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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen 
Møtedato: 19.02.2020 Tid: 09:00 - 15:00 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 
AP Leder Stian Olafsen   
AP Medlem Tonje Bergum Jahr   
AP Medlem Stian Pettersbakken   
AP Medlem Ingrid Tønseth Myhr FO  
AP Medlem Ann Marit Sandsengen   
SV Medlem Ahmed Haruun Ali   
SP Medlem Arild N. Ødegaard   
SP Medlem Kjersti Diesen Løken   
H Medlem Elin Synnøve Solberg   
H Medlem Arve Sørbo   
FRP Medlem Svein Erik Sørensen   
R Varamedlem Tor Sundheim  Ingrid Tønseth Myhr 
 

 
 
Fra adm. (evt. 
andre): 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo  

    
Fra/til saknr.: 11 – 16/20  
 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 24. februar 2020 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Stian Olafsen  
ordfører  

  
Odd Arnvid Bollingmo  
ass.kommunedirektør  

 
 
 



  

Side 2 av 7 

 

 

11/20   
20/401 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra formannskapets møte 22.01.2020 godkjennes. 
 
 
 

 

12/20   
20/401 

MELDINGER FRA ORDFØRER OG KOMMUNEDIREKTØR  
 
Behandling: 
 
Det ble orientert om følgende saker i møtet: 
 

• 4- årig prioriteringsplan for kommunestyrets arbeid – gjennomgang og drøfting 
av foreløpig utkast.    

• Representanter til arbeidet med revidering av plan for frivilligheten: Det er 
ønskelig med oppnevnelse av to politiske representanter til dette arbeidet. 
Følgende oppnevnes: 

o Ahmed Haruun Ali SV 
o Sissel Skiaker SP 

• Opplegg for kommunestyrets todagers møte 11. og 12. mars 2020. Fokus blir 
på økonomi, herunder opplæring slik formannskapet har etterspurt og grundig 
gjennomgang av oppdatert tiltaksplan for «Økonomisk omstilling 2019-2022». 

• Kort status om oppfølging av saken om storkjøkken og vaskeri, herunder 
tilbakemeldinger fra nabokommunene, jfr forutsetningene i kommunestyrets 
vedtak. 

• Status for utfordringene med å rekruttere fastleger i kommunen – med 
hovedfokus på hva som planmessig blir gjort av tiltak framover. 

• Status for arbeidene med å utbedre Fjordgata på Eina. 

• Referat fra møte i Interkommunalt politisk råd 17. februar 2020. 
 

• Innspill fra ordfører / AP: Anmodning om nærmere orientering om 
konsekvenser av nedtak av sykehjemsplasser på Gimle og orientering om 
utfordringsbildet for området eldreomsorg: 

 
 
 
Vedtak: 
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Meldingene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

13/20   
20/411 

KJØP AV SAGATUNET  
 
Behandling: 
 
 
Repr. Arild N. Ødegaard (SP) tok opp spørsmål om inhabilitet for formannskapets 
medlemmer som sitter i styret til Vestre Toten rådhus AS. Det ble sjekket opp av 
kommunedirektøren som mener at det ikke oppstår inhabilitet i denne saken.  
 
Avstemning: 
 
Innstillingen ble vedtatt med syv stemmer, - fire stemte imot. 

 
Saksordfører: Haruun Ali 
 
 
Vedtak: 
 
1. Vestre Toten kommunestyre vedtar å kjøpe eiendommen Sagatunet DA for 44,5 

millioner kroner. Kommunestyret tar forbehold om enighet om inngåelse av 

kjøpekontrakt og funn i due diligence-gjennomgangen.   

2. Kjøpesummen på 44.650.000 kroner (inkl kjøpsomkostninger på inntil 150.000 kr) 

finansieres slik:  

a. Vestre Toten Rådhus AS: Låneopptak på Rådhus AS 44.200.000 kr. 

Finansieringen avklares i selskapets styre sammen med vurdering av behov 

for kommunal lånegaranti.  

b. Vestre Toten kommune: 450.000 kr som dekkes av kommunens 

disposisjonsfond  

3. Kommunedirektøren gis i fullmakt å innhente nødvendig bistand til å gjennomføre 

prosess med inngåelse av kjøpekontrakt og due diligence knyttet til juridiske og 

økonomiske forhold   

4. Formannskapet delegeres fullmakt til å endelig godkjenne kjøpet, inngå 

kjøpekontrakt og eventuelt godkjenne andre praktiske forhold knyttet til kjøpet. 

Dersom prosessen med forhandlinger og due diligence avdekker vesentlige avvik 

fra forutsetningene i denne saken, fremmes saken på nytt for kommunestyret.  
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5. Kommunestyret forutsetter at styret for Vestre Toten rådhus AS snarest mulig 

følger opp med nødvendige vedtak i samsvar med føringene kommunestyret gir i 

denne saken.  

 

 
 
 
 
 

 

14/20   
19/630 

RAUFOSS STORHALL - KOMMUNAL MEDVIRKNING  
 
Behandling: 
 
Protokolltilførsel fra Thor Sundheim (R): «Ønsker sterkere ordlyd i punkt seks rundt 
prioritet og nivå for lag i kommunen».  
 
 
Avstemning: 
 
Innstillingen ble vedtatt med 10 stemmer, - en stemte imot. 
 
Saksordfører: Elin Synnøve Solberg 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret ser viktigheten av og samfunnsnytten i at det bygges opp en 

permanent Raufoss Storhall. På denne bakgrunn gis det følgende kommunale 
finansieringsmedvirkning:  

• Vestre Toten kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som 
Raufoss Fotball tar opp til bygging av Raufoss storhall. 

• Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 25 millioner kroner med 
tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av 
eventuelle påløpte renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det 
garanteres for er 25 millioner kroner som reduseres i takt med 
nedbetalingen på lånet.  

• Garantiansvaret gjelder fra 5. mars 2020 og opphører 4 mars 2050.  

• Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19. 

• Vestre Toten kommune kan ta pant tilsvarende garantiens størrelse i 
objektet Raufoss storhall. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke 
ha betydning for gyldigheten av garantien ovenfor långiver. 

2. Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd på 4 millioner kroner. Tilskuddets 
dekkes av kommunens disposisjonsfond.   

3. Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på 1,0 mill. kroner til direkte 
betjening av det langsiktige lånet. Med langsiktig menes en garantert 
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bevilgningsperiode på minimum 20 år. I denne summen ligger eksisterende 
tilskudd til dagens storhall med i underkant av 0,3 mill kroner og en «overflytting» 
av 0,2 mill kroner av driftstilskuddet på Nammo stadion som justeres til 0,3 mill 
kroner årlig. 

4. Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon og spillemidler. 
5. Prosjektet kan ikke igangsettes før departementet etter kommuneloven § 14-19 

har godkjent lånegarantien, at det er bekreftet innvilget langsiktig lån fra 
Kommunalbanken eller annen låneinstitusjon og at spillemidler for regionalt 
anlegg er avklart. 

6. Kommunestyret forutsetter at vilkår og prioritet for andre idrettslag fra Vestre 
Toten kommune i garantiperioden blir på nivå – eller bedre – enn det som framgår 
av saksutredningen. Dersom disse forutsetningene ikke følges opp av Raufoss 
Fotball, forbeholder kommunen seg retten til å avkorte det årlige driftstilskuddet.   

 
 
 
 
 

 

15/20   
18/40 

RÅDHUSKVARTALET - PROSJEKTERING OG UTBYGGING  
 
Behandling: 
 
 
Saksordfører: Tor Sundheim 
 
 
Vedtak: 
 
 
1. Kommunestyret tar til etterretning kommunedirektørens forslag til 

prosjektorganisering for utvikling av rådhuskvartalet 
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til kommunedirektørens forslag om at 

kommunen i forbindelse med utvikling og utbygging av Rådhuskvartalet, 
forskutterer planlagte kommunale investeringer ihht til Områdeplan for 
Rådhuskvartalet med nærområder. 

3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren framlegger forslag til samlet 
prosjektplan for utbygging / utvikling av Rådhuskvartalet innen sommerferien i 
2020.  Planen skal i tillegg til framdrift og prioriteringer inneholde grunnlag for 
budsjettering av investeringer og finansiering i kommende økonomiplanperiode og 
hvordan politisk involvering skal ivaretas.  

 
 
 
 
 

 

16/20   
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20/41 

MANDAT FOR UTREDNING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTEN  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner kommunedirektørens mandat for utredning av helse – og 

omsorgstjenestene. 

 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
 
 
Arild N. Ødegaard (SP) Etterspør status og gjennomgang på 

investeringsprosjekter – Kirkeveien, Bru til 
ungdomsskolen og ungdomsskolen. Dette kommer 
som en del av årsrapporten.  
Spørsmål ang. leasing av fossildrevne biler - er det 
blitt gjort i det seinere? Ja, men det jobbes med 
anskaffelser av klimavennlige biler i forbindelse 
med revidering av klima- og energiplan.  
Bruk av disposisjonsfondet. Over 1 mill. kr i 2020. 
Mener at dette burde være en del av den planlagte 
aktiviteten som ligger inne i budsjett. 
Kommunedirektøren er ikke for ekstra bruk, men 
det var bevilget en samlepott på 750 000 kr til 
eksterne rapporter og. 
 

Stian Pettersbakken (AP) Konsulentbruk – spørsmål angående konsulentbruk 
til installering av feil på lydanlegg i Reinsvoll 
idrettshall. Kommunedirektøren vil redegjøre for 
dette samt konsulentbruk generelt i kommunen. 

 
Ann Marit Sandsengen (AP) Ønsker orientering om innkjøpsenheten i 

Gjøvikregionen. Det gis orientering i neste møte. 
 Horisont. Spørsmål rundt dette. Det gis orientering 

som kommer fra Kommunedirektøren i senere 
møte.  

 
Kjersti Diesen Løken (SP) Hva skjer med Reinsvoll sykehus? Hva kan vi gjøre 

for å forhindre nedleggelse? Kommunedirektøren 
sier at det må forsøkes å legge press på 
beslutningstakere.   
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Svein Erik Sørensen (FRP): Når planlegger ordføreren vår årlige tur til 

Stortinget? Ordføreren føler opp og jobber med et 
opplegg. 
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