KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Møtedato:

21.10.2021

Møtested:

Kommunestyresalen,
Kongsvinger rådhus

Møtetid:

Kl. 18:00 - 22:30

Medlemmer:
Alf-Tore Pedersen
Elin Såheim Bjørkli
Iren Carlstrøm
Kjersti Lightfoot Sidselrud
Lars Reidar Ovlien
Minja Tea Dzamarija
Paul Inge Tønseth
Svein Bjørklund
Terje Verhaug
Unn Bjørklund
Johan Aas
Kjell Arne Hanssen
Eli Wathne
Louise Margretha Jonassen Erichsen
Øyvind Randmæl—Warpe
Thor Ringsbu
Eirik Ross
Kurt-Gøran Adriansen
Torunn Arnesen
Dag Tommy Tomteberget
Hans Kristian Bakken
Jon Thomas Hangaard
Margrethe Haarr
Per Lunder
Siw Christel Berg
Anne Margrethe Sørli-Bolneset
Inger Noer

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

Forfall:
Martin Hanestad
Henrik Omsted Mohn
Reidun Hagerud
Erik Stensbøl
Tommy Smedtorp
Carmen Monfort Ibanez

Parti
H
MDG
PP
SP
SP
SV

Vararepresentanter:
Simen Niklas Forfot
Stig Ingar Braathen
Helge Thomassen
Kim Daniel Hangaard
Lars Ruud
Alejandro Pèrez

Parti
H
MDG
PP
SP
SP
SV

Fra administrasjonen møtte:
Ann Kristin Vårdal Olsen
Lars Andreas Uglem
Malin Westby Skoglund
Mette Anderssen
Rune Lund

Av 33 medlemmer møtte 33.
Endring i sakslista:
Sak 70/21 ble behandlet etter sak 63/21.

Eirik Ross, PP

Elin Såheim Bjørkli, AP

Margrethe Haarr
Ordfører

SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
Orientering
062/21
Godkjenning av møteprotokoll
063/21
Rapport forvaltningsrevisjon Tjenester til funksjonshemmede
064/21
Tertialrapport II 2021
065/21
Boligbygging og tomteutvikling i Kongsvinger kommune
066/21
Strategiprosess knyttet til utvikling av grender og tettsteder
067/21
Elgvegen - Endring av veistatus fra privat til offentlig veg
068/21
Vurdering av Kongsvinger kommunes deltakelse i Race to Zero
069/21
Utbyggingsavtale Nedre Langerud - sluttbehandling
070/21
Strategi for heltidskultur
071/21
Regional eierskapsmelding
072/21
Justering i politisk reglement for perioden 2019 - 2023 godtgjøring representantskapsledere
073/21
Midlertidig endring av selskapsavtalen i GBI
074/21
Søknad om fritak fra politiske verv - Henning Olstad Kjøk representantskap GIR IKS
075/21
Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv - Martin
Hanestad
076/21
Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv - Margrethe
Haarr og Eli Wathne

Orientering
Orienteringssaker:
Interkommunalt planarbeid E16
Status i det interkommunale planarbeidet for E16

Eli Wathne
Hilde Nygaard

062/21 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 062/21 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

063/21 Rapport forvaltningsrevisjon Tjenester til funksjonshemmede
Kontrollutvalgets
INNSTILLING
·
·
·

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Tjenester til funksjonshemmede til
orientering.
Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er
fulgt opp, innen 31.3.22.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Rapportforvaltningsrevisjon Tjenester til funksjonshemmede, foreslått av Elin
Såheim Bjørkli
Tillegg til kontrollutvalgets innstilling, nytt punkt:
Komité for helse og mestring informeres om oppfølgingen innen 31.03.22.

Nytt forslag: Overskrift samsvarer ikke med sakens avgrensing. Den bør rettes, foreslått av
Alejandro Pèrez
Rapport forvaltningsrevisjon Tilsetting og kompetanse til funksjonshemmende.
Nytt forslag: Utsettelse, foreslått av Alejandro Pèrez
Saken utsettes
Votering:
Utsettelsesforslag ble fremmet av representanten Perez, SV. Dette falt med én stemme for (SV 1).
·
·
·

Endringsforslaget fra Aléjandro Perez, SV, falt med 2 (SV 2) mot 31 stemmer.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble enstemmig vedtatt.

KS - 063/21 Vedtak:
· Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Tjenester til funksjonshemmede til
orientering.
· Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
· Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene
er fulgt opp, innen 31.3.22.
· Komité for helse og mestring informeres om oppfølgingen innen 31.03.22.

064/21 Tertialrapport II 2021
INNSTILLING
1. Tertialrapport II – 2021 tas til orientering
1. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status drift for kommunen (1A)
og Status drift for tjenesteområdene (1B) i tertialrapporten under kapittel økonomisk oversikt
drift, godkjennes.
2. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status investering og
finansiering (2A) og Status investeringer (2B) i tertialrapporten under kapittel investering,
godkjennes.

Innstilling fra Formannskap - 06.10.2021 - 085/21
1. Tertialrapport II – 2021 tas til orientering
2. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status drift for kommunen
(1A) og Status drift for tjenesteområdene (1B) i
tertialrapporten under kapittel økonomisk oversikt drift, godkjennes.
3. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status investering og
finansiering (2A) og Status investeringer (2B) i tertialrapporten under kapittel investering,
godkjennes.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling

Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 064/21 Vedtak:
1. Tertialrapport II – 2021 tas til orientering
2. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status drift for kommunen
(1A) og Status drift for tjenesteområdene (1B) i
tertialrapporten under kapittel økonomisk oversikt drift, godkjennes.
3. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status investering og
finansiering (2A) og Status investeringer (2B) i tertialrapporten under kapittel investering,
godkjennes.

065/21 Boligbygging og tomteutvikling i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
Saken om boligbygging og tomteutvikling i Kongsvinger tas til orientering.

Innstilling fra Planutvalget - 21.09.2021 - 029/21
Saken om boligbygging og tomteutvikling i Kongsvinger tas til orientering.

21.10.2021 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Nytt forslag: Boligbygging og tomteutvikling i Kongsvinger kommune - tilleggsforslag fra AP,
foreslått av Iren Carlstrøm
I tillegg til at saken om boligbygging og tomteutvikling i Kongsvinger tas til orientering, vil vi legge
til et nytt punkt:
- En sak med årlig statusoppdatering for tomteutvikling og boligbygging legges fram til politisk
behandling innen utgangen av oktober hvert år, neste gang i oktober 2022.

Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Irén Carlstrøm, AP, ble vedtatt med 30 (SP 8, H 4, MDG 1, V 1, KRF 1, AP 10, PP
2, SV 2, R 1) mot 3 (FRP 2, PP 1) stemmer.
KS - 065/21 Vedtak:
Saken om boligbygging og tomteutvikling i Kongsvinger tas til orientering.
En sak med årlig statusoppdatering for tomteutvikling og boligbygging legges fram til politisk
behandling innen utgangen av oktober hvert år, neste gang i oktober 2022.

066/21 Strategiprosess knyttet til utvikling av grender og tettsteder
Rådmannens
INNSTILLING

1. Kommunen tar initiativ til en prosess med utvikling av grender og tettsteder der man i første
omgang prioriterer å sette i gang sammen med Brandval utvikling høsten 2021. Videre tas det
sikte på å gjennomføre prosesser i ytterligere ett tettsted pr år, gitt at det lokalt i tettstedet er
et ønske om å igangsette en slik prosess.

2. For parallelt å holde dialogen med alle fire tettstedene videreføres den møtearenaen man har
startet på der kommunen og tettstedene samles til felles dialog.

3. Det gis ikke detaljerte føringer for selve prosessen. Måten det legges på fastsettes i samarbeid
med tettstedene når man kommer i gang.

4. Grendene skal involveres som en del av strategiprosessen.
5. Det skal legges opp til en bred medvirkningsprosess som involverer innbyggere, næringsliv,
FAU på skole og barnehage, skoleunger, lag og foreninger, kommunens ulike enheter og
politikere.
6. Behov for økonomiske ressurser til strategiprosessen belastes den potten som allerede er
avsatt som kommunalt tilskudd til utvikling av grender og tettsteder i budsjett og
økonomiplan

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 22.09.2021 - 045/21
1. Kommunen tar initiativ til en prosess med utvikling av grender og tettsteder der man i første
omgang prioriterer å sette i gang sammen med Brandval utvikling høsten 2021. Videre
startes det prosesser i ytterligere 2 tettsteder pr år, gitt at det lokalt i tettstedet er et ønske
om å igangsette en slik prosess.

2. For parallelt å holde dialogen med alle fire tettstedene videreføres den møtearenaen man
har startet på der kommunen og tettstedene samles til felles dialog.

3. Det gis ikke detaljerte føringer for selve prosessen. Måten det legges på fastsettes i
samarbeid med tettstedene når man kommer i gang.

4. Grendene skal involveres som en del av strategiprosessen.
5. Det skal legges opp til en bred medvirkningsprosess som involverer innbyggere, næringsliv,
FAU på skole og barnehage, skoleunger, lag og foreninger, kommunens ulike enheter og
politikere.
6. Behov for økonomiske ressurser til strategiprosessen belastes den potten som allerede er

avsatt som kommunalt tilskudd til utvikling av grender og tettsteder i budsjett og
økonomiplan.
Innstilling fra Formannskap - 06.10.2021 - 082/21
1. Kommunen tar initiativ til en prosess med utvikling av grender og tettsteder der man i første
omgang prioriterer å sette i gang sammen med Brandval utvikling høsten 2021. Videre
startes det prosesser i ytterligere 2 tettsteder pr år, gitt at det lokalt i tettstedet er et ønske
om å igangsette en slik prosess.

2. For parallelt å holde dialogen med alle fire tettstedene videreføres den møtearenaen man
har startet på der kommunen og tettstedene samles til felles dialog.

3. Det gis ikke detaljerte føringer for selve prosessen. Måten det legges på fastsettes i
samarbeid med tettstedene når man kommer i gang.

4. Grendene skal involveres som en del av strategiprosessen.
5. Det skal legges opp til en bred medvirkningsprosess som involverer innbyggere, næringsliv,
FAU på skole og barnehage, skoleunger, lag og foreninger, kommunens ulike enheter og
politikere.
6. Behov for økonomiske ressurser til strategiprosessen belastes den potten som allerede er
avsatt som kommunalt tilskudd til utvikling av grender og tettsteder i budsjett og
økonomiplan.

21.10.2021 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag - rådmannens opprinnelige innstilling, foreslått av Helge
Thomassen
1. Kommunen tar initiativ til en prosess med utvikling av grender og tettsteder der man i
første omgang prioriterer å sette i gang sammen med Brandval utvikling høsten 2021.
Videre tas det sikte på å gjennomføre prosesser i ytterligere ett tettsted pr år, gitt at det
lokalt i tettstedet er et ønske om å igangsette en slik prosess.
2. For parallelt å holde dialogen med alle fire tettstedene videreføres den møtearenaen man
har startet på der kommunen og tettstedene samles til felles dialog.
3. Det gis ikke detaljerte føringer for selve prosessen. Måten det legges på fastsettes i
samarbeid med tettstedene når man kommer i gang.
4. Grendene skal involveres som en del av strategiprosessen.
5. Det skal legges opp til en bred medvirkningsprosess som involverer innbyggere,
næringsliv, FAU på skole og barnehage, skoleunger, lag og foreninger, kommunens ulike
enheter og politikere.
6. Behov for økonomiske ressurser til strategiprosessen belastes den potten som allerede er

avsatt som kommunalt tilskudd til utvikling av grender og tettsteder i budsjett og
økonomiplan.

Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot endringsforslaget fra Helge Thomassen, PP.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 (SP 8, H 4, FRP 2, MDG 1, V 1, KRF 1, AP 10, SV 2, R 1)
mot 3 (PP 3) stemmer.
KS - 066/21 Vedtak:
1. Kommunen tar initiativ til en prosess med utvikling av grender og tettsteder der man i første
omgang prioriterer å sette i gang sammen med Brandval utvikling høsten 2021. Videre
startes det prosesser i ytterligere 2 tettsteder pr år, gitt at det lokalt i tettstedet er et ønske
om å igangsette en slik prosess.

2. For parallelt å holde dialogen med alle fire tettstedene videreføres den møtearenaen man
har startet på der kommunen og tettstedene samles til felles dialog.

3. Det gis ikke detaljerte føringer for selve prosessen. Måten det legges på fastsettes i
samarbeid med tettstedene når man kommer i gang.

4. Grendene skal involveres som en del av strategiprosessen.
5. Det skal legges opp til en bred medvirkningsprosess som involverer innbyggere, næringsliv,
FAU på skole og barnehage, skoleunger, lag og foreninger, kommunens ulike enheter og
politikere.
6. Behov for økonomiske ressurser til strategiprosessen belastes den potten som allerede er
avsatt som kommunalt tilskudd til utvikling av grender og tettsteder i budsjett og
økonomiplan.

067/21 Elgvegen - Endring av veistatus fra privat til offentlig veg
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune tar over Elgvegen som kommunal veg etter at vegen er ferdig opparbeidet.
Kongsvinger kommune dekker 20 % av opparbeidelseskostnadene og finansierer kommunens andel
(ca 50.000 kr) innenfor eksisterende vegbudsjett.

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 22.09.2021 - 046/21
Kongsvinger kommune tar over Elgvegen som kommunal veg etter at vegen er ferdig opparbeidet.
Kongsvinger kommune dekker 20 % av opparbeidelseskostnadene og finansierer kommunens andel
(ca 50.000 kr) innenfor eksisterende vegbudsjett.

Innstilling fra Formannskap - 06.10.2021 - 083/21
Kongsvinger kommune tar over Elgvegen som kommunal veg etter at vegen er ferdig opparbeidet.
Kongsvinger kommune dekker 20 % av opparbeidelseskostnadene og finansierer kommunens andel

(ca 50.000 kr) innenfor eksisterende vegbudsjett.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 067/21 Vedtak:
Kongsvinger kommune tar over Elgvegen som kommunal veg etter at vegen er ferdig opparbeidet.
Kongsvinger kommune dekker 20 % av opparbeidelseskostnadene og finansierer kommunens andel
(ca 50.000 kr) innenfor eksisterende vegbudsjett.

068/21 Vurdering av Kongsvinger kommunes deltakelse i Race to Zero
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune slutter seg til kampanjen Race to Zero.

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 22.09.2021 - 047/21
Kongsvinger kommune slutter seg til kampanjen Race to Zero.
Dette er en global FN-kampanje for å håndtere klimakrisen. Ved å delta stadfester Kongsvinger
kommune sine ambisjoner som del av Norges grønne hjerte. Deltakelse innebærer målsettinger i
tråd med vedtatt klimaplan, gjennomføring av tiltak og årlig rapportering.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Komiteens innstilling ble vedtatt med 32 (SP 8, H 4, FRP 1, MDG 1, V 1, KRF 1, AP 10, PP 3, SV 2, R 1)
mot 1 (FRP - Aas) stemme.
KS - 068/21 Vedtak:
Kongsvinger kommune slutter seg til kampanjen Race to Zero.
Dette er en global FN-kampanje for å håndtere klimakrisen. Ved å delta stadfester Kongsvinger
kommune sine ambisjoner som del av Norges grønne hjerte. Deltakelse innebærer målsettinger i
tråd med vedtatt klimaplan, gjennomføring av tiltak og årlig rapportering.

069/21 Utbyggingsavtale Nedre Langerud - sluttbehandling

Rådmannens
INNSTILLING
Forslag til utbyggingsavtale Nedre Langerud, datert 31.08.2021 mellom OBOS Block Watne,
Kongsvinger kommune og Givas godkjennes.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §17-4.

Innstilling fra Planutvalget - 21.09.2021 - 028/21
Forslag til utbyggingsavtale Nedre Langerud, datert 31.08.2021 mellom OBOS Block Watne,
Kongsvinger kommune og Givas godkjennes.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §17-4.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 069/21 Vedtak:
Forslag til utbyggingsavtale Nedre Langerud, datert 31.08.2021 mellom OBOS Block Watne,
Kongsvinger kommune og Givas godkjennes.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §17-4.

070/21 Strategi for heltidskultur
Rådmannens
INNSTILLING
·

·

Strategi for heltidskultur godkjennes.
Hovedarbeidsmiljøutvalget legger til rette for implementering i allerede eksisterende struktur
og etterspør arbeidet årlig gjennom HMS-rapporter.

Innstilling fra Administrasjonsutvalget - 06.10.2021 - 012/21
· Administrasjonsutvalget sender saken til politisk behandling i kommunestyret.
· Strategi for heltidskultur godkjennes.
· Hovedarbeidsmiljøutvalget legger til rette for implementering i allerede eksisterende
struktur og etterspør arbeidet årlig gjennom HMS-rapporter.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:

Vedtaket var enstemmig.
KS - 070/21 Vedtak:
· Administrasjonsutvalget sender saken til politisk behandling i kommunestyret.
· Strategi for heltidskultur godkjennes.
· Hovedarbeidsmiljøutvalget legger til rette for implementering i allerede eksisterende
struktur og etterspør arbeidet årlig gjennom HMS-rapporter.

071/21 Regional eierskapsmelding
Rådmannens innstilling:
1. Den regionale eierskapsmeldingen vedtas med de forbehold som legges til grunn for vedtaket:
a. Eierskapsmeldingens omtale av godtgjørelse til representantskap i IKS justeres slik
at leders godtgjøring utbetales av selskapet.
b. Ved motstrid mellom kommunens egen og den regionale eierskapsmeldingen, skal
kommunens eierskapsmelding legges til grunn med mindre det som står der er
åpenbart feil eller beror på en uriktig forståelse av fakta, rettsregler eller andre
vedtak som skal ha forrang.

Innstilling fra Formannskap - 06.10.2021 - 086/21
1. Den regionale eierskapsmeldingen vedtas med de forbehold som legges til grunn for vedtaket:
a. Eierskapsmeldingens omtale av godtgjørelse til representantskap i IKS justeres slik
at leders godtgjøring utbetales av selskapet.
b. Ved motstrid mellom kommunens egen og den regionale eierskapsmeldingen, skal
kommunens eierskapsmelding legges til grunn med mindre det som står der er
åpenbart feil eller beror på en uriktig forståelse av fakta, rettsregler eller andre
vedtak som skal ha forrang.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 071/21 Vedtak:
1. Den regionale eierskapsmeldingen vedtas med de forbehold som legges til grunn for vedtaket:
a. Eierskapsmeldingens omtale av godtgjørelse til representantskap i IKS justeres slik
at leders godtgjøring utbetales av selskapet.
b. Ved motstrid mellom kommunens egen og den regionale eierskapsmeldingen, skal
kommunens eierskapsmelding legges til grunn med mindre det som står der er
åpenbart feil eller beror på en uriktig forståelse av fakta, rettsregler eller andre
vedtak som skal ha forrang.

072/21 Justering i politisk reglement for perioden 2019 - 2023 - godtgjøring
representantskapsledere
Rådmannens
INNSTILLING
1. Del IV av det politiske reglementet, Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder,
vedtas med følgende endring i § 2-2 om Fast årlig godtgjørelse og møtegodtgjørelse: i tabellen
over faste godtgjørelser, fjernes siste rad, som omhandler Leder av representantskap.
Ny tabell vil bli:

2. Politisk reglement del IV gjelder fra vedtaksdato. Del I, II og III er urørt og gjelder videre i
samme versjon som tidligere.
3. Rådmannen sørger for publisering av revidert versjon av Kongsvinger kommunes forskrift på
lovdata.no.
4. Rådmannen sørger for informasjon ut til aktuelle selskaper om saken.

Innstilling fra Formannskap - 06.10.2021 - 087/21
1. Del IV av det politiske reglementet, Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder,
vedtas med følgende endring i § 2-2 om Fast årlig godtgjørelse og møtegodtgjørelse: i tabellen
over faste godtgjørelser, fjernes siste rad, som omhandler Leder av representantskap.
Ny tabell vil bli:

2. Politisk reglement del IV gjelder fra vedtaksdato. Del I, II og III er urørt og gjelder videre i
samme versjon som tidligere.
3. Rådmannen sørger for publisering av revidert versjon av Kongsvinger kommunes forskrift på
lovdata.no.
4. Rådmannen sørger for informasjon ut til aktuelle selskaper om saken.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 072/21 Vedtak:
1. Del IV av det politiske reglementet, Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder,
vedtas med følgende endring i § 2-2 om Fast årlig godtgjørelse og møtegodtgjørelse: i tabellen
over faste godtgjørelser, fjernes siste rad, som omhandler Leder av representantskap.
Ny tabell vil bli:

2. Politisk reglement del IV gjelder fra vedtaksdato. Del I, II og III er urørt og gjelder videre i
samme versjon som tidligere.
3. Rådmannen sørger for publisering av revidert versjon av Kongsvinger kommunes forskrift på
lovdata.no.
4. Rådmannen sørger for informasjon ut til aktuelle selskaper om saken.

073/21 Midlertidig endring av selskapsavtalen i GBI
Rådmannens
INNSTILLING
Revidert selskapsavtale for GBI vedtas.

Innstilling fra Formannskap - 06.10.2021 - 084/21
Revidert selskapsavtale for GBI vedtas.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 073/21 Vedtak:
Revidert selskapsavtale for GBI vedtas.

074/21 Søknad om fritak fra politiske verv - Henning Olstad Kjøk representantskap GIR IKS
Ordførers
INNSTILLING
·
·

Henning Olstad Kjøk innvilges fritak fra sitt verv som representantskapsmedlem i GIR IKS fra
dags dato og ut kommunestyreperioden.
Valgkomiteen bes innstille på ny vararepresentant til representantskapet for GIR IKS, jf
kommunelovens § 7-10, 4.ledd.

Innstilling fra Valgkomiteen - 21.10.2021 - 013/21
Forslag på nytt representantskapsmedlem: Svein Bjørklund (AP)
NB: Det er to feil i saksdokumentet. I overskriften skal det være GIR IKS (ikke GIV). I tillegg må være
en skrivefeil i saksframstillingen at valgkomiteen skal innstille på nytt varamedlem da det er den
faste representanten som har fått fritak fra sitt verv og hvor valgkomiteen skal innstilles på nytt
medlem.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Ordførers innstilling, kombinert med valgkomiteens innstilling, ble enstemmig vedtatt.
KS - 074/21 Vedtak:
· Henning Olstad Kjøk innvilges fritak fra sitt verv som representantskapsmedlem i GIR IKS fra
dags dato og ut kommunestyreperioden.
· Svein Bjørklund velges som ny fast representant til representantskapet for GIR IKS, jf
kommunelovens § 7-10, 4.ledd.

075/21 Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv - Martin Hanestad
Ordførers
INNSTILLING
1. Martin Hanestad innvilges midlertidig fritak for sine verv fra dags dato og fram til 01.01.2023 i
følgende utvalg:
a. Kommunestyret
b. Komité for miljø og samfunnsutvikling,
c. Arbeidsutvalg før miljø.
2. Hanestad beholder sine verv i
a. Planutvalget

b. Kontaktutvalget for vilt-, rovvilt- og fiskeforvaltning.
3. 1.vara for Høyre, Simen Niklas Forfot, velges som settemedlem i komité for miljø- og
samfunnsutvikling og arbeidsutvalg for miljø fra dags dato og fram til 01.01.2023, jf
kommunelovens § 7-10, 2.ledd.
4. Nyvalgt gruppeleder for Høyre, Øyvind Randmæl-Warpe, overtar vervene i Valgstyret og
Valgkomiteen fra dags dato og fram til 01.01.2023.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 075/21 Vedtak:
1. Martin Hanestad innvilges midlertidig fritak for sine verv fra dags dato og fram til 01.01.2023 i
følgende utvalg:
a. Kommunestyret
b. Komité for miljø og samfunnsutvikling,
c. Arbeidsutvalg før miljø.
2. Hanestad beholder sine verv i
a. Planutvalget
b. Kontaktutvalget for vilt-, rovvilt- og fiskeforvaltning.
3. 1.vara for Høyre, Simen Niklas Forfot, velges som settemedlem i komité for miljø- og
samfunnsutvikling og arbeidsutvalg for miljø fra dags dato og fram til 01.01.2023, jf
kommunelovens § 7-10, 2.ledd.
4. Nyvalgt gruppeleder for Høyre, Øyvind Randmæl-Warpe, overtar vervene i Valgstyret og
Valgkomiteen fra dags dato og fram til 01.01.2023.

076/21 Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv - Margrethe Haarr og
Eli Wathne
Ordførers
INNSTILLING
1. Margrethe Haarr innvilges midlertidig fritak fra sine politiske verv fra dags dato og så lenge
hun er innkalt som fast møtende representant på Stortinget, jf kommunelovens § 6-2,
4.ledd.
2. Eli Wathne rykker midlertidig opp som ordfører fra dags dato og så lenge Margrethe Haarr
er innkalt som fast møtende representant på Stortinget, jf kommunelovens § 6-2, 4.ledd.
3. Eli Wathne overtar følgende verv sammen med ordførervervet, jf kommunelovens § 6-2,
4.ledd, så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på Stortinget:
a. Representant i Jernbaneforum Kongsvingerbanen
b. Representant i styret for interkommunal kommunedelplan strekningen E16
Kongsvinger – E6

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

c. Representant i Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd sitt styre og
representantskap
d. Representantskapsmedlem Osloregionen interkommunalt politisk råd
e. Observatør i styret i Visit Kongsvingerregionen (Valgt av generalforsamlingen i
Visit Kongsvingerregionen)
f. Medlem styringsgruppe for nytt museumsbygg (valgt av Norsk Skogfinsk
museum)
g. Styreleder ARKO
h. Styreleder av Gunnar A Kjerrets legat
1.vara for Senterpartiet, Kim Daniel Hangaard, velges som settemedlem i komité for
oppvekst og læring jf kommunelovens § 7-10, 2.ledd, med varighet så lenge Margrethe
Haarr er innkalt som fast møtende representant på Stortinget.
Nestleder i komité for oppvekst og læring, Jon Thomas Hangaard, velges som leder for
komiteen så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på
Stortinget.
1.vara til Formannskapet for samarbeidspartiene SP, H, FRP, KRF, V, MDG, Thor Ringsbu
(KrF), velges som settemedlem i Formannskapet (og Klagenemnda) og
Administrasjonsutvalget så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende
representant på Stortinget.
Personlig vararepresentant i representantskapet for Glåmdal brannvesen GBI, Thor
Ringsbu, KrF, velges som settemedlem i representantskapet så lenge Margrethe Haarr er
innkalt som fast møtende representant på Stortinget.
1.vara til KS Fylkesmøte for samarbeidspartiene SP, H, FRP, KRF, V, MDG, Eli Wathne (H),
velges som settemedlem i KS Fylkesmøte så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast
møtende representant på Stortinget.
Jf kommunelovens 6-2 velges …. som midlertidig varaordfører, med varighet så lenge
Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på Stortinget. Det midlertidige
vervet som varaordfører inkluderer de verv som følger med funksjonen som varaordfører:
a. Vararepresentant Jernbaneforum Kongsvingerbanen
b. Representant i Kongsvingerregionen interkommunale råd representantskap
c. Vararepresentant styret for Interkommunal kommunedelplan strekningen E16
Kongsvinger-E6
Som nytt medlem til Utvalg for myndighetskontakt velges ….
Som ny nestleder i komiteen for Oppvekst og læring velges …
Komité for oppvekst og læring bes fremme en sak til kommunestyret i neste møterekke
som innstiller på nye medlemmer til samarbeidsutvalg for komité for oppvekst og læring,
med varighet så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på
Stortinget, som følge av Eli Wathnes fritakssøknad i samme periode, for vervene som:
a. representant i SU for Austmarka b/u-skole,
b. representant i SU Vangen barnehage, og
c. observatørplass i styret for Kongsvinger montessori.

Innstilling fra Valgkomiteen - 21.10.2021 - 014/21
1. Margrethe Haarr innvilges midlertidig fritak fra sine politiske verv fra dags dato og så lenge
hun er innkalt som fast møtende representant på Stortinget, jf kommunelovens § 6-2,
4.ledd.
2. Eli Wathne rykker midlertidig opp som ordfører fra dags dato og så lenge Margrethe Haarr
er innkalt som fast møtende representant på Stortinget, jf kommunelovens § 6-2, 4.ledd.
3. Eli Wathne overtar følgende verv sammen med ordførervervet, jf kommunelovens § 6-2,
4.ledd, så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på Stortinget:
a. Representant i Jernbaneforum Kongsvingerbanen
b. Representant i styret for interkommunal kommunedelplan strekningen E16

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Kongsvinger – E6
c. Representant i Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd sitt styre og
representantskap
d. Representantskapsmedlem Osloregionen interkommunalt politisk råd
e. Observatør i styret i Visit Kongsvingerregionen (Valgt av generalforsamlingen i
Visit Kongsvingerregionen)
f. Medlem styringsgruppe for nytt museumsbygg (valgt av Norsk Skogfinsk
museum)
g. Styreleder ARKO
h. Styreleder av Gunnar A Kjerrets legat
1.vara for Senterpartiet, Kim Daniel Hangaard, velges som settemedlem i komité for
oppvekst og læring jf kommunelovens § 7-10, 2.ledd, med varighet så lenge Margrethe
Haarr er innkalt som fast møtende representant på Stortinget.
Nestleder i komité for oppvekst og læring, Jon Thomas Hangaard, velges som leder for
komiteen så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på
Stortinget.
1.vara til Formannskapet for samarbeidspartiene SP, H, FRP, KRF, V, MDG, Thor Ringsbu
(KrF), velges som settemedlem i Formannskapet (og Klagenemnda) og
Administrasjonsutvalget så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende
representant på Stortinget.
Personlig vararepresentant i representantskapet for Glåmdal brannvesen GBI, Thor
Ringsbu, KrF, velges som settemedlem i representantskapet så lenge Margrethe Haarr er
innkalt som fast møtende representant på Stortinget.
1.vara til KS Fylkesmøte for samarbeidspartiene SP, H, FRP, KRF, V, MDG, Eli Wathne (H),
velges som settemedlem i KS Fylkesmøte så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast
møtende representant på Stortinget. Som settemedlem som 1.vara til KS Fylkesmøte
velges Tommy Smedtorp, SP.
Jf kommunelovens 6-2 velges Tommy Smedtorp som midlertidig varaordfører, med
varighet så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på
Stortinget. Det midlertidige vervet som varaordfører inkluderer de verv som følger med
funksjonen som varaordfører:
a. Vararepresentant Jernbaneforum Kongsvingerbanen
b. Representant i Kongsvingerregionen interkommunale råd representantskap
c. Vararepresentant styret for Interkommunal kommunedelplan strekningen E16
Kongsvinger-E6
Som nytt medlem til Utvalg for myndighetskontakt velges Tommy Smedtorp, SP.
Som ny nestleder i komiteen for Oppvekst og læring velges Øyvind Randmæl-Warpe, H.
Komité for oppvekst og læring bes fremme en sak til kommunestyret i neste møterekke
som innstiller på nye medlemmer til samarbeidsutvalg for komité for oppvekst og læring,
med varighet så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på
Stortinget, som følge av Eli Wathnes fritakssøknad i samme periode, for vervene som:
a. representant i SU for Austmarka b/u-skole,
b. representant i SU Vangen barnehage, og
c. observatørplass i styret for Kongsvinger montessori.
Som personlig vararepresentant for Thor Ringsbu i representantskapet i Glåmdal
brannvesen GBI, velges Kjell Arne Hanssen, FrP.

21.10.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag fra Kongsvinger Arbeiderparti, foreslått av Unn Bjørklund

Kongsvinger Arbeiderparti foreslår Elin Såheim Bjørkli som midlertidig varaordfører med de vervene
dette inkluderer.
Votering:
Valgkomiteens innstilling punkt 1 - 7 ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens innstilling punkt 8, 10, 11, 12, 13 ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens innstilling punkt 9 settes opp mot endringsforslaget fra Unn Bjørklund, AP.
Valgkomiteens innstilling punkt 9 ble vedtatt med 20 (SP 8, H 4, FRP 2, V 1, MDG 1, KRF 1, PP 3) mot
13 (SV 2, R 1, AP 10) stemmer.
KS - 076/21 Vedtak:
1. Margrethe Haarr innvilges midlertidig fritak fra sine politiske verv fra dags dato og så lenge
hun er innkalt som fast møtende representant på Stortinget, jf kommunelovens § 6-2,
4.ledd.
2. Eli Wathne rykker midlertidig opp som ordfører fra dags dato og så lenge Margrethe Haarr
er innkalt som fast møtende representant på Stortinget, jf kommunelovens § 6-2, 4.ledd.
3. Eli Wathne overtar følgende verv sammen med ordførervervet, jf kommunelovens § 6-2,
4.ledd, så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på Stortinget:
a. Representant i Jernbaneforum Kongsvingerbanen
b. Representant i styret for interkommunal kommunedelplan strekningen E16
Kongsvinger – E6
c. Representant i Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd sitt styre og
representantskap
d. Representantskapsmedlem Osloregionen interkommunalt politisk råd
e. Observatør i styret i Visit Kongsvingerregionen (Valgt av generalforsamlingen i
Visit Kongsvingerregionen)
f. Medlem styringsgruppe for nytt museumsbygg (valgt av Norsk Skogfinsk
museum)
g. Styreleder ARKO
h. Styreleder av Gunnar A Kjerrets legat
4. 1.vara for Senterpartiet, Kim Daniel Hangaard, velges som settemedlem i komité for
oppvekst og læring jf kommunelovens § 7-10, 2.ledd, med varighet så lenge Margrethe
Haarr er innkalt som fast møtende representant på Stortinget.
5. Nestleder i komité for oppvekst og læring, Jon Thomas Hangaard, velges som leder for
komiteen så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på
Stortinget.
6. 1.vara til Formannskapet for samarbeidspartiene SP, H, FRP, KRF, V, MDG, Thor Ringsbu
(KrF), velges som settemedlem i Formannskapet (og Klagenemnda) og
Administrasjonsutvalget så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende
representant på Stortinget.
7. Personlig vararepresentant i representantskapet for Glåmdal brannvesen GBI, Thor
Ringsbu, KrF, velges som settemedlem i representantskapet så lenge Margrethe Haarr er
innkalt som fast møtende representant på Stortinget.
8. 1.vara til KS Fylkesmøte for samarbeidspartiene SP, H, FRP, KRF, V, MDG, Eli Wathne (H),
velges som settemedlem i KS Fylkesmøte så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast
møtende representant på Stortinget. Som settemedlem som 1.vara til KS Fylkesmøte
velges Tommy Smedtorp, SP.
9. Jf kommunelovens 6-2 velges Tommy Smedtorp som midlertidig varaordfører, med
varighet så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på
Stortinget. Det midlertidige vervet som varaordfører inkluderer de verv som følger med
funksjonen som varaordfører:
a. Vararepresentant Jernbaneforum Kongsvingerbanen
b. Representant i Kongsvingerregionen interkommunale råd representantskap

10.
11.
12.

13.

c. Vararepresentant styret for Interkommunal kommunedelplan strekningen E16
Kongsvinger-E6
Som nytt medlem til Utvalg for myndighetskontakt velges Tommy Smedtorp, SP.
Som ny nestleder i komiteen for Oppvekst og læring velges Øyvind Randmæl-Warpe, H.
Komité for oppvekst og læring bes fremme en sak til kommunestyret i neste møterekke
som innstiller på nye medlemmer til samarbeidsutvalg for komité for oppvekst og læring,
med varighet så lenge Margrethe Haarr er innkalt som fast møtende representant på
Stortinget, som følge av Eli Wathnes fritakssøknad i samme periode, for vervene som:
a. representant i SU for Austmarka b/u-skole,
b. representant i SU Vangen barnehage, og
c. observatørplass i styret for Kongsvinger montessori.
Som personlig vararepresentant for Thor Ringsbu i representantskapet i Glåmdal
brannvesen GBI, velges Kjell Arne Hanssen, FrP.

