
INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 13.06.2017 

 

 
SAK 33/17 DIGITALE SAKSPAPIRER   
 
Behandling i Formannskapet 07.06.2017 i sak 65/17 

 
Innstilling/vedtak: 

1. Alle utvalg og råd går over til bare digitale sakspapirer.  

2. Det anskaffes nettbrett til faste medlemmer i kommunestyret og hovedutvalget, 

eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Varamedlemmer som 

innkalles, og medlemmer i ungdomsrådet kan låne nettbrett med sakspapirer til bruk i 

møtet. jfr. Alternativ 1 i saksframstillingen.  

3. Det innføres en kompensasjonsordning for de som velger å bruke eget utstyr i møter, i 

stedet for en kommunal IPAD, på kr. 1000,- pr år.  

4. Anskaffelsen av IPADer finansieres fra investeringsmidlene bevilget til 

digitaliseringsprosjektet. 

5. Kompensasjonsordningen finansieres ved reduserte papir-, porto- og 

kopieringsutgifter.   

 

SAK 34/17 LOKAL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM 

ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR 

HELDØGNS TJENESTER  

 
Behandling i Formannskapet 07.06.2017 i sak 60/17 

 
Innstilling/vedtak: 
Kommunestyret vedtar Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og observasjonslister, 

datert 13. juni 2017. 
 

 

SAK 37/17 FYLKESMANNENS TILSYNSRAPPORT OM LAND 

BARNEVERNTJENESTE  

 
Behandling i Formannskapet 07.06.2017 i sak 66/17 

 
Innstilling/vedtak: 

1. Fylkesmannens foreløpige tilsynsrapport om Land barneverntjeneste datert 12. mai 

2016 tas til etterretning. 

2. Prosjekt Land barneverntjeneste – forsvarlige tjenester, gjennomføres, slik at målene 

for tjenesten kan nås og avvikene som fylkesmannen har dokumentert, kan lukkes. 

 



SAK 38/17 ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL FOR GJØVIK 

KRISESENTER  

 
Behandling i Formannskapet 07.06.2017 i sak 67/17 

 
Innstilling/vedtak: 
Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, 

Østre Toten og Gjøvik kommune om etablering av et vertskommunesamarbeid om 

krisesentertjenester etter Kommunelovens § 28-1 b, godkjennes. Det forutsettes at alle 

samarbeidskommunene nevnt i pkt 1, godkjenner forslag til avtale og delegerer myndighet til 

å treffe nødvendige administrative avgjørelser på samarbeidskommunens vegne til 

vertskommunen, Gjøvik kommune. 

 

 
SAK 39/17 STØTTE TIL UTTALELSE FRA STYRET I LANGSUA  
 

Behandling i Formannskapet 07.06.2017 i sak 69/17 

 
Innstilling/vedtak: 
 

Nordre Land kommune støtter følgende uttalelse fra styret i Langsua Nasjonalpark: 

 

Langsua nasjonalparkstyre er orientert om at det i flere tilfeller har blitt endret rammer og 

forutsetninger fra Miljødirektoratet i forbindelse med behandlingen av vår besøksstrategi. De 

forutsetningene som fra direktoratets side ble signalisert i startfasen av arbeidet som en 

rettesnor, har blitt endret under vegs. Dette har som direkte konsekvens resultert i manglende 

framdrift og muligheter for å gjennomføre planlagte og viktige tilretteleggingstiltak for besøk 

i 2017.  

Styret mener at handlemåten fra Miljødirektoratet er uakseptabel. Premisser og signaler som 

er gitt, både skriftlig og muntlig i egne møter, har ikke blitt fulgt opp, men snarere endret til 

motsatte signaler av det man har gitt i starten av dialogen. Samtidig følges ikke de generelle 

rammene som er fastsatt for utvikling av besøksstrategier. Dette skaper både uforutsigbarhet 

og viser en manglende respekt for det lokale forvaltningsapparatet og det ansvaret vi har. 

Handlingsrommet er borte, og totalt sett medfører dette at styret ikke blir i stand til å 

gjennomføre de oppgavene vi er satt til.  

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen vi opplever at direktoratet har satt oss i, ber Langsua  

nasjonalparkstyre om et møte med både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet 

innen 01.07.17.  
 

 

SAK 40/17 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT  

 
Behandling i Formannskapet 07.06.2017 i sak 68/17 

 
Innstilling/vedtak: 

1. Nordre Land kommune vedtar å etablere Gjøvik interkommunale barnevernvakt med 

Gjøvik som vertskommune ihht kommunelovens § 28-1 b. 

2. Samarbeidsavtale Gjøvikregionen barnevernvakt godkjennes. 



3. Foreslått budsjett godkjennes. 

4. Kommunestyret godkjenner at barnevernleder i Nordre Land kommune delegerer 

barnevernsjefen i Gjøvik kommune akuttmyndigheten i hht Lov om barneverntjenester 

§ 4-6 2. ledd utenfor kommunens ordinære åpningstid jf. Kommuneloven § 28-1 b og 

c. 
 

 

SAK 42/17 NORDRE LAND ASVO AS - VALG  

 
Behandling i Formannskapet 07.06.2017 i sak 57/17 

 

Innstilling/vedtak: 

Bjørn Saur, Ann Kirsti Seiersten og Geir Otto Andersson foreslås på nytt som 

styrerepresentanter i Nordre Land ASVO. 
 


