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Møtedato:  15.03.2017   Fra kl. 08.30 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 16/17 Til saknr.: 24/17 

   

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 17. mars 2017 

 

 

…………………………………………….. 

Ola Tore Dokken 

ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Godkjenning av saksliste og innkalling: 

 

SV foreslo følgende protokolltilførsel til innkallingen til 15.03.2017: 

SV beklager på det sterkeste at også det andre møtet i F-adm. I 2017 blir avlyst på grunn av 

manglende saker. 

F-adm har ikke bare har myndighet til å innstille til kommunestyret ved opprettelse av nye 

stillinger, men har også vedtaksmyndighet i saker som handler om organisasjons- og 

bemanningsplaner samt tvistespørsmål om tolking og praktisering av avtaler og reglement 

innen personalområdet. Derfor mener SV at det er meget uheldig at begge planlagte møtene i 

F-adm i 2017 så langt har blitt avlyst. 

F-adm. er det eneste møteforum hvor administrasjon, politikere og fagforeninger kan 

diskutere saker sammen.  OU-prosessen var ikke avsluttet i juni 2016 da sluttrapporten ble 

vedtatt. Det var da JOBBEN begynte. Overtallighet, omplasseringer, ubetalt spisepauser og 

minimum bemanningskrav i ulike enheter burde ikke bare diskuteres rundt lunsjbordene i de 

ulike enhetene og i avisen – men også rundt dette bordet her.  

Hvis det fra fagforeningens eller tjenesteområdeledernes side skulle oppstå behov for å drøfte 

saker før det planlagte F-adm. møtet i juni, håper jeg at ordføreren kan finne rom for det. 

 

Formannskapet sluttet seg enstemmig til protokolltilførselen. 

 

Ordfører foreslo følgende nye saker under orienteringssaker; 

- Sak 2: Kommunedelplan Synnfjell Øst utsettes, og behandles som sak 5. april. 

- Ny orienteringssak: Landmo - Utbedring av tak/ventilasjon over kjøkkenet. 

- Land barnevernstjeneste og tilsynsoppfølging. 

- Land Utvikling SA 

- Status vedr forhandlinger SØAS. 

 

Forslagene enstemmig vedtatt. 

 

Saker meldt inn til sak 24/17 Åpen post. 

- Regnskap for 2016 for Nordre Land kommune. 

- Utseendet på inngangspartiet til Nordre Land kommune. 

- Betaling for måltider ved Korsvold. 

- Invitasjon til et åpent møte ved Dokka vgs, «Grønne kommuner», onsdag 22. mars, kl. 

19-21. 

 

Vedtak: 

Saksliste og innkalling godkjent, inkludert protokolltilførsel fra SV. 

 

   

SAK NR.: 16/17  

ORIENTERINGER  

 

Behandling: 

 

1. Tjenesteområde Helse- og omsorg: Status for organisering og tjenester, planer 

fremover v/tjenesteområdeleder Tom Rune Bratlien. 

 

2. Kommunedelplan Synnfjell Øst: Utsatt. 

 

3. Landmo: Utbedring av tak/ventilasjon over kjøkkenet v/tjenesteområdeleder Per Olav 

Bergli. 



 

4. Status vedr. Land barnevernstjeneste og tilsynsoppfølging.  

Ordfører og rådmann redegjorde for oppfølging etter formannskapsmøte den 7. mars 

2017 og informerte om rapporten fra Ressurssenteret for omstilling i kommunene 

(RO), og at saken er avsluttet fra kommunens side. Videre ble det informert om 

oppfølging av tilsynsarbeidet. 

 

5. Land Utvikling SA v/ordfører Ola Tore Dokken. 

 

6. Status vedr forhandlinger SØAS v/ordfører Ola Tore Dokken. 

 

Vedtak: 

 

Orienteringssakene tatt til etterretning. 

 

 

  

SAK NR.: 17/17  

VIDEREFØRING AV MUSIKKREGION GJØVIK  

 

Behandling: 

 

Rådmannen fremmet følgende justerte innstilling, da bruk av disposisjonsfond fordrer 

behandling i kommunestyret; 

 

Rådmannen vil råde formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: 

1. Nordre Land kommune støtter videreføringen av Musikkregion Gjøvik, og går inn som 

eier med en årlig økonomisk driftsstøtte på inntil kr. 84.000,- + årlig regulering i.h.t. 

lønns- og prisvekst. 

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond i 2017 og innarbeides i 

driftsbudsjettet fra 2018. 

3. Rådmannen tillegges ansvaret for å følge opp videreføringen av Musikkregion Gjøvik. 
 

Forslag fra Arnfinn Eng om nye punkt 4 og 5 i innstillingen; 

4. Det forutsettes at bevilgningen ikke skal gå på bekostning av støtte til lokalt 

kulturarbeid. 

5. Deltakelse i prosjektet evalueres etter to år. 

 

AVSTEMMING: 

I Forslagene, samt rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 

 

Vedtak: 

 

1. Nordre Land kommune støtter videreføringen av Musikkregion Gjøvik, og går inn som 

eier med en årlig økonomisk driftsstøtte på inntil kr. 84.000,- + årlig regulering i.h.t. 

lønns- og prisvekst. 

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond i 2017 og innarbeides i 

driftsbudsjettet fra 2018. 

3. Rådmannen tillegges ansvaret for å følge opp videreføringen av Musikkregion Gjøvik. 



4. Det forutsettes at bevilgningen ikke skal gå på bekostning av støtte til lokalt 

kulturarbeid. 

5. Deltakelse i prosjektet evalueres etter to år. 

       

  

SAK NR.: 18/17  

GEOVEKSTPROSJEKT OPPLAND FKB-C 2017, FINANSIERING  

 

Behandling: 

 

Rådmannen foreslo følgende siste setning som tillegg til innstillingen; 

Prosjektet finansieres med disposisjonsfond i 2017, og innarbeides i driftsbudsjettet for 2018.  
 

AVSTEMMING: 

I Rådmannens innstilling og endringsforslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Kommunestyret bevilger 80.000,- i 2017 og 80.000,- i 2018 til Geovekstsamarbeidet 

for samfinansiering av periodisk ajourhold av grunnkart (FKB i C-områder)  

2. Prosjektet finansieres med disposisjonsfond i 2017, og innarbeides i driftsbudsjettet for 

2018.    

 

  

  

SAK NR.: 19/17  

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGENE 2017   

 

Vedtak: 

 

De reviderte vedtektene godkjennes. 

 

  

  

SAK NR.: 20/17  

SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET FRA SPÅTIND SKISENTER  

 

Behandling: 

 

Rådmannen la frem forslag om følgende endret innstilling; 

1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger kr. 20.000,- til Spåtind skisenter AS. 

Tilskuddet kan brukes til utvikling av brosjyre til Skisenteret. 

2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer 

fondet fra kr. 1 625 538,- til kr. 1 605 538,- 

 

AVSTEMMING: 

I Rådmannens forslag til justert innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 



Vedtak: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger kr. 20.000,- til Spåtind skisenter AS. 

Tilskuddet kan brukes til trykksaker og markedsføringstiltak. 

2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer 

fondet fra kr. 1 625 538,- til kr. 1 605 538,- 

  

  

SAK NR.: 21/17  

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ARRANGEMENT 2017  

 

Behandling: 

 

Tove Haug fratrådte som inhabil. 

 

Rådmannen foreslo følgende nye innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Landsbylauget kr. 100.000,- til 

gjennomføring av arrangementer i 2017 

2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer 

fondet fra kr. 2 777 102,- til kr. 2 677 102,-. 

 

Forslag fra Tore Stensrud om nytt punkt 3: 

Formannskapet oppfordrer Landsbylauget og medlemsbedriftene til å bli medlemmer i Land 

Utvikling SA fra 2018. 

 

AVSTEMMING: 

 

I Rådmannens justerte innstilling og forslaget fra Tore Stensrud enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Landsbylauget kr. 100.000,- til 

gjennomføring av arrangementer i 2017 

2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer 

fondet fra kr. 2 777 102,- til kr. 2 677 102,-. 

     3. Formannskapet oppfordrer Landsbylauget og medlemsbedriftene til å bli medlemmer i 

Land Utvikling SA fra 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAK NR.: 22/17  

SPÅTIND 1414 - SØKNAD OM DA-MIDLER  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Mieke Punie på vegne av Ap/SV: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Spåtind 1414 kr. 70.000 til gjennomføring 

og markedsføring av arrangementer i 2017. 

2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA- midler som reduseres fra 

2677.102,- til 2607.102,-.  

3. Formannskapet oppfordrer bedriftene i Spåtind 1414 til å bli med i Land Utvikling SA. 

 

Forslag fra Sp/H/B om alternativ innstilling: 

 

1. Søknaden synliggjør et godt initiativ, men formannskapet som fondsstyre avslår 

søknaden med følgende oppfordring; Spåtind 1414 oppfordres til å søke tilskudd til 

godt funderte arrangement i Synnfjellet i 2017. 

2. Formannskapet oppfordrer bedriftene i Spåtind 1414 til å bli med i Land Utvikling SA. 

 

AVSTEMMING: 

I Rådmannens innstilling falt enstemmig. 

II Forslag fra Ap/SV satt opp mot forslag fra Sp/H/B. Sp/H/B forslag vedtatt med 4 mot 

3 stemmer. 

 

Vedtak: 

 

1. Søknaden synliggjør et godt initiativ, men formannskapet som fondsstyre avslår 

søknaden med følgende oppfordring; Spåtind 1414 oppfordres til å søke tilskudd til 

godt funderte arrangement i Synnfjellet i 2017. 

2. Formannskapet oppfordrer bedriftene i Spåtind 1414 til å bli med i Land Utvikling SA. 

 

 

SAK NR.: 23/17  

DIGITALISERINGSPROSJEKT - PROSJEKTPLAN  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arnfinn Eng om tillegg til innstillingen: 

De publikumsrettede deler av digitaliseringsprosjektet må ikke innrettes slik at de reduserer 

innbyggernes valgfrihet. Det skal fortsatt være den enkelte innbyggers valg om vedkommende 

vil motta informasjon fra, eller kommunisere med kommunen digitalt, eller på papir. Den 

samme valgfrihet skal gjelde kommunens folkevalgte. 

 

Forslag fra rådmannen om ny hovedaktivitet «Elektronisk interkontroll innarbeides i 

prosjektplanen». 

 

AVSTEMMING: 

I Arnfinn Engs forslag falt med 5 mot 2 stemmer. 

II Rådmannens innstilling med tillegg i prosjektplanen om «elektronisk internkontroll» 

vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 



 

 

Vedtak: 

 

1. Prosjektplan for digitaliseringsprosjektet datert 08.03.17 godkjennes 

2. Hovedaktivitet «Elektronisk interkontroll» innarbeides i prosjektplanen. 

 

  

SAK NR.: 24/17  

ÅPEN POST  

 

Behandling: 

 

1. Regnskap for 2016 for Nordre Land kommune. Økonomirådgiver Henriette Hovdelien 

orienterte. 

2. Utseendet på inngangspartiet til Nordre Land kommune: Ordfører Ola T. Dokken tar 

saken opp med AS Sentrumsbygg. 

3. Betaling for måltider ved Korsvold: Tjenesteområdeleder Tom Rune Bratlien 

redegjorde for abonnementsordningen, og ordningen på Korsvold. 

4. Invitasjon til et åpent møte ved Dokka videregående skole, «Grønne kommuner», 

onsdag 22. mars, kl. 19-21. Mieke Punie informerte. 
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