KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Møtedato:

07.11.2019

Møtested:

Kommunestyresalen på rådhuset

Møtetid:

Kl. 18:00 - 21:00

Medlemmer:
Tor Inge With
Alf-Tore Pedersen
Elin Såheim Bjørkli
Henning Olstad Kjøk
Iren Carlstrøm
Kjersti Dreyer Sidselrud
Lars Reidar Ovlien
Paul Inge Tønseth
Unn Bjørklund
Johan Aas
Kjell Arne Hanssen
Eli Wathne
Louise Margretha Jonassen Erichsen
Martin Hanestad
Øyvind Randmæl—Warpe
Thor Ringsbu
Henrik Omsted Mohn
Eirik Ross
Kurt-Gøran Adriansen
Torunn Arnesen
Dag Tommy Tomteberget
Erik Stensbøl
Jon Thomas Hangaard
Margrethe Haarr
Siw Christel Berg
Tommy Smedtorp
Toni Sjøenden
Anne Margrethe Sørli-Bolneset
Carmen Monfort Ibanez
Inger Noer

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
H
H
KRF
MDG
PP
PP
R
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV
SV
V

Forfall:
Terje Verhaug
Reidun Hagerud
Hans Kristian Bakken

Parti
AP
PP
SP

Vararepresentanter:
Caroline Belda

Parti
AP

Helge Thomassen
Per Lunder

PP
SP

Fra administrasjonen møtte:
Ann Kristin Vårdal Olsen
Atle Teksum
Cathrine Pedersen
Lars Andreas Uglem
Malin Westby Skoglund
Rune Lund

Inhabil person
Martin Hanestad

Sak:
150/19

Av 33 medlemmer møtte 33.
Sak 154/19 og sak 151/19 ble behandlet like etter sak 131/19.
Sak 132/19 ble gjenopptatt etter sak 153/19.

Caroline Belda, AP

Per Lunder, SP

Margrethe Haarr
Ordfører

Erstattet av:
Simen Niklas Forfot
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131/19 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 131/19 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

154/19 Tertial rapport 2 - 2019 - med driftsregnskap per september
Rådmannens
INNSTILLING
Rapportering 2. tertial tas til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 06.11.2019 - 108/19
Rapportering 2. tertial tas til orientering.

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 154/19 Vedtak:
Rapportering 2. tertial tas til orientering.

151/19 Oppfølging av politiske vedtak - status pr 2.kvartal 2019
Rådmannens
INNSTILLING

·

Oppfølging av politiske vedtak pr 2. kvartal 2019 tas til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 103/19
· Oppfølging av politiske vedtak pr 2. kvartal 2019 tas til orientering.

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling

Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KS - 151/19 Vedtak:
· Oppfølging av politiske vedtak pr 2. kvartal 2019 tas til orientering.

132/19 Valg av Styringsgruppe for myndighetskontakt for perioden 2019 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 034/19
Valg av Styringsggruppe for myndighetskontakt for perioden 2019 - 2023
Johan Aas (FRP) leder
Thor Ringsbu (KRF)
Elin Såheim Bjørkli (AP)
Anne Margrethe Sørli-Bolneset (SV)
Margrethe Haarr (ordfører)
Eli Watne (Varaordfører)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag fra SP, H, FRP, KRF, MDG, V, foreslått av Inger Noer
Leder av styringsgruppe for myndighetskontakt godtgjøres med 10% av ordførers lønn.
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Inger Noer ble vedtattt med 17 (SP 8, H 4, FRP 2, V 1, KRF 1, MDG 1) mot 16 (AP
10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.

KS - 132/19 Vedtak:
Styringsggruppe for myndighetskontakt for perioden 2019 - 2023

·

Johan Aas (FRP) leder

·

Thor Ringsbu (KRF)

·

Elin Såheim Bjørkli (AP)

·

Anne Margrethe Sørli-Bolneset (SV)

·

Margrethe Haarr (SP), ordfører

·

Eli Wathne (H), varaordfører

Leder av styringsgruppe for myndighetskontakt godtgjøres med 10 % av ordførers lønn.

133/19 Valg av representant i styringsgruppa for K2050 for perioden fram til
31.12.2021
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 035/19
Valg av representant i styringsgruppa for K2050 for perioden fram til 31.12.2021
Fast representant Elin Såheim Bjørkli AP
Vararepresentant Kurt-Gøran Adriansen (PP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 133/19 Vedtak:
Representant i styringsgruppa for K2050 for perioden fram til 31.12.2021

·

Fast representant: Elin Såheim Bjørkli (AP)

·

Vararepresentant: Kurt-Gøran Adriansen (PP)

134/19 Valg av representant og vararepresentant til Hedmark revisjon IKS
for perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 036/19
Valg av representant og vararepresentant til Hedmark revisjon IKS for perioden 2019 - 2023
Fast representant Kjell Arne Hanssen (Frp)
Vararepresentant Terje Verhaug (AP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 134/19 Vedtak:
Representant og vararepresentant til Hedmark revisjon IKS for perioden 2019 - 2023
·

Fast representant: Kjell Arne Hanssen (FRP)

·

Vararepresentant: Terje Verhaug (AP)

135/19 Valg av representanter og vararepresentanter til Glåmdal
brannvesen IKS (GBI) for perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 037/19
Valg av representanter og vararepresentanter til Glåmdal brannvesen IKS (GBI) for perioden 2019 2023
Fast representant Margrethe Haarr (SP) med personlig vara Thor Ringsbu
Fast representant Kurt-Gøran Adriansen (PP) med personlig vara Carmen Monfort Ibanez (SV)

07.11.2019 Kommunestyret

Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 135/19 Vedtak:
Representanter og vararepresentanter til Glåmdal brannvesen IKS (GBI) for perioden 2019 2023
·

Fast representant: Margrethe Haarr (SP), med personlig vara Thor Ringsbu (KRF)

·

Fast representant: Kurt-Gøran Adriansen (PP), med personlig vara Carmen Monfort Ibanez
(SV)

136/19 Valg av representanter og vararepresentanter til Glåmdal
interkommunale renovasjonsselskap GIR for perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 038/19
Valg av representanter og vararepresentanter til Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap GIR
for perioden 2019 - 2023
Faste medlemmer:
Henrik Mohn (Mdg)
Henning Olstad Kjøk (AP)
Varamedlemmer:
Siv C. Berg (SP)
Halvor Ravn Holøyen (SV)
Eva Snare (H)
Manju Chaudhary (AP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 136/19 Vedtak:
Representanter og vararepresentanter til Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap GIR for
perioden 2019 - 2023
·

Faste medlemmer: Henrik Mohn (MDG), Henning Olstad Kjøk (AP)

·

Varamedlemmer: Siv C. Berg (SP), Halvor Ravn Holøyen (SV), Eva Snare (H), Manju
Chaudhary (AP)

137/19 Valg av representanter og vararepresentanter til Glåmdal
interkommunale vann- og avløpsselskap GIVAS IKS for perioden 2019 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 039/19
Valg av representanter og vararepresentanter til Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap
GIVAS IKS for perioden 2019 - 2023
Faste medlemmer:
Tommy Smedtorp (SP)
Eirik Ross (PP)
Varamedlemmer:
Henrik Mohn (Mdg)
Unn Bjørkund (AP)
Steinar Haarr (SP)
Christian Sørlien Molstad (R)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 137/19 Vedtak:
Representanter og vararepresentanter til Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap
GIVAS IKS for perioden 2019 - 2023
·

Faste medlemmer: Tommy Smedtorp (SP), Eirik Ross (PP)

·

Varamedlemmer: Henrik Mohn (MDG), Unn Bjørkund (AP), Steinar Haarr (SP), Christian
Sørlien Molstad (R)

138/19 Valg av representanter til Glåmdal Interkommunale
Voksenopplæringssenter GIV for perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 040/19
Valg av representanter til Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter GIV for perioden 2019
- 2023
Fast medlem Øyvind Randmæl-Warpe (H) med fast vara Kjell Arne Hanssen (FRP), med personlig
Fast medlem Lars Ovlien (AP) med personlig vara Reidun Hagerud (PP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 138/19 Vedtak:
Representanter til Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter GIV for perioden 2019 2023
·
·

Fast medlem: Øyvind Randmæl-Warpe (H), med personlig vara Kjell Arne Hanssen (FRP)
Fast medlem: Lars Ovlien (AP), med personlig vara Reidun Hagerud (PP)

139/19 Valg av representanter til folkevalgt nemnd i
vertskommunesamarbeidet Glåmdal krisesenter for perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 041/19
Valg av representanter til folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeidet Glåmdal krisesenter for
perioden 2019 - 2023
Faste representanter:
Louise Margretha Jonassen Erichsen (H)
Torunn Arnesen (R)
Varamedlemmer:
Jørn Andre Stenseth (V)
Johny Gullaker Johnson (SV)
Dag Tommy Tomteberget (SP)
Tor Inge With (AP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 139/19 Vedtak:
Representanter til folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeidet Glåmdal krisesenter for
perioden 2019 - 2023
·

Faste representanter: Louise Margretha Jonassen Erichsen (H), Torunn Arnesen (R)

·

Varamedlemmer: Jørn Andre Stenseth (V), Johny Gullaker Johnson (SV), Dag Tommy
Tomteberget (SP), Tor Inge With (AP)

140/19 Valg av representant til Regionrådet i Kongsvingerregionen for
perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 042/19
Valg av representant til Regionrådet i Kongsvingerregionen for perioden 2019 - 2023

Fast representant Elin Såheim Bjørkli (AP)
Vararepresentant Kurt-Gøran Adriansen (PP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 140/19 Vedtak:
Representant til Regionrådet i Kongsvingerregionen for perioden 2019 - 2023
·

Fast representant: Elin Såheim Bjørkli (AP)

·

Vararepresentant: Kurt-Gøran Adriansen (PP)

141/19 Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd for
eiendomsskatt for perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 043/19
Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt for perioden 2019 - 2023
Forslag til medlemmer til sakkyndig nemnd:
Faste representanter:
Tore Lien (leder)
Kai Olav Ryen (nestleder)
Wenche Aanerud
Varamedlemmer:
Kent Inge Olsen
Markus Buringrud
Kjetil Bekkevold
Forslag til medlemmer til Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt:
Faste representanter:
Jon Syse (leder)
Raymond Øverby (nestleder)
Einar Hernes
Varamedlemmer:
Marcus Gylterud

Camilla Bergh Brustad
Amelia Åsengen Sletholen

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 141/19 Vedtak:
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2019 – 2023:
Representanter
Vararepresentanter
Tore Lien (leder)
Kent Inge Olsen
Kai Olav Ryen (nestleder)
Markus Buringrud
Wenche Aanerud
Kjetil Bekkevold

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 2019 – 2023:
Representanter
Vararepresentanter
Jon Syse (leder)
Marcus Gylterud
Raymond Øverby (nestleder)
Camilla Bergh Brustad
Einar Hernes
Amelia Åsengen Sletholen

142/19 Valg av representanter og vararepresentanter til styret i
Kongsvinger boligstiftelse for perioden 2020 - 2021
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 044/19
Valg av representanter og vararepresentanter til styret i Kongsvinger boligstiftelse for perioden
2020 - 2021
Faste medlemmer:
Arne Hanestad med vara Magne Bratberg
Sigmund Engdal med vara Jens Njøsen
Tone Sønsterud med vara Elisabeth Sidselrud Kristiansen

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 142/19 Vedtak:
Representanter og vararepresentanter til styret i Kongsvinger boligstiftelse for perioden 2020 2021
·

Fast medlem: Arne Hanestad, med vara Magne Bratberg

·

Fast medlem: Sigmund Engdal, med vara Jens Njøsen

·

Fast medlem: Tone Sønsterud, med vara Elisabeth Sidselrud Kristiansen

143/19 Valg av representanter til styret i stiftelsen Kvinnemuseet Kongsvinger museum for perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken fremmes uten innstilling.
Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 045/19
Valg av representanter til styret i stiftelsen Kvinnemuseet - Kongsvinger museum for perioden 2019
- 2023
Fast medlem Minja Tea Dzamarija (AP)
Varamedlem Lars Ovlien (AP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 143/19 Vedtak:
Representanter til styret i stiftelsen Kvinnemuseet - Kongsvinger museum for perioden 2019 2023
·

Fast medlem: Minja Tea Dzamarija (AP)

·

Varamedlem: Lars Ovlien (AP)

144/19 Valg av representanter til styret i Kongsvinger museumsforening for
perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken fremmes uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 046/19
Valg av representanter til styret i Kongsvinger museumsforening for perioden 2019 - 2023

Fast representant Inger Noer (V)
Varamedlem: Helge Thomassen (PP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 144/19 Vedtak:
Representanter til styret i Kongsvinger museumsforening for perioden 2019 - 2023
·

Fast representant: Inger Noer (V)

·

Vararepresentant: Helge Thomassen (PP)

145/19 Valg av representant og vararepresentant til Norsk skog-finsk
museum for perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 047/19
Valg av representant og vararepresentant til Norsk skog-finsk museum for perioden 2019 - 2023
Faste medlem:
Steinar Haarr (SP)
Varamedlem:
Lars Ovlien (AP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 145/19 Vedtak:
Representant og vararepresentant til Norsk skog-finsk museum for perioden 2019 - 2023
·

Fast medlem: Steinar Haarr (SP)

·

Varamedlem: Lars Ovlien (AP)

146/19 Valg av representant til styret i Finnskogen natur- og kulturpark for
perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken fremmes uten innstilling.
Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 048/19
Valg av representant til styret i Finnskogen natur- og kulturpark for perioden 2019 - 2023
Fast medlem Margrethe Haarr (SP)
Varamedlem:
Thor Ringsbu (Krf)
Paul Inge Tønseth (AP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 146/19 Vedtak:
Representant til styret i Finnskogen natur- og kulturpark for perioden 2019 - 2023
·

Fast medlem: Margrethe Haarr (SP)

·

Varamedlem: Thor Ringsbu (KRF), Paul Inge Tønseth (AP)

147/19 Valg av representanter til Jernbaneforum Kongsvingerbanen for
perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken fremmes uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 049/19
Valg av representanter til Jernbaneforum Kongsvingerbanen for perioden 2019 - 2023
Representant: Margrethe Haarr (SP)
Vararepresentant: Eli Watne (H)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 147/19 Vedtak:
Representanter til Jernbaneforum Kongsvingerbanen for perioden 2019 - 2023
·

Fast representant: Margrethe Haarr (SP)

·

Vararepresentant: Eli Wathne (H)

148/19 Valg av representant og vararepresentant til Kirkelig fellesråd for
perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 050/19
Valg av representant og vararepresentant til Kirkelig fellesråd for perioden 2019 - 2023
Fast medlem: Unn Bjørklund (AP)
Varamedlem: Bjarte Alme (Krf)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 148/19 Vedtak:
Valg av representant og vararepresentant til Kirkelig fellesråd for perioden 2019 - 2023
·
·

Fast medlem: Unn Bjørklund (AP)
Varamedlem: Bjarte Alme (KRF)

149/19 Valg av representant til Kontaktutvalget for vilt-, rovvilt- og
fiskeforvaltning

Rådmannens
INNSTILLING
Saken fremmes uten innstilling.
Innstilling fra Valgkomiteen - 07.11.2019 - 051/19
Valg av representant til Kontaktutvalget for vilt-, rovvilt- og fiskeforvaltning
Fast medlem: Thor Ringsbu (Krf)
Varamedlemmer:
Martin Hanestad (H)
Terje Verhaug (AP)

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 149/19 Vedtak:
Valg av representant til Kontaktutvalget for vilt-, rovvilt- og fiskeforvaltning
·

Fast medlem: Thor Ringsbu (KRF)

·

Varamedlemmer: Martin Hanestad (H), Terje Verhaug (AP)

150/19 Saksbehandlingsregler med kriterier for tildeling fra
tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir
Rådmannens
INNSTILLING
Saksbehandlingsregler med kriterier for tildeling fra den statlige tilskuddsordningen til kommuner
med ulverevir, vedtatt i Kongsvinger kommunestyre 26.9.2019
1. Fullmakter
Rådmannen søker Miljødirektoratet om midler fra tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir
inntil ordningen opphører eller kommunen ikke lenger tilfredstiller søkerkriteriene.
Formannskapet er førsteinstans på fordeling av midlene på innkomne søknader.
Kommunestyret er klageorgan på fordelingsvedtaket.
Rådmannen har fullmakt til å forfatte tildelingsbrevene til søkere som har fått bevilgning, med de
vilkårene som anses påkrevet (arbeidsfrister, delutbetalinger, rapportering, regnskap mv.).

Formannskapet er klageorgan på de administrative vilkårene som følger hver enkelt tildeling.
2. Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å dempe konfliktene som følger av kommunens
ulverevir. Da ordningen er Regjeringens oppfølging av to anmodningsvedtak gjort i Stortinget i 2016
skal kommunen forvalte den slik at begge virkemidler tas i bruk:
· kompensasjon til rettighetshavere for tapte jaktinntekter
· aktive konfliktdempende tiltak hvor enhver er søknadsberettiget
3. Målgruppe for konfliktdempende tiltak
Det er ingen begrensninger på hvem som kan få tilskudd. Kommunen ønsker søknader fra
enkeltpersoner, lag, organisasjoner, bedrifter – private som offentlige.
Innvilgede tiltak skal ha konfliktdempende effekt innenfor kommunens grenser. Det gjelder også for
interkommunale samarbeidsprosjekter.
4. Krav til søknader om midler til konfliktdempende tiltak
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i tiltaket/prosjektet,
budsjett og finansieringsplan (fordelt på tilskudd, egne midler og egeninnsats). Kart skal legges ved
hvis det er relevant.
Flerårige søknader avgjøres for det 1. året, og må deretter fornyes av søker for å være med i
konkurransen neste år.
5. Faste andeler
Av årlig tildelt ramme fra Miljødirektoratet skal faste andeler utbetales til:
a. 25% til alle kommunens elgvald, fordelt etter tellende jaktareal
b. 5% til kommunalt viltfond
6. Krav til dokumentasjon før utbetaling av kompenserende midler
Før utbetaling til de enkelte elgvaldene skal det foreligge årsmøtevedtak (eller annen
dokumentasjon som kommunen kan godkjenne) som viser hvordan midlene skal brukes for å
kompensere tapte jaktinntekter hos rettighetshaverne (grunneierne).
7. Tilskuddsandel ved bevilgning til konfliktdempende tiltak
Tildelt andel av søknadssum vil variere avhengig av søknadsomfanget, for innvilgete søknader fra
30% og oppover. Rent allmennnyttige tiltak kan dekkes med inntil 100 %.
8. Arbeidsfrist på konfliktdempende tiltak
Tiltaket skal være gjennomført innen 2 år fra tildelingsbrevet går ut. Kommunen kan etter søknad
forlenge arbeidsfristen, normalt med inntil 1 år.
9. Overføring og omdisponering av midler
Av hensyn til likebehandling og kvalitetsforskjeller i søkermassen kan midler overføres til neste
søknadsrunde.
Inndratte midler overføres neste års ramme.
Hvis ordningen opphører overføres restmidlene til det kommunale viltfondet.

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 101/19
Saksbehandlingsregler med kriterier for tildeling fra den statlige tilskuddsordningen til kommuner
med ulverevir, vedtatt i Kongsvinger kommunestyre 26.9.2019

1. Fullmakter
Rådmannen søker Miljødirektoratet om midler fra tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir
inntil ordningen opphører eller kommunen ikke lenger tilfredstiller søkerkriteriene.
Formannskapet er førsteinstans på fordeling av midlene på innkomne søknader.
Kommunestyret er klageorgan på fordelingsvedtaket.
Rådmannen har fullmakt til å forfatte tildelingsbrevene til søkere som har fått bevilgning, med de
vilkårene som anses påkrevet (arbeidsfrister, delutbetalinger, rapportering, regnskap mv.).
Formannskapet er klageorgan på de administrative vilkårene som følger hver enkelt tildeling.
2. Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å dempe konfliktene som følger av kommunens
ulverevir. Da ordningen er Regjeringens oppfølging av to anmodningsvedtak gjort i Stortinget i 2016
skal kommunen forvalte den slik at begge virkemidler tas i bruk:
· kompensasjon til rettighetshavere for tapte jaktinntekter
· aktive konfliktdempende tiltak hvor enhver er søknadsberettiget
3. Målgruppe for konfliktdempende tiltak
Det er ingen begrensninger på hvem som kan få tilskudd. Kommunen ønsker søknader fra
enkeltpersoner, lag, organisasjoner, bedrifter – private som offentlige.
Innvilgede tiltak skal ha konfliktdempende effekt innenfor kommunens grenser. Det gjelder også for
interkommunale samarbeidsprosjekter.
Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha ulverevir i kommunen.

4. Krav til søknader om midler til konfliktdempende tiltak
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i tiltaket/prosjektet,
budsjett og finansieringsplan (fordelt på tilskudd, egne midler og egeninnsats). Kart skal legges ved
hvis det er relevant.
Flerårige søknader avgjøres for det 1. året, og må deretter fornyes av søker for å være med i
konkurransen neste år.
5. Faste andeler
Av årlig tildelt ramme fra Miljødirektoratet skal faste andeler som en kompensasjon for tapte
inntekter, utbetales til:
a. 25% til alle kommunens elgvald, fordelt etter tellende jaktareal
b. 5% til kommunalt viltfond
6. Krav til dokumentasjon før utbetaling av kompenserende midler
Før utbetaling til de enkelte elgvaldene skal det foreligge årsmøtevedtak (eller annen
dokumentasjon som kommunen kan godkjenne) som dokumentere tapte jaktinntekter hos
rettighetshaverne.
7. Tilskuddsandel ved bevilgning til konfliktdempende tiltak
Tildelt andel av søknadssum vil variere avhengig av søknadsomfanget, for innvilgete søknader fra
30% og oppover. Rent allmennnyttige tiltak kan dekkes med inntil 100 %.
8. Arbeidsfrist på konfliktdempende tiltak

Tiltaket skal være gjennomført innen 2 år fra tildelingsbrevet går ut. Kommunen kan etter søknad
forlenge arbeidsfristen, normalt med inntil 1 år.
9. Overføring og omdisponering av midler
Av hensyn til likebehandling og kvalitetsforskjeller i søkermassen kan midler overføres til neste
søknadsrunde.
Inndratte midler overføres neste års ramme.
Hvis ordningen opphører overføres restmidlene til det kommunale viltfondet.

07.11.2019 Kommunestyret
Inhabile
Martin Hanestad

Følgende varamedl. møtte
Simen Niklas Forfot

Merknad

Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag fra SP og H, foreslått av Tommy Smedtorp
Punkt 3 tillegg:
Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha ulverevir i kommunen
Punkt 5:
Faste andeler
Av årlige tildelt ramme fra Miljødirektoratet skal faste andeler utbetales til:
a) 45% til kommunens elgvald som ligger innenfor ulvesona etter søknad som dokumenterer faktisk
tap. Andelen fordeles mellom søkere etter tellende jaktareal og begrenses oppad til godkjent
søknadssum.
b)5% til kommunalt viltfond
Punkt 6 strykes
Punkt 7 - siste setning strykes
Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot endringsforslaget fra Tommy Smedtorp, SP.
Endringsforslaget fra Tommy Smedtorp, SP, ble vedtatt med 17 (SP 8, H 4, FRP 2, KRF 1, V 1, MDG
1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
KS - 150/19 Vedtak:
Saksbehandlingsregler med kriterier for tildeling fra den statlige tilskuddsordningen til
kommuner med ulverevir, vedtatt i Kongsvinger kommunestyre 07.11.2019
1. Fullmakter
Rådmannen søker Miljødirektoratet om midler fra tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir
inntil ordningen opphører eller kommunen ikke lenger tilfredstiller søkerkriteriene.

Formannskapet er førsteinstans på fordeling av midlene på innkomne søknader.
Kommunestyret er klageorgan på fordelingsvedtaket.
Rådmannen har fullmakt til å forfatte tildelingsbrevene til søkere som har fått bevilgning, med de
vilkårene som anses påkrevet (arbeidsfrister, delutbetalinger, rapportering, regnskap mv.).
Formannskapet er klageorgan på de administrative vilkårene som følger hver enkelt tildeling.
2. Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å dempe konfliktene som følger av kommunens
ulverevir. Da ordningen er Regjeringens oppfølging av to anmodningsvedtak gjort i Stortinget i 2016
skal kommunen forvalte den slik at begge virkemidler tas i bruk:
· kompensasjon til rettighetshavere for tapte jaktinntekter
· aktive konfliktdempende tiltak hvor enhver er søknadsberettiget

3. Målgruppe for konfliktdempende tiltak
Det er ingen begrensninger på hvem som kan få tilskudd. Kommunen ønsker søknader fra
enkeltpersoner, lag, organisasjoner, bedrifter – private som offentlige.
Innvilgede tiltak skal ha konfliktdempende effekt innenfor kommunens grenser. Det gjelder også for
interkommunale samarbeidsprosjekter.
Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha ulverevir i kommunen.

4. Krav til søknader om midler til konfliktdempende tiltak
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i tiltaket/prosjektet,
budsjett og finansieringsplan (fordelt på tilskudd, egne midler og egeninnsats). Kart skal legges ved
hvis det er relevant.
Flerårige søknader avgjøres for det 1. året, og må deretter fornyes av søker for å være med i
konkurransen neste år.
5. Faste andeler
Av årlig tildelt ramme fra Miljødirektoratet skal faste andeler som en kompensasjon for tapte
inntekter, utbetales til:
a. 45 % til kommunens elgvald som ligger innenfor ulvesona etter søknad som dokumenterer
faktisk tap. Andelen fordeles mellom søkere etter tellende jaktareal og begrenses oppad
til godkjent søknadssum.
b. 5 % til kommunalt viltfond
6. Tilskuddsandel ved bevilgning til konfliktdempende tiltak
Tildelt andel av søknadssum vil variere avhengig av søknadsomfanget, for innvilgete søknader fra
30% og oppover.
7. Arbeidsfrist på konfliktdempende tiltak
Tiltaket skal være gjennomført innen 2 år fra tildelingsbrevet går ut. Kommunen kan etter søknad
forlenge arbeidsfristen, normalt med inntil 1 år.
8. Overføring og omdisponering av midler
Av hensyn til likebehandling og kvalitetsforskjeller i søkermassen kan midler overføres til neste

søknadsrunde.
Inndratte midler overføres neste års ramme.
Hvis ordningen opphører overføres restmidlene til det kommunale viltfondet.

152/19 Styrking av bibliotektilbudet i tettsteder
Rådmannens
INNSTILLING
En styrking av bibliotektilbudet i kommunens tettsteder ved skolebibliotekene vurderes i
forbindelse med budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 102/19
En styrking av bibliotektilbudet i kommunens tettsteder ved skolebibliotekene vurderes i
forbindelse med budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

07.11.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Ungdomsrådet tok ordet før behandling av denne sak.
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 152/19 Vedtak:
En styrking av bibliotektilbudet i kommunens tettsteder ved skolebibliotekene vurderes i
forbindelse med budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

153/19 Kommunens varslingsrutiner
Kontrollutvalgets
INNSTILLING
·

Kommunestyret ber administrasjonen vurdere/utrede kommunens varslingsordning på nytt og
vurdere om det bør velges noen annen enn kommunens egen rådgiver/advokat som eksternt
varslingsmottak, for å sikre tillit til ordningen.

07.11.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag, foreslått av Inger Noer
Kommunen velger som sitt eksterne varslingsmottak et annet advokatkontor enn kommunens
ordinære rådgiver/advokatkontakt. Dette advokatkontoret må ikke ligge i Kongsvinger-regionen.
Votering:
Endringsforslaget fra Inger Noer, V, ble enstemmig vedtatt.
KS - 153/19 Vedtak:

Kommunen velger som sitt eksterne varslingsmottak et annet advokatkontor enn kommunens
ordinære rådgiver/advokatkontakt. Dette advokatkontoret må ikke ligge i Kongsvinger-regionen.

