
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

FORMANNSKAPET 

 

Møtedato:  07.06.2017   Fra kl. 08.30 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 55/17 Til saknr.: 70/17 

   

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 Mieke Punie   

Medlem Tore Stensrud   

Medlem Linn T. Sunne   

Varamedlem Øyvind Ulsaker                               Arnfinn Eng 

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 12. juni 2017 

 

 

…………………………………………….. 

Ola Tore Dokken 

ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Godkjenning av saksliste og innkalling: 

 

Rådmannen foreslo å trekke sak 63/17. 

 

Orienteringene ble bestemt tatt til slutt. 

 

Saker meldt inn til Åpen post: 

 

Fra Mieke Punie, SV: 

1. Barsokvegen, ferdigstillelse.  

2. Nettoverføring av kommunestyremøter. 

3. Kommunal plan for helse- og omsorg, framdrift og styringsgruppe. 

4. Fagertun, og bruk av boenhetene.  

5. Flyktninger som ressurs, status i prosjektet. 

Fra Tore Stensrud, AP: 

6. Salg av boligfelt Torstumoen, status. 

 

Saksliste og innkalling godkjent. 

 

  

SAK NR.: 55/17  

ORIENTERINGER  

 

Behandling: 

 

1. Politiets forebyggende arbeid inn mot ungdomsgruppen i kommunen 

2. Nav og publikum 

 

 

Vedtak: 

 

Orienteringer utsatt. 

 

 

   

SAK NR.: 56/17  

DELEGERTE SAKER  

 

Behandling: 

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1179 05.05.2017 DS  46/17 SIF//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1183 05.05.2017 DS  47/17 KULT//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS 

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1190 05.05.2017 DS  48/17 KULT//ROK Q50 &70  



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

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

17/1224 08.05.2017 DS  49/17 KULT//SVL 223   

 Oppland fylkeskommune - kulturarvenheten Søknad innvilget 

SØKNAD FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE OM TILSKUDD TIL NY 

GANGBRU VED MØLLERSTUFOSSEN  

 

17/1169 08.05.2017 DS  50/17 KULT//SVL 223 C   

 Dokka barnehage v/ Tone M. Brattrud Søknad innvilget 

SØKNAD FRA DOKKA BARNEHAGE OM STØTTE TIL TUR TIL 

VITENSENTRET PÅ GJØVIK  

 

17/688 12.05.2017 DS  51/17 KULTUR//SVL            NAVN  

 Dokka og omegn pensjonistlag Søknad innvilget 

KOMMUNALT TILSKAUDD TIL FEIRINGEN AV 1. OG 17. MAI 2017  
 

Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/803 15.05.2017 DS  52/17 SAMF//MOG 252   

 ******************************** Søknad avslått 

SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1309 15.05.2017 DS  53/17 SAMF//MOG NAVN ******* 

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

SØKNAD OM STARTLÅN TIL REFINANSIERING AV KREDITTGJELD  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1313 16.05.2017 DS  54/17 SAMF//MOG NAVN ****** 

 *********************** Søknad avslått 

SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1306 19.05.2017 DS  55/17 KULT//ROK Q50 &70  

 *************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1336 19.05.2017 DS  56/17 SAMF//MOG NAVN *****  

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

SØKNAD OM STARTLÅN TIL REFINANSIERING AV KREDITTGJELD  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1363 26.05.2017 DS  57/17 KULT//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 

17/566 29.05.2017 DS  58/17 KULT//SVL 614 &53  

 Dokka Skolekorps Søknad innvilget 



SØKNAD FRA DOKKA SKOLEKORPS OM FRITAK FOR LEIE AV 

ØVINGSLOKALER I SENTRUM KINO 2017  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1372 30.05.2017 DS  59/17 KULT//ROK Q50 &70  

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

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 

 

 

Vedtak: 

 

Delegerte saker utsatt. 

 

 

   

SAK NR.: 57/17  

NORDRE LAND ASVO AS - VALG  

 

Behandling: 

 

Forslag fra ordfører; 

- Alle tre som er på valg foreslås på nytt 

 

Avstemming: 

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

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

styrerepresentanter i Nordre Land ASVO. 

 

 

   

SAK NR.: 58/17  

SØKNAD OM STØNAD TIL HAGEFESTIVAL PÅ DOKKA - 2017  

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Hageselskapet Nordre Land kr. 30.000,- til 

gjennomføring av hagefestivalen 2017. 

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

fondet fra kr. 1.771602,-, til kr. 1.747.102,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAK NR.: 59/17  

SØKNAD OM MIDLER TIL ARRANGEMENT - FJELLFESTEN 2017  

  

Behandling:  

 

Forslag fra SV/AP: 

Saken utsettes. 

 

Avstemming: 

SV/AP forslag enstemming vedtatt 

 

Vedtak: 

 

Saken utsatt. 

 

   

SAK NR.: 60/17  

LOKAL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE 

BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER  

 

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 NR.: 61/17  

UTREDNING AV AKTSOMHETSOMRÅDER FOR FLOM OG SKRED  

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet bevilger 100.000,- fra disposisjonsfondet til å få utført utredninger i 

2017 i de områdene der det kommer byggesaker som må utredes i forhold til reell fare. 

Disposisjonsfondet reduseres fra 18.020.289 til 17.920.289 

 

2. Det foretas en gjennomgang av aktsomhetskartene for Nordre Land og det lages en 

plan for prioritering av utredning av reell fare etter følgende kriterier :   
 

 Antall boliger innenfor aktsomhetsområdet 

 Antall fritidsboliger innenfor aktsomhetsområder 

 Næringsområder innenfor aktsomhetsområder 

 Sårbar infrastruktur innenfor aktsomhetsområder 

Fremdriftsplanen og kostnadsoverslagene danner grunnlag for en søknad om 

skjønnsmidler til utredningene i perioden 2018-2020. 

 

 

  

 



 

 

 

  

SAK NR.: 62/17  

NEDLEGGING AV TREKKERØR TIL B.A. FIBER  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen utarbeider en rutine som sikrer at det ved prosjekter som omhandler 

graving av VA-ledninger, gjøres en særskilt vurdering av om det samtidig skal stilles 

krav om legging av bredbåndsrør/-kabler. 

2. Kostnaden knyttet til legging av bredbåndsrør/-kabler synliggjøres særskilt, og i de 

tilfellene kommunen ikke er tiltakshaver/byggherre, legges det opp til egne 

forhandlinger mellom kommunen og annen utbygger om finansieringen. 

 

 

   

SAK NR.: 63/17  

PROSJEKTERING OG PLANLEGGING AV INVESTERINGSPROSJEKTER  

 

Vedtak: 

 

Saken trukket. 

 

 

   

SAK NR.: 64/17  

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST - REVIDERING  

 

Gunn Marit Øistad fratrådte som inhabil. Solveig Hovde tiltrådte. Dette pga av at Øyvind 

Ulsaker er 1 vara, og tiltrådte for Arnfinn. Solveig Hovde erstattet derfor Gunn M. Øistad. 

 

Norconsult informerte om sin eksterne vurdering av VA-planen, dimensjoneringsgrunnlag og 

vurdering av driftskostnader. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra  SV, uthevet nederst. 

 

SV krever en skriftlig redegjørelse av rådmannen i forbindelse med overprøvingen av vedtak 

fattet i formannskapet 18/5: punkt 12 (fritidsboligfeltene 32 og 33 i Krokhølen), 18  

(fritidsboligfelt 1 ved Spåtind), 20 a (fritidsboligfelt 2) og 20 b ( endring til hovedmål 

parkering). 

Disse vedtakene ble fattet på samme måte som alle andre vedtak med alminnelig flertall, eller  

enstemmig. Argumentene som rådmannen benytter i saksutredningen til 07.06 til disse 

punktene var kjent informasjon også til møtet den 18.05.2017. 

Derfor mener SV det er uholdbart at rådmannen overprøver punktene hvor «opposisjonen» 

vant fram – med støtte fra Bygdelista i forhold til fritidsbebyggelser og punktet om 

parkeringsplass som fikk enstemmig tilslutning. Det må da være på politikernes halvdel at det 

skal vedtas om hvilke sammenhengende naturområder og kulturminneområder som skal 

fredes i KDP og hvilke områder som kan stilles til disposisjon til næringsbasert hytteturisme. 



Vi stiller oss tvilende til lovhjemmelen til administrasjonens overprøving av vedtakene – og 

fremmer derfor forslaget om at vedtakene som ble fattet den 18.05 opprettholdes. 

 

SV’s krav og den skriftlige redegjørelsen ønskes protokollført. 

 

 

Forslag fra rådmannen om endret innstilling punkt 1-7 vedr. Vann- og avløpsplan: 

 

1. Punkt 1-7 utsettes til 30. august. 

2. Det gjennomføres en videre utredning frem mot formannskapet den mot 30. august; 

Videre utredning av egnethet av alternativ plassering av avløpsrenseanlegg. 

Avklaring av krav fra overordnede myndigheter ved alternativ plassering av 

avløpsrenseanlegg. 

Dialog med lokale parter og kommunen ivaretas i prosessen.  

 

Forslag fra rådmannen vedr. tillegg til innstillingen; 

 

1. Vedr. punkt 19, BFR3: Følgende innskjerpelser tas inn i kommunedelplanens 

bestemmelser; Utbygger må besørge planlegging, regulering, finansiering, utbygging og 

Fis-godkjenning av en ny trase for sprintløype menn før byggefeltet BFR3 tas i bruk. 

 

Forslag fra SV: 

Endret prioritering i rådmannens forslag vedr punkt 25, bokstav a)-c);  

a) Utfartsparkering,  

b) Tidligløyper  

c) Rulleskiløype. 

 

Forslag fra AP: 

Byggeområdene BFR32 og BFR33 tas ut av planen.   

 

Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista, om endringer/tillegg i rådmannens innstilling: 

1. Punkt 8. Fritidsboligfeltet BFR61 og 62 i Nylen beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

a) Det ønskes adkomstveg til Nylen inn fra Øytjernsætervegen. 

2. Endring i rådmannens innstilling punkt 12. vedr. BFR33: Området mellom BFT2 og 

til «masseuttak/lagringsplass» i BFR33, sør for brua, tas ut av planen. 

3. Fellestiltak kategori 1, punkt 25, bokstav b) Tidligløype legges rundt Endelausmyrene, 

samt tilførselsløyper med unntak av de strekninger som naturlig hører inn under et 

reguleringsplanområde. 

4. Punkt 27 om kommunalt bidrag til finansiering av fellestiltak utsettes til 30. august. 

 

 

Avstemming: 

 

I Forslaget fra SV om opprettholdelse av formannskapsvedtakene fra 18. mai, falt mot 1 

stemme. Rådmannens skriftlige redegjørelse er vedlagt protokollen. 

 

Vann- og avløp: 

II Forslag fra rådmannen om ny innstilling vedr. punkt 1-7 enstemmig, samt videre 

utredninger, enstemmig vedtatt. 

 

Byggeområder: 

III Rådmannens innstilling punkt 8. enstemmig vedtatt. 



IV Forslag om ny adkomstveg til Nylen, via Øytjernsætervegen, enstemmig vedtatt. 

V Rådmannens innstilling punkt 9. vedtatt mot 1 stemme. 

VI Rådmannens innstilling punkt 10, enstemmig vedtatt. 

VII Rådmannens innstilling punkt 11, BFR15, enstemmig vedtatt. 

IX Rådmannens innstilling punkt 12. BFR 32 og 33 samlet, satt opp mot forslag fra AP 

om å ta BFR 32 og 33 helt ut av planen. AP’s forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

X Rådmannens innstilling punkt 13 enstemmig vedtatt. 

XI Rådmannens innstilling punkt 14, BFT2 enstemmig vedtatt. 

XII Rådmannens innstilling punkt 15 BFR11 Gråberga, enstemmig vedtatt. 

XIII Rådmannens innstilling vedr punkt 16, Slugulia, enstemmig vedtatt. 

XIV Rådmannens innstilling vedr punkt 17, BFR6, enstemmig vedtatt. 

XV Rådmannens innstilling vedr punkt 18, BFR1, satt opp mot formannskapets vedtak 

18.5. Rådmannens innstilling vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

XVI Rådmannens innstilling vedr punkt 19, BFR3, med tillegg om innskjerping i 

rekkefølgebestemmelser og utredningskrav, enstemmig vedtatt. 

XVII Rådmannens innstilling vedr punkt 20, stemt over punktvis; 

• BFR4, enstemmig vedtatt. 

• BFR 2 vedtatt mot 1 stemme.  

• Rådmannens innstilling vedr GP1 satt opp mot forslag om endring til kun 

parkeringsformål. Endringsforslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer 

 

 

Fellestiltak: 

XVIII Rådmannens innstilling vedr punkt 21-24 enstemmig vedtatt. 

XIX Rådmannens innstilling vedr punkt 25 mht. prioritering av punkt a)-c) satt opp mot 

SV’s forslag om endret prioritering. Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme. 

XXI SP’s forslag om tidligløype rundt Endelausmyrene, samt at alle tilførselsløyper til 

tidligløypa legges i kategori 1, med unntak av de som naturlig hører inn under et 

reguleringsplanområde, enstemmig vedtatt. 

XXII Rådmannens innstilling punkt 25, bokstav c)-f) enstemmig vedtatt. 

XXIII Rådmannens innstilling bokstav g) satt opp mot AP forslag (om å ta ut sti opp til 

Knausen). AP’s forslag enstemmig vedtatt. 

XXIV Rådmannens innstilling vedr punkt 26, punkt b og c vedtatt enstemmig (punkt a 

utgikk). 

XXV Forslag fra SP om utsettelse av rådmannens punkt 27 enstemmig vedtatt. 

XXVI Rådmannens innstilling punkt 28 enstemmig vedtatt. 

 

Massetak 

XXVII Rådmannens innstilling punkt 29-32 enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Punkt 1-7 utsettes til 30. august. 

Det gjennomføres en videre utredning frem mot formannskapet den mot 30. august; 

Videre utredning av egnethet av alternativ plassering av avløpsrenseanlegg. 

Avklaring av krav fra overordnede myndigheter ved alternativ plassering av 

avløpsrenseanlegg. 

Dialog med lokale parter og kommunen ivaretas i prosessen.  

 

Byggeområder: 

8. Fritidboligfeltet BFR61 og 62 i Nylen beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 



9. Fritidsboligfeltet BFR52,53,54 og 55 i Åssætra beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

10. Fritidboligfeltet BFR48, Storslåttet revideres som vist i vedlagt KDP kart. 

11. Fritidsboligfeltet BFR15, Klevmosæterhøgda beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

12. Fritidsboligfeltene BFR32 og 33 i Krokhølen tatt ut av planen. 

13. Næringsområdet BN1 endres til kombinertformål og beholdes som vist i vedlagt KDP 

kart. 

14. Turist og friluftsformålet BFT2 beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

15. Fritidsboligformålet BFR11 fjernes og kravene til reguleringsplanområdet Gråberga 

får følgende tillegg i B13: 

a. Reguleringsplanområdet kan ved bortfall av en felles va løsning med tilknytting til 

Nordrumsætra lage en va-plan med felles løsning for alle hyttene innenfor dette 

reguleringsplanområdet. Ved en slik løsning kan reguleringsplanområdet 

nyttegjøre seg de tomtene som ligger i eksisterende reguleringsplan, mens alle nye 

tomter i KDP bortfaller. Skulle dette vise seg og ikke være gjennomførbart grunnet 

kostnader, utfordrende tekniske løsninger og/eller uforsvarlige terrenginngrep skal 

hytteenheter holdes til et minimum da konsekvensen vil være å videreføre tette 

tanker på permanent basis. Ved en slik løsning skal alle nye tomter i KDP bortfalle 

og eksisterende regulerte og eksisterende ubebygde fradelte tomter ikke benyttes. I 

tillegg tillates ikke anneks for varig opphold (dvs. med innlagt vann og 

sanitærløsninger). 

16. Hytteområdet Slugulia – Torkelhagenfeltet beholdes som LNF som vist i vedlagt KDP 

kart. 

17. Fritidsboligfeltet BFR6, Spåtind utvides som vist i vedlagt KDP kart 

18. Fritidsboligfeltet BFR1 , Spåtind utvides som vist i vedlagt KDP kart 

19. Fritidsboligfeltet BFR3 , Spåtind utvides som vist i vedlagt KDP kart, med følgende 

tillegg i bestemmelsene; Utbygger må besørge planlegging, regulering, finansiering, 

utbygging og Fis-godkjenning av en ny trase for sprintløype menn før byggefeltet 

BFR3 tas i bruk 

20. Fritidsboligfeltet BFR4 og 2 og BIA1, Spåtind beholdes som vist i vedlagt KDP kart, 

men GP1 omgjøres til rent Parkeringsformål. 

 

Fellestiltak: 

21. Fellestiltakene organiseres i kategori 1 og 2. 

22. Nordre Land kommune står som gjennomføringsorgan for fellestiltak kategori 1 jfr. 

føringer gitt i KDP. 

23. Nordre land kommune regulerer og prosjekterer fellestiltak kategori 1 jfr. føringer gitt i 

KDP. 

24. KDP stiller krav om avsatt kr. 40.000,- pr. fritidsenhet avsatt til gjennomføring av 

fellestiltak kategori 1. Oppfølges med utbyggingsavtaler 

25. Følgende fellestiltak tillegges kategori 1 i følgende prioritet: 

a) Rulleskiløype ved Spåtind Sport Hotell inkl. utfartsparkering ved fremtidig 

skistadion. 

b) Tidligløype rundt Endelausmyrene, samt tilførselsløyper med unntak av de 

strekninger som naturlig hører inn under et reguleringsplanområde. 

c) Utfartsparkering ved Nordrumsætra og Nylen 

d) Turvei parsell Hundrekroningen – Strangsæterveien og parsell Svinnningsæterbro 

– Gråberga bro, inkl. utfartsparkering ved Gråberga 

e) Turvei parsell Gråberga bro – Fremtidig skistadion 

f) Tilførselsløype/Turvei parsell Hansehoppet – Nylen 

26. Følgende fellestiltak tilleggs kategori 2 og kreves bygd gjennom 

reguleringsplanområdene: 

a) Utgår. 



b) Utfartsparkeringer ved Synnfjellporten, Hundrekroningen, sør for Hotellet. 

c) Badeplass i Krokhølen ved Lavvoen. 

27. Nordre Land Kommune går i tillegg til å bidra med regulering og prosjektering inn 

med følgende bidragssum: (fastsetting av sum utsatt) til gjennomføring av tiltak 1 og 

2. i kategori 1 jfr. planprogram. 

28. Kommunalt bidrag til vedlikehold av fellestiltak kategori 1 videreføres gjennom et 

arbeid med en kommunal ski og løypeplan parallelt med KDP prosessen. 

 

Massetak: 

29. Åssætra massetak (BRU1)– videreføres som foreslått i KDP med mulighet for 

utvidelse og krav om revidert reguleringsplan. 

30. Dokksfløy massetak (BRU2) – videreføres som foreslått i KDP med følgende 

tilleggskrav til reguleringsplan; konsekvensutredning av kulturminner, ivaretakelse av 

visuell synlighet og utredning og ansvarliggjøring i forhold til en evt. påvirkning på 

overførselstunnel og tilhørende tekniske installasjoner. 

31. Dokksfløy overskuddsmasser fra tunnelproduksjon – legges inn som LNF men med et 

bestemmelsesområde som tillater bruk av overskuddsmasser hvis det fremlegges 

dokumentasjon på godkjenning av masser. Området skal ikke ta i bruk eksisterende 

tilliggende urørte grusmasser. 

32. Massetak i Nylen – fjernes som beskrevet i foreslått KDP 

 

 

  

  

SAK NR.: 65/17  

DIGITALE SAKSPAPIRER   

 

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 NR.: 66/17  

FYLKESMANNENS TILSYNSRAPPORT OM LAND BARNEVERNTJENESTE  

 

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 NR.: 67/17  

ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL FOR GJØVIK KRISESENTER  

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

I Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

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 NR.: 68/17  

OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT  

 

 

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 NR.: 69/17  

STØTTE TIL UTTALELSE FRA STYRET I LANGSUA  

 

 

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 NR.: 70/17 

ÅPEN POST  

 

Behandling: 

 

1. Barsokvegen: Tjenesteområdeleder Per Olav Bergli redegjorde. Vegen ferdigstilles 

snarlig. 

2. Nettoverføring av kommunestyremøter: Prosjektleder Digitalisering redegjorde. Dette vil, 

hvis det vedtas, bli tatt i bruk, når nytt sak-arkivsystem er tatt i bruk.  

3. Kommunal plan for helse- og omsorg: Integreres i Kommuneplanens samfunnsdel. 

4. Fagertun: Rådmannen redegjorde for svar fra Tjenesteområde Velferd. 

5. Flyktninger som ressurs: Det ble redegjort for status. Rapport vil bli sendt ut. 

6. Torstumoen: Det ble redegjort fra rådmann og ordfører om salget. 

 

 

Vedtak:  

 

Sakene tatt til orientering. 

 

 

Ad. Sak 64/17, protokolltilførsel fra SV: Rådmannens redegjørelse. 

 

SV fremmet følgende krav til rådmannen; 

SV krever en skriftlig redegjørelse av rådmannen i forbindelse med overprøvingen av 

vedtak fattet i formannskapet 18/5: punkt 12 (fritidsboligfeltene 32 og 33 i Krokhølen), 

18  (fritidsboligfelt 1 ved Spåtind), 20 a (fritidsboligfelt 2) og 20 b ( endring til 

hovedmål parkering). 

Disse vedtakene ble fattet på samme måte som alle andre vedtak med alminnelig 

flertall, eller enstemmig. Argumentene som rådmannen benytter i saksutredningen til 

07.06 til disse punktene var kjent informasjon også til møtet den 18.05.2017. 

Derfor mener SV det er uholdbart at rådmannen overprøver punktene hvor 

«opposisjonen» vant fram – med støtte fra Bygdelista i forhold til fritidsbebyggelser 



og punktet om parkeringsplass som fikk enstemmig tilslutning. Det må da være på 

politikernes halvdel at det skal vedtas om hvilke sammenhengende naturområder og 

kulturminneområder som skal fredes i KDP og hvilke områder som kan stilles til 

disposisjon til næringsbasert hytteturisme. 

Vi stiller oss tvilende til lovhjemmelen til administrasjonens overprøving av vedtakene 

– og fremmer derfor forslaget om at vedtakene som ble fattet den 18.05 

opprettholdes. 

 

SV’s krav og den skriftlige redegjørelsen ønskes protokollført. 

 

 

Rådmannens svar; 

 

Formannskapet behandlet Kommunedelplan for Synnfjell Øst i et ekstra møte den 18. mai. 

Dette var lagt opp som en underveisbehandling, frem mot formannskapet 7. juni. 

Formannskapets vedtak den 18. mai innebar en utsettelse av alle punkt i rådmannens 

innstilling vedr. vann- og avløpsplan for Synnfjellet, flere byggeområder ble vedtatt tatt ut av 

planen, prioriteringen mellom de tre viktigste fellestiltakene ble tatt bort og rådmannen fikk 

flere nye utredningsoppgaver frem mot formannskapsmøtet den 7. juni. Dette er vesentlige 

punkt, som alene gir rådmannen et behov for å fremme en samlet innstilling. Det er for 

eksempel en klar sammenheng mellom byggeområder og infrastrukturutbygging, samt mellom 

kommunestyrets vedtak i planprogrammet om næringsbasert hytteutvikling og omfanget av 

byggeområder. 

 

Rådmannen fremmet dermed en innstilling til formannskapet den 7. juni som delvis gikk på 

tvers av formannskapets vedtak den 18. mai. Rådmannen vil understreke at en innstilling ikke 

innebærer en overprøving av formannskapets vedtak den 18. mai, da formannskapet den 7. 

juni hadde alle muligheter til på nytt å vedta det samme som den 18. mai, og dermed 

overprøve rådmannen.  

 

Formannskapets vedtak den 18. mai ble gjengitt ordrett i saksfremstillingen til den 7. juni, 

under rådmannens vurdering. Rådmannen la i sin vurdering stor vekt på å begrunne hvorfor 

rådmannens innstilling til den 7. juni avviker fra formannskapets vedtak den 18. mai. Det 

henvises til sak 64/17, og rådmannens vurdering. Rådmannen har en selvstendig 

innstillingsrett til formannskapet.   

 

Rådmannen ser imidlertid i ettertid at innstillingen i sak 64/17 også burde inneholdt 

formannskapets vedtak fra den 18. mai, som et av de tre alternative vedtak. Rådmannen 

ser også at det må være en åpen og avklarende drøfting av hvordan slike tunge 

prosesser, med «underveisbehandlinger», skal håndteres. Rådmannen vil uansett 

understreke at han forholder seg lojalt til alle endelige vedtak i politiske utvalg.   
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