MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Møtedato: 15.01.2020 Tid: 09:00 – 13:35
Til stede på møtet
Medlemmer:

Anne Hagenborg, Jon Odden, Kjell Erik Stabekk, Erik Bjørnsveen, Rune
Selj og Helge Røyne.

Forfall:

Varaordfører Mona Tønnesland Tholin og Helge Røyne (som
formannskapsmedlem).

Varamedlemmer:
Gruppeledere:

Geir Martin Steinsli og Juel Sagbakken.
Helge Røyne. Elin Aarum hadde meldt forfall.

Hovedtillitsvalgte:

Eva Mari Flaten (Fagforbundet), Hege Tronrud (Delta), Kristin FurusethJacobsen (Utdanningsforbundet) og Line Eriksen (NSF).

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann, kontorsjef og kommunalsjefene. I tillegg møtte
avdelingsleder for arealforvaltning under behandling av sakene 2/20,
3/20 og 7/20.

Innkalling:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Merknader:

Helge Røyne meldte innledningsvis forfall til det ordinære
formannskapsmøtet, men deltok som gruppeleder under behandlingen
av sak 1/20. Juel Sagbakken tiltrådte det ordinære formannskapsmøtet
som varamedlem.
Det ble etterlyst saksdokumenter til sak 1/20 Handlings- og
økonomiplan – noe som rådmannen gjorde nærmere rede for.

Behandlede saker:

Fom sak 1/20 tom sak 7/20 (inkl. tilleggssaken).
Møtet startet som utvidet formannskap under behandlingen av sak
1/20. Deretter ordinært formannskapsmøte.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Sted, dato

Hovsbakken 1, 2860 Hov Telefon: 61 12 64 00
E-post: epost@sondre-land.kommune.no
www.sondre-land.kommune.no
Bankgiro: 2075 08 01995 Org. nr.: 961 381 630
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1/20
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023
Innstilling:
Kommunestyret tar statusen til orientering.
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis kort om bakgrunnen for saken.
Deretter viste rådmannen en presentasjon som grunnlag for oppfølging av det som kom ut av
kommunestyrets arbeidsmøte 06.01.2020 og status på de aktuelle
tiltakene/oppfølgingspunktene (presentasjonen ettersendes sammen med protokollen).
Etter den innledende presentasjonen, ble det åpnet opp for spørsmål og kommentarer som
ble besvart og kommentert av rådmannen.
Rådmannen viste videre en presentasjon som omhandlet innspillene fra komiteene
(arbeidsgrupper under kommunestyrets arbeidsmøte 06.01.2020), samt en gjennomgang av
forutsetningene i budsjettrammene sammenholdt med vurderingene av faktisk behov (avvik
basert på merforbruket i 2019 og vedtatt omstillingsbehov for 2020) i forhold til de aktuelle
kommunalområdene. Beregninger så langt, viser at det er behov for å styrke
budsjettrammene med en ekstra bevilgning på kr 10 millioner (netto), som foreslås finansiert
gjennom bruk av fond. Basert på forventet merforbruk i 2019, vil da det gjenstående
omstillingsbehovet omfatte ca kr 36 millioner i 2020. Dette omstillingsbehovet er basert på
foreløpige anslag da både omfanget av merforbruket i 2019 må avvente til det endelige
driftsresultatet foreligger, samt vurdering av faktiske konsekvenser det antatte merforbruket
vil få i forhold til 2020-budsjettet. Det ble således tatt forbehold i forhold til omfanget av det
faktiske omstillingsbehovet i 2020. Den videre oppfølgingen vil måtte involvere og forplikte
ledere på alle nivå.
Formannskapet ga tilslutning til den videre prosessen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar statusen til orientering.

2/20
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POLITISK FORANKRING AV SØKNAD OM TILSKUDD - KLIMASATS 2020
Innstilling:
Formannskapet i Søndre Land kommune godkjenner at det søkes om tilskudd innenfor statlige
klimasats-midler. Dette innenfor tre hovedområder som nærmere omtalt i saksfremlegget:
1. Klimavennlig areal og transportplanlegging
2. Klimavennlig transport
3. Klimareduserende tiltak i andre sektorer
Rådmann gis ansvar for utformingen av søknadene.
Behandling:
Ordfører og rådmann gjorde innledningsvis kort rede for bakgrunnen for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet i Søndre Land kommune godkjenner at det søkes om tilskudd innenfor statlige
klimasats-midler. Dette innenfor tre hovedområder som nærmere omtalt i saksfremlegget:
1. Klimavennlig areal og transportplanlegging
2. Klimavennlig transport
3. Klimareduserende tiltak i andre sektorer
Rådmann gis ansvar for utformingen av søknadene.
3/20
STRATEGI FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET 2020 - 2023
Innstilling:
Formannskapet vedtar følgende strategi for bruk av SMIL- midler i Søndre Land kommune for
årene 2020 – 2023:
Prioritering av SMIL tiltak
Tema og tiltak prioritert med tilskuddssatser 2020 - 2023
§ 5 Kulturlandskap og biologisk mangfold prioriteres som følger
Pri i) Istandsetting av gammel kulturmark også rundt gamle
setermiljø/husmannsplasser
Pri ii) Verneverdige bygninger
Pri v) Biologisk mangfold
§ 5 Forurensing og klima prioriteres som følger
Pri iii) Investering i gode, forskriftsmessige lagerplasser for talle/silo
og fôringsplasser. Istandsetting av gjødselkjeller/porter.
Pri iv) Investering i tildekking av gjødselkum/ investering i
husdyrrom som har luktproblematikk
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Pri vi) Andre tiltak
§ 4 Planlegging/ tilrettelegging for tiltak innen kulturlandskap og
biologisk mangfold, samt forurensing og klima.
Prioriteres på linje med det aktuelle tiltaket under § 5.
Tilskudd til tiltak i beiteområder (ikke SMIL, egen forskrift, men del
av RMP) Veileder for SMIL- midler ligger også til grunn for
kostnadsgodkjenning tiltak i beiteområder.

Inntil 100 %
50 – 70 % avhengig av
tiltak jf forskriftens § 3

Prioriteringer mellom søknader pr tema for SMIL - søknader
Søknader må beskrive aktiv etterbruk av tiltaket, og prioriteringsrekkefølgen på aktiv
etterbruk er slik:
Pri i) Aktiv etterbruk med husdyr og i henhold til nyere tids kulturminneplan. (kurs i
gjødselplanlegging)
Pri ii) Aktiv etterbruk med husdyr. (kurs i gjødselplanlegging)
Pri iii) Aktiv etterbruk med jordbruksdrift uten husdyr, og i henhold til nyere tids
kulturminneplan. (kurs i gjødselplanlegging)
Pri iv) Aktiv etterbruk med jordbruksdrift uten husdyr (kurs i gjødselplanlegging)
Pri v) Museal etterbruk
Tilskudd til tiltak i beiteområder vil bli prioritert slik:
i) Tiltak som gir god dyrevelferd; sørger for at dyra holder seg i utmarka, og ikke skaper
trafikkfare, eller er til ulempe for bebyggelse.
ii) Tiltak som gjør bruk av utmarksbeite enklere, og mer effektivt.
Overføringer mellom tiltak etter behov, delegeres til rådmannen i samsvar med forskrift,
retningslinjer og gjeldende SMIL – strategi (2020 – 2023)

Behandling:
Ordfører gjorde innledningsvis kort rede for bakgrunnen for saken.
Avdelingsleder for arealforvaltning, Lars Harald Weydahl, var til stede og svarte på spørsmål.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet vedtar følgende strategi for bruk av SMIL- midler i Søndre Land kommune for
årene 2020 – 2023:
Prioritering av SMIL tiltak
Tema og tiltak prioritert med tilskuddssatser 2020 - 2023
§ 5 Kulturlandskap og biologisk mangfold prioriteres som følger
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Pri i) Istandsetting av gammel kulturmark også rundt gamle
setermiljø/husmannsplasser
Pri ii) Verneverdige bygninger
Pri v) Biologisk mangfold
§ 5 Forurensing og klima prioriteres som følger
Pri iii) Investering i gode, forskriftsmessige lagerplasser for talle/silo
og fôringsplasser. Istandsetting av gjødselkjeller/porter.
Pri iv) Investering i tildekking av gjødselkum/ investering i
husdyrrom som har luktproblematikk
Pri vi) Andre tiltak
§ 4 Planlegging/ tilrettelegging for tiltak innen kulturlandskap og
biologisk mangfold, samt forurensing og klima.
Prioriteres på linje med det aktuelle tiltaket under § 5.
Tilskudd til tiltak i beiteområder (ikke SMIL, egen forskrift, men del
av RMP) Veileder for SMIL- midler ligger også til grunn for
kostnadsgodkjenning tiltak i beiteområder.

50 %
35 %
Inntil 70 %

35 %
35 %

Inntil 100 %
50 – 70 % avhengig av
tiltak jf forskriftens § 3

Prioriteringer mellom søknader pr tema for SMIL - søknader
Søknader må beskrive aktiv etterbruk av tiltaket, og prioriteringsrekkefølgen på aktiv
etterbruk er slik:
Pri i) Aktiv etterbruk med husdyr og i henhold til nyere tids kulturminneplan. (kurs i
gjødselplanlegging)
Pri ii) Aktiv etterbruk med husdyr. (kurs i gjødselplanlegging)
Pri iii) Aktiv etterbruk med jordbruksdrift uten husdyr, og i henhold til nyere tids
kulturminneplan. (kurs i gjødselplanlegging)
Pri iv) Aktiv etterbruk med jordbruksdrift uten husdyr (kurs i gjødselplanlegging)
Pri v) Museal etterbruk
Tilskudd til tiltak i beiteområder vil bli prioritert slik:
i) Tiltak som gir god dyrevelferd; sørger for at dyra holder seg i utmarka, og ikke skaper
trafikkfare, eller er til ulempe for bebyggelse.
ii) Tiltak som gjør bruk av utmarksbeite enklere, og mer effektivt.
Overføringer mellom tiltak etter behov, delegeres til rådmannen i samsvar med forskrift,
retningslinjer og gjeldende SMIL – strategi (2020 – 2023)

4/20
UTTREDEN SOM MEDLEM AV KONTROLLUTVALGET - VALG AV NYTT MEDLEM
Innstilling:
1. Kommunestyret tar til etterretning at Per Briskodden trer ut som medlem av
kontrollutvalget da han iht kommunelovens § 23-1, bokstav h) er utelukket fra valg
som medlem.
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2. Som nytt medlem av kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023, velges følgende:
Behandling:
Ordfører gjorde rede for bakgrunnen for saken, og fremmet følgende forslag på nytt medlem
av kontrollutvalget istedenfor Per Briskodden:
 Eva Kirsten Male (AP) – opprykk fra 2. varamedlem
 Som ny 2. varamedlem for Eva Kirsten Male velges Silje Helen Tørnkvist Søndrol.
Forslagene ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning at Per Briskodden trer ut som medlem av
kontrollutvalget da han iht kommunelovens § 23-1, bokstav h) er utelukket fra valg
som medlem.
2. Som nytt medlem av kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023, velges følgende:
 Eva Kirsten Male (AP) som nytt medlem.
 Silje Helen Tørnkvist Søndrol som nytt 2. varamedlem

5/20
OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL OPPNEVNINGSUTVALGET FOR MEGLERE I KONFLIKTRÅD
Innstilling:
Som nytt medlem til oppnevningsutvalget for meglere i Konfliktrådet for Innlandet for
perioden 2020 – 2023, oppnevnes følgende representant:
Behandling:
Ordfører gjorde rede for bakgrunnen for saken.
Kjell Erik Stabekk (AP), fremmet følgende forslag:
 Ordfører og rådmann bes om å foreslå en representant til
kommunestyremøtet.
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Formannskapet ga sin tilslutning til forslaget. For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som nytt medlem til oppnevningsutvalget for meglere i Konfliktrådet for Innlandet for
perioden 2020 – 2023, oppnevnes følgende representant:
6/20
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 15.01.2020
Innstilling:
Formannskapet tar referatsakene til etterretning.
Behandling:
Følgende referatsaker var til behandling iht innkallingen:
Ordinære saker:
1.

19/1931-6
12.12.2019 STB/FELLES/KDS
033
Formannskapet
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.12.2019

2.

19/8-90
18.12.2019 STB/FELLES/ISTKV
U63
Land Catering Zana Grgic
FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN
ENKELTANLEDNING - ÅPENT ARRANGEMENT (JULEFEST) - LAND CATERING

3.

19/8-91
19.12.2019 STB/FELLES/ISTKV
U63
Lensmann Ole Bjerke
KOMMENTARER TIL SØKNAD - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN
ENKELTANLEDNING - ÅPENT ARRANGEMENT (JULEFEST) - LAND CATERING

Administrasjonen kom med tilleggsopplysning om at Land Catering i forbindelse med søknad
om ordinær serveringsbevilling har fått et tilsvarende brev som for søknaden om
skjenkebevillingen.
Delegerte vedtak:
19/1461

29.11.2019
DS 216/19
LOKAL/AREAL/HIL
29.11.2019
Statens Vegvesen
Søknad innvilget
BYGGING AV KJETTINGPLASS LANGS FV.33 PÅ SVINGVOLL

19/1927

02.12.2019
DS 217/19
LOKAL/TDR/JSL
Nordre Sand Gard Hesla Maskin og Transport
Side 8 av 12

02.12.2019
Søknad innvilget

9

REHABILITERING AV AVLØPSANLEGG - GBNR 73/1
19/8

02.12.2019
DS 218/19
STB/FELLES/ISTKV
02.12.2019
Granum Gård V/lars Harald Weydahl
Søknad innvilget
SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR LUKKET SELSKAP - GRANUM
GÅRD

19/1044

06.12.2019
DS 222/19
LOKAL/AREAL/HIL
Anne-Berit Søhagen Madsen
Ferdigattest - PÅBYGG FOR SOVEROM - GBNR 67/1/26

06.12.2019
Søknad innvilget

19/1795

09.12.2019
DS 224/19
LOKAL/AREAL/TSO
Tradisjon Tro Stig Morten Solbakken

09.12.2019
Søknad innvilget

19/2006

09.12.2019
DS 225/19
LOKAL/AREAL/ES
Jan Normann og Torunn Westrum
SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - GBNR 88/4

09.12.2019
Søknad innvilget

19/1918

10.12.2019
DS 226/19
LOKAL/AREAL/HIL
Øyvind Solberg Gerhardsen
BYGGING AV GARASJE - GBNR 65/256

10.12.2019
Søknad innvilget

19/1876

10.12.2019
DS 227/19
STB/FELLES/ISTKV
10.12.2019
Fønix Restaurant AS
Søknad innvilget
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - FØNIX RESTAURANT AS

19/913

11.12.2019
DS 228/19
STB/FELLES/ISTKV
11.12.2019
Douwe Renze Land Mikrobryggeri Tsjoch - Smids
Søknad innvilget
SØKNAD OM AMBULERENDE SALGSBEVELLING FOR EN ENKELTANLEDNING - LAND
MIKROBRYGGERI TSJOCH-SMIDS

18/1250

12.12.2019
DS 229/19
LOKAL/AREAL/HIL
12.12.2019
Søndre Land Kommune, v/ Johan Slåtsveen
Søknad innvilget
REHABILITERING AV RENSEANLEGG - GBNR 65/47 MED FLERE

19/1913

12.12.2019
DS 230/19
LOKAL/AREAL/TSO
12.12.2019
Ram Arkitektur AS
Søknad innvilget
RIVETILLATELSE FOR SKOLEBYGNINGEN OG VAKTMESTERVERKSTEDET VED
KLINIKKEN - GBNR 61/12

19/1590

13.12.2019
DS 231/19
LOKAL/AREAL/HIL
13.12.2019
Sbg Byggprosjekt AS
Søknad innvilget
BYGGING AV BRYGGE TILRETTELAGT FOR HC BRUKERE - SAGVIKA
FRILUFTSOMRÅDE GBNR 20/225 GBNR 20/225
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17/1440

17.12.2019
DS 234/19
LOKAL/TDR/JSL
Eir Helle Nerland
Tillatelse til rehabilitering av avløpsanlegg GBNR 91/12

19/2054

18.12.2019
DS 236/19
LOKAL/AREAL/ANS
18.12.2019
Haavard Haktor Holstad
Søknad innvilget
SØKNAD OM FRITAK FRA KRAV OM GJØDSELPLAN GBNR 37/38

19/1742

19.12.2019
DS 237/19
LOKAL/AREAL/HIL
19.12.2019
Øystein Stokke
Søknad innvilget
TILBYGG/TILBAKEFØRING TIL OPPRINNELIG FASADE - OPPGRADERING AV
INNGANGSPARTI OG VASKEROM/WC GBNR 31/1

16/513

19.12.2019
DS 238/19
Thomas Johansen Tvinnereim
PÅBYGG BOLIG - GBNR 45/57

18/1746

20.12.2019
DS 239/19
LOKAL/AREAL/HIL
20.12.2019
Søndre Land Kommune, v/ Johan Slåtsveen
Søknad innvilget
GRØFTEANLEGG FOR OFFENTLIG VA-LEDNING I BJØRNSTAD OMRÅDET - GBNR
25/1

16/149

20.12.2019
DS 240/19
LOKAL/AREAL/TSO
20.12.2019
Søndre Land Kommune teknisk drift
Søknad innvilget
DISPENSASJON KOMMUNEDELPLAN - RÅVANNSBASSENG GBNR 59/1

LOKAL/AREAL/TSO

17.12.2019
Søknad innvilget

19.12.2019
Søknad innvilget

I tillegg ble det orientert om følgende saker:
Orienteringssaker:
 Ordfører orienterte om at formannskapet er valgkomité for valg av styret på
generalforsamlingen til SØLVE AS, og at en bør da starte arbeidet med prosessen.
 Rådmann orienterte fra møte Agenda Innlandet
 Rådmann orienterte om søknad til sparebankstiftelsen vedr. aktuell virksomhet på
tidligere Vestsida oppvekstsenter/skole.
 Det ble gitt en orientering om status anbudsprosess for bredbånd ved
kommunalsjefene Pål Rønningen og Knut Åge Berge, samt næringsrådgiver Roger
Fløttum.
 Ordfører orienterte vedr. spørsmål om festeavgift for Skute kirke
 Ordfører orienterte fra folkemøtet om framtidas sentrumsplaner for Hov
 Ordfører orienterte fra møte med kommunalkomiteen på Stortinget i regi av Innlandet
fylke og regionrådet
 Rådmannen orienterte om aktuell prosjektplan for Grimebakken
 Kontorsjefen orienterte om status vedr ev revidering av godtgjøringsreglementet
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Det fremkom ingen merknader og innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til etterretning.

7/20
TILLEGGSBEVILGNING TIL KRYSSLØSNING SENTRUMSVEGEN - STASJONSVEGEN
Innstilling:
1. Kommunestyre bevilger totalt
a. 3,3 mill kr til samleveg på Klinikkområdet, dvs. en reduksjon på 1,35 mill.
b. 3,0 mill kr til ny vann- og avløpsledning på Klinikkområdet, dvs. en reduksjon på
1,5 mill.
c. 7,1 mill kr til ny kryssløsning Sentrumsvegen – Stasjonsvegen, dvs. en økning på
6 mill.
2. Tilleggsbevilgningen på 3,15 mill kr finansieres gjennom økt låneopptak.
Behandling:
Ordfører gjorde innledningsvis kort rede for saken.
Kommunalsjef Pål Rønningen gjorde nærmere rede for bakgrunnen for økningen av
kostnadene for selve kryssløsningen og svarte på spørsmål.
Avdelingsleder for arealforvaltning, Lars Harald Weydahl, var også til stede og svarte på
spørsmål.
Rådmannen gjorde rede for anbudsprosessen og hvilke konsekvenser en ev forsinkelse eller
utsettelse vil ha for framdriften av hele prosjektet.
Erik Bjørnsveen fremmet forslag om å sende saken tilbake for ny behandling/vurdering
innenfor en kostnadsramme på kr 4 mill.
 Forslaget oppnådde 1 stemme og ble dermed nedstemt.
Etter en påfølgende debatt om hvilke handlingsrom som en har og konsekvenser av en
forsinkelse av prosjektet, fremmet ordfører følgende alternativt forslag istedenfor
innstillingen og endringsforslaget fra Erik Bjørnsveen:
 Formannskapet ber om at administrasjonen utarbeider et tilleggsnotat til
kommunestyret hvor det foretas en ny gjennomgang og vurdering av kryssløsningen
med sikte på å redusere kostnadene.
Ordførerens alternative forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
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Vedtak:
Formannskapet ber om at administrasjonen utarbeider et tilleggsnotat til kommunestyret
hvor det foretas en ny gjennomgang og vurdering av kryssløsningen med sikte på å redusere
kostnadene.
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