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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen 

Møtedato: 28.11.2019 Tid: 18:00 - 22:10 

 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 

AP Leder Stian Olafsen   

AP Medlem Tonje Bergum Jahr   

AP Medlem Ingrid Tønseth Myhr   

AP Medlem Stian Pettersbakken   

AP Medlem Rolf Erik Halle   

AP Medlem Ann Marit Sandsengen   

AP Medlem Lene Myhrvold   

AP Medlem Lasse Rian   

AP Medlem Trine Gravdahl Strande   

AP Medlem Frode Engen   

AP Medlem Torhild K. R. Løkken   

AP Medlem May Brit Syversen 
Huuse 

  

AP Medlem Siv Anita Eriksen 
Midtskogen 

  

SV Medlem Ahmed Haruun Ali   

MDG Medlem Marry Paula Elvesveen   

R Medlem Frida Ropphaugen FO  

SP Medlem Aage Midtbu   

SP Medlem Arild N. Ødegaard   

SP Medlem Dorthe Ødegaard   

SP Medlem Hans Kristian Thorsrud   

SP Medlem Sissel Skiaker   

SP Medlem Håvard Johansen 
Lindgaard 

  

SP Medlem Kjersti Diesen Løken   

H Medlem Elin Synnøve Solberg   

Uavh Medlem Anders Vildåsen  Valgt på Høyres liste 

H Medlem Arve Sørbo   

H Medlem Asgeir Sveen   

H Medlem Kjetil Sangnes   

FRP Medlem Svein Erik Sørensen   

FRP Medlem Anne Karin Synstelien   

FRP Medlem Per Erik Bergstuen   

R Varamedlem Tor Sundheim  Frida Ropphaugen 
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Fra adm. (evt. 
andre): 

Rådmann Bjørn Fauchald, omsorgssjef Trine Kløvrud, 
eiendomssjef Ole Petter Bergersen, voksenopplæringssjef 
Per Olav Strande, barnehagesjef Gunn Roterud, 
grunnskolesjef Ivar M.Jahr  

    

Fra/til saknr.: 97 – 109/19  

 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 3. desember 2019 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Stian Olafsen  
ordfører  

  
Bjørn Fauchald  
rådmann  
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97/19   
19/2718 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra kommunestyrets møte 24.10.2019 godkjennes. 
 
 
 

 

98/19   
19/2718 

REFERATER  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Referatet tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

99/19   
19/1107 

BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 3. KVARTAL 2019  
 
Behandling: 
 
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte om saken. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar rådmannens budsjett- og aktivitetsrapport etter tredje 
kvartal 2019 til etterretning.  

2. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i 
investeringsbudsjettet for 2019. 
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100/19   
19/1099 

FINANSRAPPORT FOR 2019 ANDRE TERTIAL  
 
Behandling: 
 
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte om saken. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar finansrapport for 2. tertial 2019 til etterretning.  
 
 
 
 
 
 

 

101/19   
17/3774 

UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG VASKERI  
 
Behandling: 
 
Saksordfører Ahmed Haruun Ali orienterte innledningsvis. 
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet AP sitt forslag fra formannskapet 
på nytt: 
1. Kommunestyret vedtar at fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri er drift i 

egenregi. Dette innebærer at rådmannen gis følgende oppdrag: 
a. Planlegging / prosjektering av nytt bygg til formålet på kommunalt eid tomt 

på Gjestrumfeltet på Bøverbru. 
b. Parallelt igangsettes et internt arbeid med fokus på optimalisering av 

produksjonsprosesser og at det vurderes investering i utstyr som kan bidra 
til effektiv produksjon, automatisering av oppgaver og mer effektive 
arbeidsprosesser.  

c. Når planer / prosjekter foreligger, legges disse fram til behandling i 
kommunestyret 

2. Kommunestyret ber rådmann i løpet av første kvartal 2020 legge fram 
fremdriftsplan for utbygging av Gimle. 

 
Representanten Per Erik Bergstuen (FRP) fremmet rådmannens forslag på nytt med 
tillegg til pkt. 3: 
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1. Kommunestyret vedtar at fremtidig løsning for storkjøkken er drift i egenregi. 
Dette innebærer at rådmannen gis følgende oppdrag: 

a. Planlegging / prosjektering av nytt bygg til formålet på kommunalt eid tomt 
på Gjestrumfeltet på Bøverbru 

b. Parallelt igangsettes et internt arbeid med fokus på optimalisering av 
produksjonsprosesser og at det vurderes investering i utstyr som kan bidra 
til effektiv produksjon, automatisering av oppgaver og mer effektive 
arbeidsprosesser.  

c. Når planer / prosjekter foreligger, legges disse fram til behandling i 
kommunestyret 

2. Kommunestyret vedtar at det arbeides videre med å utrede følgende ulike 
alternativer for vaskeritjenester: 

a. Egenregi med samlokalisering av nytt storkjøkken, dvs at det utredes et 
alternativt prosjekt som også inkluderer vaskeri 

b. Når dette prosjektet foreligger, foretas en vurdering av egenregialternativet 
opp mot følgende: 

• interkommunalt samarbeid med Gjøvik kommune, eventuelt andre 
nabokommuner 

• eksternt kjøp  
3. Kommunestyret ber rådmannen i løpet av 2020 legge fram framdriftsplan for 

utbygging av Gimle. 
 
Representanten Anders Vildåsen (uavh) fremmet tilleggsforslag pkt 1 d til AP’s 
forslag: 

1. d. Rådmannen tar kontakt med Østre Toten og Gjøvik for å høre om det er 
interesse for de til å bli med på ett interkommunalt samarbeid i forhold til 
industrikjøkken og vaskeri på Gjestrumfeltet på Bøverbru. 

 
Representanten Hans Kristian Thorsrud (SP) fremmet følgende justert forslag fra SP: 
«1A. Kommunestyret vedtar nærkjøkken som framtidig løsning for kjøkkendrift i egen 
regi på Gimle og Raufosstun omsorgssenter. 
 
1B. Samtidig settes det i gang et internt arbeid med fokus på optimalisering av 
prosesser også til hjemmeboende og at det vurderes investeringer i utstyr som kan 
føre til et framtidsrettet moderne nærkjøkken. 
 
1C. Når planer/ prosjekter foreligger, legges disse fram til behandling i 
kommunestyret. 
 
2. Kommunestyret vedtar at det arbeides videre med å utrede følgende alternativer 
for vaskeritjenester: 
A: Egen regi 
B: Interkommunalt 
C. Eksternt kjøp.» 
 
Representanten Ahmed Haruun Ali (SV) fremmet følgende justert forslag fra SV: 

1. Kommunestyret opprettholder rådmannens forslag om interkommunalt 
samarbeid med Gjøvik om produksjonskjøkken. Kommunestyret ber 
rådmannen fremme forslag til avtaleutkast så raskt som mulig. 
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2. Kommunestyret ber rådmannen konkretisere nærmere hvordan 
interkommunalt samarbeid om vaskeritjenester kan løses og fremme utkast til 
avtale. 

3. Kommunestyret ber rådmannen i løpet av første kvartal 2020 legge fram 
framdriftsplan for utbygging av Gimle herunder om det er naturlig å etablere et 
nærkjøkken som en del av Gimle som demenslandsby. 

 
Avstemning: 
Senterpartiets forslag fikk 11 stemmer og falt, - 20 stemte mot. 
Fremskrittspartiets forslag fikk tre stemmer og falt, - 28 stemte mot. 
Sosialistisk Venstrepartis forslag fikk en stemme og falt, - 30 stemte mot. 
Arbeiderpartiets forslag fikk 16 stemmer og ble vedtatt, - 15 stemte mot. 
Tilleggsforslaget fra Vildåsen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar at fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri er drift i 
egenregi. Dette innebærer at rådmannen gis følgende oppdrag: 
a. Planlegging / prosjektering av nytt bygg til formålet på kommunalt eid tomt 

på Gjestrumfeltet på Bøverbru. 
b. Parallelt igangsettes et internt arbeid med fokus på optimalisering av 

produksjonsprosesser og at det vurderes investering i utstyr som kan bidra 
til effektiv produksjon, automatisering av oppgaver og mer effektive 
arbeidsprosesser.  

c. Når planer / prosjekter foreligger, legges disse fram til behandling i 
kommunestyret 

d. Rådmannen tar kontakt med Østre Toten og Gjøvik for å høre om det er 
interesse for de til å bli med på ett interkommunalt samarbeid i forhold til 
industrikjøkken og vaskeri på Gjestrumfeltet på Bøverbru. 

2. Kommunestyret ber rådmann i løpet av første kvartal 2020 legge fram 
fremdriftsplan for utbygging av Gimle. 

 
 
 
 
 
 

 

102/19   
19/2171 

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL - HORISONT MILJØPARK IKS  
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets leder Asgeir Sveen orienterte innledningsvis. 
 
 
Vedtak: 
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1. Kommunestyret har merket seg revisjonsrapportens hovedkonklusjoner:  
 
a) Vedr. selvkostfond:  

Selvkostregnskapet er utarbeidet i henhold til departementets retningslinjer. 
Dagens praksis med selvkostfond for renovasjon, både i kommunene og i 
selskapet, er ikke i tråd med retningslinjene eller kommunenes eierstrategi.  

  
b) Vedr. skille mellom nærings- og husholdningsavfall:  

Selskapet har tilfredsstillende rutiner for regnskapsføring og fordeling av 
kostnader mellom nærings- og husholdningsavfall. Det skilles derimot ikke 
mellom de to områdene i selskapets balanseregnskap, noe som ikke er i 
henhold til avfallsforskriften.  

  
c) Vedr. kostnadsfordeling mellom kommunene:  

Gjeldende praksis, der kostnadene hovedsakelig fordeles mellom kommunene 
etter eierandel, kan forsvares sett opp mot retningslinjene.  

  
d) Vedr. effektiv drift:  

Horisont Miljøpark IKS viser til en rekke tiltak for å forbedre effektiviteten, men 
de har ikke satt mål for effektivitet eller forbedring i effektivitet.  

  
e) Vedr. kvalitet og beredskapen for tjenestene:  

Resultatet fra kundeundersøkelsen våren 2019 tilsier at selskapet har noe å 
hente når det gjelder kundetilfredshet, og da særlig knyttet til henting av 
avfallet.  

 
f) Vedr. etterlevelse av arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS  

mht. arbeidsavtaler og lønnsforhold:  
Gjennomgangen har ikke avdekket feil/mangler mht. arbeidsavtaler og 
lønnsforhold.  

  
g) Vedr. selskapets innføring av avgift på levering av trevirke:  

Det er anledning til å innføre gebyr for spesielle avfallsfraksjoner, herunder 
trevirke. Det er kommunestyret som skal fastsette avfallsgebyrer i henhold til 
avfallsforskriften.  

h) Vedr. selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Bioenergi AS:  
Revisjonens undersøkelser gir ingen indikasjoner på at selskapet ikke oppnår 
konkurransedyktige priser for trevirke ved salg til Eidsiva Bioenergi AS.  

 
i) Vedr. selskapet utbyttepolitikk  

Representantskapet må årlig ta stilling til utbetaling av utbytte «etter forslag fra 
styret eller med styrets samtykke», jf. lov om interkommunale selskap § 29.  

 
 
2.  Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant (ordfører) og rådmannen  

følge opp at:  
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a) Horisont og eierkommunene tar konsekvensen av at avgifter for levering av 
avfall på gjenvinningsstasjonene regnes som avfallsgebyr. Kommunestyret 
skal fastsette gebyret.  

b) Renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen bør klargjøres, slik at det går fram at 
det er anledning til å pålegge avgift for levering av definerte avfallsfraksjoner  

c) Så lenge det er uttrykt fra eierne at selvkostfondet skal ligge i kommunene, 
bør fondet i Horisont avvikles.  

d) Det vurderes å skille på husholdning og næring i balansen i regnskapet til 
Horisont Miljøpark IKS.  

e) Selskapet følger opp kundeundersøkelsen 2019 med tiltak for bedre å kunne 
oppfylle sine forpliktelser overfor abonnentene.  

 
3.  Ved sluttføring av arbeidet med politisk sak om eierstrategi i Horisont  

Miljøpark IKS, bes om at det tas hensyn til revisjonsrapporten funn, jf. 
vedtakets pkt. 1 i) om utbyttepolitikk.  

 
 
 
 
 

 

103/19   
19/2520 

BOSETTING AV FLYKTNINGER ÅR 2020  
 
Behandling: 
 
Saksordfører Paula Elvesveen orienterte innledningsvis. 
 
Representanten Per Erik Bergstuen (FRP) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret ber om at saken utsettes til de økonomiske konsekvenser er belyst. 
 
Utsettelsesforslag falt med tre mot 28 stemmer. 
 
Avstemning: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 28 stemmer, - tre stemte mot. 
 
 
Vedtak: 
 
Vestre Toten kommune bosetter 18 flyktninger i 2020 i tråd med anmodning fra IMDi 
datert 24.10.2019.  
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104/19   
15/2060 

REGIONALT NÆRINGSUTVIKLINGSPROGRAM - VIDEREFØRING  
 
Behandling: 
 
Saksordfører Stian Olafsen orienterte om saken. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten av det regionale bedriftsrettede 

næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen til etterretning 
2. Kommunestyret støtter en videreføring av næringsutviklingsprogrammet innenfor 

de rammer som er etablert i prosjektperioden. Anbefalingene til forbedringer som 
framkommer i evalueringsrapporten tas med i det videre arbeidet.  

3. Vestre Toten kommunes bidrag for 2020 settes til 700.000 kroner.  
4. Kommunestyrets mener at Innlandet fylkeskommune bør inviteres inn i 

næringsutviklingsprogrammet og anmoder politisk og administrativ ledelse i 
regionen om å arbeide aktivt for å få dette realisert.  
Aktivt utspill til kommunal- og moderniseringsministeren bør utformes. 
 

 
 
 
 
 
 

 

105/19   
19/2553 

STATLIGE ARBEIDSPLASSER I GJØVIKREGIONEN - KOMMUNALT BIDRAG 
TIL PÅVIRKNINGSARBEID  
 
Behandling: 
 
Saksordfører Tonje Bergum Jahr orienterte innledningsvis. 
 
Representanten Stian Olafsen fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt: 
Kommunestyret forutsetter at Gjøvik sykehus skal opprettholdes som et sykehus med 
bredt akutt-tilbud. 
 
Avstemning: 
Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt med 24 stemmer, - syv stemte mot. 
Tilleggsforslaget fra Olafsen ble vedtatt med 29 stemmer, to stemte mot. 
 
 
Vedtak: 
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• Kommunestyret bevilger kr. 132.061,- til påvirkningsarbeid i 2019 og 2020 
knyttet til statlige arbeidsplasser i regionen.  

• Kommunestyret forutsetter at Gjøvik sykehus skal opprettholdes som et 
sykehus med bredt akutt-tilbud.  

Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.  
 
 
 
 
 
 

 

106/19   
19/2233 

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITIKSE VERV - FRIDA ROPPHAUGEN  
 
Behandling: 
 
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag: 
Tor Sundheim (Rødt) velges som 1.varamedlem i formannskapet og nytt medlem i 
planutvalget. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Frida Ropphaugen (Rødt) innvilges varig fritak fra sine verv fra 01.12.2019 og 
resten av valgperioden. 

2. Av dette følger at Tor Sundheim (Rødt) trer inn som fast medlem av 
kommunestyret for resten av valgperioden. 

3. Tor Sundheim (Rødt) velges som 1.varamedlem i formannskapet. 
4. Tor Sundheim (Rødt) velges som nytt medlem i planutvalget.  

 
 
 
 
 

 

107/19   
19/1675 

VALG AV REREPRESENTANTER TIL FOLKEVALGTE ORGANER 2019 - 2023  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
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Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til folkevalgte organer for perioden 
2019 – 2023: 
 
Administrasjonsutvalg: 

  Navn medlem Parti K M Navn varamedlem  

1. Arild Nikolai Ødegaard SP   x Svein Erik Sørensen (FRP) 

2. Reidi Ødegaard  R x   Siv Anita Midtskogen (AP) 

3. Torhild K.R. Løkken AP  x   Henning Karlsen (AP) 

 
Som leder av utvalget velges Arild Nikolai Ødegaard (SP) 
Som nestleder av utvalget velges Torhild K.R. Løkken (AP) 
 
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt: 

  Navn medlem Parti K M Navn varamedlem (pers.) 

1. Aage Midtbu  Sp   x Hans Kristian Thorsrud (SP) 

2. Leif Petter Hansen H   x Bjørg Sveinhaug (H) 

3. Håvard Johansen Lindgaard SP   x Sissel Skiaker (SP) 

4.  Rolf Erik Halle AP   x Ole Runar Helbostad (AP) 

5. Elisabeth Braaten SV x   Silje Sandsengen (AP) 

 
Som leder av nemnda velges Aage Midtbu (SP) 
Som nestleder av nemnda velges Rolf Erik Halle (AP) 
 
Sakkyndig klagenemnd eiendomsskatt:  

  Navn medlem Parti K M Navn varamedlem (pers.) 

1. Lasse Rian  AP   x Odd Løvlibråten (AP) 

2. May Britt Syversen Huuse AP x   Lene Myhrvold (AP) 

3. Stig Vestlie FRP   x Odd Ingard Hoberg (FRP) 

4. Lene Roman Aas H x   Arve Sørbo (H) 

5. Roger Hugo Johansen H    x Anders Vildåsen (uavh) 

 
Som leder av nemnda velges Lasse Rian (AP) 
Som nestleder av nemnda velges Lene Roman Aas (H) 
 
 
 
 
 

 

108/19   
19/2694 

VALG AV REREPRESENTANTER TIL ANDRE KOMMUNALE ORGAN 2019 - 2023  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
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Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til kommunale organer for perioden 
2019 – 2023: 
 
Vilt- og innlandsfiskenemnd: 
Fra organisasjonene velges: 
1. Lars Arne Mjørlund     
2. Even Markestad     
3. Simen Egge     
4. Tore Jutulrud     
5. Per Erik Svenskerud     
 
Politisk valgte: 
1. Sissel Skiaker (SP) vara: Lene Roman Aas (H) 
2. John Vildåsen (AP) vara: Trine Gravdahl Strande (AP) 
 
Nemnda velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 
 
Skolenes samarbeidsutvalg: Representantene fordeles på den enkelte skole av 
ordfører i samråd med representantene. 
 

Navn medlem Parti Skole Navn varamedlem 

May Britt Syversen Huuse AP  Silje Sandsengen (AP 

Veslemøy Linde MDG  Hanna Elise Hagebakken (SV) 

Lene Myhrvold AP  Henning Karlsen (AP) 

Håvard Johansen Lindgaard SP  Dorthe Ødegaard (R ) 

Sissel Skiaker SP  Hans Kristian Thorsrud (SP) 

Kjetil Sangnes H  Elin Synnøve Solberg (H) 

 
Kirkelig fellesråd: 
 

Navn medlem Parti Navn varamedlem 

Stian Olafsen AP Tonje Bergum Jahr (AP 

 
 
 
 
 
 

 

109/19   
19/2694 

VALG AV REREPRESENTANTER TIL MEDVIRKNINGSORGAN 2019 - 2023  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
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1. Som en følge av forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom, - hjemmel fastsatt av 
Kommunal – og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019, vedtar 
kommunestyret å oppheve reglement for Vestre Toten eldreråd og vedtekter 
for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestre Toten 
kommune. 
Forskriften legges til grunn for det videre arbeidet i rådene. 

 
2. Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til medvirkningsorganer for 

perioden 2019 – 2023: 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 
Fra organisasjonene velges: 

- Nils Oluf Bradal 
- Leif Petter Hansen 
- Eva Østlien 
- Jorunn Løvdal 
- Jan Helge Smidsrød 

 
Som vara for organisasjonene velges Reidar Tollefsen 
 
Politisk valgte: 
1. Siv Anita Midtskogen (AP)    - vara: Ingrid Senstad Hovsveen (SV) 
2.  Gunnar Andreas Hauglien (H)    - vara: Anders Vildåsen (uavh) 
 
Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 
 
Eldreråd: 
Fra organisasjonene / pensjonistforeningene: 

- Kjell Magne Eriksen  - vara: Liv Rehn Berger 
- Wenche Gurihus  - vara: Astri Lier 
- Marit Korslien berg  - vara: Åshild Lundgård 
- Liv Gamme   - vara: Oddny Sandbekken 
- Gunnar Andreas Hauglien - vara: Paul Ravlo 

 
 
Politisk valgte: 
1. John Vildåsen (AP)  - vara: Rolf Erik Halle (AP) 
2. Odd Ingard Hoberg (FRP) - vara: Per Magnar Holthe (FRP) 
 
Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 
 
 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
Svein Erik Sørensen (FRP): Hva er framdrift for riving av gamle Raufoss skole? 
 



  

Side 14 av 14 

     Besvart av eiendomssjef Ole Petter Bergersen: 
▪ Anbud i vinter 
▪ Riving til våren 
▪ Samordnet med bygging av Raufosshallen 
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