
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

FORMANNSKAPET 

 

Møtedato:  31.08.2017   Fra kl. 09.00 

Møtested: Kommunestyresalen 

Fra saknr.: 96/17 Til saknr.: 96/17 

   

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 04. september 2017 

 

 

…………………………………………….. 

Ola Tore Dokken 

ordfører



 

  

 

 

Godkjenning av saksliste og innkalling: 

Innkalling og saksliste med tilleggssaker, godkjent. 

 

 

SAK NR.: 96/17  

DISKUSJONSGRUNNLAG TIL FORMANNSKAPETS BUDSJETT-DAG 31. AUGUST 

2017.   

 

Behandling: 

 

Innledning fra rådmannen og stabsleder Økonomi/IKT, ut fra saksframstillingen og 

powerpointpresentasjon (distribuert på mail).  

 

Svar og kommentarer fra tjenesteområdelederne. 

 

Fra behandlingen: 

 

Innspill: 

 

1. Kommunebidraget: Nedtrappingen av eiendomsskatt fastholdes i perioden, men 

nedtrappingstakten kan vurderes.   

2. Ramme Tjenesteområde Helse og omsorg (driftsenhet hjemmetjeneste) styrkes med to 

stillingshjemler. 

3. Ramme Tjenesteområde Helse og omsorg: Betalingssatser praktisk bistand vurderes. 

4. Ramme Tjenesteområde Velferd: Helsesøstertjenesten bør vurderes. 

5. Ramme Tjenesteområde Kultur: Støtte til lag og foreninger vurderes inn mot 

kommunestyret 5. september.  

6. Ramme Tjenesteområde Samfunnsutvikling: I forbindelse med HP/budsjett 2019-2022 

legges det frem en utredning om selvkostområdene innenfor vann- og avløp og feiing 

(særlig vurdering av avgiftsnivå), med fokus på effektiv drift og hensyntatt nødvendige 

fremtidige investeringer i fornyelsen av ledningsnettet. 

7. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet/investeringsbudsjettet: Det foretas en 

gjennomgang av hvilke anlegg kommunen i fortsettelsen skal yte tilskudd til 

rehabilitering ev. nybygging av, og bygge i egen regi, i forbindelse med rulleringen av 

handlingsprogrammet i planen, som behandles i desember 2017. 

8. Investeringsbudsjettet: Fremtidige behov for boliger til ulike brukergrupper utredes, og 

investeringsbehovet legges inn i handlingsplanperioden. 

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar følgende innspill til videre prosess: 

1. Kommunebidraget: Nedtrappingen av eiendomsskatt fastholdes i perioden, men 

nedtrappingstakten kan vurderes.   

2. Ramme Tjenesteområde Helse og omsorg (driftsenhet hjemmetjeneste) styrkes med to 

stillingshjemler. 

3. Ramme Tjenesteområde Helse og omsorg: Betalingssatser praktisk bistand vurderes. 



4. Ramme Tjenesteområde Velferd: Helsesøstertjenesten bør vurderes. 

5. Ramme Tjenesteområde Kultur: Støtte til lag og foreninger vurderes inn mot 

kommunestyret 5. september.  

6. Ramme Tjenesteområde Samfunnsutvikling: I forbindelse med HP/budsjett 2019-2022 

legges det frem en utredning om selvkostområdene innenfor vann- og avløp og feiing 

(særlig vurdering av avgiftsnivå), med fokus på effektiv drift og hensyntatt nødvendige 

fremtidige investeringer i fornyelsen av ledningsnettet. 

7. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet/investeringsbudsjettet: Det foretas en 

gjennomgang av hvilke anlegg kommunen i fortsettelsen skal yte tilskudd til 

rehabilitering ev. nybygging av, og bygge i egen regi, i forbindelse med rulleringen av 

handlingsprogrammet i planen, som behandles i desember 2017. 

8. Investeringsbudsjettet: Fremtidige behov for boliger til ulike brukergrupper utredes, og 

investeringsbehovet legges inn i handlingsplanperioden. 
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