
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK  

 

Møtedato:  23.10.2017   Fra kl. 09.00 

Møtested: Kommunestyresalen 

Fra saknr.: 57/17 Til saknr.: 57/17 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 9 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Ole Lunde   

Medlem Arne Goplen FO  

Nestleder Anne I. Terningen   

Medlem Geir Helge Frøslid   

Medlem Solveig Løvaas Hovde   

Medlem Tore Grimstad Kinn FO  

Medlem Marit Midthaugen Rønningen   

Medlem Geir Høitomt FO  

Medlem Ole Klokkersveen FO  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk,  

den 24. oktober 2017 

 

 

…………………………………………….. 



 

  

SAK NR.: 57/17  

BUDSJETTORIENTERING  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk gir følgende innspill til Formannskapet:  

 Dårlig planlegging av administrasjonen at budsjettorientering til råd og utvalg legges 

samtidig som beredskapsøvelsen. Tidligere har det vært vanlig at medlemmer av råd 

og utvalg har kunnet stille spørsmål, og kommet med innspill under 

budsjettorienteringen. Rådmannen og Ordfører bør delta på budsjettorientering. 

 Utredning av rehabilitering av Torpa barne- og ungdomsskole og bygging av 

idrettshall må skje parallelt.  

 Investering ny bussholdeplass og parkering gjennomføres når investering i idrettshall 

er avklart. 

 Byggesaker må behandles innenfor gitte tidsfrister, slik at det kan kreves inn gebyrer 

innen fristen. 

 Ordningen med subsidiering av Avløserlaget gjennom landbruksvikarordningen på kr. 

100.000,- beholdes. 

 Reduksjon av eiendomsskatt vurderes en gang til. 

 Ny vurdering av forprosjektet fortau Landmovegen – Nedre Smebyveg i forbindelse 

med rullering av trafikksikkerhetsplanen.  

 Må ha kontroll på de planprosessene vi er i nå før vi setter i gang med andre prosesser. 

Planprosesser må følges opp. Målsettinger og fremdrift vurderes opp imot bemanning.  

 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk ønsker følgende orienteringer i møte den  

8. november 2017: 

1. Orientering om budsjett innenfor Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk sine 

områder. 

2. Orientering fra Rådmannen om planprosesser og bemanning på planavdelingen. 

3. Status container på Vingromsåsen 

4. Orientering om prosjektering av Torpa barne- og ungdomsskole, og utredning av 

flerbrukshall i investeringsbudsjett før det gis ytterligere innspill til Formannskapet 

den 15. november. 

5. I budsjett for 2018 er det lagt inn kr. 650.000,- til utskifting av bil til drift – service 

vann. LMT ber om en orientering om hva denne investeringen inneholder. Og om 

muligheter for at bil kan kjøpes brukt slik som hjullaster ved sysselsetting. 

 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk ønsker tilbakemelding på følgende spørsmål i 

møte den 8. november 2017: 

1. Tilbakemelding på hva som skjedde i Sæterbygda i Vest-Torpa i forbindelse med 

asfaltering den 18. oktober, stenging av vei og informasjon til beboere.  

2. Tilbakemelding på hva gebyrinngang ved Tjenesteområde Samfunnsutvikling skulle 

ha vært. 
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