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Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 

AP Leder Stian Olafsen   

AP Medlem Tonje Bergum Jahr   

AP Medlem Stian Pettersbakken   

AP Medlem Ingrid Tønseth Myhr   

AP Medlem Ann Marit Sandsengen   

SV Medlem Ahmed Haruun Ali   

SP Medlem Arild N. Ødegaard FO  

SP Medlem Kjersti Diesen Løken   

H Medlem Elin Synnøve Solberg   

H Medlem Arve Sørbo   

FRP Medlem Svein Erik Sørensen   

SP Varamedlem Sissel Skiaker  Arild N. Ødegaard 

 

 
 
Fra adm. (evt. 
andre): 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo, brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud, 
adm.leder Geir Steinar Loeng, konsulent Tom Erik Johansen, 
møtesekretær Vegard Skogen  

    
Fra/til saknr.: 41 – 49/20  
 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 23. april 2020 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Stian Olafsen  
ordfører  

  
Vegard Skogen  
møtesekretær  
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41/20   
20/832 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
Elin S. Solberg (H): Etterlyste protokollering av Solberg sine innspill til ekstraordinære 
tiltak om koronakrisen. Administrasjonen mottok innspillene i etterkant av møtet og vil 
bli lagt inn i protokollen. Kommunedirektøren bekreftet at innspillene er tatt med i den 
videre behandlingen, jfr sak 45/20. 
 
Tonje Bergum Jahr (AP): Positiv tilbakemelding fra fylkeskommunen til uttalelsen om 
RV4. 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra formannskapets møte 03.04.2020 godkjennes. 
 
 
 

 

42/20   
20/832 

MELDINGER FRA ORDFØRER / KOMMUNEDIREKTØR  
 
Behandling: 
 

• Brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud orienterte om organisering og dokumentasjon 
av brannvesenet i Vestre Toten. 

• Kommunedirektør Bjørn Fauchald: 
o Orienterte og besvarte spørsmål om status for koronasituasjonen. 
o Presenterte foreløpig budsjettstatus pr. 1. kvartal 2020. Samlet 

kvartalsrapport legges fram for formannskapet 13. mai. 

• Ordfører Stian Olafsen: 
o Informerte om planleggingen og gjennomføring av arrangementene 1.- 

8. - og 17. mai. 
o Gjennomføring av politiske møter framover. 

 
 
Vedtak: 
 
Meldingene tas til orientering. 
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43/20   
20/411 

KJØP AV SAGATUNET - ENDELIG GODKJENNELSE AV KJØPEKONTRAKT  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis og informerte om videre 
behandling av saken. 
Advokat Johannes Sundet redegjorde kort om prosessen og fakta i saken. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Formannskapet gir sin endelige godkjennelse av kjøpekontrakt for 100 % av 

andelene i Sagatunet DA 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å undertegne avtaledokumentene og følge 

opp den avsluttende kjøpsprosessen på kommunens vegne og koordinere denne 
med styret i Vestre Toten rådhus AS 

 
 
 
 
 

 

44/20   
20/829 

RAUFOSS FOTBALL - ØKONOMISKE UTFORDRINGER KNYTTET TIL 
KORONAKRISEN  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.  
Det legges fram en oppstilling om forholdet til Raufoss Fotball i neste 
formannskapsmøte.  
 
Saksordfører: Ahmed Haruun Ali. 
 
 
Vedtak: 
 
 
For å avhjelpe de økonomiske utfordringene til Raufoss Fotball knyttet til 
koronakrisen, vedtar kommunestyret følgende: 
1. Vestre Toten kommune utbetaler forskudd på kommunale tilskudd tilsvarende 2,0 

millioner kroner til Raufoss Fotball 
2. Tilbakebetalingen skjer ved trekk i de årlige drifts- / anleggstilskuddene fra 

kommunen til Raufoss Fotball med 0,4 millioner kroner årlig i årene 2021-2025 
3. Forskuddet finansieres av kommunens disposisjonsfond som tilbakeføres 0,4 mill 

kroner (i spart tilskudd) i årene 2021-2025 
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4. Dersom klubben i 2020 tilføres offentlige midler fra nasjonale eller regionale 
tiltakspakker, skal disse midlene uavkortet utbetales til Vestre Toten kommune 

 
 
 
 
 

 

45/20   
20/760 

EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE, NÆRINGSLIV OG 
FRIVILLIGHET - KORONAKRISEN  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis og bemerket at 
innspillene fra formannskapets medlemmer er vurdert i saken.  
 
Arve Sørbo (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Vi ber om at kommunedirektøren utreder følgende forslag til neste 
kommunestyremøte. Det settes av et beløp på inntil 10 mill- Dette skal brukes til å 
sikre bedrifter som av en eller annen grunn faller utenom annonserte støtteordninger. 
Det opprettes en rådgiverstilling/ bevillinger som følger opp. Kostnad inntil 1 mill. Per 
år i 2 år. Inntil 500.000,- til hver bedrift. 50% tilbakebetales med 10% hvert år fra 
2021. Hvis vi redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med 
60.000,- er det 12 mill. Til fellesskapet både i 2020 og årene fremover. 
(Selvfinansierende år 1.) Selv om bare 50%  av bedriftene overlever til tross for 
tilskudd, er prosjektet finansiert i år 2!» 
 
Forslag 2: 
Eiendomsskatt  
Denne skatten belastes innbyggere og næringsliv uten å ta hensyn til om inntektene 
bortfaller eller opprettholdes. Slik det nå ser ut vil store deler av inntektene kanskje 
blir helt eller delvis borte for mange bedrifter og innbyggere i 2020. Nå er det jo slik at 
ikke alle rammes av inntekts-svikt som følge av denne Corona-epedemien.  Høyre 
foreslår derfor en løsning som sikrer alle bedrifter og privatpersoner fritak for 
eiendoms-skatt, dersom de opplever redusert omsetning/inntekt  som følge av 
Corona-epedemien.  Retningslinjene for dette og dokumentskravet må gjøres enkelt 
å produsere for den enkelte som er rammet.  Vi foreslår å følge de samme 
retningslinjene som blir brukt i tiltakspakke fra Regjeringen mot næringslivet den 
03.04.20 Dersom dette følges opp en en enkel administrasjon i kommunen, vil 
kostnaden være minst mulig for kommunen og den vil samtidig være en god støtte 
for den enkelte bedrift, eller privatperson i en vanskelig tid.   
 
Bedrifter og privatpersoner fritas for kommunale avgifter med unntak av renovasjon 
ut 2020. Dette bidraget foreslåes generelt som et stimuleringsbidrag for hele 
kommunen. For aktivt å oppfordre til økt investering og aktivitet for bedrifter og 
private. Kostnadene forsvinner ikke og kommunens bortfallne inntekter dekkes inn 
over 6 årsperiode. Høyre ønsker at dette blir drøftet i saken 
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Sissel Skiaker (SP) fremmet følgende forslag: 
«Det bevilges i tillegg kr. 25.000,- til hvert av tettstedene Eina, Bøverbru, Raufoss og 
Reinsvoll m/omegn, totalt kr. 100.000,-  som skal gå til å glede og oppmuntre 
innbyggerne i en krevende tid. Forslag fra innbyggere på disse stedene legges som 
grunn for aktiviteten». 
 
 
Avstemning: 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1-3 og 5- 9. ble enstemmig vedtatt. 
 
Til kommunedirektørens pkt. 4:  
Forslaget fra Skiaker ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot.  
 
Forslag 2 fra Sørbo fikk tre stemmer og falt.  
 
Tilleggsforslaget fra Sørbo om at eiendomsskatt utredes til kommunestyrets møte 
28.05.2020 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret er opptatt av å bidra med målrettede tiltak som reduserer de 
negative effektene av korona-pandemien både i forhold til kommunens innbyggere, 
næringslivet og frivillig sektor. Samtidig er kommunens viktigste oppgave å sikre det 
kommunale tjenestetilbudet og kommuneøkonomien for derigjennom å opprettholde 
sysselsetting og kunne gjennomføre kommunale investeringstiltak mv. både på kort 
og lang sikt. Ekstraordinære tiltak må derfor balanseres opp mot hensynet til 
kommunens tjenesteproduksjon og økonomi. Kommunestyret vedtar på denne 
bakgrunn følgende foreløpige tiltak som realiseres / igangsettes så raskt som mulig: 
  
1. Det avsetter økte midler til næringsutviklingsprogrammet med 800.000 kroner (til 

1.500.000 kr) i 2020 i samsvar med de vurderinger og prinsipper som 

framkommer i kommunedirektørens saksutredning.  Bevilgningen dekkes av 

kommunens disposisjonsfond.  

2. Kommunestyret påpeker viktigheten av å prioritere gjennomføring av vedtatte 

investeringsprosjekter på 120 millioner kroner som er vedtatt i kommunebudsjettet 

for 2020. I tillegg til disse investeringene, vedtar kommunestyret å øke 

investeringsrammen med inntil 15 millioner kroner fordelt med fem millioner 

kroner til bygg, fem millioner kroner til opprusting av veger og gatelys og fem 

millioner kroner til sanering av vann / avløp. Investeringene finansieres ved 

låneopptak. Formannskapet gis fullmakt til å fatte vedtak om å sette i gang de 

enkelte prosjektene innenfor denne rammen etter hvert som disse blir utredet og 

anbefalt igangsatt av kommunedirektøren. 

3. Kommunestyret tar til orientering at det også er varslet en nasjonal tiltakspakke 

rettet mot bygg og anlegg og ber kommunedirektøren sørge for at kommunen har 

planer og tiltak som sikrer god utnyttelse av disse midlene. 
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4. Det avsettes en pott på inntil 250.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet - til 

lag / foreninger og kulturtiltak. Eventuelt frigjorte midler innenfor tjenesteområde 

kultur grunnet avlysninger mv. inngår i denne summen. Midlene disponeres 

primært til følgende tiltak: 

• Støtte til de som får ekstraordinære økonomiske utfordringer knyttet til 

svikt i inntekter og / eller økte utgifter  

• Stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering mv. for å sikre tilbud og 

aktivitet i en situasjon med endrede rammevilkår 

• Det bevilges  i tillegg kr. 25.000,- til hvert av tettstedene Eina, Bøverbru, 
Raufoss og Reinsvoll m/omegn, totalt kr.100.000,- som skal gå til å 
glede og oppmuntre innbyggerne i en krevende tid. Forslag fra 
innbyggere på disse stedene legges som grunn for aktiviteten. 

 

5. Det avsettes en pott på inntil 75.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet – til 

kommunal finansiering av utkjøring av varer med drosjer til kunder / innbyggere i 

kommunen ut juni måned 2020. 

6. Likviditetsutfordringer må håndteres og avdempes både for næringsliv og private. 

Kommunen skal tilby fleksible løsninger innenfor rammen av lover og regelverk til 

de som er berørt. Dette gjelder både næringsliv, lag / foreninger og 

privatpersoner. Alle saker skal behandles individuelt og det må foreligge konkrete 

økonomiske begrunnelser.    

7. Dersom innbyggere inneværende år kan dokumentere særskilte økonomiske 

utfordringer som konsekvens av pandemien, vil kommunene akseptere 

fristutsettelse for tiltak hvor kommunen har hjemmel og mulighet for dette, 

eksempelvis utbedring/fornying av private kloakkanlegg. 

8. Kommunestyret ber ordføreren rette en henvendelse til nettleverandør for strøm 

med sterk anbefaling om å at de vurderer å redusere nettleien for både bedrifter 

og husholdningene. 

9. Kommunestyret registrerer at pandemien skaper noen umiddelbare utfordringer 

for næringsliv, lag / foreninger og innbyggere, men at de sannsynlig mest 

krevende utfordringene for lokalsamfunnet er mer langsiktige. På denne bakgrunn 

ber kommunestyret kommunedirektøren fremme en ny sak, senest til 

kommunestyrets møte i september, som evaluerer tiltakene og følger opp med 

eventuelle nye tiltak med bakgrunn i utvikling og nasjonale tiltak. 

Vi ber om at kommunedirektøren utreder følgende forslag til neste 
kommunestyremøte. Det settes av et beløp på inntil 10 mill- Dette skal brukes til å 
sikre bedrifter som av en eller annen grunn faller utenom annonserte støtteordninger. 
Det opprettes en rådgiverstilling/ bevillinger som følger opp. Kostnad inntil 1 mill. Per 
år i 2 år. Inntil 500.000,- til hver bedrift. 50% tilbakebetales med 10% hvert år fra 
2021. Hvis vi redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med 
60.000,- er det 12 mill. Til fellesskapet både i 2020 og årene fremover. 
(Selvfinansierende år 1.) Selv om bare 50%  av bedriftene overlever til tross for 
tilskudd, er prosjektet finansiert i år 2. 
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46/20   
20/781 

REGIONALT SAMARBEID - SENTRALBORD  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen ble erklært inhabil i saken, jfr  fvl § 6 (b), og forlot møtet under 
behandling av saken  
Vararepresentant Paula Elvesveen (MDG) tok sete i møtet i behandlingen av saken. 
 
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis.  
 
Representanten Ahmed Haruun Ali ba om at saken legges fram for kommunestyret. 
 
Formannskapet sluttet seg til anmodningen. 
 
Avstemning: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot. 
 
Saksordfører: Sissel Skiaker 
 
 
Vedtak: 
 
Vestre Toten kommune slutter seg til forslaget om et felles sentralbord for 
kommunene i Gjøvikregionen lokalisert til Gjøvik kommune. 
 
Ordningen med felles sentralbord evalueres etter ett år i drift. 
 
 
 
 
 

 

47/20   
20/766 

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024  
 
Behandling: 
 
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis.  
 
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) foreslo å utsette saken og at saken 
sendes ut på høring. 
 
Utsettelsesforslaget fra Sørensen fikk to stemmer og falt, - ni stemte mot. 
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Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 7: 
«I særskilte tilfeller kan formannskapet gi tidsbegrenset dispensjon fra forbudet». 
 
Avstemning: 
Handlingsplanen ble vedtatt med 10 stemmer, - en stemte mot. 
Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot. 
 
Saksordfører: Tonje Bergum Jahr. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til anførte mål og virkemidler i "Alkoholpolitisk 
handlingsplan for Vestre Toten kommune i perioden 2020-2024".  
 
 
2. Nåværende salgstider for salg og utlevering av øl og annen alkoholholdig drikk 
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent opprettholdes til kl 20:00 på 
hverdager og kl 18:00 på dager før søn- og helligdager.  
 
Påske- pinse- jul- og nyttårsaften kan salg og utlevert av alkoholholdig drikk inntil 
4,7% ikke finne sted etter kl: 16:00.  
 
 
3. Skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22% (gr. 1 og 2) kan skje i tiden kl.08:00 – 
01:00 på natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager. På avgrenset uteareal kan det 
skjenkes til kl. 24:00.  
 
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00. Uansett hvilken ukedag natt til 
26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, gjelder skjenketider etter dette 
ledd for disse dager.  
 
 
4. Skjenking av alkoholholdig drikk 22% (gr. 3) eller mer kan skje i tiden kl. 16:00 – 
24:00 natt til man-, tirs-, ons-, tors-, og fredager.  
 
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00. For hoteller og lukkede 
selskaper kan det skjenkes fra kl 13:00 alle ukedager.  
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, 
gjelder skjenketider etter dette ledd for disse dager.  
 
 
5. Det føres en restriktiv linje når det gjelder skjenkebevilling for brennevin. Hver 
søknad vurderes nøye i forhold til hvorvidt det skal knyttes vilkår til bevillingen. 
Kommunen innvilger ikke søknader om utvidede salgs- eller skjenkebevillinger vedr. 
innførsel og tilvirkning for salg/skjenking i egen virksomhet. 
 
 

6. Det tillates ikke noen form for alkoholservering i:  

a) etablissement samtidig som det drives aktiviteter for barn/unge under 18 år,   
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    skolelokaler og skoleområder,  
b) badeanlegg når det er åpent for barn og unge/allment publikum,  

c) forbindelse med og i tilknytning til idrettsarrangement av noen art,  

d) forbindelse med nye eller utvidede søknader om skjenking ved sommer- og 
friluftsfestivaler, 
    - hvor familier er samlet.  

 
For idrettsanlegg gjelder følgende:  
I kommunale idrettshaller kan det gis ambulerende skjenkebevilling for 
lukkede ikke-kommersielle arrangementer, for eksempel ved sangerstevne,  
korpsfestivaler o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år.  
I andre idrettsanlegg kan det gis ambulerende skjenkebevilling (lukket 
selskap) eller skjenkebevilling for en enkelt anledning i forbindelse med 
dansegallaer o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år. 

  
7. Det tillates ikke salg av alkoholholdig drikke via netthandel med hjemlevering av 
varer. I særskilte tilfeller kan formannskapet gi tidsbegrenset dispensjon fra forbudet 
 
8. Antall ambulerende bevillinger settes til tre. Kommunen kan innvilge ambulerende 
salgsbevilling. Hver søknad vurderes nøye i forhold til lovens krav. Det føres en 
restriktiv linje når det gjelder ambulerende skjenkebevillinger for brennevin.  
 
 
9. Alle barer/puber skal ha aldersgrense minst 18 år og ha tilsatt dørvakt i 
åpningstiden.  
 
 
10. Det føres en restriktiv praksis når det gjelder reaksjonsformer ved brudd på salgs- 
og skjenkebestemmelsene. Kommunens retningslinjer skal legges til grunn for 
håndhevelse av de ulike bestemmelsene når det gjelder brudd på bestemmelsene.  
(I medhold av tilføyelse til Alkoholforskriften § 10 som trådte i kraft 01.01.2016 
innføres det et prikktildelingssystem ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene.  
Dette innebærer en innføring av normerte regler for inndragning av bevilling.  
Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på 
bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere). 
 
 
11. I medhold av endring av alkoholloven § 1.6 som trådte i kraft 1. januar 2016 
forlenges bevillingsperioden for en ny periode for inntil fire år fra 1. juli 2020 - 30. 
september 2024 uten ny søknadsprosess. 
 
 
12. Alkoholpolitisk handlingsplan tas opp til ny behandling minst en gang i hver 
kommunestyreperiode, neste gang senest i mai 2024.  
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48/20   
18/2216 

DISPENSASJON FOR HJEMLEVERING AV ØL - GRIMAAS BRYGGERI  
 
Behandling: 
 
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet følgende forslag: 
«Søknaden om dispensasjon for hjemlevering av øl fra Grimaas Bryggeri AS 
godkjennes» 

 
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgene forslag: 
«Vestre Toten kommune ser at Grimaas bryggeri har behov for å finne nye måter å 
drive sin næring på under koronapandemien. Det åpnes derfor for at gjeldende 
bryggeri for midlertidig utvidet salgsbevilling for hjemkjøring av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 sammen med utkjøring av øvrig varesortiment til 1. september 2020.  
 
Før avstemningen trakk Sørensen sitt forslag  
 
Avstemning: 
Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte for 
kommunedirektørens forslag.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Vestre Toten kommune ser at Grimaas bryggeri har behov for å finne nye måter å 
drive sin næring på under koronapandemien. Det åpnes derfor for at gjeldende 
bryggeri for midlertidig utvidet salgsbevilling for hjemkjøring av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 sammen med utkjøring av øvrig varesortiment til 1. september 2020.  
 
 
 
 
 
 

 

49/20   
18/926 

HÅKONSHALLEN BØVERBRU - ØKT STØTTE TIL BRANNSIKRING  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis 
 
Saksordfører: Svein Erik Sørensen. 
 
 
Vedtak: 



  

Side 11 av 11 

 
Vestre Toten kommune bevilger ytterligere 150.000 kroner til brannsikring av 
Håkonshallen, dvs at samlet kommunalt tilskudd utgjør 525.000 kroner. Tilskuddet 
dekkes av disposisjonsfondet.  
 
 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
 
Ann Marit Sandsengen (AP):  Stilte spørsmål om ansettelse av ny NAV- leder.  

Kommunedirektør: 
Knut Rødningsby er tilsatt som ny NAV-leder. 

 
Svein Erik Sørensen (FRP): Hvordan skal vi som er permittert forholde oss til 

krav om tapt arbeidsfortjeneste? 
 
Administrasjonen sjekker ut med NAV og gir 
formannskapet tilbakemelding. 
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