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001/21: Godkjenning av innkalling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Innkallingen til møtet godkjennes.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Guri Bråthen (AP):
Tilleggsinnkallingen kom sent på dagen, noe som gjøre at det er vanskelig å forberede seg.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak, ble enstemmig vedtatt.
KST-001/21 Vedtak:
1. Innkallingen til møtet godkjennes.

002/21: Godkjenning av sakslista
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Sakslista til møtet godkjennes.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
• Sak 015/21 Orienteringssak flyttes opp til etter sak 004/21.
• Sak 014/21 flyttes til etter sak 015/21.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak sammen med endringer, ble enstemmig vedtatt.

KST-002/21 Vedtak:
1. Sakslista til møtet godkjennes med endringer

003/21: Referatsaker
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Referatsaker tas til orientering.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak, ble enstemmig vedtatt.
KST-003/21 Vedtak:
1. Referatsaker tas til orientering.

004/21: KS Debatthefte
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Innstilling fra Formannskapet 17.02.2021
Bror Helgestad (SP) og Guri Bråthen (AP), velges som medlemmer i komiteen.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Kommunedirektøren innledet saken.
Forslag fra komiteen, ordfører Bror Helgestad (SP) og opposisjonsleder Guri Bråthen (AP):
Omstilling
1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med nødvendig
omstilling?
For Østre Toten kommune sin del har vi betydelig omstillingsbehov i helse og
oppvekst knytta til befolkningsutviklinga. Vi får flere eldre og færre barn og unge i

kommunen om framskrivningene slår til. For å forberede oss på dette bør vi endre
på;
Egenmestring
• de eldre som har muligheten må selv legge bedre til rette for egen alderdom
gjennom å skaffe seg bolig de lett kan motta tjenester fra frivillige eller
kommunen i
• de eldre som trenger kommunale tjenester må få det på en slik måte at det er
bærekraftig økonomisk. Vi må innrette tjenestene våre slik at vi får helsehjelp ut
av hver krone. Stikkord her er digitalisering og boligutvikling som er egnet for å
motta hjelp til selvhjelp
Kommunal planlegging
• kommunen kan selv skaffe seg rom for omstilling ved å ha økonomiske og
menneskelige ressurser til å skape nye måter å gjøre ting på. Det krever
økonomisk styring og tråd med handlingsreglene
Omstilling i oppvekst
• det blir færre barn i barnehage og skole i Østre Toten framover enn det har vært
tidligere. Det blir viktig å omsette informasjonen vi får i Oppvekst 2040 til praktisk
handling for å sikre kvaliteten i oppvekst med et lavere budsjett på området
2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som kommunen/
fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall,
hvilke?
Generelt bedre kommuneøkonomi er nødvendig og ønskelig. Utover det er det vanskelig for
kommunene med statlige krav til hvordan kommunale oppgaver skal løses og økende
oppgaver uten statlig finansiering. Særlig i helsesektoren er dette krevende der kommunene
får ansvar for mer krevende pasientgrupper.
Omstilling innebærer ofre behov for å samlokalisere tjenester og endre på nødvendig
infrastruktur. Dette er kostnadskrevende og dermed vanskelig å gjennomføre med dårlig
kommuneøkonomi. Vi savner statlige tilskuddsordninger for å kunne gjennomføre omstilling.
Et eksempel er ønske om statlig tilskudd til skolebygg, for å kunne gjøre nødvendig omstilling
med skolestruktur.
3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta
sin rolle overfor medlemmene?
KS sin oppgave er å ta signalene fra kommunene om utfordringene i kommunal sektor til
Stortinget og regjeringen slik at kommunene kan løse sine oppgaver
Ungt utenforskap
1. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge
og redusere ungt utenforskap?
Østre Toten kommune har lav fullføringsgrad i videregående skole. Det er også slik at det er

stadig flere unge som ikke har deltatt i arbeidslivet ved fylte 30 år selv om vi oppfatter at
velstanden i det samfunnet vårt generelt er i god utvikling. Dette henger ikke sammen.
• Vi kan senke kravene for at de unge skal få den første jobben. Harde kompetansekrav
gjør at ufaglærte vanskelig kommer inn på arbeidsmarkedet. Noen jobber kan likevel
utføres av unge som kvalifiseres ved kortere kurs for å utføre bestemte
arbeidsoppgaver
• Vi kan øke lønna slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Vi har blitt avhengig av
utenlandske arbeidere som jobber billig for norske arbeidsgivere. Ved å øke lønna vil
det bli mer attraktivt for unge i Norge å søke disse jobbene
• Inkludering starter tidlig. Barnefamilier og skoleelever må fanges opp i kommunalt
hjelpeapparat slik at nærværet i grunnskolen økes
• Praktiske evner bør verdsettes og stimuleres i grunnskolen. Livsmestringsopplæring
• God integrering
• Sikre læreplasser til alle for å sikre at flere fullfører sitt opplæringsløp
• Økt fokus på psykisk helse blant barn og unge
2. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi – som
kommunen/ fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til å
forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?
•
•

Staten kan gi NAV verktøy for å legge til rette for inkludering. Det kan være aktuelt å
gi dagpenger under opplæring og utdanning
Det kan være statens oppgave legge til rette for at det skal lønne seg godt å ta et
arbeid. Dette er også opp til partene i arbeidslivet.

3. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap,
hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?
KS sin oppgave er å ta signalene fra kommunene om utfordringene i kommunal sektor til
Stortinget og regjeringen slik at kommunene kan løse sine oppgaver.

Forslag fra Tove Beate Skjolddal Karlsen (H):
Forslag til tilleggspunkt i notat KS debatthefte
1. Kommunene trenger flere treffsikre virkemidler for offentlig innovasjon og verktøy
som gir bedre samhandling i tjenestene som skal gis.
Silotenking er en utfordring som er krevende å endre på, med mindre man fysisk
omstrukturerer organisasjonene helt konkret. Derfor er det behov for mere og bedre
skolering og tydelige krav for tverrsektoriell samordning i kommunesektoren. KS bør
være en allianse bygger der vi får flere gjennomgående samhandlingsmodeller på
flere nivåer enn i dag.

•
•

Forventninger og krav av tjenester må tilpasses de økonomiske rammer
kommunene har for å kunne opprettholde noe lokalt handlingsrom og selvstyre.
KS bør se på det som en av sine viktige oppdrag.
Det vil være en styrke for kommunen hvis KS tar en større rolle i å vise hvordan
kommunale tjenester kan løses i samarbeid med andre parter i arbeidslivet.

Forslag fra Jørn Grøtberg (SV):
Nytt punkt i forslaget til Tove Beate Skjolddal Karlsen (H) sitt forslag:
Vi ønsker et sterkt fokus på boligutvikling for yngre i Østre Toten kommune.
Avstemning:
Komiteens forslag til vedtak sammen med Tove Beate Skjolddal Karlsen (H) og Jørn Grøtberg
sitt tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt.
KST-004/21 Vedtak:
Omstilling
1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med nødvendig
omstilling?
For Østre Toten kommune sin del har vi betydelig omstillingsbehov i helse og oppvekst
knytta til befolkningsutviklinga. Vi får flere eldre og færre barn og unge i kommunen om
framskrivningene slår til. For å forberede oss på dette bør vi endre på;
Egenmestring
• de eldre som har muligheten må selv legge bedre til rette for egen alderdom
gjennom å skaffe seg bolig de lett kan motta tjenester fra frivillige eller kommunen i
• de eldre som trenger kommunale tjenester må få det på en slik måte at det er
bærekraftig økonomisk. Vi må innrette tjenestene våre slik at vi får helsehjelp ut av
hver krone. Stikkord her er digitalisering og boligutvikling som er egnet for å motta
hjelp til selvhjelp
Kommunal planlegging
• kommunen kan selv skaffe seg rom for omstilling ved å ha økonomiske og
menneskelige ressurser til å skape nye måter å gjøre ting på. Det krever økonomisk
styring og tråd med handlingsreglene
Omstilling i oppvekst
• det blir færre barn i barnehage og skole i Østre Toten framover enn det har vært
tidligere. Det blir viktig å omsette informasjonen vi får i Oppvekst 2040 til praktisk
handling for å sikre kvaliteten i oppvekst med et lavere budsjett på området
2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som kommunen/
fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall,
hvilke?

Generelt bedre kommuneøkonomi er nødvendig og ønskelig. Utover det er det vanskelig for
kommunene med statlige krav til hvordan kommunale oppgaver skal løses og økende
oppgaver uten statlig finansiering. Særlig i helsesektoren er dette krevende der kommunene
får ansvar for mer krevende pasientgrupper.
Omstilling innebærer ofre behov for å samlokalisere tjenester og endre på nødvendig
infrastruktur. Dette er kostnadskrevende og dermed vanskelig å gjennomføre med dårlig
kommuneøkonomi. Vi savner statlige tilskuddsordninger for å kunne gjennomføre omstilling.
Et eksempel er ønske om statlig tilskudd til skolebygg, for å kunne gjøre nødvendig omstilling
med skolestruktur.
3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta
sin rolle overfor medlemmene?
KS sin oppgave er å ta signalene fra kommunene om utfordringene i kommunal sektor til
Stortinget og regjeringen slik at kommunene kan løse sine oppgaver
Ungt utenforskap
1. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge
og redusere ungt utenforskap?
Østre Toten kommune har lav fullføringsgrad i videregående skole. Det er også slik at det er
stadig flere unge som ikke har deltatt i arbeidslivet ved fylte 30 år selv om vi oppfatter at
velstanden i det samfunnet vårt generelt er i god utvikling. Dette henger ikke sammen.
• Vi kan senke kravene for at de unge skal få den første jobben. Harde kompetansekrav
gjør at ufaglærte vanskelig kommer inn på arbeidsmarkedet. Noen jobber kan likevel
utføres av unge som kvalifiseres ved kortere kurs for å utføre bestemte
arbeidsoppgaver
• Vi kan øke lønna slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Vi har blitt avhengig av
utenlandske arbeidere som jobber billig for norske arbeidsgivere. Ved å øke lønna vil
det bli mer attraktivt for unge i Norge å søke disse jobbene
• Inkludering starter tidlig. Barnefamilier og skoleelever må fanges opp i kommunalt
hjelpeapparat slik at nærværet i grunnskolen økes
• Praktiske evner bør verdsettes og stimuleres i grunnskolen. Livsmestringsopplæring
• God integrering
• Sikre læreplasser til alle for å sikre at flere fullfører sitt opplæringsløp
• Økt fokus på psykisk helse blant barn og unge
2. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi – som
kommunen/ fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til å
forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?
•

Staten kan gi NAV verktøy for å legge til rette for inkludering. Det kan være aktuelt å
gi dagpenger under opplæring og utdanning

•

Det kan være statens oppgave legge til rette for at det skal lønne seg godt å ta et
arbeid. Dette er også opp til partene i arbeidslivet.

3. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap,
hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?
KS sin oppgave er å ta signalene fra kommunene om utfordringene i kommunal sektor til
Stortinget og regjeringen slik at kommunene kan løse sine oppgaver.
1. Kommunene trenger flere treffsikre virkemidler for offentlig innovasjon og verktøy
som gir bedre samhandling i tjenestene som skal gis.
Silotenking er en utfordring som er krevende å endre på, med mindre man fysisk
omstrukturerer organisasjonene helt konkret. Derfor er det behov for mere og bedre
skolering og tydelige krav for tverrsektoriell samordning i kommunesektoren. KS bør
være en allianse bygger der vi får flere gjennomgående samhandlingsmodeller på
flere nivåer enn i dag.
• Forventninger og krav av tjenester må tilpasses de økonomiske rammer
kommunene har for å kunne opprettholde noe lokalt handlingsrom og
selvstyre. KS bør se på det som en av sine viktige oppdrag.
• Det vil være en styrke for kommunen hvis KS tar en større rolle i å vise
hvordan kommunale tjenester kan løses i samarbeid med andre parter i
arbeidslivet.
• Vi ønsker et sterkt fokus på boligutvikling for yngre i Østre Toten kommune.

015/21: Orienteringssaker
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

KST-015/21 Vedtak
Følgende sak ble orientert:
•

Oppvekst 2040 v/kommunalsjef Anne Grethe Hole-Stenerud

1. Saken tas til orientering.

014/21: Melding om vedtak om framtidig organisering av IKT-tjenester
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning at ordføreren har vedtatt å delegere
til kommunedirektøren myndighet til å ta beslutningene om organisering
av kommunens IKT-funksjon med de økonomiske og organisatoriske
konsekvenser dette medfører for Østre Toten kommune.
24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Forslag fra Fremskrittspartiet v/Tor Gaute Lien (FrP):
2. Kommunedirektøren og ordfører skal politisk forankre prinsipielle saker som å sette
en tjeneste ut på anbud eller overflytte tjenester til interkommunale selskaper med
kommunestyret. Ved hastevedtak bør saken være drøftet med gruppelederne i
kommunestyret.
3. Kommunestyret vil ha IKT-drift i egen regi til vi har nødvendig informasjon, og ber
kommunedirektøren om å sette opp igjen en sikker versjon av tjenestene så raskt
som mulig.
4. Dersom det er sikkerhet som kommunen ikke klarer å levere kan disse tjenestene
vurderes kjøpt hos ekstern leverandør. Kommunestyret ber da om at saken
kommer tilbake til politisk behandling.

Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Tor Gaute Lien (FrP) sitt forslag til nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt.
Tor Gaute Lien (FrP) sitt forslag til nytt punkt 3, fikk 3 stemmer (R og FrP) og falt.
Tor Gaute Lien (FrP)sitt forslag til nytt punkt 4, ble trukket.
KST-014/21 Vedtak

1. Kommunestyret tar til etterretning at ordføreren har vedtatt å delegere
til kommunedirektøren myndighet til å ta beslutningene om organisering
av kommunens IKT-funksjon med de økonomiske og organisatoriske
konsekvenser dette medfører for Østre Toten kommune.

2. Kommunedirektøren og ordfører skal politisk forankre prinsipielle saker som å sette
en tjeneste ut på anbud eller overflytte tjenester til interkommunale selskaper med
kommunestyret. Ved hastevedtak bør saken være drøftet med gruppelederne i
kommunestyret.

005/21: 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.
Innstilling fra Formannskapet 17.02.2021
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.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Avstemning:
Formannskapets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.
KST-005/21 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.

006/21: Kommunedelplan 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
Innstilling fra Formannskapet 17.02.2021:
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.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
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.
6. Hoveddelen av tomta skal ligge utenfor kartlagte støysone jf. Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging, T-1442.
Avstemning:
Tor Gaute Lien (FrP) sitt forslag fikk 2 stemmer og falt (FrP).
Innstillingen fra Formannskapet ble vedtatt med 27 stemmer for og 2 stemmer mot (FrP).

KST-006/21 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.

007/21: Kulturminneplan – sluttbehandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Forslag til Kulturminneplan for Østre Toten kommune vedtas.
2. Innspill fra høringspartene tas med i det videre arbeidet med planens handlingsdel.
24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
KST-007/21 Vedtak

1. Forslag til Kulturminneplan for Østre Toten kommune vedtas.
2. Innspill fra høringspartene tas med i det videre arbeidet med planens handlingsdel.

008/21: Høringsinnspill – videreutvikling av Sykehuset Innlandet
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Innstilling fra Formannskapet 17.02.2021
Saken fremmes uten innstilling.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Fellesforslag fra SP, H og V v/Bror Helgestad (SP):
Kommunestyret i Østre Toten kommune holder fast ved enigheten om etablering av et nytt
hovedsykehus i Innlandet ved Moelv, og støtter målbildet som Helse Sør-Øst har fått i

mandat å realisere. Endelig valg av struktur må skape en helhetlig og geografisk balanse i
Sykehuset Innlandets opptaksområde.
Kommunestyret i Østre Toten kommune mener strukturen ut over hovedsykehuset må ta
utgangspunkt i at det elektive og akuttsykehus II etableres i byene som i dag har de største
helsefagutdanningene samt den høyeste forskningsaktiviteten innenfor helsesektoren.
Forslag fra FrP v/Tor Gaute Lien (FrP):
Østre Toten kommune vil at dagens struktur skal beholdes.
Østre Toten kommune ser fordeler ved at psykiatri samles på Reinsvoll og ikke
samlokaliseres i et nytt storsykehus.
Forslag fra Rødt v/Stein Trygve Stabekk:
Foreslår følgende tillegg til høringsuttalelse
Østre Toten ønsker en utredning av et 0-alternativ i denne saken der det undersøkes
muligheter for videreutvikling av eksisterende sykehusstruktur.
Østre Toten ønsker ikke en samlokalisering av somatisk og psykisk spesialisthelsetjeneste
Avstemning:
Ordfører Bror Helgestad (SP) sitt forslag ble vedtatt med 23 stemmer for og 6 stemmer (R, FrP, SV,
MDG og Bjørn Dystebakken (SP)) mot.
Tor Gaute Lien (FrP) sitt forslag sammen med Stein Trygve Stabekk (R) sitt for forslag fikk 6 stemmer
(R, FrP, SV, MDG og Bjørn Dystebakken (SP)), og falt.
KST-008/21 Vedtak

Kommunestyret i Østre Toten kommune holder fast ved enigheten om etablering av et nytt
hovedsykehus i Innlandet ved Moelv, og støtter målbildet som Helse Sør-Øst har fått i
mandat å realisere. Endelig valg av struktur må skape en helhetlig og geografisk balanse i
Sykehuset Innlandets opptaksområde.
Kommunestyret i Østre Toten kommune mener strukturen ut over hovedsykehuset må ta
utgangspunkt i at det elektive og akuttsykehus II etableres i byene som i dag har de største
helsefagutdanningene samt den høyeste forskningsaktiviteten innenfor helsesektoren.

009/21: 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

Innstilling fra Formannskapet 18.02.2021:
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
Innstilling fra Eldrerådet 15.02.2021:
1. Driften opprettholdes uendret gjennom hele 2021.
2. Nedbemanningen gjennomføres fra 1.3.2022 og driftsformen endres fra samme
tidspunkt.
Økonomiske konsekvenser på 6,8 millioner kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i 2022
dekkes av disposisjonsfond.

Innstilling fra utvalg for Helse-, omsorg og velferd 18.02.2021:
1. Driften opprettholdes uendret gjennom hele 2021.
2. Nedbemanningen gjennomføres fra 1.3.2022 og driftsformen endres fra samme
tidspunkt.
3. Eventuell flytting av beboere skal være basert på frivillighet og behovet til den
enkelte.
4. Økonomiske konsekvenser på 6,8 millioner kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i
2022 dekkes av disposisjonsfond.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Fellesforslag fra SP, H, FrP og V v/Frøydis Barstad (SP):
1. Driften opprettholdes uendret gjennom hele 2021. Det bør likevel ses på
muligheten for at hjemmesykepleien tar over lederansvaret på Fjellvoll i løpet av
2021.
2. Gjennomføring av nedbemanningen starter fra 1.3.2022 og driftsformen endres
fra samme tidspunkt.
3. Administrasjonen må påse at beboere, pårørende og ansatte blir involvert på en
god måte i både forberedelsene til, og i endringene som kommer.
4. Eventuell flytting av beboere skal være basert på frivillighet og behovet til den
enkelte.
5. Det forventes at tildelingskontoret skal ha tett samarbeid med ansatte på Fjellvoll
og hjemmetjenesten, ved tildeling av omsorgsboliger.
6. Økonomiske konsekvenser på 6,8 millioner kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i
2022 dekkes av disposisjonsfond.

Felles forslag fra R, MDG, SV, AP v/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:
Forslagene fra opposisjon og posisjon ble satt opp mot hverandre:
Posisjonens forslag til vedtak, ble vedtatt med 15 stemmer (H, SP, FrP og V) for og 14 stemmer (AP,
SV, R, MDG) mot.
KST-009/21 Vedtak

1. Driften opprettholdes uendret gjennom hele 2021. Det bør likevel ses på
muligheten for at hjemmesykepleien tar over lederansvaret på Fjellvoll i løpet av
2021.
2. Gjennomføring av nedbemanningen starter fra 1.3.2022 og driftsformen endres
fra samme tidspunkt.
3. Administrasjonen må påse at beboere, pårørende og ansatte blir involvert på en
god måte i både forberedelsene til, og i endringene som kommer.
4. Eventuell flytting av beboere skal være basert på frivillighet og behovet til den
enkelte.

5. Det forventes at tildelingskontoret skal ha tett samarbeid med ansatte på Fjellvoll
og hjemmetjenesten, ved tildeling av omsorgsboliger.
6. Økonomiske konsekvenser på 6,8 millioner kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i
2022 dekkes av disposisjonsfond.

010/21: 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

Innstilling fra Eldrerådet 15.02.2021:
1. Prinsippene for framtidig boligutvikling vedtas som beskrevet i saken. Analysene som
følger saken legges til grunn for vurderingene rundt dimensjonering og innretning av
framtidig behov for botilbud for eldre, men tilpasses bruk av eksisterende bolig og
tomtemasse.
2. Fram til 2050 skal, behov for offentlig heldøgns omsorgsbehov, om mulig løses på
Lena, men bibehold av egen boligmasse gir større mulighet er for fleksibel bruk av
alle tettsteder etter som behovet oppstår.

3. Ideer i «Totenbolig 3.0» benyttes som utgangspunkt ved vurdering av boligbehov,
men tilpasses bruk av egen boligmasse og egne tomtearealer.
4. Kapp og Balke BSS beholdes med en form for offentlig eie, eventuelt i samarbeid med
Boligstiftelsen, ideelle organisasjoner. Lokaler for Kapp legesenter skal sikres.
5. Eldrerådet 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. Eldrerådet ber kommunen opprette en rådgivningstjeneste som tilbud for 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 eller betalte tjenester) som kan
være nødvendig for å kunne bo i eget hjem livet ut.
Innstilling fra Formannskapet 17.02.2021:
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

Innstilling fra utvalg for Helse-, omsorg og velferd 18.02.2021:
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.
Innstilling fra utvalg for Samfunnsutvikling 18.02.2021:
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
24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Fellesforslag fra SP, H, FrP og V v/Frøydis Barstad (SP):
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.
b. I første omgang skal behov for heldøgns omsorgstilbud løses på Lena.
2. “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.
3. 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.
4. 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.
5. Kommunedirektøren får i oppdrag å:
a. Utarbeide informasjon som formidles klart og presist til eldre, som vil
hjelpe dem i prosessen med å tilrettelegge en bolig som er egnet for eldre.
b. Vurdere kommunens rådgivningstjeneste med tanke på eldre og
boligmarkedet, og vurdere en kommunikasjonsstrategi som treffer
målgruppen:
• informasjonen bør gå til hele befolkningen slik at man forbereder
seg for et liv som eldre
• informasjonen bør også særskilt gis til eldre fra 75 til 80 år på en
måte som sikrer at disse gruppene har trygghet og gode rammer
• informasjonen bør gå inn på temaer som gir muligheter for å
kunne bo lengst mulig hjemme
• informasjonen bør gå inn på temaer som tilrettelegging av bolig,
og hvordan boligene bør være
• informasjon om hva som finnes av kommunale og andre tilbud av
for eksempel praktiske hjelpetjenester (kommunale eller private)
som kan være nødvendig for å kunne bo i eget hjem livet ut

Fellesforslag fra R, MDG, SV, AP v/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. Kommunestyret 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. Kommunestyret 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.
Avstemning:
Forslagene fra opposisjon og posisjon ble satt opp mot hverandre:
Posisjonens forslag til vedtak, ble vedtatt med 15 stemmer (H, SP, FrP og V) for og 14 stemmer (AP,
SV, R, MDG) mot.

KST-010/21 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.
b. I første omgang skal behov for heldøgns omsorgstilbud løses på Lena.
2. “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.
3. 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.
4. 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.
5. Kommunedirektøren får i oppdrag å:
a. Utarbeide informasjon som formidles klart og presist til eldre, som vil
hjelpe dem i prosessen med å tilrettelegge en bolig som er egnet for eldre.
b. Vurdere kommunens rådgivningstjeneste med tanke på eldre og
boligmarkedet, og vurdere en kommunikasjonsstrategi som treffer
målgruppen:
• informasjonen bør gå til hele befolkningen slik at man forbereder
seg for et liv som eldre
• informasjonen bør også særskilt gis til eldre fra 75 til 80 år på en
måte som sikrer at disse gruppene har trygghet og gode rammer
• informasjonen bør gå inn på temaer som gir muligheter for å
kunne bo lengst mulig hjemme
• informasjonen bør gå inn på temaer som tilrettelegging av bolig,
og hvordan boligene bør være
• informasjon om hva som finnes av kommunale og andre tilbud av
for eksempel praktiske hjelpetjenester (kommunale eller private)
som kan være nødvendig for å kunne bo i eget hjem livet ut

011/21: 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.
2.

3.

Kommunestyret har som intensjon å overta den delen av Sivesind Vannverk
SA som ligger i Østre Toten kommune.
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
Kommunestyret ber Kommunedirektøren fremme sak om formell overtakelse
når nødvendig saksunderlag foreligger

Innstilling fra Formannskapet 17.02.2021:
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.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Permisjon for Birgit Finstad (AP).
Avstemning:
Birgit Finstad (AP) fikk permisjon, dette ble enstemmig vedtatt.

Frøydis Barstad (SP) melder seg som inhabil.
Avstemning:
Frøydis Barstad er inhabil, dette ble enstemmig vedtatt.

Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KST-011/21 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.

012/21: Delegering til valgstyrets leder og leder av den administrative
gjennomføringen av valget 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Det delegeres til valgstyrets leder og leder av den administrative gjennomføringen av
valget, til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning.

24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
KST-012/21 Vedtak

1. Det delegeres til valgstyrets leder og leder av den administrative gjennomføringen av
valget, til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning.

013/21: Søknad om permisjon fra politiske verv
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Silje Aasli (SP), om permisjon
fra sitt politiske verv i utvalg for Barn, oppvekst og opplæring (BOO), i
perioden 15.02.2021-31.12.2021.
2. Øvrige varamedlemmer rykker opp.
24.02.2021 Kommunestyret (KST)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
KST-013/21 Vedtak
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Silje Aasli (SP), om permisjon
fra sitt politiske verv i utvalg for Barn, oppvekst og opplæring (BOO), i
perioden 15.02.2021-31.12.2021.
2. Øvrige varamedlemmer rykker opp.

