
PS 49/21 Avtale om utkjøp av tunet i Logtun ytre - videre behandling  
Behandling i Formannskapet - 17.08.2021  
 
Vedtak  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling til Kommunestyret:  
Avtale om kjøp av tunet på Logtun ytre av 26.04.19, avsluttes i tråd med punkt 5.3 i avtalen. 
Det må avklares om det er mulighet for å gå videre med noen deler av bygningsmassen og 
sikre atkomst gjennom tunet som før.  
 
Kommunedirektøren bes om å opprette et forprosjekt for å utarbeide en overordnet plan for 
Lagabøtejubileet i 2024 og Nasjonaljubileet i 2030, inkludert utredning av et 
formidlingssenter for Frostatinget og Frostatingsloven i et nytt bygg ved Tinghaugen.  
 
 
Behandling i Kommunestyret - 31.08.2021  
 
Forslag fra Senterpartiet:  

Saken utsettes til september.  

Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å gå i forhandlinger med grunneier for videreføring av 
avtalen til 30.9.2022. Resultatet av forhandlingene legges frem for kommunestyret 21.9.21  

Nytt forslag avsnitt 1 fra Senterpartiet:  
Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å gå i forhandlinger med grunneier for videreføring av 
avtalen til 30.9.2022. Resultatet av forhandlingene legges frem for kommunestyret 21.9.21  
Avsnitt 2 som formannskapets innstilling.  
 
Forslag fra Linn Beate Skogholt H:  
Punkt 1  
Avtale om kjøp av tunet på Logtun ytre av 26.04.19, avsluttes i tråd med punkt 5.3 i avtalen. 
Resten strykes.  
 
Vedtak  
Det ble stemt over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget falt med 7 stemmer. Hele SP og 
Frode Olsen og Berit Skaslien stemte for utsettelsesforslaget.  
 
Det stemmes punktvis.  
Senterpartiets forslag falt mot 6 stemmer. Hele SP og Frode Olsen stemte for senterpartiets 
forslag. 
 
Formannskapets innstillig første avsnitt settes opp mot Skogholts forslag.  
 
Formannskapets innstilling falt med 6 mot 11 stemmer. Skogholts forslag vedtatt med 11 
stemmer. Hele SP og Frode Olsen stemte for formannskapets innstilling.  
 



Formannskapets innstilling avsnitt 2 enstemmig vedtatt.  
 
Endelig vedtak:  
Avtale om kjøp av tunet på Logtun ytre av 26.04.19, avsluttes i tråd med punkt 5.3 i avtalen. 
 
Kommunedirektøren bes om å opprette et forprosjekt for å utarbeide en overordnet plan for 
Lagabøtejubileet i 2024 og Nasjonaljubileet i 2030, inkludert utredning av et 
formidlingssenter for Frostatinget og Frostatingsloven i et nytt bygg ved Tinghaugen. 


