MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Teams
Møtedato: 20.04.2020 Tid: 12:00 – 15:32
Til stede på møtet
Medlemmer:

Alle unntatt:

Forfall:

Elin Aarum (Rødt).

Varamedlemmer:

Tom Arne Jansen (Rødt).

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. I tillegg møtte
kommuneoverlegen i forbindelse med orientering om
koronasituasjonen, samt bygg og vedlikeholdsleder om de øvrige
orienteringene. Arealplanlegger var til stede under behandlingen av sak
32/20.

Innkalling:

Innkalling og sakslisten ble godkjent.

Merknader:

Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Anne Eli Olsby Hoff og
Rune Selj.

Behandlede saker:

Fom sak 21/20 tom sak 33/20.
Innledningsvis ble det orientert om status og tiltak relatert
koronasituasjonen i Søndre Land, herunder fra kriseledelsen, ved
ordfører Anne Hagenborg, kommuneoverlege Jens Mørch, samt
rådmann Arne Skogsbakken. Det ble åpnet opp for spørsmål. Her var
også kommunalsjef for mestring og velferd, Randi Marta Berg, til stede
for å svare.
Deretter ble det orientert om status Hovlitunet, nye Hov barnehage og
klinikkområdet – sentrumsvegen ved bygg- og vedlikeholdsleder Tore
Venås.
Avslutningsvis, ble det behandlet en forespørsel (interpellasjon) fra
Helge Røyne (SV).
Forespørsel fra representant Helge Røyne (SV) om situasjonen for
mindreårige i flyktningleirer i Hellas.
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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Forespørsel:
Representant Helge Røyne (SV) fremførte følgende forespørsel:
Midt i disse vanskelige coronatider mener vi det er ei gruppe barn som
lider mer enn andre. Det foregår nå en solidaritetsaksjon i mange
kommuner der det gjøres vedtak om å prøve å hente ut mindreårige og
barn fra de forferdeligste levekår i flyktiningeleire i Hellas. Den mest
kjente (og kanskje den verste) av disse er Moria – leiren. På hvilken
måte kan vår kommune bidra i denne saken, og vil det være mulig for
oss å delta i denne dugnaden ved å ta imot noen av disse barna, utover
de allerede vedtatte kvoteflyktningene?
Ordførerens svar:
Takk, Helge for at du løfter et veldig viktig tema. Vi har godt av å se litt
utover vår egen elendighet og se at det er mange som har det mye
verre enn oss. Det er mange flyktningleirer, også utenfor Europa, der
barn vokser opp under rett og slett forferdelige forhold. Når det gjelder
flyktningebosetting i Søndre Land har vi et kommunestyrevedtak på å ta
imot 20 flyktninger i 2020. Kommunen har vært aktiv i forhold til å
melde inn ønske om bosettinger og at vi har klare boliger for å kunne ta
imot. Det vil si at vi har gjort alt vi kan og venter bare på å få konkret
forespørsel fra IMDI. Vi har fått anmodning om å bosette ti i løpet av
året, det vil si at vi har mulighet til å bosette ti til.
Bosetting av flyktninger skjer gjennom anmodning fra IMDI på bakgrunn
av nasjonale prognoser for behovet for slik bosetting. Ett av kriteriene
som er lagt til grunn, er at flyktninger skal bosettes i alle landsdeler med
styrt og spredt bosetting. Etter ordførerens vurdering, vil en måtte
avvente en evt. anmodning fra IMDI når det gjelder spørsmålet om
mottak av mindreårige og barn fra flyktningleirer. Vi må i løpet av året
revidere vår flyktningeplan og kan bruke det som et utgangspunkt for å
kunne si noen om at vi ønsker å prioritere mindreårige til bosetting her.
Jeg mener imidlertid at den måten vi best kan påvirke på er at vi jobber
opp mot egne partier. Slik kan vi sende signaler om at vi, som en del av
Norges befolkning, ønsker å bidra i dugnaden for å kunne hjelpe barn i
flyktningeleirer. Dette kan vi evt også drøfte nærmere i formannskapet.
Det ble derfor ikke åpnet for debatt.
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Sted, dato

Side 2 av 15

3

SAKSLISTE
Saksnr.
21/20

Arkivsaksnr.
Tittel
19/683
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

22/20

20/454
REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2020

23/20

19/1714
PLAN FOR MØTER I FOLKEVALGTE ORGANER FOR 2. HALVÅR 2020

24/20

20/323
PLANSTRATEGI 2020 - 2023 OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL 2022 - 2034

25/20

20/5
SØKNAD OM FORNYELSE AV VINMONOPOLETS SALGSBEVILLING FOR PERIODEN
01.07.2020 - 30.06.2024

26/20

19/1844
TID FOR TØMMER 2020

27/20

19/1889
PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM INNLANDET FYLKESKOMMUNE OG
KOMMUNENE I INNLANDET

28/20

20/72
SØKNAD TIL FORSIKRINGSFONDET I KOMMUNEN - UTDANNING AV
BRANNKONSTABLER

29/20

20/92
LEGATER 2020 - 2023 - REPRESENTANTER TIL STYRET

30/20

20/151
TILSKUDD TIL ETABLERING AV TRIMROM PÅ VESTSIDA FLERBRUKSSENTER

31/20

20/426
UTBYGGINGSTILTAK DRIKKEVANN PÅ VESTSIDA OPPVEKSTSENTER

32/20

19/797
TRYKKING AV KULTURMINNEPLANEN - KOMMUNEDELPLAN SØNDRE LAND
KOMMUNE

33/20

20/445
REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 20.04.2020

Side 3 av 15

4

21/20
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023
Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende økning av rammene for budsjett 2020:






Oppvekst
Mestring og Velferd
Lokalsamfunn
Administrativ ledelse
Politisk ledelse

7.650.000
5.300.000
2.400.000
1.000.000
200.000

Samlet økning av rammene

16.550.000

Økningen finansieres slik:
Bruk av fondsavsetning bufferkapital :
Økning av inntekter fra skatter, rammetilskudd
og finans:

12.000.000
4.550.000

Behandling:
Etter en kort innledning fra ordfører, redegjorde rådmannen nærmere for saken. Han viste til
det vedlagte tilleggsnotatet som omhandler følgende tilføyelse til innstillingen relatert til
tilpasninger av de foreslåtte økningene av budsjettrammene i forhold til ny
organisasjonsstruktur:
Forslag til reviderte budsjettrammer etter ny organisering inkludert tilleggsbevilgninger:
Sum rev.
Tilleggsbudsjett
2020
bevilgninger
2020
KOMMUNALOMRÅDE BARNEHAGE

63 867 000

4 650 000

68 517 000

KOMMUNALOMRÅDE SKOLE

58 986 000

3 000 000

61 986 000

162 717 000

5 300 000

168 017 000

31 800 000

2 400 000

34 200 000

9 800 000

0

9 800 000

26 740 000

0

26 740 000

Utvikling

6 178 000

1 000 000

7 178 000

Rådmannsgruppe

5 912 000

0

5 912 000

Politisk ledelse

4 300 000

200 000

4 500 000

KOMMUNALOMRÅDE MESTRING OG VELFERD
KOMMUNALOMRÅDE LOKALSAMFUNN
Felles
Stab og støtte

Side 4 av 15

5

Sum drift tjenesteområdene
Skatter og rammetilskudd inkl VK-tilsk

370 300 000

16 550 000

386 850 000

-412 300 000

-4 550 000

-416 850 000

42 000 000

-12 000 000

30 000 000

0

0

0

Renter og finans inkl frie fond
RESULTAT

I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter og spørsmål bl.a. om status fond og
budsjettsituasjonen som ble kommentert og besvart av rådmannen.
Representant Ann Kristin Dybhavn (H), fremmet følgende endringsforslag vedr. finansiering av
de foreslåtte økte driftsrammene (at hele finansieringen ble dekket opp gjennom bruk av
fonds):
 Bruk av fondsavsetning bufferkapital: 16.550.000
I forbindelse med avstemningen, foreslo ordfører at dette skjedde punktvis i forhold til
hovedpunktene i innstillingen. Det fremkom ingen innvendinger til den foreslåtte
avstemningsmåten.
 Innstillingens pkt. 1 som omhandlet forslag på økte budsjettrammer på i alt kr
16.550.000 ble enstemmig vedtatt.
 Innstillingens pkt. 2 som omhandlet forslag på finansiering, ble endringsforslaget fra
representant Ann Kristin Dybhavn vedtatt med 20 mot 5 stemmer i forhold til
innstillingen.
 Tilføyelsen som nytt pkt. 3 vedr. fordeling av de økte budsjettrammene i forhold ny
organisasjonsstruktur ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende økning av rammene for budsjett 2020:






Oppvekst
Mestring og Velferd
Lokalsamfunn
Administrativ ledelse
Politisk ledelse

Samlet økning av rammene

7.650.000
5.300.000
2.400.000
1.000.000
200.000
16.550.000

2. Økningen finansieres slik:
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Bruk av fondsavsetning bufferkapital :

16.550.000

3. Reviderte budsjettrammer etter ny organisering inkludert tilleggsbevilgninger:
Sum rev.
Tilleggsbudsjett
2020
bevilgninger
2020
KOMMUNALOMRÅDE BARNEHAGE

63 867 000

4 650 000

68 517 000

KOMMUNALOMRÅDE SKOLE

58 986 000

3 000 000

61 986 000

162 717 000

5 300 000

168 017 000

31 800 000

2 400 000

34 200 000

9 800 000

0

9 800 000

26 740 000

0

26 740 000

Utvikling

6 178 000

1 000 000

7 178 000

Rådmannsgruppe

5 912 000

0

5 912 000

Politisk ledelse

4 300 000

200 000

4 500 000

370 300 000

16 550 000

386 850 000

-412 300 000

-4 550 000

-416 850 000

42 000 000

-12 000 000

30 000 000

0

0

0

KOMMUNALOMRÅDE MESTRING OG VELFERD
KOMMUNALOMRÅDE LOKALSAMFUNN
Felles
Stab og støtte

Sum drift tjenesteområdene
Skatter og rammetilskudd inkl VK-tilsk
Renter og finans inkl frie fond
RESULTAT

22/20
REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2020
Innstilling:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett for 2020.
Det innebærer at investeringer i anleggsmidler øker med kr. 20.691.062. Økningen finansieres
innenfor vedtatt låneramme, i tillegg til refusjon innenfor momskompensasjonsordningen.
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.
Det ble stilt spørsmål om evt. behov for nye tiltak som følge av koronasituasjonen som ble
besvart av ordfører.
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Innstillingen ble vedtatt med 24 mot 1 stemme.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett for 2020.
Det innebærer at investeringer i anleggsmidler øker med kr. 20.691.062. Økningen finansieres
innenfor vedtatt låneramme, i tillegg til refusjon innenfor momskompensasjonsordningen.

23/20
PLAN FOR MØTER I FOLKEVALGTE ORGANER FOR 2. HALVÅR 2020
Innstilling:
Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for gjennomføring av møter i kommunestyret,
fagkomiteene, formannskapet og partssammensatt utvalg for 2. halvår 2020:
Organer \ møtedag
Kommunestyret
(mandager kl 1700 unntatt a)
Formannskapet (onsdager
kl 0900 unntatt c og d)

JULI

AUG.

19.

Komité for oppvekst (kl
1200)
Komité for helse, omsorg og
velferd (kl 1200)
Komité for Lokalsamfunn (kl
1200)
Partssammensatt utvalg (kl
0800 – 0900)

SEPT

OKT.

NOV.

DES.

14. a)

26. a)

16.

14.

9. b)

14. (b+c)

11. b)

16. c)

23.
b)
14. d)

28. b)
26. d)

25.
9.

14. d)

26. d)

9.

14. d)

26. d)

9.

14.

16.

a) Dagmøte fra kl 1300 (i forlengelsen av komitémøter)
b) Utvidet formannskapsmøte (gruppeledere) med budsjett og økonomi som tema
c) Møtestart kl 0900 (i forlengelsen av møte i partssammensatt utvalg)
d) Møtestart kl 0900
Behandling:
Ordføreren redegjorde for saken.
I den påfølgende debatten ble det etterlyst redegjørelse for faktiske merkostnadene som ble
kommentert av ordfører og kontorsjef. I forlengelsen av dette spørsmålet, stilte ordfører
spørsmål om det var noen som ville fremme forslag om å utsette saken pga manglende
opplysninger om kostnader, men det ble ikke fremmet forslag om utsettelse.
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I debatten ble det også stilt andre spørsmål som ble besvart av ordfører, samt at det ble
påpekt viktigheten av hensynet til at innbyggerne kunne følge med på direktesendingen fra
kommunestyremøtene. Det bør da evalueres hvilke konsekvenser dagmøter kontra
kveldsmøter får for denne muligheten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for gjennomføring av møter i kommunestyret,
fagkomiteene, formannskapet og partssammensatt utvalg for 2. halvår 2020:
Organer \ møtedag
Kommunestyret
(mandager kl 1700 unntatt a)
Formannskapet (onsdager
kl 0900 unntatt c og d)

Komité for oppvekst (kl
1200)
Komité for helse, omsorg og
velferd (kl 1200)
Komité for Lokalsamfunn (kl
1200)
Partssammensatt utvalg (kl
0800 – 0900)

JULI

AUG.

19.

SEPT

OKT.

NOV.

DES.

14. a)

26. a)

16.

14.

9. b)

14. (b+c)

11. b)

16. c)

23.
b)
14. d)

28. b)
26. d)

25.
9.

14. d)

26. d)

9.

14. d)

26. d)

9.

14.

16.

a) Dagmøte fra kl 1300 (i forlengelsen av komitémøter)
b) Utvidet formannskapsmøte (gruppeledere) med budsjett og økonomi som tema
c) Møtestart kl 0900 (i forlengelsen av møte i partssammensatt utvalg)
d) Møtestart kl 0900

24/20
PLANSTRATEGI 2020 - 2023 OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
2022 - 2034

Innstilling:
Kommunestyret vedtar at forslaget til planstrategi 2020 – 2023 og planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034 legges ut til offentlig ettersyn.
Behandling:
Ordføreren redegjorde nærmere for saken.
Representant Rune Selj (H) forslag på følgende tilføyelse til innstillingen:
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 At det i planstrategien innarbeides et punkt om behov for og lokalisering av
næringsarealer.
Innstillingen inkl. tilleggsforslaget fra representant Rune Selj ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at forslaget til planstrategi 2020 – 2023 og planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034 legges ut til offentlig ettersyn med følgende
tilføyelse:
 At det i planstrategien innarbeides et punkt om behov for og lokalisering av
næringsarealer.

25/20
SØKNAD OM FORNYELSE AV VINMONOPOLETS SALGSBEVILLING FOR PERIODEN 01.07.2020 30.06.2024
Innstilling:
I medhold av alkohollovens § 1 – 6, innvilger kommunestyret fornyelse av Vinmonopolets
bevilling til salg av alkoholholdig drikke med et høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent
(gruppe 2 og 3) for utsalgsbutikken i Hov for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av alkohollovens § 1 – 6, innvilger kommunestyret fornyelse av Vinmonopolets
bevilling til salg av alkoholholdig drikke med et høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent
(gruppe 2 og 3) for utsalgsbutikken i Hov for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.

26/20
TID FOR TØMMER 2020
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Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å bevilge kroner 183.000,- til Tid for Tømmer
2. Kommunestyret vedtar å innvilge søknaden til Fjordflyt om likviditetslån på kroner
150.000,3. Kommunestyret vedtar å innvilge underskuddsgaranti for Fjordflyt og Fra fjord til
Helvete med inntil kroner 25.000,4. Tilskudd til TfT arrangement belastes DA-fond. Før vedtak står det 1.467.734,- kroner
på DA-fondet.
5. Dersom det blir behov for underskuddsgaranti belastes dette DA-fond.
Behandling:
Innledningsvis ba representant Roger Fløttum (AP) en vurdering av sin habilitet da han som
ansatt i kommunen er med i arrangementskomiteen for Tid for Tømmer og har derav vært
delaktig i forberedelsen av saken.
Kommunestyret erklærte Roger Fløttum som inhabil og Fløttum fratrådte møtet under den
videre behandlingen av saken.
Representant Jon Odden (AP) ba også en vurdering av sin habilitet da han også er medlem av
arrangementskomiteen. Men da han er oppnevnt som politisk representant, er han ikke å
betrakte som inhabil.
I tillegg ba varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP) også om en vurdering av sin habilitet da
hun er medlem i arrangementskomiteen som representant for skogeierlaget. Kommunestyret
vedtok å erklære Tholin som inhabil og hun fratrådte møtet i den videre behandlingen av
saken.
Rådmann opplyste at etter anmodning fra kommunens kriseledelse, har
arrangementskomiteen for Tid for Tømmer vedtatt å avlyse arrangementet Tid for Tømmer.
Innstillingens pkt. 1 om bevilgning av tilskudd vil dermed utgå.
I den påfølgende debatten ble det stilt spørsmål om hvorvidt de øvrige arrangementene blir
avlyst. Ordfører opplyste i den forbindelse at det er opp til arrangøren å selv avgjøre om
arrangementene blir avlyst eller ikke. I tillegg opplyste rådmannen at spørsmålet om nasjonale
tiltak og anbefalinger for kulturarrangementer foreløpig gjelder frem til 15. juni og at
regjeringen har varslet en oppdatering av evt. tiltak innen 1. mai. Videre redegjorde
rådmannen for kriseledelsens fullmakter mht avlysning av arrangementer.
Representant Lars Arnstein Grime (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:
 Kommunestyret forutsetter at arrangøren følger nasjonale smittevernstiltak og
anbefalinger i forbindelse med spørsmålet om evt. gjennomføring av de planlagte
arrangementene.
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Den endrede innstillingen og tilleggsforslaget fra representant Lars Arnstein Grime ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å innvilge søknaden til Fjordflyt om likviditetslån på kroner
150.000,2. Kommunestyret vedtar å innvilge underskuddsgaranti for Fjordflyt og Fra fjord til
Helvete med inntil kroner 25.000,3. Tilskudd til TfT arrangement belastes DA-fond. Før vedtak står det 1.467.734,- kroner
på DA-fondet.
4. Dersom det blir behov for underskuddsgaranti belastes dette DA-fond.
5. Kommunestyret forutsetter at arrangøren følger nasjonale smittevernstiltak og
anbefalinger i forbindelse med spørsmålet om evt. gjennomføring av de planlagte
arrangementene.

27/20
PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM INNLANDET FYLKESKOMMUNE OG KOMMUNENE I
INNLANDET
Innstilling:
Kommunestyret vedtar foreliggende partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og
kommunene i Innlandet.
Behandling:
Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar foreliggende partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og
kommunene i Innlandet.

28/20
SØKNAD TIL FORSIKRINGSFONDET I KOMMUNEN - UTDANNING AV BRANNKONSTABLER
Innstilling:
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Formannskapet godkjenner at det disponeres kr 400 000 fra forsikringsfondet øremerket til
utdanning av brannmannskaper i 2020.
Behandling:
Ordfører redegjorde for saken.
I den påfølgende debatten ble det påpekt at slike tiltak bør innarbeides i handlings- og
økonomiplanen. Videre ble det påpekt at det i innstillingen står formannskapet og ikke
kommunestyret. Bakgrunnen for det, er at saken opprinnelig ble fremmet for sluttbehandling i
formannskapets møte 19.02.2020. Men da det ble oppdaget at bruk av forsikringsfondet
krever vedtak i kommunestyret, er saken fremmet som sak til dette kommunestyremøtet.
Vedtaket blir da endret mht at det er kommunestyret som gjør vedtaket.
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner at det disponeres kr 400 000 fra forsikringsfondet øremerket til
utdanning av brannmannskaper i 2020.

29/20
LEGATER 2020 - 2023 - REPRESENTANTER TIL STYRET
Innstilling:
Kommunestyret oppnevner følgende representanter til å sitte i styret i alle legatene i perioden
2020 - 2023:
Styremedlem representant for Sognepresten i Søndre Land, Gitte Bergstuen
Styremedlem: Roger Vestrum, Fluberg
Styremedlem: Toril Slåtsveen, Odnes

Behandling:
Ordfører gjorde innledningsvis nærmere rede for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret oppnevner følgende representanter til å sitte i styret i alle legatene i perioden
2020 - 2023:
Styremedlem representant for Sognepresten i Søndre Land, Gitte Bergstuen
Side 12 av 15

13

Styremedlem: Roger Vestrum, Fluberg
Styremedlem: Toril Slåtsveen, Odnes

30/20
TILSKUDD TIL ETABLERING AV TRIMROM PÅ VESTSIDA FLERBRUKSSENTER
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å gi tilskudd til Ringelia IL til etablering av trimrom på Vestsida
flerbrukssenter i henhold til søknaden på inntil kr 50 000,-.
Tilskuddet utbetales etter anmodning om utbetaling inkludert dokumentasjon på
utgifter i henhold til søknaden. Ved dokumenterte utgifter under kr 50 000 reduseres
tilskuddet tilsvarende.
2. Tilskuddet dekkes fra fritt disposisjonsfond som er på kr 1.234.245,Behandling:
Ordfører gjorde rede for saken.
I den påfølgende debatten fremkom det ulike spørsmål og synspunkter som ble besvart og
kommentert av ordfører og av andre medrepresentanter.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å gi tilskudd til Ringelia IL til etablering av trimrom på Vestsida
flerbrukssenter i henhold til søknaden på inntil kr 50 000,-.
Tilskuddet utbetales etter anmodning om utbetaling inkludert dokumentasjon på
utgifter i henhold til søknaden. Ved dokumenterte utgifter under kr 50 000 reduseres
tilskuddet tilsvarende.
2. Tilskuddet dekkes fra fritt disposisjonsfond som er på kr 1.234.245,-

31/20
UTBYGGINGSTILTAK DRIKKEVANN PÅ VESTSIDA OPPVEKSTSENTER
Innstilling:
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1. Søndre Land kommunestyre bevilger 1,1 mill eks. mva til ny drikkevannskilde til
Vestsida oppvekstsenter og omkringliggende boliger.
2. Finansieres ved omdisponering av bevilgninger på andre investeringsprosjekter i
forbindelse med budsjettrevidering pr 1. tertial 2020.
Behandling:
Ordfører gjorde innledningsvis nærmere rede for saken.
I den påfølgende debatten, ble det også i denne saken påpekt at bevilgninger til slike tiltak
burde ha vært fremmet som forslag til handlings- og økonomiplanen. Det ble også stilt ulike
spørsmål som ble besvart av rådmann og kommunalsjef for lokalsamfunn.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Søndre Land kommunestyre bevilger 1,1 mill eks. mva til ny drikkevannskilde til
Vestsida oppvekstsenter og omkringliggende boliger.
2. Finansieres ved omdisponering av bevilgninger på andre investeringsprosjekter i
forbindelse med budsjettrevidering pr 1. tertial 2020.

32/20
TRYKKING AV KULTURMINNEPLANEN - KOMMUNEDELPLAN SØNDRE LAND KOMMUNE
Innstilling:
Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar å trykke «Kommunedelplan kulturminner og
kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2019 – 2029» som bok med harde permer i et opplag
på 1000 eksemplarer. Layout omarbeides og teksten i tre kapitler forenkles. Ordfører skriver
innledning. Tittel på boka for salg vurderes nærmere av rådmannen.
Kostnaden til bokproduksjonen (layoutarbeid og trykking) Kr 99.000,- dekkes av kommunens
fritt disposisjonsfond.
Inntekter fra boksalget tilbakeføres til fritt disposisjonsfond.
Behandling:
Ordfører gjorde innledningsvis rede for saken og svarte på spørsmål.
Arealplanlegger og saksbehandler Lars Erik Narmo var til stede og svarte også på spørsmål og
redegjorde nærmere for hvordan salget av boka er tenkt gjennomført.
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar å trykke «Kommunedelplan kulturminner og
kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2019 – 2029» som bok med harde permer i et opplag
på 1000 eksemplarer. Layout omarbeides og teksten i tre kapitler forenkles. Ordfører skriver
innledning. Tittel på boka for salg vurderes nærmere av rådmannen.
Kostnaden til bokproduksjonen (layoutarbeid og trykking) Kr 99.000,- dekkes av kommunens
fritt disposisjonsfond.
Inntekter fra boksalget tilbakeføres til fritt disposisjonsfond.

33/20
REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 20.04.2020
Innstilling:
Kommunestyret tar referatsakene til etterretning.
Behandling:
Følgende referatsaker var til behandling iht. innkallingen:
1.
2.
3.
4.

Protokoll fra kommunestyremøte 03.02.2020
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.02.2020
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 09.03.2020
Protokoll fra formannskapets møte 24.03.2020

Det fremkom ingen merknader og innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til etterretning.
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