. 

7. Erfaring med nyorganisering evalueres i slutten av valgperioden  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 16.11.2016 

 

 

Ola Tore Dokken 

ordfører 

         

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.11.2016 sak 83/16 

 

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. 
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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. 
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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   

 
 

Rett utskrift: 

9. desember 2016 

 

……………………………… 
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Utskrift til:  

 

DELEGERTE SAKER  

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/1962 25.10.2016 DS  148/16 SIF//ROK Q50 &70  

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

                   SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE  

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/1970 25.10.2016 DS  149/16 SIF//ROK Q50 &70  

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

SØKNAD OM FORNYELSE AV PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

16/1886      27.10.2016       DS 150/16           KULTUR//SVL             223 C32 

                   Dokka musikkorps m.fl                                                    Søknad innvilget 

                   KOMMUNALE TILSKUDD TIL KOR OG KORPS 2016 

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/2057 01.11.2016 DS  151/16 SIF//ROK Q50 &70  

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

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/2058 01.11.2016 DS  152/16 SIF//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/2054 01.11.2016 DS  153/16 SIF//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/2019 02.11.2016 DS  154/16 SIF//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/2087 02.11.2016 DS  155/16 SIF//ROK C00 &70  

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



SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 

 

16/2056 04.11.2016 DS  156/16 UTVIK//TMI U63   

 Arnt Rønningen Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING  

 

16/2055 04.11.2016 DS  157/16 UTVIK//TMI U63   

 Arnt Rønningen Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING  

 

 

16/2024 04.11.2016 DS  158/16 UTVIK//TMI U63   

 Berit Solbrekken Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING  

 

 

16/1977 04.11.2016 DS  159/16 UTVIK//TMI U63 &18  

 Bjørn Dalen Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING  

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/2138 08.11.2016 DS  160/16 SIF//ROK Q50 &70  

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

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/2176 11.11.2016 DS  161/16 SIF//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/2147 11.11.2016 DS  162/16 SIF//ROK C00   

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 

16/1813 15.11.2016 DS  164/16 KULTUR//SVL 223 D11  

 Skiløypebrøytere i Nordre Land Søknad innvilget 

 KOMMUNALT TILSKUDD TIL BRØYTING AV SKILØYPER 2017 

 
 

16/2239 17.11.2016 DS  165/16 KULTUR//SVL 223 D11  

 Idrettslag  Søknad innvilget 

                    TILSKUDD TIL LYSLØYPER 2016 
  

                                                                                                                                   Unntatt offentlighet § 13 

16/2241 22.11.2016 DS  166/16 SIF//ROK Q52 &70  

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



SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

 

16/2198 24.11.2016 DS  167/16 UTVIK//TMI 223 C   

 Parken ungdomsklubb Søknad innvilget 

SØKNAD OM STØTTE TIL JULEAVSLUTNING PARKEN 

UNGDOMSKLUBB  

 

 

16/2224 28.11.2016 DS  168/16 UTVIK//TMI U63   

 Arnt Rønningen Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING  

 
                                                                                                                                     

16/2309 28.11.2016 DS  169/16 KULTUR//SVL 223 C1  

 Laftetunet Hytte og fritidssenter Søknad innvilget 

                    FAMILIESHOW MED STAYSMAN & LAZZ 22. JULI 2016 -     

                    SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM DOKKA CAMPING OG PARKEN 

                    UNGDOMSKLUBB 

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/2325 30.11.2016 DS  170/16 SIF//ROK Q50 &70  

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

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
                                                                                                                                    Unntatt offentlighet § 13 

16/2276 30.11.2016 DS  172/16 SIF//ROK Q50 & 70 

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

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 05. desember 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Sæther Harefallet 

 

 

 

 

 



Lnr.: 14744/16 

Arkivsaksnr.: 15/1173 

Arkivnøkkel.: 143 C2  
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til:  

 Søkerne 

 Oppland Fylkeskommune 

 Økonomiavdelingen 

 Administrasjonen for oppfølging 

 

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET  

 

Sammendrag: 

 

I sak 53/15 vedtok formannskapet å starte revidering av kommunens plan for idrett og fysisk 

aktivitet. Formannskapet vedtok samtidig å endre planens navn og status til Kommunal plan 

for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

 

I sak 97/16 vedtok Formannskapet å legge forslaget til revidert plan ut til offentlig ettersyn i 

6 uker. Høringsfristen ble satt til 14. november 2016. Ved fristens utløp hadde kommune 

mottatt seks innspill. Innspillene er vurdert av plangruppa på møte 29. november, og flere 

endringer er foreslått på bakgrunn av disse. I hovedsak er planen likevel identisk med den 

formannskapet vedtok å legge ut til offentlig ettersyn. 

 

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 to søknader om spillemidler fra Nordre Land i 

2017; Idrettshus på Åmot, Torpa IL (ordinært anlegg), og Flerbruksanlegg Dokka 

Barneskole, Nordre Land kommune (nærmiljøanlegg). Rådmannen foreslår også at kr. 

45.000,- fordeles som kommunalt tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegg i 2017. 

 

Vedlegg: 

  

1. Forslag til revidert kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 

2020, datert 5. desember 2016. 

2. Prioritering av spillemiddelsøknader fra Nordre Land 2017 - uttale fra Nordre Land 

Idrettsråd 

3. Kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg 2017 – uttale fra Nordre Land 

Idrettsråd.  

4. Innspill fra Nordre Land Ungdomsråd, datert 24. oktober 2016. 

5. Innspill fra Torpa IL, datert 03.11.16. 



6. Innspill fra Oppland Fylkeskommune Kulturarvenheten, datert 10.11.16. 

7. Innspill fra Nordre Land Idrettsråd, datert 11.11.16. 

8. Innspill fra Oppland Fylkeskommune Næring og samfunn, datert 14.11.16. 

9. Innspill fra Nordre Land IL, udatert. 

10. Formannskapet sak 136/16, Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 

2017. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 2 søknader om spillemidler. 

 Formannskapet sak 97/16, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

2017 – 2020 – offentlig ettersyn. 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015 (vedtatt av 

kommunestyret 13.12.11). 

 Formannskapet sak 53/15, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 

oppstart av planarbeid. 

 Ungdomsrådet sak 11/15, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 

valg av representant fra ungdomsrådet til plangruppa.  

 Hovedutvalg for levekår sak 21/15, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv – valg av representant fra hovedutvalg for levekår til plangruppa. 

 Hovedutvalg for levekår sak 42/15, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv – valg av ny representant fra hovedutvalg for levekår til plangruppa. 

 Kommunestyret sak 124/15, Prioritering av spillemiddelsøknader 2016 – fordeling av 

kommunalt tilskudd til bygging av nærmiljøanlegg og idrettsanlegg 2016. 

 Plangruppa for revidering av Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 

diverse møteinnkallinger, møtereferater 2015 og 2016. 

 Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementets veileder 

fra mai 2014). 

 Strategiplan for idrett (Oppland Fylkeskommune 2012). 

 Stortingsmelding nr. 26 (2011 – 2012), Den norske idrettsmodellen. 

 Meld. St. 18 (2015-2016) – Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet.  

 Lov 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og 

bygningsloven). 

 

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. I sak 97/16 

vedtok Formannskapet å legge forslaget til revidert plan ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Høringsfristen ble satt til 14. november 2016.  

 

Ved høringsfristen hadde administrasjonen mottatt 6 innspill (se sakens vedlegg 4 – 9). 

 

Tverrfaglighet i planprosessen er ivaretatt gjennom plangruppas sammensetning og gjennom 

at plangruppa i løpet av prosessen har søkt samarbeid og kunnskap fra aktuelle avdelinger og 

fagmiljøer internt i kommunen. Plangruppa arrangerte åpent møte om idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv 21. oktober 2015. Lag og foreninger ble i tillegg informert skriftlig om 



planarbeidet og oppfordret til å komme med innspill, både i den innledende fasen ved bl.a. å 

rapportere inn planer om bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og 

når forslaget til revidert plan ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Oppdraget til plangruppa har vært å revidere kommunens plan på fagområdet idrett. Utkastet 

til Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2020 er derfor utarbeidet 

med utgangspunkt i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015. 

 

I løpet av planprosessen har det blitt tydelig at det planlegges få nye anlegg, og at behovet for 

kommunalt tilskudd i kommende fireårsperiode er langt lavere enn i foregående perioder. 

Utkastet til revidert plan inneholder derfor forslag om å omdisponere midler fra tilskudd til 

utbygging til tilskudd til drift av lagseide anlegg. 

 

De to store kommunale oppgavene; bygging av ny idrettshall i Torpa og rehabilitering av 

friidrettsanlegget på Dokka stadion, er under utredning uavhengig av planprosessen. Utkastet 

til revidert plan konkluderer derfor ikke når det gjelder realisering av disse planene, men 

anleggene ligger inne i prioritert handlingsprogram med mulighet for å søke spillemidler i 

2018.. 

 

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. Årets rullering 

faller sammen med sluttbehandlingen av selve plandokumentet.  

 

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 2017 utgjør kr. 45.000,-. Dette er vesentlig lavere 

enn vedtatt i rulleringen 2015, men i tråd med behovet og budsjettforslaget for 2017. 

(Rådmannen forutsetter at summen bekreftes gjennom behandlingen av budsjettet for 2017).  

 

 Aktuelle spillemiddelsøknader 2017: 

 



Ordinære anlegg. 

   

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

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

 

Anlegg nr. 2 til 8 i prioritert handlingsprogram er uaktuelle for søknad om spillemidler i 

2017.  

 

Det uprioriterte anlegget; Aktivitetsanlegg HC på Brovold, har fått spillemidler og står kun 

inne i prioritert handlingsprogram fordi det har tidligere vedtatt kommunalt tilskudd til gode 

(restutbetaling på kr. 45.000,-). 

 

Nærmiljøanlegg. 

 

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

tilknytning til Dokka Barneskole. Kommunalt anlegg i lokal kategori I, der 

kommunen dekker 50% av utgiftene. Finansiert tidligere år. 

 

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

forslaget til fordeling av kommunalt tilskudd 2017, på sitt møte den 1. desember 2016. 

Idrettsrådets uttale støtter forslaget til vedtak. 

 

Vurdering: 

 

I løpet av perioden Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2020 lå ute 

til offentlig ettersyn, mottok kommunen 6 innspill. Innspillene er omtalt i planen på side 25, i 

underkapittel 2.6.5. 

 

Mottatte innspill (redigert) med kort vurdering: 

 

Innspill fra Nordre Land Ungdomsråd, dat. 24. oktober 2016 (vedlegg nr. 4). 

Ungdomsrådet mener det er billigere å forebygge enn å reparere og foreslår derfor at 

kommunen bør opprettholde overføringene til idrett og fysisk aktivitet på dagens nivå.  

 

Vurdering: 

Forslaget fra ungdomsrådet er delvis i tråd med formannskapets vedtak i sak 136/16 

handlings- og økonomiplan 2017 – 2020, der gratis halleie i Dokkahallen og bygging av ny 

idrettshall i Torpa er lagt inn i budsjett/investeringsbudsjett. Forutsatt at kommunestyret 

under behandlingen av budsjett 2017 fatter tilsvarende vedtak, kan gratis halleie i 

Dokkahallen legges inn i plandokumentet. Forslaget fra ungdomsrådet kan i så fall 

imøtekommes på dette punktet.  

 

Innspill fra Torpa IL, dat. 03.11.16 (vedlegg nr. 5). 

Innspillet fra Torpa IL er i hovedsak delt i følgende punkter; 

Misforhold mellom mål om tilrettelegging for fysisk aktivitet, folkehelseutfordringer, 

oppvekstvilkår, fysisk aktivitet som forebyggende tiltak og forslag tilskudd idrettsformål og 

bygging av kommunale idrettsanlegg (herunder ny idrettshall i Torpa). 

Forslag om at det konsekvent benyttes begreper flerbrukshall om hallen i Torpa. 

Argumenterer gjennom hele innspillet for bygging av ny idrettshall i Torpa. 



Opplyser om at Torpa IL ikke står som ansvarlig for en evt. rulleskiløype ved Spåtind Sport 

Hotell, og at anleggene 2, 3 og 4 i prioritert handlingsprogram fra 2015 derfor kan tas ut av 

handlingsprogrammet. 

 

Vurdering: 

Forslaget fra Torpa IL er delvis i tråd med formannskapets vedtak i sak 136/16 handlings- og 

økonomiplan 2017 – 2020, der bl.a. bygging av ny idrettshall i Torpa er lagt inn i 

investeringsbudsjettet for 2018. Idrettshallen i Torpa ligger inne i forslaget til prioritert 

handlingsprogram for anleggsbygging med mulighet å søke spillemidler i 2018. 

Begrepet flerbrukshall er tatt ut av kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemiddelordningen)». Det er derfor naturlig at en går 

over til konsekvent å bruke begrepet idrettshall i den kommunale planen. 

Anleggene; Skiløype, Rulleskitrase (asfalt) og Lysanlegg, tas ut av prioritert 

handlingsprogram.  

 

Innspill fra Oppland Fylkeskommune Kulturarvenheten, dat. 10.11.16 (vedlegg nr. 6). 

Kulturvernenheten ber kommune vurdere om det under pkt. 3.1.8. i den kommunale planen 

bør komme fram hva som skal gjøres for å avklare tiltakene i forhold til kulturminner (utover 

henvisningen til kulturminneplanen). 

 

Vurdering: 

Etter andre setning i fjerde avsnitt i kapittel 3.1.8 tilføyes følgende: «Hensynet til 

kulturminner skal avklares i hvert enkelt tilfelle. Det vil si når nye anleggsområder vurderes 

avsatt til idrettsformål og ved utvidelse eller rehabilitering av eksisterende anlegg». 

 

Innspill fra Nordre Land Idrettsråd, dat. 11.11.16 (vedlegg nr. 7). 

I flg. idrettsrådet er det ikke er samsvar mellom føringer ift. folkehelse, viktigheten av fysisk 

aktivitet for alle befolkningsgrupper og handlingsplaner og økonomiske rammer. Idrettsrådet 

mener at bl.a. lavere tilskudd til brøyting av skiløyper og fjerning av gratis halleie i 

Dokkahallen vil få store konsekvenser for aktiviteten i idrettslagene. Rådet uttrykker også 

bekymring for at planen er defensiv i forhold til bygging av ny idrettshall i Torpa og 

rehabilitering av anlegg, bl.a. friidrettsanlegget på Dokka stadion. 

 

Vurdering: 

Innspillet fra idrettsrådet imøtekommes delvis med formannskapets vedtak i sak 136/16 

handlings- og økonomiplan 2017 – 2020, der gratis halleie i Dokkahallen og bygging av ny 

idrettshall i Torpa er lagt inn i budsjett/investeringsbudsjett. Forutsatt at kommunestyret 

under behandlingen av budsjett 2017 fatter tilsvarende vedtak, kan gratis halleie i 

Dokkahallen legges inn i plandokumentet. Forslaget fra idrettsrådet kan i så fall 

imøtekommes på dette punktet. Idrettshall i Torpa er omtalt i vurderingen av innspillet fra 

Torpa IL. Rehabiliteringen av friidrettsanlegget på Dokka stadion er omtalt i vurderingen av 

innspillet fra Nordre Land IL. 

 

Innspill fra Oppland Fylkeskommune Næring og samfunn, dat. 14.11.16 (vedlegg nr. 8). 

Oppland Fylkeskommune fastslår at Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

2017 – 2020 tilfredsstiller kravene fra Kulturdepartementet i forhold til søknader spillemidler 

til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Fylkeskommunen påpeker videre at kommunen i 

planen bør vise til ny stortingsmelding om friluftsliv; Meld. St. 18 (2015-2016), Friluftsliv – 

Natur som kilde til helse og livskvalitet. Det påpekes også bl.a. at Folkehelse- og 



levekårsundersøkelsen i Oppland i 2014 og Ungdata-undersøkelsene fra 2010, 2012 og 2015 

burde være relevant for Nordre Lands kommunale plan. Dessuten oppfordrer 

Fylkeskommunen til å vise til Regional plan for folkehelse 2012 – 2016 under regionale 

føringer. 

 

Vurdering: 

Fylkeskommunens innspill imøtekommes på alle vesentlige punkter. Bl.a. legges resultater 

fra Folkehelse og levekårsundersøkelsen i Oppland i 2014 og Ung data undersøkelsene inn 

som nye underkapitler 3.4.4. og 3.4.5. på sidene 43 og 44. I underkapittel 3.1.2., side 28, 

vises det til; Meld. St. (2015-2016), Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, 

samtidig som et utdrag fra stortingsmeldingens sammendrag tilføyes. Henvisning til Regional 

plan for folkehelse 2012-2016 er lagt inn i planen som underkapittel 3.2.4. på side 35. 

 

Innspill fra Nordre Land IL, udatert (vedlegg nr. 9). 

Nordre Land IL uttrykker stor misnøye med forslagene om å redusere tilskuddet til 

løypebrøyting og innføring av leie i Dokkahallen. Laget tilkjennegir en lang rekke 

argumenter mot disse forslagene og nevner flere eksempler på mulige uheldige konsekvenser 

tiltakene vil kunne få for lagets medlemmer og aktiviteten i de idretter som rammes. Nordre 

Land IL viser til avtalen mellom kommune og idrettslaget fra 1988, der kommune forplikter 

seg til å rehabilitere friidrettsanlegget på Dokka stadion til et moderne friidrettsanlegg. 

 

Vurdering: 

Innspillet fra Nordre Land IL er delvis i tråd med formannskapets vedtak i sak 136/16 

handlings- og økonomiplan 2017 – 2020, der bl.a. gratis halleie i Dokkahallen er lagt inn i 

budsjett 2017. Forutsatt at kommunestyret under behandlingen av budsjett 2017 fatter 

tilsvarende vedtak, kan gratis halleie i Dokkahallen legges inn i plandokumentet. Forslaget 

fra Nordre Land IL kan i så fall imøtekommes på dette punktet. Det ligger ikke an til at 

tilskuddet til brøyting av skiløyper opprettholdes på samme nivå som i 2016. Når det gjelder 

rehabiliteringen av friidrettsanlegget, er det foreløpig ikke kommet til noen endelig 

avklaring.  

  

Rådmannen foreslår at kommunestyret vedtar Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2016 – 2020 slik den fremgår av sakens vedlegg nr. 1 (inkl. endringene som er 

nevnt ovenfor). 

  

Som vist i forslaget til prioritert handlingsprogram for anleggsutbygging 2017 – 2018 

(Kommunal plan side 58), foreslår rådmannen at det prioriteres totalt 2 spillemiddelsøknader 

fra Nordre Land i 2017. Av disse er 1 i kategorien ordinære anlegg og 1 i kategorien 

nærmiljøanlegg.  

 

Sluttutbetalingen på kr. 45.000,- til aktivitetsanlegget på Brovold er det eneste aktuelle 

tilskuddet til bygging og rehabilitering av nærmiljøanlegg og idrettsanlegg i 2017. 

 

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/rehabilitering. 

 

 

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 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2017 – 2020, som vist i sakens vedlegg nr. 1. 

 

2. Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknadene fra Nordre Land for 2017 på 

følgende måte: 

 

A. Ordinære anlegg. 

1. Idrettshus, Åmot (Torpa IL) 

 

B. Nærmiljøanlegg. 

1. Flerbruksanlegg, Dokka barneskole (Nordre Land kommune) 

 

 3. Kommunestyret fordeler det kommunale tilskuddet til bygging av lagseide 

nærmiljøanlegg og idrettsanlegg for 2017 på følgende måte: 

 

Aktivitetsanlegg HC, Brovold (Nordre Land IL) kr.  45.000,- 

Totalt       kr.  45.000,- 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  5. desember 2016. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 
 

 

 

 

 





















































Lnr.: 14090/16 

Arkivsaksnr.: 16/1955 

Arkivnøkkel.: NAVN Dæhli grendehus 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til: 

 Søkerne 

 Økonomiavdelingen, her 

 Administrasjonen for oppfølging  

 

 

TILSKUDD FRA GRENDEHUSFONDET 2016  

 

Sammendrag: 

 

Grendehusfondet ble opprettet i forbindelse med Dokkautbyggingen. Avkastningen 

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

 

Grendehusfondets avkastning for 2016 er anslått til kr. 22.000,-. Rådmannen foreslår at 

tilskuddet fordeles med kr. 7.300,- til Åsli Skole og kr. 14.700,- til Klinkenberghaugen.  

 

Vedlegg: 

  

 Notat, datert 18. november 2016, vedr. tidligere fordelinger av tilskudd fra 

Grendehusfondet. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 6 søknader om tilskudd fra Grendehusfondet 2016. 

 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 

2016. Dette er det samme beløpet som i 2015. Fristen for å søke om tilskudd fra 

Grendehusfondet var i år satt til 1. november. Søknadsskjema ble sendt ut til aktuelle søkere i 

oktober. Ved fristens utløp hadde administrasjonen mottatt 6 søknad (mot 1 i 2015).  

 



 

Søker (nr. og navn) 

 

Formål 

 

Kostnad 

Søknads-

sum 

Siste 

tilskudd 

1. Dæhli Kretshus Innkjøp og installasjon av 

konvektionovn. 

 

85.000 

 

59.000 

 

2015 

2. Valatun Grendehus Utvendig beising, leie av 

lift og nytt tak på 

inngangsparti. 

 

 

42.000 

 

 

17.000 

 

 

2013 

3. Helselagets Hus Skifting av 7 vinduer og 

etterisolering inkl. 

isolasjon, reisverk mm. 

 

 

96.800 

 

 

61.800 

 

 

2012 

4. Åsli Skole (Kretshus) Utvendig maling, 

snekkerarbeid/vedlikehold 

av inngangsparti. 

 

 

13.000 

 

 

10.000 

 

 

1989 

5. Nordli Forsamlingshus (Vel) Nytt kjøkkenvindu, rep. 

eksisterende vinduer, 

skifting takrenner, rep. tak 

 

 

35.000 

 

 

20.000 

 

 

2014 

6. Klinkenberghaugen Innkjøp og installasjon av 

basketballkurv 

 

25.000 

 

20.000 

 

2011 

Sum  296.800 167.800  

 

 

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.  

  

Samlet søknadssummen for årets søknader er kr. 167.800,- mot kr. 69.000,- i 2015 (kun 1 

søknad). Antall søkere er 6, noe som er høyere enn de to soste årene (3 i 2014 og 1 i 2015), 

men mindre enn i 2103 (8 søknader). Rådmannen mener det er grunn til å tro at det relativt 

lave antallet søknader i hovedsak 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 

tildelingen. Åsli Skole (Kretshus) fikk sist tilskudd fra Grendehusfondet så langt tilbake som 

i 1989, og har totalt kun mottatt kr. 25.000,- fra fondet. Åsli Skole søker om kr. 10.000,- til 

utvendig maling og vedlikehold av inngangsparti. Av de 5 øvrige søkerne er det 

Klinkenberhagen det er lengst siden fikk siste tilskudd (2011). Klinkenberghaugen søker om 

kr. 20.000,- til innkjøp og installasjon av basketkurv. Sistnevnte søknad dreier seg ikke om 

tiltak i selve huset, men en basketkurv vil trolig skape aktivitet i og/eller i tilknytning til 

huset, og rådmannen vurderer det slik at tiltaket kan kategoriseres som utstyr (j.fr. 

vedtektene). Begge søknadene vurderes som relevante, realistiske og velbegrunnede, og 

rådmannen foreslår at avkastningen for 2016 - kr. 22.000,- fordeles prosentvis mellom Åsli 

Skole og Klinkenberghaugen.  

 

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 2016 fordeles slik: 

Åsli Skole  kr.   7.300,-  

Klinkenberghaugen kr. 14.700,- 

Sum   kr. 22.000,- 

 

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  18. november 2016. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 

 

 

 









Lnr.: 14776/16 

Arkivsaksnr.: 16/2183 

Arkivnøkkel.: 076 C  
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til: Administrasjonen for oppfølging. 

 

NORDRE LAND PRISEN 2016  

 

Sammendrag: 

 

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

Administrasjonen har mottatt 5 forslag på 4 forskjellige kandidater til Nordre Land-prisen for 

2016. 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 prisvinner. 

 

Vedlegg: 

  

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

2. Forslag Nordre Land-prisen 2016: Nils Håkon Sandersen, datert 09.11.16, fra Karin 

Lindahl. 

3. Forslag Nordre Land-prisen 2016: Liv Marie Simensveen, datert 11.11.16, fra Bente 

Øverby. 

4. Forslag Nordre Land-prisen 2016: Nils Håkon Sandersen, datert 28.11.16, fra Sverre 

Lindahl. 

5. Forslag Nordre Land-prisen 2016: Arnfinn Eng, datert 01.12.16, fra Linda Nilsen på 

vegne av Nordre Land SV. 

6. Forslag Nordre Land-prisen 2016: Torpa Bygdekvinnelag, datert 01.12.16, fra Anne 

Ingeborg Terningen. 

 

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) 

 Dag Magne Staurheim (2015) 

 

Rådmannen finner det også relevant å nevne tidligere foreslåtte kandidater. Her er tidligere 

prisvinnere 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) 

 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) 

 

I flg. statuttene tildeles Nordre Land-prisen enkeltpersoner, grupper, lag eller foreninger fra 

Nordre Land som i løpet av året, eller gjennom en årrekke, har gjort en særlig stor og 

verdifull innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet. Hovedutvalget kan gi prisen til en av 



de foreslåtte kandidatene eller en kandidat utvalget selv foreslår. Hovedutvalget kan 

eventuelt vedta at prisen ikke skal deles ut.   

 

Kommunens innbyggere ble informert om muligheten til å foreslå kandidater til 

kulturprisvinner i kulturkalenderen for november. Fristen for å sende inn forsalg ble satt til 1. 

desember. Etter planen deles Nordre Land-prisen 2016 ut av ordføreren sammen med 

Frivilligprisen og Sverre Kolteruds Idrettspris på arrangementet «Kulturlivets Årskavalkade» 

i Sentrum kino onsdag 28. desember 2016.  

 

Ved forslagsfristens utløp hadde administrasjonen mottatt 5 skriftlige forslag på 4 

forskjellige kandidater til Nordre Land-prisen for 2016: 

  

Forslag: Nils Håkon Sandersen. 

Begrunnelse: Daglig leder av AS Valdresbanen. Bosatt i Råde, men tilbringer mye tid i 

Nordre Land der han gjør en uvurderlig innsats for bevaring av Valdresbanen. 

(Også foreslått til Frivilligprisen 2016). Ytterligere opplysninger i vedlegg 2 

og 4. 

Forslagsstiller: Karin Lindahl og Sverre Lindahl. 

 

Forslag: Liv Marie Simensveen. 

Begrunnelse: 40 års jubileum som trener for Rytmisk Gymnastikk i Nordre Land IL. Også 

dommer i mange internasjonale mesterskap. Ytterligere opplysninger i 

vedlegg 3. 

Forslagsstiller: Bente Øverby. 

 

Forslag: Arnfinn Eng. 

Begrunnelse: 60-årsjubilanten har gjennom flere tiår nedlagt særdeles stor og verdifull 

innsats innenfor det utvidete kulturbegrepet. Deltar, eller har deltatt, aktivt 

innenfor blant annet sang og teater, ungdomslag, historiske monument, 17. 

mai-feiring og Framsteg tidende. Ytterligere opplysninger i vedlegg 5.  

Forslagsstiller: Linda Nilsen på vegne av Nordre Land SV. 

 

Forslag: Torpa Bygdekvinnelag. 

Begrunnelse: Mange års innsats fro bygdekultur, kvinnekultur, kvinners rettigheter og 

muligheter, mattradisjoner m.m. Bygdedager på Dokka og mange 

arrangementer i Torpa, innsamling NBKs hjelpefond og Internasjonal 

Solidaritet. (Også forslått til Frivilligprisen 2016). Ytterligere opplysninger i 

vedlegg 6. 

Forslagsstiller: Anne Ingeborg Terningen. 

 

Utgifter forbundet med Nordre Land-prisen dekkes over kulturenhetens ordinære budsjett for 

2016. 

 

Vurdering: 

 

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

Saken legges derfor fram til behandling uten forslag til prisvinner.  

 



Rådmannen foreslår at Nordre Land-prisen 2016 deles ut på arrangementet Kulturlivets 

Årskavalkade i Sentrum kino onsdag 28. desember 2016.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen legger saken fram til behandling i Hovedutvalg for Levekår med slikt forslag til 

vedtak. 

 

1. Hovedutvalg for levekår tildeler Nordre Land-prisen 2016 til X X. 

 

2. Nordre Land-prisen 2016 deles ut på arrangementet Kulturlivets Årskavalkade i 

Sentrum kino onsdag 28. desember 2016.  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. desember 2016. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 

 

 

 

 

 
















	Hovedutvalg for levekår 13.12.2016
	SAKSLISTE - MØTE I HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR DEN 13.12.2016.
	PS 2016/41 ORIENTERINGER
	ORIENTERINGER

	PS 2016/42 REFERAT
	REFERAT
	SAMLET SAKSFREMSTILLING - POLITISK ORGANISERING


	PS 2016/43 DELEGERTE SAKER
	DELEGERTE SAKER

	PS 2016/44 KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
	KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
	Prioritering av spillemiddelsøknader fra Nordre Land 2017 - uttale fra Nordre Land Idrettsråd
	Kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg 2017 - uttale fra Nordre Land Idrettsråd. 
	Innspill fra Nordre Land Ungdomsråd, datert 24. oktober 2016.
	Innspill fra Torpa IL, datert 03.11.16.
	Innspill fra Oppland Fylkeskommune Kulturarvenheten, datert 10.11.16.
	Innspill fra Nordre Land Idrettsråd, datert 11.11.16.
	Innspill fra Oppland Fylkeskommune Næring og samfunn, datert 14.11.16.
	Innspill fra Nordre Land IL, udatert.
	Formannskapet sak 136/16, Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017.


	PS 2016/45 TILSKUDD FRA GRENDEHUSFONDET 2016
	TILSKUDD FRA GRENDEHUSFONDET 2016
	Notat, datert 18. november 2016, vedr. tidligere fordelinger av tilskudd fra Grendehusfondet.


	PS 2016/46 NORDRE LAND PRISEN 2016
	NORDRE LAND PRISEN 2016
	Statutter for Nordre Land-prisen, vedtatt av kommunestyret i 1996.
	Forslag Nordre Land-prisen 2016: Nils Håkon Sandersen, datert 09.11.16, fra Karin Lindahl.
	Forslag Nordre Land-prisen 2016: Liv Marie Simensveen, datert 11.11.16, fra Bente Øverby.
	Forslag Nordre Land-prisen 2016: Nils Håkon Sandersen, datert 28.11.16, fra Sverre Lindahl.
	Forslag Nordre Land-prisen 2016: Arnfinn Eng, datert 01.12.16, fra Linda Nilsen på vegne av Nordre Land SV.
	Forslag Nordre Land-prisen 2016: Torpa Bygdekvinnelag, datert 01.12.16, fra Anne Ingeborg Terningen.




