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011/21: Godkjenning av innkalling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Innkallingen til møtet godkjennes.
17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK-011/21 Vedtak:
1. Innkallingen til møtet godkjennes.

012/21: Godkjenning av sakslista
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Sakslista til møtet godkjennes.
17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK-012/21 Vedtak:
1. Sakslista til møtet godkjennes.

013/21: Godkjenning av protokoll
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Protokollen fra forrige møtet godkjennes.

17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Protokollen fra Formannskapsmøte 16. desember tas opp for godkjenning når systemene er
oppe igjen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK-013/21 Vedtak:
1. Protokollen fra forrige møtet godkjennes.

014/21: KS Debatthefte
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Ingen forslag til vedtak.
17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Forslag fra Tor Gaute Lien (FrP):
Bror Helgestad (SP) og Guri Bråthen (AP), velges som medlemmer i komiteen.
Avstemning:
Tor Gaute Lien (FrP) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

FSK-014/21 Vedtak:
Bror Helgestad (SP) og Guri Bråthen (AP), velges som medlemmer i komiteen.

015/21: Klimasats-søknader 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner deltakelse i tre søknader til Klimasats 2021 i henhold til
beskrivelsen som følger, med intensjon om at prosjektene gjennomføres hvis
søknadene godkjennes.
17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK-015/21 Vedtak:
1. Formannskapet godkjenner deltakelse i tre søknader til Klimasats 2021 i henhold til
beskrivelsen som følger, med intensjon om at prosjektene gjennomføres hvis
søknadene godkjennes.

016/21: Datainnbruddet – konsekvenser for Østre Toten kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar kommunedirektørens redegjørelse om de økonomiske
konsekvensene etter datainnbruddet på dette tidspunktet til etterretning.
2. Kommunestyret ber om å få en ny redegjørelse i kommunestyrets møte i april.
3. Kommunens deltakelse i Ikomm AS fremmes som egen sak i løpet av første halvår 2021.
17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Møte ble lukket etter kommunelovens § 11-5, i tidsrommet 10:00-10:30.
Kommunedirektøren informerte om datainnbruddet.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

FSK-016/21 Vedtak:
1. Kommunestyret tar kommunedirektørens redegjørelse om de økonomiske
konsekvensene etter datainnbruddet på dette tidspunktet til etterretning.
2. Kommunestyret ber om å få en ny redegjørelse i kommunestyrets møte i april.
3. Kommunens deltakelse i Ikomm AS fremmes som egen sak i løpet av første halvår 2021.

017/21: Oppfølging av budsjettvedtaket for Fjellvoll
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alternativ 1
1. Driften omlegges gradvis når ansatte eventuelt slutter gjennom 2021 og ved ledighet
i boligene på Fjellvoll.
2. Hjemmetjenesten introduseres gradvis og først for nye beboere. Gjenstående
nedbemanningsbehov gjennomføres per 1.3.2022.
3. Eventuell flytting av beboere skal være basert på frivillighet og behovet til den
enkelte.
4. Gjentatt omplassering skal tas inn som et særlig hensyn ved nedbemanningen.
5. Økonomiske konsekvenser på 5 millioner kroner i 2021 dekkes av disposisjonsfond
Alternativ 2
1. Driften opprettholdes uendret gjennom hele 2021.
2. Nedbemanningen gjennomføres fra 1.3.2022 og driftsformen endres fra samme
tidspunkt.
3. Økonomiske konsekvenser på 6,8 millioner kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i
2022 dekkes av disposisjonsfond
17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Forslag fra Guri Bråthen (AP):
1. Driften på Fjellvoll opprettholdes uendret.
2. Driften endres når alternative boformer for eldre er etablert.
3. Økonomiske konsekvenser inndekkes for 2021 av disposisjonsfond. Videre
inndekning følges opp i budsjettarbeidet.

Avstemning:
Kommunedirektørens forslag ble satt opp mot Guri Bråthen (AP) sitt forslag.
Kommunedirektørens alternativ 2 ble vedtatt med 4 stemmer.
Guri Bråthen (AP) sitt forslag fikk 3 stemmer (AP), og falt.
FSK-017/21 Vedtak:
1. Driften opprettholdes uendret gjennom hele 2021.
2. Nedbemanningen gjennomføres fra 1.3.2022 og driftsformen endres fra samme
tidspunkt.
3. Økonomiske konsekvenser på 6,8 millioner kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i
2022 dekkes av disposisjonsfond

018/21: Boligutvikling for eldre
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Prinsippene for framtidig boligutvikling for eldre vedtas som beskrevet i
saken.
a. Analysene som følger saken, legges til grunn for vurderinger
rundt dimensjonering og innretning av framtidig behov for botilbud for
eldre
2. Frem til 2050 skal behov for heldøgns omsorgstilbud løses på Lena.
3. “Totenbolig 3.0” vedtas som foretrukket alternativ.
a. Kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede videre det foretrukne
boligkonseptet og vurdere ulike tomtealternativer.
b. Eierform og Husbankens virkemidler vurderes i konseptfasen
4. Kapp og Balke bo- og servicesenter selges med nødvendige føringer.
a. Salget gjennomføres med nødvendige føringer for å sikre framtidig
boligbehov i kommunen
b. Kommunedirektørens gis fullmakt til å forestå salget/gis i oppdrag å
jobbe
fram konkrete løsninger for salg, herunder sikre lokaler for Kapp
legesenter
5. Driften for heldøgns omsorg avvikles ved Fjellvoll
a. Kommunedirektøren gis i oppdrag å planlegge den videre prosessen
b. Det fremmes en egen sak om et mer eksakt tidspunkt for avvikling av
heldøgnsdriften ved Fjellvoll

17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Forslag fra Guri Bråthen (AP):
1. Prinsippene for framtidig boligutvikling for eldre vedtas som beskrevet i saken.
Analysene som følger saken legges til grunn for vurderinger rundt dimensjonering og
innretning av fremtidig behov for botilbud for eldre, men tilpasses bruk av egen
eksisterende bolig og tomtemasse.
2. Fram til 2050 skal, behov for offentlig heldøgns omsorgstilbud, om mulig løses på
Lena, men bibehold av egen boligmasse gir større muligheter for fleksibel bruk av alle
tettsteder etter som behovet oppstår.
3. Ideer i «totenbolig 3» benyttes som utgangspunkt ved vurdering av boligbehov, men
tilpasses bruk av egen boligmasse og egne tomtearealer.
4. Kapp og Balke Bo og service senter beholdes med en form for offentlig eie, eventuelt
i samarbeide med Boligstiftelsen, ideelle organisasjoner. Lokaler for Kapp legesenter
skal sikres.
5. Formannskapet ber kommunen utarbeide informasjon som formidles klart og presist
til eldre om hva som forventes av mer personlig ansvar fra den enkelte m.h.t bolig for
siste livsfase.
6. Formannskapet ber kommunen opprette en rådgivingstjeneste som tilbud til alle
eldre fra 75 senest fylte 80 år m.h.t tilrettelegging i egen bolig (eiet eller leiet pr dato)
for å kunne bo lengst mulig hjemme og gi råd om hva som finnes av kommunale og
andre tilbud m.h.t praktiske hjelpetjenester (gratis og eller betal tjenester) som kan
være nødvendig for å kunne bo i eget hjem livet ut.

Forslag fra Frøydis Barstad (SP):
Endring av punkt 2 i forslag til vedtak: «I første omgang skal behov for heldøgns
omsorgstilbud løses på Lena.»
Denne endringen vil også være gjeldende i prinsippene for framtidig boligutvikling.
Avstemning:
Frøydis Barstad (SP) sitt forslag til kommunedirektørens forslag punkt 2., ble enstemmig
vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Guri Bråthen (AP) sitt forslag til
vedtak:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer.
Guri Bråthen (AP) sitt forslag fikk 3 stemmer (AP), og falt.

FSK-018/21 Vedtak:
1. Prinsippene for framtidig boligutvikling for eldre vedtas som beskrevet i saken.
a. Analysene som følger saken, legges til grunn for vurderinger
rundt dimensjonering og innretning av framtidig behov for botilbud for
eldre
2. I første omgang skal behov for heldøgns omsorgstilbud løses på Lena.
3. “Totenbolig 3.0” vedtas som foretrukket alternativ.
a. Kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede videre det foretrukne
boligkonseptet og vurdere ulike tomtealternativer.
b. Eierform og Husbankens virkemidler vurderes i konseptfasen
4. Kapp og Balke bo- og servicesenter selges med nødvendige føringer.
a. Salget gjennomføres med nødvendige føringer for å sikre framtidig
boligbehov i kommunen.
b. Kommunedirektørens gis fullmakt til å forestå salget/gis i oppdrag å
jobbe
fram konkrete løsninger for salg, herunder sikre lokaler for Kapp
legesenter
5. Driften for heldøgns omsorg avvikles ved Fjellvoll
a. Kommunedirektøren gis i oppdrag å planlegge den videre prosessen
b. Det fremmes en egen sak om et mer eksakt tidspunkt for avvikling av
heldøgnsdriften ved Fjellvoll

019/21: Godkjenningsvedtak om etablering av prosjektgruppe og oppstart av videre
utredning av kommunal overdragelse av Sivesind Vannverk SA til Østre og Vestre Toten
kommuner
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret har som intensjon å overta den delen av Sivesind Vannverk SA som
ligger i Østre Toten kommune.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre forhandlinger og gjøre
nødvendige avklaringer med Sivesind Vannverk SA og Vestre Toten kommune,
herunder oppnevnte representanter til arbeids- / prosjektgruppe som følger opp
saken
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om formell overtakelse når
nødvendig saksunderlag foreligger

17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Frøydis Barstad (SP) meldte seg som inhabil.
Avstemning:
Enstemmig vedtatt.
Kommunedirektøren påpeker en feil i saksframlegget. Saken har ikke vært til behandling i
Formannskapet tidligere, kun til orientering.
Tilleggsforslag fra posisjon v/Tor Gaute Lien (FrP):
Nytt punkt 4. Prosjektkostnadene deles mellom kommune i forhold til antall abonnenter.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK-019/21 Vedtak:
1. Kommunestyret har som intensjon å overta den delen av Sivesind Vannverk SA som
ligger i Østre Toten kommune.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre forhandlinger og gjøre
nødvendige avklaringer med Sivesind Vannverk SA og Vestre Toten kommune,
herunder oppnevnte representanter til arbeids- / prosjektgruppe som følger opp
saken.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om formell overtakelse når
nødvendig saksunderlag foreligger.

020/21: Kommunedelplan for Lena – 3. gangs behandling med sluttbehandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas det vedlagte planforslaget til
Kommunedelplan for Lena med følgende endringer:
A. Endringer i Plankartet
1. Plankartet tilpasses reguleringsplanene for Hoffsvangen, slik at areal som er
avsatt til LNF i reguleringsplanene blir avsatt til LNF i Kommunedelplan for
Lena.
2. Bestemmelsesområde 3B endres slik at Kinogata 19 og 21 (Woldgården),
Kinogata 18 og 20 (Lena bad) og Kinogata 40 innlemmes i
bestemmelsesområde 2B. Bestemmelsesområdet 2C deles og nytt
bestemmelsesområde vest for Skolestigen får påskrift: BEST – OMR 1B.
B. Endringer i planbestemmelsene:

1. Det settes inn et nytt pkt. 2 under 2.3.1 D «I bestemmelsesområdet 1 B BEST
– OMR 1B: antall etasjer 2.
2. Det sette inn et nytt bestemmelsesområde i § 7.1: BEST-OMR 1B – antall
etasjer 2
C. Endring i planbeskrivelsen:
1. Figur 18 (antall etasjer) under kap. 5.2.2 Sentrumsformål, endres i tråd med
endringene i plankartet
17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Fellesforslag fra posisjon v/Tor Gaute Lien (FrP):
Forslag 1.
Øke etasjer ved Lena Bad
Endringsforslag:
Endringer i § 2.3.1 og § 7.1
Av samfunnsøkonomiske hensyn utvides bestemmelsesområde 3B med en L oppover med
grense på 4 etasjer. Man slår også sammen bestemmelsesområde 1B med 2C med grense på
3 etasjer. Det området som er hørt i 2. gangs høring.
Forslag 2.
Offentlig eller privat tjenesteyting
Endringsforslag:
§2.5 fjernes og resterende punkt flyttes opp.

Forslag fra FrP v/Tor Gaute Lien (FrP):
Innholdet i §1.2 endres, og det legges inn §1.2.1 som under:

§ 1.2 Plankrav
I områder avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg (PBL 11-7 nr. 1) kan tiltak som nevnt i
§ 20-1 ikke finne sted før det er utarbeidet reguleringsplan for området.
Plankravet omfatter også områder utenfor hovedformål bebyggelse og anlegg dersom
arealet skal tas i bruk til formålet.
Unntak kan gis etter §1.2.1 eller i forbindelse med retningslinjer for krav om reguleringsplan.

Det vil kreves regulering for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak
som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. plan og bygningslovens § 12-1 i
samsvar med retningslinjene nedenfor
Retningslinjer for krav om reguleringsplan
a) Reguleringsplan etter § 12-1 kreves der det etter kommunens skjønn er snakk om større
tiltak som sammen eller hver for seg;
- kan få vesentlig betydning for omgivelsene,
- berører mange interessenter,
- kan ha betydning for nasjonale interesser eller nasjonal politikk,
- kan være i strid med kommunens vedtatte mål og prioriteringer,
- trenger nærmere dokumentasjon, vurdering og avklaring i henhold til estetikk og
arkitektur.
b) Det kreves ikke reguleringsplan for ny bebyggelse forutsatt at forholdet til transportnett
og annet lovverk er ivaretatt, (§11-10 nr 1) og følgende forutsetninger er til stede:
- Tiltaket skal ikke medføre vesentlig virkninger for miljø og samfunn og vernehensyn
skal være avklart.
- Byggetiltaket skal ligge i eksisterende utbygd område eller innpasses i en bestående
struktur.
- Ny bebyggelse skal tilpasse seg bestående bygninger når det gjelder bygningshøyde,
volum og grad av utnytting.
- Ny bebyggelse skal kunne benytte eksisterende adkomst/avkjøring, infrastruktur og
transportsystem. Mindre boligområder kan tillates uten reguleringsplan forutsatt at
vilkårene ovenfor er oppfylt og i tillegg:
- Boligområdet har ca 10 boliger eller færre.
- Det foreligger samlet situasjonsplan for hele området før deling/utbygging.
- Hvis kommuneplanens krav til lekeplassdekning ikke er oppfylt, skal det være
tilfredsstillende uteoppholdsareal til hver enkelt bolig, eller situasjonsplan/tomtedeling skal
sikre tilfredsstillende felles uteoppholdsareal/lekeplass som er romslig og gir plass til barns
lek og aktivitet jfr bestemmelser og retningslinjer om arealer for lek og rekreasjon.
c) Mindre byggearbeider knyttet til bestående bygning kan tillates etter ordinær
byggesøknad.
d) Det kreves ikke reguleringsplan for deling og tiltak for å sikre eller gi tilgang til offentlige
friområder.
§ 1.2.1 Unntak fra plankrav
Unntak fra plankravet:
A. Tiltak på eksisterende boligeiendom jf. § 2.2.2 og § 4.2.1.

B. Tiltak på eksisterende næringsbebyggelse jf. § 2.4.1.
C. Mindre tiltak der tiltaket ikke har negative konsekvenser for miljø og samfunn, og der
kommunen anser kravet om reguleringsplan som åpenbart urimelig, og så lenge
tiltaket er i tråd med gjeldende arealformål.
D. Enkel tilrettelegging og opparbeidelse for allment friluftsliv i form av tursti,
lekeplasser, toalett, gapahuk/gamme så langt det er i samsvar med formålet.
E. Kommunalteknisk infrastruktur som ledningsnett, pumpestasjoner med videre.
F. Det tillates dispensasjon fra plankravet i tråd med retningslinjer.
G. Fortetting i eksisterende boligområde og fradeling til samme formål med inntil 3 nye
boenheter. Retningslinje for dispensasjon fra plankravet må oppfylles.
H. Mindre søknadspliktige tiltak i områder avsatt til grav- og urnelund som er i samsvar
med formålet.
Retningslinje for dispensasjon fra plankravet ved fortetting med inntil tre boenheter
innenfor eksisterende byggeområde for bolig:
A. Minste areal for eneboligtomt som kan godkjennes fradelt er 600 m², dette gjelder
både ny og gjenværende tomt. For tomt til tomannsbolig gjelder 1000 m² som minste
tomtestørrelse.
B. For boligområdene som er angitt på kart med L14, L15, L16, L17 og L18 gjelder §
2.2.2. bokstav C og retningslinje for dispensasjon fra bokstav C.
C. Største areal som kan godkjennes fradelt er 2.000 m², dette gjelder både for enebolig
og tomannsbolig.
D. Følgende kriterier skal samtidig være oppfylt:
1. Skoleveg bør ikke være kategorisert som farlig skoleveg.
2. Nye bygg skal kunne tilknyttes offentlig vann og avløp. Der dette ikke er
tilgjengelig skal en fortetting ha en bedre løsning på vann og avløp enn dagens
situasjon.
3. Avkjørselstillatelse fra offentlig veg skal være gitt.
4. Tomta skal ikke berøre viktige områder for biologisk mangfold.
5. Tomta bør ikke grense inn mot dyrket mark på mer enn to sider.

Avstemning:
Fellesforslag 1. fra posisjon, ble vedtatt med 4 stemmer for og 3 stemmer (AP) mot.
Fellesforslag 2. fra posisjon, ble vedtatt med 4 stemmer for og 3 stemmer (AP) mot.
Tor Gaute Lien (FrP) sitt vedtak fikk to stemmer for (FrP og H) og falt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak sammen med forslag 1. og 2. fra posisjonen ble
enstemmig vedtatt.

FSK-020/21 Vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas det vedlagte planforslaget til
Kommunedelplan for Lena med følgende endringer:
A. Endringer i Plankartet
1. Plankartet tilpasses reguleringsplanene for Hoffsvangen, slik at areal som er
avsatt til LNF i reguleringsplanene blir avsatt til LNF i Kommunedelplan for
Lena.
2. Bestemmelsesområde 3B endres slik at Kinogata 19 og 21 (Woldgården),
Kinogata 18 og 20 (Lena bad) og Kinogata 40 innlemmes i
bestemmelsesområde 2B. Bestemmelsesområdet 2C deles og nytt
bestemmelsesområde vest for Skolestigen får påskrift: BEST – OMR 1B.
B. Endringer i planbestemmelsene:
1. Det settes inn et nytt pkt. 2 under 2.3.1 D «I bestemmelsesområdet 1 B BEST
– OMR 1B: antall etasjer 2.
2. Det sette inn et nytt bestemmelsesområde i § 7.1: BEST-OMR 1B – antall
etasjer 2
C. Endring i planbeskrivelsen:
1. Figur 18 (antall etasjer) under kap. 5.2.2 Sentrumsformål, endres i tråd med
endringene i plankartet
D. Øke etasjer ved Lena Bad:
Endringer i § 2.3.1 og § 7.1 Av samfunnsøkonomiske hensyn utvides
bestemmelsesområde 3B med en L oppover med grense på 4 etasjer. Man slår også
sammen bestemmelsesområde 1B med 2C med grense på 3 etasjer. Det området som
er hørt i 2. gangs høring.
E. Offentlig eller privat tjenesteyting:
Endringsforslag: §2.5 fjernes og resterende punkt flyttes opp.

021/21: Åpen post

17.02.2021 Formannskap (FSK)
Behandling i møte:
Kjetil Bakke (AP):
Politiske møter – har det vært noen vurdering vedrørende smittevern til møte i dag.
Ordfører – grensen er på 10. Hadde opposisjonen vært til stede ville det ikke vært så
mange fra administrasjon.
Tove Beate Skjolddal Karlsen (H):
Høringssvar på sykehussaken.

Ordfører – kommunen har frist til å svare opp høringen om sykehussaken, 26. mars.
Saken blir lagt frem i Kommunestyret 24.02.21.

