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Sak:
052/19
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Av 33 representanter møtte 33.
TILLEGG TIL SAKSKARTET
Ordfører Sjur Strand, AP, la frem forslag om å legge til en sak til sakskartet, vedr arbeidsforhold i
Kongsvinger kommune.
Sak 055/19 Arbeidsforhold i Kongsvinger kommune ble satt på sakskartet med enstemmig vedtak.
Ordfører Sjur Strand, AP, la frem forslag om å lukke møtet ved behandling av sak 055/19, med
hjemmel i Kommunelovens § 31 punkt 3 med henvisning til Offentleglova § 13.
Møtet ble lukket med enstemmig vedtak.
Ordfører Sjur Strand, AP, la frem forslag om å leggetil en sak til sakskartet, vedr konstituering av
rådmann.
Sak 056/19 Konstituert rådmann ble satt på sakskartet med enstemmig vedtak.
ENDRET REKKEFØLGE PÅ SAKSKARTET
Sak 055/19 og 056/19 ble satt på dagsorden ved møtestart. Disse sakene ble behandlet før sak
038/19.
PERMISJON
Odd Henning Dypvik, H, fikk permisjon kl 12.30 og var tilstede ved behandling av sakene 055/19 056/19, og 038/19 - 043/19.
Hans vararepresentant Leif M. Næss, H, var tilstede ved behandling av sakene 044/19 - 054/19.

Elin Såheim Bjørkli, AP

Kjell Arne Hanssen, FRP

Sjur Strand
Ordfører
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Bofellesskap for mennesker med demenssykdom
Eidsiva Energi AS - Transaksjon med Hafslund E-CO AS
Forebyggende tiltak barn og unge 2019-2022
Forskrift om vann- og avløpsgebyr
Høringsuttalelse - Endring av vedtekter for KS - representasjon
til Fylkesmøter og Landsting
Kjøkkendrift Kongsvinger - Prosjekt matlukt i institusjoner
Kommunale kontorfasiliteter i rådhuset og på Rasta
Lokal læreplan for Kulturskolen i Kongsvinger 2019
Ny ledningsforskrift om saksbehadling i forhold til
gravearbeider og legging av ledning i grunnen
Prosess for vurdering av ungdomsskoletrinnet på Austmarka
skole
Reguleringsplan 201803 Fv. 391 Bæreiavegen, Blomstervegen Utsiktsvegen, detaljregulering - sluttbehandling
Sammenslåing av Sekretariatet for kontrollutvalgene i SørØsterdal med Glåmdal sekretariat IKS
Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra
Skatteetaten
Søknad om tilskudd til Erik Werenskiolds eventyrlige verden
Tjenester innen rus og psykiatri i Kongsvinger kommune
Utnevnelse av vigsler
Arbeidsforhold i Kongsvinger kommune
Konstituert rådmann

038/19 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 038/19 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

039/19 Bofellesskap for mennesker med demenssykdom
Rådmannens
INNSTILLING

·

Saken tas til orientering.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 26.03.2019 - 011/19
· Komite for helse og omsorg aksepterer ikke den foreslåtte endringen i framdriftsplanen.
Tidligere vedtatt framdriftsplan opprettholdes, dette med utgangspunkt i en rekke
behandlinger i både Komite for Helse og omsorg og i Kommunestyret, senest i sak 109/19
den 8/11-18.
· Vedtaket var enstemmig og pkt. 1 lyder: Vedtak i KS sak 052//18 opprettholdes: Flytting
til Holt skal ikke medføre forsinkelser ut fra tidligere plan om antatt byggestart 2.kvartal
2019, byggetid 12-15 mnd., og ferdigstilles mars-okt. 2020.
· Komite for helse og omsorg skal fortløpende ha orientering i saken.
Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 041/19
· Tidligere vedtatt framdriftsplan opprettholdes, dette med utgangspunkt i en rekke
behandlinger i både Komite for Helse og omsorg og i Kommunestyret, senest i sak 109/19
den 8/11-18.
· Vedtaket var enstemmig og pkt. 1 lyder: Vedtak i KS sak 052//18 opprettholdes: Flytting
til Holt skal ikke medføre forsinkelser ut fra tidligere plan om antatt byggestart 2.kvartal
2019, byggetid 12-15 mnd., og ferdigstilles mars-okt. 2020.
· Komite for helse og omsorg skal fortløpende ha orientering i saken.

11.04.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet tok ordet før behandling av saken.
Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag til sak 039/19, foreslått av Eli Wathne
Eldrerådet skal ha fortløpende orientering i saken.

Nytt forslag: Tilleggsforslag fra SP og AP, foreslått av Margrethe Haarr
Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det vil være hensiktsmessig å ha produksjonskjøkken i
det nye bofelleskapet for mennesker med demenssykdom. Denne vurderingen skal ikke skape noen
ytterligere forsinkelser for prosjektet.

Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Eli Wathne, H, ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Margrethe Haarr, SP, ble enstemmig vedtatt.
KS - 039/19 Vedtak:
· Tidligere vedtatt framdriftsplan opprettholdes, dette med utgangspunkt i en rekke
behandlinger i både Komite for Helse og omsorg og i Kommunestyret, senest i sak 109/19
den 8/11-18.
· Vedtaket var enstemmig og pkt. 1 lyder: Vedtak i KS sak 052//18 opprettholdes: Flytting
til Holt skal ikke medføre forsinkelser ut fra tidligere plan om antatt byggestart 2.kvartal
2019, byggetid 12-15 mnd., og ferdigstilles mars-okt. 2020.
· Komite for helse og omsorg skal fortløpende ha orientering i saken.
· Eldrerådet skal ha fortløpende orientering i saken.
· Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det vil være hensiktsmessig å ha
produksjonskjøkken i det nye bofelleskapet for mennesker med demenssykdom. Denne
vurderingen skal ikke skape noen ytterligere forsinkelser for prosjektet.

040/19 Eidsiva Energi AS - Transaksjon med Hafslund E-CO AS
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune stemmer for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") inngår
transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av partenes
produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når denne saken behandles på
Eidsivas generalforsamling.
2. Kongsvinger kommune godkjenner etablering av Innlandet Energi Holding AS ("IEH") som
skal være et felles eierselskap for de av dagens aksjonærer i Eidsiva som overfører sine
aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres av Eidsiva eller av en av aksjonærene og
skal ha et eierforhold som vil tilsvare dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene
som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet:
· Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom selskapet etableres
av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver aksjonær i Eidsiva som skal overføre aksjer i
Eidsiva til IEH skal få forholdsmessig samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de
aksjonærene i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom ikke alle
aksjonærer i Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i stedet deles ut et
kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i stand til å erverve aksjene i IEH fra
Eidsiva og utbyttet skal da benyttes til dette.
· Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot en fordring på IEH.
· Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom konvertering av fordringen
til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, og tegne seg for sin andel av
kapitalforhøyelsen.

3. Kongsvinger kommune vedtar å stemme for at IEH
· inngår avtaler tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS
hvor IEH er part, herunder Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva og
det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene til Hafslund E-CO og Eidsiva
(som vil være E-CO Energi AS med mindre annet avtales) og
· stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er nødvendige for å
gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om nødvendige kapitalforhøyelser og
vedtektsendringer.
4. Kongsvinger kommune vedtar å samtykke til at gjeldende aksjonæravtale(r) for Eidsiva
termineres i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonsavtalen.
5. Kongsvinger kommune vedtar å inngå aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva.
6. Kongsvinger kommune vedtar å gi styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre
eventuelle nødvendige justeringer i avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH og
transaksjonene med Hafslund E-CO AS.
7. Kongsvinger kommune vedtar å gi ordfører Sjur Strand eller den han bemyndiger fullmakt
til på vegne av Kongsvinger kommune å:
· representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer på enhver generalforsamling
i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av
punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen;
· godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, avtale om salg av aksjer
i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument som det etter fullmektigens syn er nødvendig
eller ønskelig at godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse med forberedelsen og
gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen; og
· tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre enhver annen handling
som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at utføres i forbindelse med
forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen.
Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 033/19
1. Kongsvinger kommune stemmer for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") inngår
transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av partenes
produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når denne saken behandles på
Eidsivas generalforsamling.
2. Kongsvinger kommune godkjenner etablering av Innlandet Energi Holding AS ("IEH") som
skal være et felles eierselskap for de av dagens aksjonærer i Eidsiva som overfører sine aksjer
i Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres av Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et
eierforhold som vil tilsvare dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som
overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet:
· Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom selskapet
etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver aksjonær i Eidsiva som
skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få forholdsmessig samme eierskap i IEH
som eierforholdet mellom de aksjonærene i Eidsiva som skal overføre aksjer i
Eidsiva til IEH. Dersom ikke alle aksjonærer i Eidsiva skal overføre sine aksjer til
IEH, kan det i stedet deles ut et kontantutbytte som setter de relevante
aksjonærene i stand til å erverve aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da
benyttes til dette.
· Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot en fordring på
IEH.
· Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom konvertering av
fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, og tegne seg for sin

andel av kapitalforhøyelsen.
3. Kongsvinger kommune vedtar å stemme for at IEH
· inngår avtaler tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund ECO AS hvor IEH er part, herunder Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene
for IEH, Eidsiva og det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene
til Hafslund E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO Energi AS med mindre annet
avtales) og
· stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er nødvendige for å
gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om nødvendige
kapitalforhøyelser og vedtektsendringer.
4. Kongsvinger kommune vedtar å samtykke til at gjeldende aksjonæravtale(r) for Eidsiva
termineres i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonsavtalen.
5. Kongsvinger kommune vedtar å inngå aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva.
6. Kongsvinger kommune vedtar å gi styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre
eventuelle nødvendige justeringer i avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH og
transaksjonene med Hafslund E-CO AS.
7. Kongsvinger kommune vedtar å gi ordfører eller den han/hun bemyndiger fullmakt til på
vegne av Kongsvinger kommune å:
· representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer på enhver
generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse med forberedelsen
og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen;
· godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, avtale om salg
av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument som det etter fullmektigens
syn er nødvendig eller ønskelig at godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse
med forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og
Transaksjonsavtalen; og
· tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre enhver annen
handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at utføres i
forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor
og Transaksjonsavtalen.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 040/19 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune stemmer for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") inngår
transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av partenes
produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når denne saken behandles på
Eidsivas generalforsamling.
2. Kongsvinger kommune godkjenner etablering av Innlandet Energi Holding AS ("IEH") som
skal være et felles eierselskap for de av dagens aksjonærer i Eidsiva som overfører sine aksjer
i Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres av Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et
eierforhold som vil tilsvare dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som
overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet:
· Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom selskapet
etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver aksjonær i Eidsiva som
skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få forholdsmessig samme eierskap i IEH
som eierforholdet mellom de aksjonærene i Eidsiva som skal overføre aksjer i
Eidsiva til IEH. Dersom ikke alle aksjonærer i Eidsiva skal overføre sine aksjer til
IEH, kan det i stedet deles ut et kontantutbytte som setter de relevante
aksjonærene i stand til å erverve aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da
benyttes til dette.
· Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot en fordring på
IEH.
· Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom konvertering av
fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, og tegne seg for sin
andel av kapitalforhøyelsen.
3. Kongsvinger kommune vedtar å stemme for at IEH
· inngår avtaler tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund ECO AS hvor IEH er part, herunder Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene
for IEH, Eidsiva og det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene
til Hafslund E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO Energi AS med mindre annet
avtales) og
· stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er nødvendige for å
gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om nødvendige
kapitalforhøyelser og vedtektsendringer.
4. Kongsvinger kommune vedtar å samtykke til at gjeldende aksjonæravtale(r) for Eidsiva
termineres i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonsavtalen.
5. Kongsvinger kommune vedtar å inngå aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva.
6. Kongsvinger kommune vedtar å gi styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre
eventuelle nødvendige justeringer i avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH og
transaksjonene med Hafslund E-CO AS.
7. Kongsvinger kommune vedtar å gi ordfører eller den han/hun bemyndiger fullmakt til på
vegne av Kongsvinger kommune å:
· representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer på enhver
generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse med forberedelsen
og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen;
· godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, avtale om salg
av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument som det etter fullmektigens
syn er nødvendig eller ønskelig at godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse

·

med forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og
Transaksjonsavtalen; og
tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre enhver annen
handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at utføres i
forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor
og Transaksjonsavtalen.

041/19 Forebyggende tiltak barn og unge 2019-2022
Rådmannens
INNSTILLING
·

Saken tas til orientering.

Innstilling fra Komité for oppvekst - 26.03.2019 - 009/19
· Evalueringen tas til orientering.
·

Tiltakene skal evalueres årlig.

·

Disse tiltakene prioriteres i 2019:
· AltMuligdagen (vår og høst)
· Sommerjobb for ungdom - 15.-16. år
· GjørDet! - forestillingen
· Sommermysterium
· Kriminalitetsforebyggende tiltak
· Trivselsledere på ungdomsskolen
· Tiltakskoordinator 10 % organisering avforebyggende tiltak
· Trivselstiltak elever videregående skoler
· Livet på timeplanen herunder Fuelbox-ungdomsskolen (KUSK)
· Livet på timeplanen herunder Fuelbox-barneskolen (pilot Langeland skole)

Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 039/19
· Evalueringen tas til orientering.
·

Tiltakene skal evalueres årlig.

·

Disse tiltakene prioriteres i 2019:
· AltMuligdagen (vår og høst)
· Sommerjobb for ungdom - 15.-16. år
· GjørDet! - forestillingen
· Sommermysterium
· Kriminalitetsforebyggende tiltak
· Trivselsledere på ungdomsskolen
· Tiltakskoordinator 10 % organisering avforebyggende tiltak
· Trivselstiltak elever videregående skoler
· Livet på timeplanen herunder Fuelbox-ungdomsskolen (KUSK)
· Livet på timeplanen herunder Fuelbox-barneskolen (pilot Langeland skole)

11.04.2019 Kommunestyret

Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 041/19 Vedtak:
· Evalueringen tas til orientering.
·

Tiltakene skal evalueres årlig.

·

Disse tiltakene prioriteres i 2019:
· AltMuligdagen (vår og høst)
· Sommerjobb for ungdom - 15.-16. år
· GjørDet! - forestillingen
· Sommermysterium
· Kriminalitetsforebyggende tiltak
· Trivselsledere på ungdomsskolen
· Tiltakskoordinator 10 % organisering avforebyggende tiltak
· Trivselstiltak elever videregående skoler
· Livet på timeplanen herunder Fuelbox-ungdomsskolen (KUSK)
· Livet på timeplanen herunder Fuelbox-barneskolen (pilot Langeland skole)

042/19 Forskrift om vann- og avløpsgebyr
Rådmannens
INNSTILLING
Vedlagte «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, GIVAS IKS» vedtas som lokal forskrift om vann- og
avløpsgebyrer for Kongsvinger kommune, jfr lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og
avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing
(forurensningsforskriften) kapittel 16.

Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 032/19
Vedlagte «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, GIVAS IKS» vedtas som lokal forskrift om vann- og
avløpsgebyrer for Kongsvinger kommune, jfr lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og
avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing
(forurensningsforskriften) kapittel 16.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: SV tilleggforslag, foreslått av Alejandro Pèrez
Punkt 2. Kongsvinger kommune ønsker at GIVAS IKS undersøker muligheten til å implementere
bruk av smarte vannmåleravlesning.

Votering:
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 32 (AP 14, SP 2, H 6, FRP 3, PP 2, KRF 1, SV 1, UAVH 3)
mot 1 (V 1) stemmer.
Tilleggsforslaget fra Alejandro Perez, SV, falt med 14 (UAVH 2, SV 1, V 1, PP 2, FRP 1, H 3, AP 4) mot
19 (UAVH 1, KRF 1, FRP 2, H 3, SP 2, AP 10) stemmer.
KS - 042/19 Vedtak:
Vedlagte «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, GIVAS IKS» vedtas som lokal forskrift om vann- og
avløpsgebyrer for Kongsvinger kommune, jfr lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og
avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing
(forurensningsforskriften) kapittel 16.

043/19 Høringsuttalelse - Endring av vedtekter for KS - representasjon til
Fylkesmøter og Landsting
Rådmannens
INNSTILLING
·

Kongsvinger kommune støtter forslag til endring av vedtekter for KS vedrørende
representasjon til Fylkesmøter og Landsting.

Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 034/19
· Kongsvinger kommune støtter forslag til endring av vedtekter for KS vedrørende
representasjon til Fylkesmøter og Landsting.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 043/19 Vedtak:
· Kongsvinger kommune støtter forslag til endring av vedtekter for KS vedrørende
representasjon til Fylkesmøter og Landsting.

044/19 Kjøkkendrift Kongsvinger - Prosjekt matlukt i institusjoner
Rådmannens
INNSTILLING
·

Avsatte midler i budsjett 2019, kr. 500 000 til prosjektet «Matlukt i institusjoner»,
benyttes som skissert i denne saken.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 26.03.2019 - 009/19
· Avsatte midler i budsjett 2019, kr. 500 000, benyttes for oppstart av oppgradering av
kjøkkendrift ved sykehjem/ HDO i Kongsvinger kommune, med utgangspunkt i utsatt sak fra
Komite for helse og omsorg i januar 2019.
· Det utarbeides en konkret plan, med kostnadsoverslag for videreføring og drift, for neste
budsjettperiode.
· Innkjøp av nytt servise prioriteres ikke.
· Forslag om samarbeid med Sentrum videregående skole støttes.
· Komite for Helse og omsorg skal ha fortløpende orientering i saken.
Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 037/19
· Avsatte midler i budsjett 2019, kr. 500 000, benyttes inneværende år for oppstart av
oppgradering av kjøkkendrift ved sykehjem/ HDO i Kongsvinger kommune, med
utgangspunkt i utsatt sak fra Komite for helse og omsorg i januar 2019.
· Det utarbeides en konkret plan, med kostnadsoverslag for videreføring og drift, for neste
budsjettperiode. Denne planen legges fram for komité for Helse- og omsorg 27.08.2019.
· Innkjøp av nytt servise prioriteres ikke.
· Forslag om samarbeid med Sentrum videregående skole støttes.
· Komite for Helse og omsorg skal ha fortløpende orientering i saken.

11.04.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet tok ordet før behandling av saken.
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag fremmet i formannskap av OHD og som opprettholdes, foreslått
av Eli Wathne
2. strekpunkt endres til "Det utarbeides en samlet plan, med budsjett, mulige finansiering og mulig
fremdriftsplan, for oppdradering av kjøkken på alle kommunens sykehjem og HDO, slik at de er
tilpasset til lokal matproduksjon. Fremtidig organisering og kostnader knyttet til drift av lokale
kjøkken skal også belyses."
· 3. strekpunkt endres til "Det gjennomføres et pilotprosjekt med bruk av tilpasset servise."

Nytt forslag: Endringsforslag, foreslått av Reidun Hagerud
Pensjonistpartiet støtter formannskapets forslag, dog med den endring at setningen "oppgradering
av kjøkkendrift" endres til "oppgradering til produksjonskjøkken, herunder produksjon av
middagsmat".
Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot endringsforslaget fra Eli Wathne, H.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 (AP 14, SP 2, PP 2, SV 1, UAVH 2) mot 12 (H 6, FRP 3,
V 1, UAVH 1, KRF 1) stemmer.
Endringsforslaget fra Reidun Hagerud, PP, ble vedtatt med 32 (AP 14, SP 2, PP 2, SV 1, UAVH 3, H 6,
FRP 3, KRF 1) mot 1 (V 1) stemmer.
KS - 044/19 Vedtak:
· Avsatte midler i budsjett 2019, kr. 500 000, benyttes inneværende år for oppstart av
oppgradering til produksjonskjøkken, herunder produksjon av middagsmat, ved sykehjem/
HDO i Kongsvinger kommune, med utgangspunkt i utsatt sak fra Komite for helse og
omsorg i januar 2019.
· Det utarbeides en konkret plan, med kostnadsoverslag for videreføring og drift, for neste
budsjettperiode. Denne planen legges fram for komité for Helse- og omsorg 27.08.2019.
· Innkjøp av nytt servise prioriteres ikke.
· Forslag om samarbeid med Sentrum videregående skole støttes.
· Komite for Helse og omsorg skal ha fortløpende orientering i saken.

045/19 Kommunale kontorfasiliteter i rådhuset og på Rasta
Rådmannens
INNSTILLING
1. Planene om å arealeffektivisere rådhuset innenfor vedtatte budsjettrammer godkjennes.
Ved ombygging skal det legges til rette for et påbygg på rådhusets østre del.
2. Rådmannen bes om å gå i dialog med Kongsvinger Kompetanse og Næringssenter AS
vedrørende leie av kontorlokaler på Rasta etter 2025.

Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 029/19
1. Planen om å arealeffektivisere rådhuset innenfor vedtatt budsjettramme godkjennes med
disse forutsetningene:
·

Ved ombygging skal det ikke legges til rette for et påbygg på rådhusets østre del

·

Rådmann legger fram i egen sak, hvilke tiltak som skal iverksettes. Saken skal
også inneholde kostnadsoverslag og tidsplan.

2. Rådmannen bes gå i dialog med Kongsvinger Kompetanse og Næringssenter AS vedrørende
oppsigelse av leieavtalen av kontorlokalene på Rasta fra 2025.
3. Rådmann skal undersøke muligheten for å leie mer sentrumsnære kontorlokaler, hvis
kommunen har behov for flere kontorlokaler etter 2025. Dette for å følge opp intensjonene i
Kongsvinger 2050, vedrørende øke antallet kontorarbeidsplasser i sentrum.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Nytt tilleggsforslag : APog SP, foreslått av Margrethe Haarr
Nytt forslag:
Tillegg i formannskapets innstilling
Nytt kulepunkt under punkt 1 i innstillingen:
- Det forutsettes en bred involvering av de tillitsvalgte og de ansatte som blir berørt, gjennom hele
prosessen.
Nytt forslag: Supplerende forslag, foreslått av Alejandro Pèrez
3. Rådmann skal undersøke muligheten for å tilbakekjøpet Lunderbye Nor som er sentrumsnære,
hvis kommunen har behov for flere kontorlokaler etter 2025. Dette for å følge opp intensjonene i
Kongsvinger 2050, vedrørende øke antallet kontorarbeidsplasser i sentrum.
Votering:
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 (AP 14, SP 2, H 2, FRP 1, KRF 1, SV 1, UAVH 2) mot 10
(H 4, FRP 2, PP 2, V 1, UAVH 1) stemmer.
Tilleggsforslag fra Margrethe Haarr, SP, ble vedtatt med 32 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1,
SV 1, UAVH 3) mot 1 (H 1) stemmer.
Forslaget fra Alejandro Perez, SV, falt med 4 (UAVH 2, SV 1, PP 1) mot 29 (AP 14, SP 2, H 6, FRP 3,
PP 1, V 1, KRF 1, UAVH 1) stemmer.
KS - 045/19 Vedtak:
1. Planen om å arealeffektivisere rådhuset innenfor vedtatt budsjettramme godkjennes med
disse forutsetningene:
·

Ved ombygging skal det ikke legges til rette for et påbygg på rådhusets østre del

·

Rådmann legger fram i egen sak, hvilke tiltak som skal iverksettes. Saken skal
også inneholde kostnadsoverslag og tidsplan.

·

Det forutsettes en bred involvering av de tillitsvalgte og de ansatte som blir
berørt, gjennom hele prosessen.

2. Rådmannen bes gå i dialog med Kongsvinger Kompetanse og Næringssenter AS vedrørende
oppsigelse av leieavtalen av kontorlokalene på Rasta fra 2025.
3. Rådmann skal undersøke muligheten for å leie mer sentrumsnære kontorlokaler, hvis
kommunen har behov for flere kontorlokaler etter 2025. Dette for å følge opp intensjonene i
Kongsvinger 2050, vedrørende øke antallet kontorarbeidsplasser i sentrum.

046/19 Lokal læreplan for Kulturskolen i Kongsvinger 2019
Rådmannens
INNSTILLING
Lokal læreplan for kulturskolen i Kongsvinger legges til grunn for kulturskolens drift og
utvikling.
Innstilling fra Komite for Samfunnsutvikling - 27.03.2019 - 014/19
Lokal læreplan for kulturskolen i Kongsvinger legges til grunn for kulturskolens drift og

utvikling.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag, foreslått av Inger Noer
For skolekorpsene er kulturskolen en viktig ressurs. Skolekorpsene har behov for
instrumentundervisning og skal prioriteres ved ledige elevplasser i relevante instrumentgrupper.
Nytt forslag: Utsettelsesforslag, foreslått av Johan Aas
Saken sendes gjennom ny behandling slik at også komité for oppvekst får saken før behandling i
kommunestyret.
Votering:
Forslaget fra Johan Aas ble enstemmig vedtatt.
Fordi utsettelsesforslaget til Johan Aas ble vedtatt, ble det ikke foretatt votering over Inger Noer, V,
sitt forslag.
KS - 046/19 Vedtak:
Saken sendes gjennom ny behandling slik at også komité for oppvekst får saken før behandling i
kommunestyret.

047/19 Ny ledningsforskrift om saksbehadling i forhold til gravearbeider og
legging av ledning i grunnen
Rådmannens
INNSTILLING
Orientering om den nye ledningsforskriften fra 01.01.2018 tas til etterretning.

Innstilling fra Komite for Samfunnsutvikling - 27.03.2019 - 015/19
Orientering om den nye ledningsforskriften fra 01.01.2018 tas til etterretning.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 047/19 Vedtak:
Orientering om den nye ledningsforskriften fra 01.01.2018 tas til etterretning.

048/19 Prosess for vurdering av ungdomsskoletrinnet på Austmarka skole
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommunestyre tar prosessenplanen for vurdering av ungdomstrinnet på Austmarka
barne- og ungdomsskole til orientering.

Innstilling fra Komité for oppvekst - 26.03.2019 - 010/19
· Kongsvinger kommunestyre tar prosessenplanen for vurdering av ungdomstrinnet på
Austmarka barne- og ungdomsskole til orientering.

·

Funksjonshemmedes råd bør istedenfor Eldrerådet være involvert.

·

Prosessen bør også ta inn grunnlagsdokumentasjon for èn ungdomsskole (se tidligere
saksframlegg om KUSK).

·

Komitè for oppvekst får orientering i hvert møte gjennom prosessen.

Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 040/19
· Kongsvinger kommunestyre tar prosessenplanen for vurdering av ungdomstrinnet på
Austmarka barne- og ungdomsskole til orientering.

·

Funksjonshemmedes råd bør istedenfor Eldrerådet være involvert.

·

Prosessen bør også ta inn grunnlagsdokumentasjon for èn ungdomsskole (se tidligere
saksframlegg om KUSK).

·

Komitè for oppvekst får orientering i hvert møte gjennom prosessen.

11.04.2019 Kommunestyret

Merknad i sak
Eldrerådet tok ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 048/19 Vedtak:
· Kongsvinger kommunestyre tar prosessenplanen for vurdering av ungdomstrinnet på
Austmarka barne- og ungdomsskole til orientering.

·

Funksjonshemmedes råd bør istedenfor Eldrerådet være involvert.

·

Prosessen bør også ta inn grunnlagsdokumentasjon for èn ungdomsskole (se tidligere
saksframlegg om KUSK).

·

Komitè for oppvekst får orientering i hvert møte gjennom prosessen.

049/19 Reguleringsplan 201803 Fv. 391 Bæreiavegen, Blomstervegen Utsiktsvegen, detaljregulering - sluttbehandling
Rådmannens
INNSTILLING
Reguleringsplan 201803 «Fv. 391 Bæreiavegen, Blomstervegen - Utsiktsvegen”, datert 07.02.2019,
med tilhørende bestemmelser datert 07.02.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 1212.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 049/19 Vedtak:
Reguleringsplan 201803 «Fv. 391 Bæreiavegen, Blomstervegen - Utsiktsvegen”, datert 07.02.2019,
med tilhørende bestemmelser datert 07.02.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 1212.

050/19 Sammenslåing av Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal
med Glåmdal sekretariat IKS
Rådmannens

INNSTILLING
1. Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal slås sammen
til ett selskap, dvs. at kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot tas opp
som eiere i Glåmdal sekretariat IKS.
2. Sammenslåingen forutsetter at alle sju nåværende kommuner i Glåmdal sekretariat IKS
slutter seg til dette.
3. Dersom en eller flere av eierne i Glåmdal sekretariat IKS ikke ønsker å delta i det nye
selskapet, slås ikke selskapene sammen og Glåmdal sekretariat IKS videreføres som i dag.
4. Styrene i de to selskapene nedsetter en arbeidsgruppe som lager utkast til selskapsavtale,
som behandles i alle 12 eierkommunene.
5. Glåmdal sekretariat IKS får nytt navn, som blir bestemt ved behandling av
selskapsavtalen.
6. Selskapet har sitt hovedkontor på Kongsvinger og et avdelingskontor i Sør-Østerdal.
7. Tidspunktet for sammenslåingen blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen.
8. Den nåværende ansatte i Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal blir overført til
selskapet iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.
9. Det forutsettes likelydende vedtak i alle kommunestyrene.
10. Kongsvinger kommune forutsetter at fusjonen gir dagens eiere av Glåmdal sekretariat IKS
rimeligere tjenester enn i dag.

Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 035/19
1. Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal slås sammen til
ett selskap, dvs. at kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot tas opp som
eiere i Glåmdal sekretariat IKS.
2. Sammenslåingen forutsetter at alle sju nåværende kommuner i Glåmdal sekretariat IKS
slutter seg til dette.
3. Dersom en eller flere av eierne i Glåmdal sekretariat IKS ikke ønsker å delta i det nye
selskapet, slås ikke selskapene sammen og Glåmdal sekretariat IKS videreføres som i dag.
4. Styrene i de to selskapene nedsetter en arbeidsgruppe som lager utkast til selskapsavtale,
som behandles i alle 12 eierkommunene.
5. Glåmdal sekretariat IKS får nytt navn, som blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen.
6. Selskapet har sitt hovedkontor på Kongsvinger og et avdelingskontor i Sør-Østerdal.
7. Tidspunktet for sammenslåingen blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen.
8. Den nåværende ansatte i Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal blir overført til
selskapet iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.
9. Det forutsettes likelydende vedtak i alle kommunestyrene.
10. Kongsvinger kommune forutsetter at fusjonen gir dagens eiere av Glåmdal sekretariat IKS
rimeligere tjenester enn i dag.
11. Vi ber om at arbeidet med å finne flere samarbeidspartnere intensiveres for å styrke det
faglige miljøet.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets inntilling ble vedtatt med 32 (AP 14, SP 2, H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, SV 1, UAVH
2) mot 1 (UAVH 1) stemmer.
KS - 050/19 Vedtak:
1. Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal slås sammen til

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ett selskap, dvs. at kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot tas opp som
eiere i Glåmdal sekretariat IKS.
Sammenslåingen forutsetter at alle sju nåværende kommuner i Glåmdal sekretariat IKS
slutter seg til dette.
Dersom en eller flere av eierne i Glåmdal sekretariat IKS ikke ønsker å delta i det nye
selskapet, slås ikke selskapene sammen og Glåmdal sekretariat IKS videreføres som i dag.
Styrene i de to selskapene nedsetter en arbeidsgruppe som lager utkast til selskapsavtale,
som behandles i alle 12 eierkommunene.
Glåmdal sekretariat IKS får nytt navn, som blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen.
Selskapet har sitt hovedkontor på Kongsvinger og et avdelingskontor i Sør-Østerdal.
Tidspunktet for sammenslåingen blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen.
Den nåværende ansatte i Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal blir overført til
selskapet iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.
Det forutsettes likelydende vedtak i alle kommunestyrene.
Kongsvinger kommune forutsetter at fusjonen gir dagens eiere av Glåmdal sekretariat IKS
rimeligere tjenester enn i dag.
Vi ber om at arbeidet med å finne flere samarbeidspartnere intensiveres for å styrke det
faglige miljøet.

051/19 Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra
Skatteetaten
Kontrollutvalgets
INNSTILLING

·

Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapport tas til
orientering.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 051/19 Vedtak:
· Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapport tas til
orientering.

052/19 Søknad om tilskudd til Erik Werenskiolds eventyrlige verden
Rådmannens
INNSTILLING
1. Prosjektgruppen Erik Werenskiolds eventyrlige verden innvilges et tilskudd på kr. 125.000 til
utarbeidelse av forprosjekt, jfr kommunestyresak 139/18.
2. Tilskuddet kommer som et tillegg til tilskuddet innvilget i kommunestyresak 124/18 på kr.
125.000.
3. Kommunen tar stilling til de mer prinsipelle spørsmålene prosjektgruppen ber om svar på når
forprosjektet foreligger.

Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 042/19
1. Prosjektgruppen Erik Werenskiolds eventyrlige verden innvilges et tilskudd på kr. 125.000 til
utarbeidelse av forprosjekt, jfr kommunestyresak 139/18.
2. Tilskuddet kommer som et tillegg til tilskuddet innvilget i kommunestyresak 124/18 på kr.
125.000.
3. Kommunen tar stilling til de mer prinsipelle spørsmålene prosjektgruppen ber om svar på når
forprosjektet foreligger.

11.04.2019 Kommunestyret
Inhabile
Reidun Hagerud

Følgende varamedl. møtte

Merknad

Behandling
Nytt forslag: SV tilleggsforslag, foreslått av Alejandro Pèrez
4. Tilskudd midlene fra kommunen, jfr kommunestyre sak 139/18 og 124/18 kan ikke benyttes som
kapital for opprettelse av Eirik Werenskiold stiftelse.
5. Ved opprettelse av stiftelse skal et medlem i styret velges blant kommunestyrerepresentanter.

Nytt forslag: Alternativt forslag., foreslått av Inger Noer
Det bevilges ikke midler til et forprosjekt nå. Kommunestyret ber om å få framlagt en sak der
kommunen, Anno museum og evt. andre interessenter involveres sammen med prosjektgruppen

som står bak forslaget i sak 052/19. Man bør søke å finne andre organisasjonsformer enn en egen
stiftelse. Saken bør framlegges innen 1.11.19.

Votering:
Alejandro Perez trakk punkt 5 i sitt forslag.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Inger Noer, V.
Formannskapets innstilling vedtatt med 30 (AP 14, SP 2, H 6, FRP 3, PP 1, KRF 1, SV 1, UAVH 2) mot
2 (V 1, UAVH 1) stemmer.
Forslaget fra Aleandro Perez fikk 1 stemme (SV 1) og falt.
KS - 052/19 Vedtak:
1. Prosjektgruppen Erik Werenskiolds eventyrlige verden innvilges et tilskudd på kr. 125.000 til
utarbeidelse av forprosjekt, jfr kommunestyresak 139/18.
2. Tilskuddet kommer som et tillegg til tilskuddet innvilget i kommunestyresak 124/18 på kr.
125.000.
3. Kommunen tar stilling til de mer prinsipelle spørsmålene prosjektgruppen ber om svar på når
forprosjektet foreligger.

053/19 Tjenester innen rus og psykiatri i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
· Kommunestyret tar kommunens tjenester for innbyggere med psykisk sykdom og
rusproblematikk til orientering.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 26.03.2019 - 008/19
· Kommunestyret tar kommunens tjenester for innbyggere med psykisk sykdom og
rusproblematikk til orientering.
·

Kommunestyret avventer en konkret tiltaksplan for videre arbeid i strategidokument nr. 3 i
Strategiplan for fremtidens helse- og omsorgstjenester, ferdigstilt i juni 2019, ref. vedtak i KS
018/19.

Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 036/19
· Kommunestyret tar kommunens tjenester for innbyggere med psykisk sykdom og
rusproblematikk til orientering.
·

Kommunestyret avventer en konkret tiltaksplan for videre arbeid med rus og psykiatri i
strategidokument nr. 3 i Strategiplan for fremtidens helse- og omsorgstjenester, ferdigstilt i
juni 2019, ref. vedtak i KS 018/19.

·

Rådmannen bes legge fram hvordan kommunen skal oppfylle kravene knyttet til
samhandlingsreformen.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling

Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 053/19 Vedtak:
· Kommunestyret tar kommunens tjenester for innbyggere med psykisk sykdom og
rusproblematikk til orientering.
·

Kommunestyret avventer en konkret tiltaksplan for videre arbeid med rus og psykiatri i
strategidokument nr. 3 i Strategiplan for fremtidens helse- og omsorgstjenester, ferdigstilt i
juni 2019, ref. vedtak i KS 018/19.

·

Rådmannen bes legge fram hvordan kommunen skal oppfylle kravene knyttet til
samhandlingsreformen.

054/19 Utnevnelse av vigsler
Rådmannens
INNSTILLING
1. Tove Feltman Hendnes gis myndighet til å foreta en spesiell vigsel i august 2019.
Midlertidig ansettelsesforhold for en dag opprettes for anledningen.
2. Som ny vigsler oppnevnes rådmann Gry Sjødin Neander.
3. Rådmannen gjennomgår gjeldende retningslinjer på nytt i egen sak høsten 2019. Dette for
å sikre et profesjonelt tjenestetilbud når det gjelder lokalisering og organisering.

Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 031/19
1. Tove Feltman Hendnes sin vigselsmyndighet opphører når ansettelsesforholdet i
Kongsvinger kommune avsluttes (i tråd med vedtektene).
2. Tove Feltman Hendnes oppnevnes som vigsler ved en spesiell vigsel i august 2019.
3. Som ny vigsler oppnevnes rådmann Gry Sjødin Neander fra dags dato.
4. Rådmannen gjennomfører en evaluering av dagens retningslinjer, eventuelle endringer
fremmes i egen sak høsten 2019.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Utsettelsesforslag, foreslått av Margrethe Haarr
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Rådmannen bes om å finne et nytt forslag til vigsler til dette møtet.
Votering:
Forslaget til Margrethe Haarr, SP, ble enstemmig vedtatt.
KS - 054/19 Vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Rådmannen bes om å finne et nytt forslag til vigsler til dette møtet.

055/19 Arbeidsforhold i Kongsvinger kommune
Formannskapets
INNSTILLING
Avtale mellom Kongsvinger kommune og Gry Sjødin Neander godkjennes.

11.04.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Behandling av denne sak ble gjort i lukket møte med enstemmig vedtak, med hjemmel i
kommunelovens § 31 punkt 3 med henvisning til Offentleglova § 13.
Behandling
Votering:
Vedtaket ble gjort med 31 (AP 14, SP 2, H 6, PP 2, FRP 3, V 1, KRF 1, UAVH 2) mot 2 (UAVH 1, SV 1)
stemmer.
KS - 055/19 Vedtak:
Avtale mellom Kongsvinger kommune og Gry Sjødin Neander godkjennes.

056/19 Konstituert rådmann
Formannskapets
INNSTILLING
Torleif Lindahl konstitueres som rådmann inntil videre.

11.04.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 056/19 Vedtak:
Torleif Lindahl konstitueres som rådmann inntil videre.

