
 
 Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Nannestad kommunehus, kommunestyresalen 
Dato: 09.11.2020 
Tid: Kl. 16:30 – 17:05 

 
 
Faste medlemmer som møtte: Funksjon Parti 
Hans Thue Ordfører AP 
Karl Arne Leivestad Varaordfører SP 
Hege Kristiansen Nettum Medlem AP 
Morten Marthinsen Medlem Nb 
Christian Bendz Medlem H 
Arild Hemstad Medlem FrP 
Karl Henrik Laache Medlem V 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Runar Nilsen    Kst. kommunedirektør 
Rune Storstein    Stabsleder plan og strategi 
Maren Langlo   Sekretariatsleder ogprotokollfører 
 

Møtet ble satt kl. 16:30 med 7 av 7 medlemmer. 
 
 
      
Innkalling og dagsorden godkjent med følgende merknad fra Christian Bendz (H): 
Høyre anser det som kritikkverdig at ekstraordinært formannskapsmøte 09.11.2020 blir avholdt som 
fysisk møte i en tid med eskalering av smitte knyttet til covid-19, hvor man er henstilt til å kun 
gjennomføre høyst nødvendige sammenkomster fysisk. Møtet kunne uten tvil ha blitt gjennomført 
digitalt via Teams, noe kommunen både har god erfaring med og nylig har besluttet reglement i 
henhold til. Høyre anmodet Ordfører i god tid før møtet å gjennomføre møtet digitalt, noe Ordfører 
avviste uten ytterligere begrunnelse enn å henvise til en helhetsvurdering. Høyre mener det videre er 
kritikkverdig og i strid med kommuneloven § 11-3, 1. ledd at formannskapets medlemmer ikke med 
rimelig varsel har fått tilgang til alle dokumentene i møtets saker. 
 
 
Underskrift: 
Det bekreftes at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. 
 
 
Ordførerens kontor, 09.11.2020  
 
 
Hans Thue 
ordfører 
  



 

 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
PS 
20/111 
  

Rekrutteringsbistand - Tilsetting av ny kommunedirektør  

PS 
20/112 
  

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte  

 
 
  



 

 

PS 20/111 Rekrutteringsbistand - Tilsetting av ny kommunedirektør 
 

Saksprotokoll i Formannskapet 09.11.2020  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V 1). 
 
FS - 20/111 Vedtak: 
Rekrutteringsarbeidet videreføres i tråd med saksfremstillingen. 
Kravspesifikasjonen for bistand ved rekruttering av kommunedirektør justeres i samsvar 
med omforente innspill i møtet og innkjøpsprosessen iverksettes. Valg av tilbyder skjer i 
formannskapet etter innstilling fra forhandlingsutvalget.  
Foreløpig kostnadsramme på inntil kr 150.000 for innkjøp av eksterne tjenester godkjennes. 
 
Hans Thue 
ordfører 
 
 
 

Ordførerens forslag til vedtak: 
Rekrutteringsarbeidet videreføres i tråd med saksfremstillingen. 
Kravspesifikasjonen for bistand ved rekruttering av kommunedirektør justeres i samsvar 
med omforente innspill i møtet og innkjøpsprosessen iverksettes. Valg av tilbyder skjer i 
formannskapet etter innstilling fra forhandlingsutvalget.  
Foreløpig kostnadsramme på inntil kr 150.000 for innkjøp av eksterne tjenester godkjennes. 
 
 
Hans Thue 
ordfører 
 

PS 20/112 Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte 
 

Saksprotokoll i Formannskapet 09.11.2020  
 
Behandling: 
Tilleggsforslag, foreslått av Arild Hemstad, Fremskrittspartiet 
Det etterstrebes et dialogsamarbeid med næringslivet, og særskilt handelsstanden for å 
bidra til hensiktsmessige smitteverntiltak samt gjennomføre et praktisk og godt 
smittevernarbeid i hverdagen fremover. 
 
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 1 + FrP 1 + V 1). 
Tilleggsforslaget fremmet av Arild Hemstad (FrP) enstemmig vedtatt (AP 2 + SP 1 + Nb 1 + H 
1 + FrP 1 + V 1).  
 
FS - 20/112 Vedtak: 
Vedlagte forskrift om forebygging av koronasmitte i Nannestad kommune vedtas med 
hjemmel i smittevernloven § 4-1. 
 
Det etterstrebes et dialogsamarbeid med næringslivet, og særskilt handelsstanden for å 
bidra til hensiktsmessige smitteverntiltak samt gjennomføre et praktisk og godt 



 

 

smittevernarbeid i hverdagen fremover. 

 

Hans Thue 
ordfører 

 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedlagte forskrift om forebygging av koronasmitte i Nannestad kommune vedtas med 
hjemmel i smittevernloven § 4-1. 
 
Runar Nilsen                                           Rune Storstein 
Kst. kommunedirektør                          Stabsleder plan og strategi                  
 
 
 


