
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

KOMMUNESTYRET 

 

Møtedato:  13.06.2017   Fra kl. 17.00 

Møtested: Kommunstyresalen 

Fra saknr.: 27/17 Til saknr.: 44/17 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27 av 27 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Ordfører Ola Tore Dokken   

Medlem Kristin Storbråten Stadsvold   

Medlem Per Ole Lunde   

Medlem Gunn Marit Øistad   

Medlem Øyvind Ulsaker   

Medlem Arne Goplen   

Medlem Tor Andreas Walhovd   

Medlem Hans Kristian Engeseth   

Medlem Gjermund Lyshaug   

Medlem Anne I. Terningen   

Medlem Randi Solveig Walhovd   

Medlem Tore Stensrud   

Medlem Marit Midthaugen Rønningen   

Medlem Ole Klokkersveen   

Medlem Kjetil Rudberg   

Medlem Grethe Sveen Rundhaug   

Medlem Gunnar Løkkebø   

Medlem Tore Halden   

Medlem Trygve Nybakke   

Medlem Mieke Punie   

Varaordfører Tove Haug   

Medlem Einar Østdahl   

Medlem Gunnar Berg   

Medlem Arnfinn Eng   

Medlem Solveig Løvaas Hovde   

Varamedlem Marianne E. Bjerke  Erik Olsen 

Varamedlem Unni Nysveen  Linn T. Sunne 

 

 

 



NORDRE LAND KOMMUNE, Kommunestyret, den 13. juni 2017  

 

 

…………………………………………….. 

Ola Tore Dokken 

ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Godkjenning av saksliste og innkalling: 

 

Merknad fra Marit Midthaugen Rønningen:  

For stor saksmengde og sakslister. Skrivefrister bør holdes. Saker kommer for sent. Øke antall 

møter på vårhalvåret. 

Foreslår at sak 44/17 blir utsatt på grunn av at saksframlegg ble lagt ut for sent.  

 

Merknad fra Tore Stensrud:  

Bør få regnskapet tilsendt på papir før formannskapsmøte og kommunestyremøte. 

 

Merknad fra Gunnar Løkkebø:  

For mye orienteringer. Slitne da det kommer til vedtakssaker. Vedtakssaker bør settes først og 

orienteringer til slutt.  

 

Merknader tatt til orientering. 

 

Saksliste og innkalling godkjent. 

 

Gunnar Løkkebø og Randi Solveig Walhovd valgt til å underskrive protokollen. 

 

  

SAK NR.: 27/17  

ORIENTERING  

 

Behandling: 

 

1. Orientering fra kontrollutvalget om gjennomføring av revisjonsprosjektet «Styring, 

ledelse og kontroll av barnevernet» 

2. Orientering om Vannområde Randsfjorden og Randsfjordsforbundet 

 

Vedtak: 

 

1. Orientering fra kontrollutvalget om gjennomføring av revisjonsprosjektet «Styring, 

ledelse og kontroll av barnevernet» 

 

Vedtak:  

Orientering tatt til orientering. 

 

2. Orientering om Vannområde Randsfjorden og Randsfjordsforbundet 

Håvard Lucasen orienterte om Vannområde Randsfjorden. Sekretær i 

Randsfjordsforbundet Gunnar Haslerud orienterte om Randsfjordsforbundet. 

 

Vedtak:  

Orientering tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAK NR.: 28/17  

REFERATER  

 

Behandling: 

 

1. Møteprotokoll fra møte i Kontrollutvalget i Nordre Land den 29. mai 2017. 

 

Vedtak: 

 

1. Møteprotokoll fra møte i Kontrollutvalget i Nordre Land den 29. mai 2017. 

 

            Vedtak:  

Referat tatt til etterretning. 

 

  

  

SAK NR.: 29/17  

AKSJONÆRAVTALE TOPRO AS  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar foreliggende utkast til aksjonæravtale for Topro AS. 

 

 

   

SAK NR.: 30/17  

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016  

 

Behandling: 

 

Forslag fra SV/AP: 

 

AP – og SV’s forslag til bruk av mindreforbruk. 

a. Mindreforbruket i 2016 , kr. 17.973.601,- disponeres slik: 

i. Kr. 2.100.000,- avsettes til næringsfondets 3-årig finansiering av Land Utvikling 

SA. 

           ii.   Kr. 98.750,- avsettes til disp. fond til dekning av husleie for 2016 til Landsbyen   

                 Næringshage. 

          iii.   Kr. 500.000,- avsettes til disposisjonsfond for driftsrelaterte investeringer i  

                 digitaliseringsprosjektet. 

         iv.    Helsesøstertjenesten styrkes med 300.000,-, psykisk helse med 600.000,-  

         v.     Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon styrkes med 153.000,- 

         vi.    Nordre Land skolene og SFO styrkes med 500.000,- 

         vii.   Kr. 100.0000,- overføres til flyktningfond. 

         viii.  Kr. 100.000,- til generell styrking av ungdomsrelatert aktivitet innenfor kultur. 

         ix.    Innenfor Stabsavdeling økonomi/IKT opprettes det inn ytterligere to IKT- 

                 læreplasser de neste to årene – ramme styrkes med kr. 36.000,- i 2017. 

         ix.    Kr. 13.485.851,- til disposisjonsfondet. 

 

Forslag fra Per Ole Lunde (SP): 

Det avsettes til nydyrkingsfond 2 mill. Redusere disposisjonsfondsavsetningen tilsvarende.  



Forslag fra Ola Tore Dokken (SP): 

Støtter AP/SV forslag om IKT-læreplasser med tillegg: dersom det er mulig for IKT-apparatet 

å ta imot lærling. 

 

Avstemming: 

1. Forslag punkt i. fra SV/AP, som er tilsvarende administrasjonens innstilling, 

enstemmig vedtatt. 

2. Forslag punkt ii. fra SV/AP, som er tilsvarende administrasjonens innstilling, 

enstemmig vedtatt. 

3. Forslag punkt iii. fra SV/AP, som er tilsvarende administrasjonens innstilling, 

enstemmig vedtatt. 

4. Forslag punkt iv. fra SV/AP falt med 10 mot 17 stemmer 

5. Forslag punkt v. fra SV/AP falt med 10 mot 17 stemmer 

6. Forslag punkt vi. fra SV/AP falt med 10 mot 17 stemmer 

7. Forslag punkt vii. fra SV/AP falt med 10 mot 17 stemmer 

8. Forslag punkt viii. fra SV/AP falt med 10 mot 17 stemmer 

9. Forslag punkt ix. fra SV/AP satt opp mot Dokkens forslag.  

Dokkens forslag vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 

10. Lundes forslag vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 

11. Innstilling med tillegg vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 

 

Vedtak: 

 

1. Årsregnskapet for 2016 vedtas. 

a. Mindreforbruket i 2016, kr 17.973.601,25,-, disponeres slik: 

i. Kr 2.100.000,- avsettes til Næringsfondet til 3-årig finansiering av Land 

utvikling. 

ii. Kr 98.750,- avsettes til disposisjonsfond til dekning av husleie for 2016 

til Landsbyen Næringshage. 

iii. Kr 500.000,- avsettes til disposisjonsfond for driftsrelaterte 

investeringer i Digitaliseringsprosjektet. 

iv. Innenfor Stabsavdeling økonomi/IKT opprettes det ytterligere to IKT-

læreplasser de to neste årene, dersom det er mulig for IKT apparatet å ta 

imot lærlinger – ramme styrkes med kr. 36.000,- i 2017 

v. Det avsettes til nydyrkingsfond 2 mill. Redusere 

disposisjonsfondsavsetningen tilsvarende.  

vi. Kr 13.238.851,25,- avsettes til generelt disposisjonsfond.  

 

2. Årsberetningen for 2016 vedtas. 

 

  

SAK NR.: 31/17  

ÅRSRAPPORT 2016  

 

Vedtak: 

 

Årsrapport 2016 med vedleggene styringskort og sluttrapporter investeringer 2016 tas til 

etterretning.  

 



  

SAK NR.: 32/17  

1. KVARTALSRAPPORT 2017  

 

Vedtak: 

 

Førstekvartalsrapporten 2017 tas til etterretning. 

 

   

SAK NR.: 33/17  

DIGITALE SAKSPAPIRER   

 

Behandling: 

 

Forslag fra Rådmannen: 

Endring i innstillingen punkt 3: kompensasjonen økes fra kr. 1000,- til kr. 1500,- pr. år. 

 

Forslag fra AP/SV: 

Tillegg i pkt 3. Og/eller en gjenkjøpsavtale av nettbrett etter endt valgperiode.  

Pkt 5. Det gis en grundig opplæring i bruk av utstyr for de som ønsker det.  

 

Forslag fra Arnfinn Eng (BL): 

Alle utvalg og råd går over til digitale sakspapirer, dog slik at de som ønsker det fortsatt skal 

kunne motta dokumentene på papir. 

 

Avstemming: 

i. Administrasjonens innstilling satt opp mot Engs forslag.  

Administrasjonens innstilling vedtatt med 15 mot 12 stemmer  

ii.   Administrasjonens innstilling med tillegg, enstemmig vedtatt. 

 

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 nettbrett, på kr. 1500,- pr år. Det innføres en gjenkjøpsavtale 

etter endt periode.  

4. Anskaffelsen av nettbrett finansieres fra investeringsmidlene bevilget til 

digitaliseringsprosjektet. 

5. Det gis en grundig opplæring i bruk av utstyr for de som ønsker det. 

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

          

 

  

 

  



SAK NR.: 34/17  

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.: 35/17  

KORSVOLD - OMBYGGING 4 ROM TIL 2 ENHETER  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Marit Midthaugen Rønningen (Ap):  

Nytt punkt 3: Det gis en orientering i Kommunestyret den 5. september om fremtidig bruk av 

Furuholtet. 

  

Forslag fra Per Ole Lunde (Sp): 

Investeringen finansieres gjennom disposisjonsfondet. 

 

Avstemming:  

1. Punkt 1 i innstillingen, enstemmig vedtatt. 

2. Administrasjonens innstilling satt opp mot Lundes forslag. 

Lundes forslag vedtatt med 26 mot 1 stemme. 

3. Rønningens forslag til nytt punkt 3, enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

 

1. Det bevilges kr. 520.000.- til ombygging og etablering av 2 nye omsorgsboliger på 

Korsvold. 

2. Investeringen finansieres gjennom disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet reduseres 

fra kr. 30.814.140,72,- til kr. 30.294.140,72,-. 

3. Det gis en orientering i Kommunestyret den 5. september om fremtidig bruk av 

Furuholtet. 

 

 

   

SAK NR.: 36/17  

FORVATNINGSREVISJONSRAPPORT - ANSETTELSESPROSEDYRER  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og har merket seg rapportens 

hovedkonklusjoner:  

 

a) Det synes som rutinen for innhenting av referanser ved tilsetting av eksterne søkere i 

hovedsak etterleves.  

 



b) Dokumentasjon fra samtaler med oppgitte referanser er mangelfull.  

 

c) For søkere som arbeider i kommunen fra før, eller som er kjent gjennom tidligere 

ansettelser, er det ikke blitt hentet inn referanser.  

 

d) Gjennomgått dokumentasjon viser at kommunen har innhentet politiattest for flertallet av 

de saker der det foreligger krav om slik attest.  

 

e) Kommunen følger gjeldende lovverk for oppbevaring av politiattester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven for de sakene det foreligger 

politiattester.  

 

f) Kommunen følger ikke gjeldende lov for oppbevaring av politiattester etter barnevernloven 

der det er krav om at politiattestene skal oppbevares så lenge vedkommende innehar 

stillingen/oppdraget.  

 

2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger om:  

 

a) Å styrke etterlevelsen av bestemmelsene i tilsettingsprosedyren om innsendelse av 

dokumentasjon fra samtaler med oppgitte referanser til HR avdelingen.  

 

b) Å innarbeide bestemmelser i tilsettingsprosedyren for innhenting av referanser for interne 

søkere og andre «kjente» søkere som har jobbet i kommunen tidligere.  

 

c) Å utarbeide rutinebeskrivelse for innhenting og oppbevaring av politiattester for å sikre at 

praksis er i henhold til gjeldende lovverk på området.  

 

d) Å dokumentere de vurderinger som blir foretatt når det ikke stilles krav om politiattester 

ved tilsetting i stillinger med lovfestet krav om politiattest.  

 

e) Å oppdatere arbeidsreglementet slik at det går fram at det også er krav om politiattest for 

stillinger etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven.  

 

3. Kommunestyret viser til revisjonsrapportens kartlegging av kommunens ansvar/rolle for å 

sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere og 

andre kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge 

(problemstilling 3 i rapporten). Med bakgrunn i kartleggingen ber kommunestyret rådmannen 

om:  

 

4. Å etablere rutiner som sikrer at kommunen, ved samarbeid med private organisasjoner, 

krever politiattest (barneomsorgsattest) av personer hos samarbeidspartnerne som utfører 

oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med 

utviklingshemming.  

 

 

  

 

 

 

  



SAK NR.: 37/17  

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.: 38/17  

ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL FOR GJØVIK KRISESENTER  

 

Behandling: 

 

Solveig Hovdes habilitet vurdert. Hovde funnet inhabil og fratrådte. 

Tove Haugs habilitet vurdert. Haug funnet habil. 

 

Forslag fra Tove Haug (H): 

Gjøvik krisesenter består som et IKS, men hvis flertallet i representantskapet oppløser IKS’et 

så deltar Nordre Land i vertskommunesamarbeidet. 

 

 

Avstemming: 

i. Haugs forslag satt opp mot administrasjonens innstilling. 

Haugs forslag vedtatt med 15 stemmer mot 12 stemmer. 

 

Vedtak: 

 

Gjøvik krisesenter består som et IKS, men hvis flertallet i representantskapet oppløser IKS’et 

så deltar Nordre Land i vertskommunesamarbeidet. 

       

 

  

  

SAK NR.: 39/17  

STØTTE TIL UTTALELSE FRA STYRET I LANGSUA  

 

Behandling: 

 

Marit Midthaugen Rønningen og Ola Tore Dokken vurdert som inhabil og fratrådte. 

 

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.: 40/17  

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.: 41/17  

VALGSTYRETS MEDLEM OG INNKALLING AV VARAMEDLEM  

 

Vedtak: 

 

Det innkalles varamedlem for medlemmet som ikke kan sitte som medlem i Valgstyret. 

 

 

   

SAK NR.: 42/17  

NORDRE LAND ASVO AS - VALG  

 

Vedtak: 

 

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

styrerepresentanter i Nordre Land ASVO AS 

 

 

  

  



SAK NR.: 43/17  

VALG TIL STYRET I VOKKS  

 

Behandling: 

 

Marit Midthaugen Rønningens habilitet vurdert. Rønningen funnet habil. 

Per Ole Lundes habilitet vurdert. Lunde funnet habil. 

 

Forslag fra AP/SV: 

Foreslår Liv Solveig Alfstad som medlem og Mieke Punie som varamedlem. 

 

Avstemming: 

I. Ap/SV forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Som styremedlemmer til styret i VOKKS AS velges: Liv Solveig Alfstad 

2. Som varamedlemmer til styret i VOKKS AS velges: Mieke Punie 

 

  

  

SAK NR.: 44/17  

REDEGJØRELSE FOR SALG AV BOLIGOMRÅDE TORSTUMOEN  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å selge Torstumoen til høystbydende. 
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