
 

 
 

 

 

 

KONGSVINGER KOMMUNE 
 

 

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP 

 

 

 
Møtedato: 18.03.2020 Møtetid: Kl. 15:00 - 18:00 

    

Møtested: Digitalt via Teams / Lille festsal, 

Kongsvinger rådhus 

  

 

 

Medlemmer: Parti 

Elin Såheim Bjørkli AP 

Iren Carlstrøm AP 

Paul Inge Tønseth AP 

Kjell Arne Hanssen FRP 

Eli Wathne  H 

Eirik Ross PP 

Margrethe Haarr SP 

Tommy Smedtorp SP 

 

Forfall: Parti 

Toni Sjøenden SP 

 

Vararepresentanter: Parti 

Thor Ringsbu KRF 

 

 

Av 9 representanter møtte 9. 

Med hjemmel i Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i 

kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19, er formannskapsmøtet 

gjennomført med 7 representanter tilstede på rådhuset, og 2 representanter tilstede via 

Teams. 

Eli Wathne, H, og Tommy Smedtorp, SP, deltok via Teams. 

 

ENDRING AV SAKSLISTE 

 

Følgende endringer av sakslista ble enstemmig vedtatt: 

· Orienteringsaken Kommunal planstrategi utsettes. 

· Ekstra orienteringspunkt fra rådmannen: Omstilling 2020 

· Ekstra orienteringspunkt fra ordfører: Æresborger, 75-årsjubileum, E16, 

Fylkeskommunens strategiplan, NTP 

· Sak 16/20 Godkjenning av møteprotokoll utsettes grunnet manglende vedlegg. 

· Sak 21/20 Barnehage- og skolebehovsplan utsettes 

· Sak 24/20 Parkeringspolitiske tiltak - oppfølging av kommunestyresak 162/19 utsettes 

· Sak 25/20 Haakon VII's veg 4 - salg eller etterbruk utsettes 



· Sak 27/20 Oppfølging av politiske vedtak fra forrige periode utsettes 

 

BRUK AV KOMMUNELOVENS § 11-8, HASTEPARAGRAFEN 

 

Med bakrunn i vedtak i sak 017/20, Gjennomføring av kommunestyremøter og andre politiske 

møter i lys av korona-situasjonen, har formannskapet fattet endelig vedtak i følgende saker: 

· Sak 019/20 BPA i Kongsvinger kommune 

· Sak 022/20 Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 

· Sak 023/20 Opparbeidelse av nye næringsarealer 

· Sak 026/20 Endring av vedtekter og retninslinjer for kommunalt næringsfond 

 

 

 

 

 

Margrethe Haarr 

Ordfører 

 

 

  



SAKLISTE: 

Sak nr. Sakstittel  

 Orienteringer  

017/20 Gjennomføring av kommunestyremøter og andre politiske 

møter i lys av korona-situasjonen 

 

018/20 Strategidokument 4: Aktiv i eget liv. Psykisk helse og 

rustjenester 

 

019/20 BPA i Kongsvinger kommune  

020/20 Revidering av alkoholpolitiske retningslinjer  

022/20 Spesialpedagogisk hjelp i barnehage  

023/20 Opparbeidelse av nye næringsarealer  

026/20 Endring av vedtekter og retningslinjer for kommunalt 

næringsfond 

 

028/20 Referatsaker  

 

 

  



 Orienteringer 
 

Orienteringssaker: 

· Status for koronaviruset i Kongsvinger kommune 

· Omstilling 2020 

· Æresborger-utdeling 

· 75-årsjubileum for frigjøringsdagen 

· E16  

· Fylkeskommunens strategiplan 

· Nasjonal Transportplan 

 

 

 

017/20 Gjennomføring av kommunestyremøter og andre politiske møter i 

lys av korona-situasjonen 
 

Rådmannens 

INNSTILLING 

 

Fram til korona-situasjonen i Kongsvinger kommune er avklart og under kontroll gjøres 

følgende endringer i gjennomføring av politiske møter: 

 

For kommunestyremøter: 

· Kommunestyremøter gjennomføres ikke 

· Ordfører innkaller til ekstraordinært formannskapsmøte ved behov for 

kommunestyrets vedtakskompetanse 

· Saker som ikke trenger umiddelbar avgjørelse, blir utsatt 

· Saker som må avgjøres, vil bli vedtatt med hjemmel i kommunelovens § 

11-8 

· Alle saker som blir vedtatt med hjemmel i kommunelovens § 11-8 vil bli 

satt opp som orienteringssaker i neste ordinære kommunestyremøte. 

· Møtet avholdes i kommunestyresalen med livestreaming 

· Publikum henvises til livestreaming 

 

For formannskapsmøter: 

· Møtet avholdes i kommunestyresalen med livestreaming 

· Skulle korona-situasjonen forverres, vil møtet avholdes som fjernmøte. Rådmannen 

vil da delta i fjernmøtet fra kommunestyresalen, og fjernmøtet overføres via 

livestreaming. 

· Publikum henvises til livestreaming 

 

For møter i råd, komiteer og utvalg: 

· En særlig vurdering av om møtet må avholdes 

· Hvis møtet bestemmes gjennomført, avholdes møtet i kommunestyresalen med 

livestreaming 

· Publikum henvises til livestreaming 

 



 

18.03.2020 Formannskap 

 

Merknad i sak 

Det ble enstemmig vedtatt at gruppeledere ble gitt talerett i denne saken. 

 

Behandling 

Nytt forslag: Tilleggsforslag, foreslått av Eli Wathne 

Gruppelederne innkalles til formannskapsmøtet. 

Gruppelederne får uttale seg i saker før de åpnes i formannskapet. 

 

Nytt forslag: Sak 017/20 Gjennomføring av kommunestyremøter og andre politiske møter i lys 

av korona-situasjonen, foreslått av Elin Såheim Bjørkli 

Tillegg: Det legges til henvisning til kommunelovens § 11-7 der fjernmøter er omtalt. 

 

Nytt forslag: Sak 017/20, foreslått av Elin Såheim Bjørkli 

Tillegg under «For møter i rød, komiteer og utvalg», andre kulepunkt - her legges til: eller 

som fjernmøte med hjemmel i kommunelovens § 11-7. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling, med tilleggsforslagene fra Elin Såheim Bjørkli, AP, og Eli Wathne, H, 

ble enstemmig vedtatt. 

 

FS - 017/20 Vedtak: 

Fram til korona-situasjonen i Kongsvinger kommune er avklart og under kontroll gjøres 

følgende endringer i gjennomføring av politiske møter: 

 

For kommunestyremøter: 

· Kommunestyremøter gjennomføres ikke 

· Ordfører innkaller til ekstraordinært formannskapsmøte ved behov for 

kommunestyrets vedtakskompetanse 

· Saker som ikke trenger umiddelbar avgjørelse, blir utsatt 

· Saker som må avgjøres, vil bli vedtatt med hjemmel i kommunelovens § 

11-8 

· Alle saker som blir vedtatt med hjemmel i kommunelovens § 11-8 vil bli 

satt opp som orienteringssaker i neste ordinære kommunestyremøte. 

· Møtet avholdes i kommunestyresalen med livestreaming 

· Publikum henvises til livestreaming 

 

For formannskapsmøter: 

· Møtet avholdes i kommunestyresalen med livestreaming 

· Skulle korona-situasjonen forverres, vil møtet avholdes som fjernmøte, jf 

kommunelovens § 11-7. Rådmannen vil da delta i fjernmøtet fra 

kommunestyresalen, og fjernmøtet overføres via livestreaming. 

· Publikum henvises til livestreaming 

· Gruppelederne innkalles til formannskapet. 



· Gruppelederne får uttale seg i saker før de åpnes i formannskapet. 

 

For møter i råd, komiteer og utvalg: 

· En særlig vurdering av om møtet må avholdes 

· Hvis møtet bestemmes gjennomført, avholdes møtet i kommunestyresalen med 

livestreaming, eller som fjernmøte med hjemmel i kommunelovens § 11-7. 

· Publikum henvises til livestreaming 

 

 

 

018/20 Strategidokument 4: Aktiv i eget liv. Psykisk helse og rustjenester 
 

Rådmannens 

INNSTILLING 

Strategidokument 4: Aktiv i eget liv – Psykisk helse og rustjenester vedtas. 

 

 

Innstilling fra Komite for helse og mestring - 11.03.2020 - 007/20 

Komiteen ber administrasjonen ta saken tilbake for bedre utredning av tiltak og 

mulighetsrom.  

 

 

18.03.2020 Formannskap 

 

Behandling 

Votering: 

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

FS - 018/20 Vedtak: 

Komiteen ber administrasjonen ta saken tilbake for bedre utredning av tiltak og 

mulighetsrom.  

 

 

 

019/20 BPA i Kongsvinger kommune 
 

Rådmannens 

INNSTILLING 

Kongsvinger kommune bruker anskaffelsesregelverket og lyser ut for ordinær anskaffelse av 

BPA-tjenester gjennom rammeavtaler.  

 

 

Innstilling fra Komite for helse og mestring - 11.03.2020 - 006/20 

Kongsvinger kommune bruker anskaffelsesregelverket og lyser ut for ordinær anskaffelse av 

BPA-tjenester gjennom rammeavtaler.  

 

 



18.03.2020 Formannskap 

 

Merknad i sak 

Formannskapet sluttbehandler denne saken, jf kommunelovens § 11-8. 

 

Behandling 

Votering: 

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

FS - 019/20 Vedtak: 

Kongsvinger kommune bruker anskaffelsesregelverket og lyser ut for ordinær anskaffelse av 

BPA-tjenester gjennom rammeavtaler.  

 

 

 

 

020/20 Revidering av alkoholpolitiske retningslinjer 
 

Rådmannens 

INNSTILLING 

Kommitèen ber kommunestyret vedta forslag til Alkoholpolitiske retningslinjer med følgende 

endringer:  

 

1.2 Bevillingenes varighet  

Avsnittet har fått løftet inn i seg fotnoten med definisjoner for en klarspråklig forbedring.  

1.3 Salgsbevillinger  

· Stryking av avsnitt 3 – dette er gjentagelser av formuleringer i alkoholloven og 

alkoholforskriften.  

· Forenkling av avsnitt 4; tydeligere tekst om gjeldende praksis  

· Salgsbevilling for nettsalg 

1.4 Skjenkebevillinger  

· Forenkling av avsnitt 2 og 3; tydeligere tekst om gjeldende praksis   

· Stryking av avsnitt 3 og 4 - dette er gjentagelser av formuleringer i alkoholloven og 

alkoholforskriften.  

2.2 Delegert myndighet  

· Punktet «utvidelse av skjenke- og salgstid for en enkelt anledning» tas bort. Det gis ikke 

åpning for å søke om dette i punkt 1.4 og er derfor uaktuelt.  

· Endrer siste punktet til «gi forhåndsvarsler og prikktildeling i henhold til 

alkoholforskriftens kapittel 10» - tydeligere tekst om gjeldende praksis  

  

Kapittel 3 - Krav til bevillingshaver - strykes  

Dette kapittelet er kun gjentagelser av formuleringer i alkoholloven og alkoholforskriften.  

 

Kapittel 5 - Samarbeidsrådet  

· Språklige endringer for å ajourføre retningslinjene med nåværende organisasjon  

· Nytt medlem foreslås: Regional rådgiver Frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet 

 

 

 

Innstilling fra Komite for helse og mestring - 11.03.2020 - 008/20 



Saken foreslås utsatt fordi den ikke er godt nok belyst, jfr. behandling i 2016 (KHO 11/16 og 

KS 039/16). 

 

  



 

18.03.2020 Formannskap 

 

Behandling 

Nytt forslag: Sak 020/20, foreslått av Elin Såheim Bjørkli 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for å få den bedre belyst, jf. Komiteens behandling. 

 

Votering: 

Forslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble enstemmig vedtatt. 

 

FS - 020/20 Vedtak: 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for å få den bedre belyst, jf. Komiteens behandling. 

 

 

 

022/20 Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 
 

Rådmannens 

INNSTILLING 

1. KS-vedtak 139/18 oppheves. 

2. Det tilsettes en spesialpedagog i hver barnehage. 

3. Økonomiske ressurser frigjøres gjennom å omdisponere midler til spesialpedagogisk hjelp.  

 

 

Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 11.03.2020 - 006/20 

1. KS-vedtak 139/18 oppheves. 

 

2. Det tilsettes en spesialpedagog i hver barnehage. 

 

3. Økonomiske ressurser frigjøres gjennom å omdisponere midler til spesialpedagogisk hjelp.  

 

 

 

18.03.2020 Formannskap 

 

Merknad i sak 

Formannskapet sluttbehandler denne saken, jf kommunelovens § 11-8. 

 

Behandling 

Votering: 

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

FS - 022/20 Vedtak: 

1. KS-vedtak 139/18 oppheves. 

 

2. Det tilsettes en spesialpedagog i hver barnehage. 

 

3. Økonomiske ressurser frigjøres gjennom å omdisponere midler til spesialpedagogisk hjelp.  

 

 



 

 

023/20 Opparbeidelse av nye næringsarealer 
 

Rådmannens 

INNSTILLING 

 

Det bevilges 5,5 millioner kroner fra næring- og eiendomsutviklingsfondet til opparbeidelse 

og utbedring av infrastruktur og strøm til to tomteområder på Rasta, jfr vedlegg 1 og 2.  

 

Pris på næringstomtene og bruk av tilbakekjøpsklausul skal være i tråd med saksfremlegget. 

 

 

 

18.03.2020 Formannskap 

 

Merknad i sak 

Formannskapet sluttbehandler denne saken, jf kommunelovens § 11-8. 

 

Behandling 

Votering: 

Vedtaket var enstemmig. 

 

FS - 023/20 Vedtak: 

Det bevilges 5,5 millioner kroner fra næring- og eiendomsutviklingsfondet til opparbeidelse 

og utbedring av infrastruktur og strøm til to tomteområder på Rasta, jfr vedlegg 1 og 2.  

Pris på næringstomtene og bruk av tilbakekjøpsklausul skal være i tråd med saksfremlegget. 

 

 

 

026/20 Endring av vedtekter og retningslinjer for kommunalt næringsfond 
 

Rådmannens 

INNSTILLING 

1. Forslag til nye vedtekter for næringsfondet datert 26.02.2020 godkjennes. 

2. Forslag til nye retningslinjer for næringsfondet datert 26.02.2020 godkjennes. 

 

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 11.03.2020 - 006/20 

1. Forslag til nye vedtekter for næringsfondet datert 26.02.2020 godkjennes. 

2. Forslag til nye retningslinjer for næringsfondet datert 26.02.2020 godkjennes. 

 

 

18.03.2020 Formannskap 

 

Merknad i sak 

Formannskapet sluttbehandler denne saken, jf kommunelovens § 11-8. 

  



 

Behandling 

Nytt forslag: Sak 026/20 Endring av vedtekter og retningslinjer for kommunalt næringsfond, 

foreslått av Elin Såheim Bjørkli 

Nytt punkt: 

Formannskapet ber om at Rådmannen legger fram en egen sak der det belyses hvordan 

Kongsvinger kommune kan bistå næringslivet i kommunen etter koronautbruddet. Saken, inkl. 

vedtekter og retningslinjer, legges fram for politisk behandling 22. April 2020. 

 

Votering: 

Tommy Smedtorp, SP, fremmet utsettelsesforslag. Forslaget ble senere trukket. 

Komiteens innstilling, med tilleggsforslag fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble enstemmig vedtatt. 

 

FS - 026/20 Vedtak: 

1. Forslag til nye vedtekter for næringsfondet datert 26.02.2020 godkjennes. 

2. Forslag til nye retningslinjer for næringsfondet datert 26.02.2020 godkjennes. 

3. Formannskapet ber om at Rådmannen legger fram en egen sak der det belyses 

hvordan Kongsvinger kommune kan bistå næringslivet i kommunen etter 

koronautbruddet. Saken, inkl vedtekter og retningslinjer, legges fram for politisk 

behandling 22. april 2020. 

 

 

 

028/20 Referatsaker 
 

INNSTILLING: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

18.03.2020 Formannskap 

 

 

Behandling 

Votering: 

Vedtaket var enstemmig. 

 

FS - 028/20 Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 


