
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 
 

Raufoss, 5. oktober 2021. 
J.nr./referanse: 17-21/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) 
Torill Hansen (Uavh.)  
Hege Eriksen (Ap)  
Gina Marie Sørum Sveen (Sp), andre vara 
 

 

 
 
 
 
Kopi til orientering: 
- Ordfører og kommunedirektør 
- Innlandet Revisjon IKS 

 
 
 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Mandag 11. oktober 2021 
Tid: Kl. 1200 – ca. 1500 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Forfall og innkalling av vara: 
Etter avtale innkalles vara fast til møtet.  

• Første vara for H/Sp/Frp, Inger Lilleby Fløgum (H), har meldt forfall.  
• Andre vara for H/Sp/Frp, Gina Marie Sørum Sveen (Sp) er innkalt.  

 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Kommunedirektør Bjørn Fauchald deltar under deler av behandlingen av sak 47 slik: 
o Kl. 1215-1245 
o Kl. 1330-1345 

 
• Ernst & Young AS deltar i møtet fra kl. 1300 i f.m. sak 47. Fra selskapet deltar Frode 

Skårmo Krabbesund og Ole Jakob Øglænd. 
 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 
 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no
mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 
 

 
 

 
KONTROLLUTVALGET I  

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I RÅDHUSET  
 
 

Mandag 11. oktober 2021 
 
 

 
 
SAK NR. 46/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.09.2021 
 
SAK NR. 47/2021 IGANGSETTING AV KONTROLL – OPPSTARTMØTE MED 

ERNST & YOUNG AS 
 
SAK NR. 48/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 30.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 

Raufoss, 5. oktober 2021. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 46/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.09.2021 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 11.10.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 29.09.2021 

 
Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.09.2021 godkjennes. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 29. september 2021 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 – 1230. 

Som medlemmer møtte: 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap) 
Bjørn Iversen (Sp) 
Hege Eriksen (Ap) 

Følgende medlem møtte ikke: 
Torill Hansen (Uavh.)  

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall: 
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp 

Ellers møtte: 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
Andre: Ernst & Young AS ved partner Frode Krabbesund og associate partner Ole Jakob 
Øglænd. ADI Advokater AS ved advokat/partner Rolf Beck-Sørensen og advokat/partner 
Birthe M. Eriksen (alle deltok under deler av sak 43 via Teams). 

Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

Til behandling: 

SAK NR. 42/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.09.2021 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.09.2021 godkjennes. 

SAK NR. 43/2021 IGANGSETTING AV KONTROLL – VALG AV 
LEVERANDØR 

Behandling av habilitetsspørsmål:  
Bjørn Iversen stilte innledningsvis spørsmål om sin habilitet med 
bakgrunn i uttalelse i formannskapet, jf. medieomtale. Bakgrunnen 
antas å være at han som politiker i desember 2020 deltok på et møte 

VEDLEGG
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sammen med bl.a. kommuneadministrasjonen omkring situasjonen i 
hjemmetjenesten. Habilitetsspørsmålet ble drøftet med utgangspunkt 
i forvaltningslovens § 6. annet ledd om «andre særlige forhold», 
herunder om «avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller 
ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning 
til». Kontrollutvalgets øvrige medlemmer besluttet enstemmig at 
forholdet ikke medførte inhabilitet etter forvaltningslovens regler.  
 
Fra behandlingen: 
Saken er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i møte den 
16.08.2021 der kontrollutvalget ble bedt om å undersøke følgende:  

 
1. Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i 

hjemmetjenesten høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, 
og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.  
 

2. I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur 
blant ansatte i Vestre Toten kommune.  
 

3. Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i 
organisasjonen, og om retningslinjene ivaretar varsler mot 
toppledelsen på en tilfredsstillende måte.  

 
Tre aktører er forespurt om å levere inn tilbud. Kontrollutvalget har 
mottatt tilbud fra to av disse:  
 

• Ernst & Young AS 
• ADI Advokater AS 

 
Det ble i møtet gjennomført en samtale på Teams med begge 
aktørene med bakgrunn i innsendte tilbud. Møtet ble lukket under 
denne delen av saken, jf. kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. 
offentlighetslovens § 23. Saken ble avsluttet med en vurdering av de 
to tilbudene med bakgrunn i de oppgitte tilbudskriteriene (i prioritert 
rekkefølge):  

1. Kompetanse og erfaring  
2. Oppgaveforståelse/oppgaveløsing 
3. Kapasitet/tidspunkt for gjennomføring 
4. Referanser 
5. Timepris 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget velger Ernst & Young AS som leverandør.  
 

2. Det utarbeides snarlig en prosjektplan for gjennomføringen av 
undersøkelsen med utgangspunkt i følgende fremdriftsplan: 

 

• Uke 40/41: Planlegging (inkl. oppstartmøte m/leverandør) 
• Uke 42-43: Intervjuer 
• Uke 44-45: Rapportering 
• Uke 46 +  : Kunnskapsoverføring  
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SAK NR. 44/2021 TERTIALRAPPORT 2-2021 FRA INNLANDET REVISJON 

IKS 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Tertialrapport 2/2021 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 45/2021 REFERATAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Varamedlemmer til kontrollutvalget - status  
2. Diverse avisartikler 
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 

 
Raufoss, 29. september 2021. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 29. september 2021. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 

 
 

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget: 
 

• Onsdag 17.02.2021 kl. 0830  
• Onsdag 24.03.2021 kl. 0830  
• Onsdag 05.05.2021 kl. 0830  
• Onsdag 16.06.2021 kl. 0830  
• Onsdag 08.09.2021 kl. 0730 
• Onsdag 29.09.2021 kl. 0830 - tillegg 
• Onsdag 20.10.2021 kl. 0830  
• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830  

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
 
Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer i 
hjemmetjenesten  
(KU-sak 35/2021, prosjektplan legges frem for 
kontrollutvalget vår/sommer 2022, gj.føring av 
prosjekt høsten 2022) 
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SAK NR. 47/2021 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
IGANGSETTING AV KONTROLL – OPPSTARTMØTE MED 
ERNST & YOUNG AS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

11.10.2021 Kjetil Solbrækken Ja, jf. OFL§ 23. 

    
Saksdokumenter:   

1. Utkast til prosjektplan Ikke vedlagt 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 16.08.2021 å be kontrollutvalget om å undersøke følgende:  
 

1. Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 
og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.  

2. I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten 
kommune.  

3. Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om 
retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.  

 
Kontrollutvalget engasjerte i sitt møte den 29.09.2021 Ernst & Young AS til å gjennomføre 
undersøkelsene på sine vegne, og med utgangspunkt i følgende fremdriftsplan:  

 

• Uke 40/41: Planlegging (inkl. oppstartmøte m/leverandør) 
• Uke 42-43: Intervjuer 
• Uke 44-45: Rapportering 
• Uke 46 +  : Kunnskapsoverføring  
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Planleggingen er igangsatt og det vil bli utarbeidet en prosjektplan for gjennomføringen. Som ledd i 
arbeidet med prosjektplanen gjennomføres et oppstartmøte mellom kontrollutvalget og Ernst & Young 
AS. Kommunedirektøren er invitert til å delta på deler av oppstartmøtet.    
 
Forslag til prosjektplan presenteres nærmere på møtet.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 48/2021 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 30.09.2021  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 11.10.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 30.09.2021 
 

 
Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte den 30.09.2021 tas til orientering.  
 

 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kontrollutvalget har etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter 
til orientering. Hensikten er å sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om viktige politiske 
saker, og på en enklere måte kunne følge med på at kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt 
opp av administrasjonen på tilfredsstillende måte. 
 
Vedlagt saken følger protokoll fra kommunestyrets møte den 30.09.2021 til orientering. 
 
 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: - Kommunestyresalen

Dato: 30.09.2021

Tidspunkt: 18:00 -22:00

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Tonje Bergum Jahr Medlem AP 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
Rolf Erik Halle Medlem AP 
Ann Marit Sandsengen Medlem AP 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Lasse Rian Medlem AP 
Frode Engen Medlem AP 
Torhild Løkken Medlem AP 
May Brit Syversen Huuse Medlem AP 
Siv Anita Midtskogen Medlem AP 
Svein Erik Sørensen Medlem FRP 
Per Erik Bergstuen Medlem FRP 
Elin Synnøve Solberg Medlem H 
Arve Sørbo Medlem H 
Asgeir Sveen Medlem H 
Kjetil Sangnes Medlem H 
Paula Elvesveen Medlem MDG 
Tor Sundheim Medlem R 
Aage Midtbu Medlem SP 
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP 
Erik Nikolai Thorsrud Varamedlem SP Dorthe Ødegaard Benckert 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Sissel Skiaker Medlem SP 
Håvard Johansen Lindgaard Medlem SP 
Jorunn Signe Ballangrud Varamedlem SP Kjersti Diesen Løken 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 
Anders Vildåsen Medlem U 
Henning Engeskaug Karlsen Varamedlem AP 
Stig Vestlie Varamedlem FRP 

VEDLEGG 



Vestre Toten kommune

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Vegard Skogen Møtesekretær 
Frantz Hoelstad prosjektleder 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo assisterende kommunedirektør 
Trine Kløvrud Omsorgssjef 
Tom Erik Johansen Konsulent 

Merknad i møte: 



 

Vestre Toten kommune  
 

Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 9021 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 9121 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2021  
PS 9221 Orientering og meldinger  
 Referatsaker  
 Møteprotokoll 8/9-21 - Kontrollutvalget i Vestre Toten 

kommune 
 

 Brev til kommunestyret fra kontrollutvalget i V. Toten - info. om 
vedtak 

 

PS 9321 Nytt storkjøkken og vaskeri - behandling av forprosjekt  
PS 9421 Kommunal garanti Vestre toten rådhus AS 2021- ombygging 

og rehabilitering av rådhuset og Kulturhuset - ny behandling 
 

PS 9521 Budsjett- og aktivitetsoppfølging 2. tertial 2021  
PS 9621 Oppfølging av hjemmetjenesten - status  
PS 9721 Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv, 3. 

tildeling 
 

PS 9821 Kommunens muligheter og begrensninger etter lovverket 
vedrørende tilknytningsgebyrets størrelse 

 

PS 9921 Fastsetting av planprogram for revisjon av kommuneplanen  
PS 10021 Håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen  
PS 10121 Opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvikregionen  
 Åpen post  
 

PS 9021 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 90/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

Merknad: 

Representanten Arild Nikolai Ødegaard foreslo at politisk sak 95/21, budsjett- og 

aktivitetsoppfølging 2. tertial 2021, settes først på saksliste. 

Avstemning: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Innkalling og korrigert saksliste godkjennes.  

 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

PS 9121 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2021 

Kommunestyrets behandling av sak 91/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Protokollen fra kommunestyrets møte 26.08.2021 godkjennes. 

 

 

PS 9221 Orientering og meldinger 

Kommunestyrets behandling av sak 92/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

Ingen innmeldte saker.  

 

Vedtak 

 

 

Referatsaker 

Kommunestyrets behandling av sak 17/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

 

Vedtak 

 

 

PS 9321 Nytt storkjøkken og vaskeri - behandling av forprosjekt 

Kommunestyrets behandling av sak 93/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

Representanten Arild Nikolai Ødegaard fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne 

av SP, H og FRP: 



 

Vestre Toten kommune  
 

Kommunestyret utsetter saken p.g.a situasjonen knyttet til kommuneøkonomien og 

tjenestetilbudet. 

Avstemning: 
Utsettelsesforslaget fra representanten Ødegaard (Sp) falt med 17 (AP, SV, MDG, R og 

Vildåsen) mot 14 stemmer (H, SP, FRP). 

Representanten Ahmed Haruun Ali (SV) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret gir kommunedirektør i oppdrag å klargjøre om det fortsatt er mulig å få 

til et samarbeid med Gjøvik på Kirkeby. 

Representanten Anders Vildåsen (UAV) fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt: 

Kommunedirektøren bes om å utrede entrepriseform og framlegge dette til 

førstkommende formannskapsmøte. 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar å gå videre med utbygging av nytt storkjøkken og vaskeri i 

samsvar med grunnlaget i framlagte forprosjekt. Endelig beslutning om utbygging tas av 

kommunestyret når anbud og fullstendig kostnadsunderlag foreligger. 

Protokolltilførsel fra representanten Arild Nikolai Ødegaard (Sp) på vegne av SP, H og 

FRP: 

Med bakgrunn i kommunedirektørens redegjørelse i saken, samt annen informasjon vi 

har om saken og økonomien i VTk, ønsker vi å presisere at vi er i mot ytterligere 

fremdrift i forprosjektet for kjøkken og vaskeri på Bøverbru. Vi mener det er et 

uansvarlig vedtak ut fra økonomiske betraktninger, der både kostnader, mulige inntekter 

og andre økonomiske konsekvenser ikke er utredet godt nok. Vi frykter at et slikt vedtak 

kan få store konsekvenser for andre oppgaver som burde prioriteres i VTk nå, og ikke 

brukes til et prestisjeprosjekt uten økonomisk kontroll. 

Avstemning: 
Forslaget fra representanten Haruun Ali (SV) falt med 16 (AP, R, MDG, Vildåsen) mot 

15 (SP, H, FRP, SV) stemmer. 

Forslaget fra representanten Vildåsen (UAH) ble vedtatt med 16 stemmer(AP, R, MDG, 

Vildåsen), 15 stemte mot (SP, H, FRP, SV). 

Forslaget fra representanten Pettersbakken (AP) ble vedtatt med 16 stemmer(AP, R, 

MDG, Vildåsen), 15 stemte mot (SP, H, FRP, SV). 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

Vedtak 

 

 Kommunestyret vedtar å gå videre med utbygging av nytt storkjøkken og vaskeri 
i samsvar med grunnlaget i framlagte forprosjekt. Endelig beslutning om 
utbygging tas av kommunestyret når anbud og fullstendig kostnadsunderlag 
foreligger.  

o Kommunedirektøren bes om å utrede entrepriseform og framlegge dette til 
førstkommende formannskapsmøte. 

 

 

PS 9421 Kommunal garanti Vestre toten rådhus AS 2021- ombygging og 
rehabilitering av rådhuset og Kulturhuset - ny behandling 

Kommunestyrets behandling av sak 94/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

Kommunestyret erklærte representantene Tonje Bergum Jahr (AP), Arild N. Ødegaard 

(SP) og Svein Erik Sørensen (FRP) inhabile i saken pga sine styreverv i Vestre Toten 

rådhus AS, jfr fvl § 6 e). Representantene fratrådte møtet under behandlingen av saken. 

Varamedlem Henning Engeskaug Karlsen (AP) tiltrådte møtet som vare for Tonje 

Bergum Jahr (AP) og varamedlem Stig Vestlie (FRP) tiltrådte møtet som vara for Svein 

Erik Sørensen (FRP).  

Stian Pettersbakken (AP) ble valgt til settevaraordfører. 

30 representanter tilstede under behandling av saken. 

Prosjektleder Frantz Hoelstad fra eiendomsavdelingen orienterte innledningsvis. 

Representanten Stein Rune Vinger (FRP) fremmet forslag om alternativ 1: 

Rehabilitering av rådhuset ut i fra styrets opprinnelige forslag som koster 59,5 millioner. 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet forslag om alternativ 2: 

Rehabilitering av rådhuset i to omganger, først med en minimumsløsning som 

rehabiliterer kun det aller nødvendigste til (minimum) 13 mill. kr. og ved andre gangs 

rehabilitering 59 mill. som gir en samlet kostnad på 71 mill. og en merkostnad på 12 

mill. 

Representanten Hans Kristian Thorsrud (Sp) fremmet utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til budsjettprosessen for 2022. 



 

Vestre Toten kommune  
 

Avstemning: 
Utsettelsesforslaget falt med 17 (AP, MDG, R, SV, Vildåsen) mot 13 (FRP, H, SP) 

stemmer. 

Avstemning: 
Forslaget fra representanten Vinger (FRP) falt med 17 (AP, MDG, R, SV, Vildåsen) mot 

13 (FRP, H, SP) stemmer. 

Forslaget fra representanten Pettersbakken (AP) ble vedtatt med 17 stemmer (AP, 

MDG, R, SV, Vildåsen), 13 stemte mot (FRP, H, SP). 

 

Vedtak 

 

1. Rådhuset rehabiliteres i to omganger, først med en minimumsløsning som 
rehabiliterer kun det aller nødvendigste til (minimum) 13 mill. kr. og ved andre 
gangs rehabilitering 59 mill. som gir en samlet kostnad på 71 mill. og en 
merkostnad på 12 mill. 

2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 13 mill. kr med et tillegg på 10 
% til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
kostnader. Det maksimale beløpet som det garanteres for er 13 mill. kr som 
reduseres i takt med nedbetalingen på lånet. 

3. Garantiansvaret gjelder fra 30.09 2021 og opphører 01.10 2051. 

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

5. Vestre Toten kommune kan ta pant tilsvarende garantiens størrelse i Vestre 
Toten rådhus AS. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke ha betydning 
for gyldigheten av garantien ovenfor långiver. 

  

 

 

PS 9521 Budsjett- og aktivitetsoppfølging 2. tertial 2021 

Kommunestyrets behandling av sak 95/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

Ass. kommunedirektør Odd A. Bollingmo orienterte innledningsvis. 

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt 



 

Vestre Toten kommune  
 

 

Vedtak 

 

1. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsrapport etter 
andre tertial 2021 til etterretning. 

2. Kommunestyret påpeker viktigheten av stram budsjettstyring og at det 
iverksettes tiltak for å bringe de enkelte tjenesteområders budsjetter i balanse.  

3. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet 
for 2021. 

  

 

 

PS 9621 Oppfølging av hjemmetjenesten - status 

Kommunestyrets behandling av sak 96/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

Omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte innledningsvis. 

Representanten Lene Myhrvold (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret ber kommunedirektør utrede å skille ut renhold fra hjemmetjenesten. 

Avstemning: 
Innstillingen med forslaget fra representanten Myhrvold ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede å skille ut renhold fra hjemmetjenesten. 

 

 

PS 9721 Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv, 3. tildeling 

Kommunestyrets behandling av sak 97/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  



 

Vestre Toten kommune  
 

Representantene Arve Sørbo (H), Kjetil Sangnes (H) og Per Erik Bergstuen (FRP) stilte 

habilitetsspørsmål da de er parter / søkere i saken. Kommunestyret erklærte 

representantene som inhabile i saken, jfr  fvl § 6. Sørbo, Sangnes og Bergstuen forlot 

møtet under behandling av saken. 

28 representanter til stede under behandling av saken 

Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Kommunestyret vedtar at tildelte midler, NOK 981.000, øremerkes bedrifter og 
næringsaktører som har sin hovedaktivitet i kommunen. 
2. Kommunestyret gir kommunedirektøren myndighet til å fordele og tildele tilskudd 
innenfor rammen på NOK 981.000. Formannskapet utgjør klagenemd. 
3. Tildelt støttebeløp begrenses til 70% av dokumentert tap/økte kostnader. 
4. Bedrifter og virksomheter som søkte om midler og fikk avslag i forrige tildelingsrunde 
i mai 2021, kan søke om midler på nytt. 
  

 

 

PS 9821 Kommunens muligheter og begrensninger etter lovverket vedrørende 
tilknytningsgebyrets størrelse 

Kommunestyrets behandling av sak 98/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren ta med seg innspill om å ha et eget 

tilknytningsgebyr for Sivesind Vannverk sine abonnenter. 

Avstemning: 
Innstillingen med tilleggspunkt fra representanten Pettersbakken (Ap) ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Vedtak 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

1. Kommunestyret tar kommunedirektørens utredning og eksterne juridiske 
vurderinger til etterretning og legger de framlagte vurderingene av størrelsen på 
tilknytningsgebyr for vann for 2022 til grunn for det videre arbeidet med mulig 
overtakelse av Sivesind vannverk  

2. Kommunestyret tar til orientering at endelig vedtak om mulig overtakelse av 
Sivesind vannverk behandles i november og regulativ for gebyrer i desember i 
kommunestyret 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren ta med seg innspill om å ha et eget 
tilknytningsgebyr for Sivesind Vannverk sine abonnenter. 

  

 

 

PS 9921 Fastsetting av planprogram for revisjon av kommuneplanen 

Kommunestyrets behandling av sak 99/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Vestre Toten kommune fastsetter planprogram for revisjon av kommuneplanen. 

Revisjonen er i tråd med kommunens vedtatte planstrategi for 2020-2023 vedtatt av 
kommunestyret 17.12.2020.  

Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-3 

 

 

PS 10021 Håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen 

Kommunestyrets behandling av sak 100/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

  

Kommunestyret besluttet å utsette saken. 

 

Vedtak 



 

Vestre Toten kommune  
 

Saken utsettes til neste møte. 
  

 

 

PS 10121 Opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvikregionen 

Kommunestyrets behandling av sak 101/2021 i møte den 30.09.2021: 
Behandling  

  

Kommunestyret besluttet å utsette saken til neste møte. 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Åpen post 
 

Innmeldte saker fra representanten Tor Sundheim (R) og Svein Erik Sørensen (FRP) 
utsettes til neste møte. 
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