KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Møtedato:

07.02.2019

Møtested:

Kommunestyresalen på rådhuset

Møtetid:

Kl. 18:00 - 21:00

Matservering i Lille festsal fra kl 17:30.

Medlemmer:
Alf-Tore Pedersen
Egil Andersen
Elin Såheim Bjørkli
Hans Ruud Reum
Henning Olstad Kjøk
Martin Skogrand
Randi Ryan
Sjur Strand
Svein Bjørklund
Svein Johansen
Tove Stangnes
Unn Bjørklund
Johan Aas
Eli Wathne
Eva Kristin Snare
Jens Njøsen
Odd Henning Dypvik
Øystein Østgaard
Thor Ringsbu
Helge Thomassen
Reidun Hagerud
Margrethe Haarr
Tommy Smedtorp
Alejandro Pèrez
May Britt Sletten
Stig Holm
Øystein Hanevik
Inger Noer

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

Forfall:
Einar Martin Eilertsen
Ole Martin Knashaug
Geir Ove Aasum
Kjell Arne Hanssen
Martin Hanestad

Parti
AP
AP
FRP
FRP
H

Vararepresentanter:
Reidun Thøger-Andresen
Rune Monsen
Dag Lennart Høgberg
Tom Arne Strandberg
Leif Mikael Næss

Parti
AP
AP
FRP
FRP
H

Fra administrasjonen møtte:
Gry M. Sjødin Neander
Kjersti Vevstad
Rune Lund

Inhabil person
Reidun Hagerud
Svein Bjørklund

Sak:
008/19
008/19

Erstattet av:

Av 33 representanter møtte 33.
PERMISJON
Odd Henning Dypvik ble innvilget permisjon etter kl 19:30. Peder Næs møtte som vararepresentant
fra kl 19:30.
ENDRET SAKSKART
Sak 008/19 ble behandlet mellom sak 023/19 og 024/19.

Dag Lennart Høgberg (FrP)

Elin Såheim Bjørkli (AP)

Sjur Strand
Ordfører

SAKLISTE:
Sak nr.
001/19
002/19
003/19
004/19
005/19
006/19
007/19
008/19
009/19
010/19
011/19
012/19
013/19
014/19
015/19
016/19
017/19
018/19
019/19
020/19
021/19
022/19
023/19
024/19

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Rapport forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning
Oppfølging av selskapskontroll i Eskoleia AS
Revidering av plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020
Kontrollutvalgets årsplan for 2019
Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger idrettsråd og
Kongsvinger kommune
Prioritering av søknader - nasjonal tilskuddsordning for
inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019
Boligforvaltning i Kongsvinger kommune
Bredbåndstrategi for Kongsvinger kommune
Overordnet beredskapsplan for Kongsvinger kommune og Plan
for beredskapsøvelser i Kongsvinger kommune
Personvernombud i Kongsvingerregionen vertskommunesamarbeid
Reguleringsplan 201604 Brandval sag - Detaljregulering Sluttbehandling
Reguleringsplan 201802 Fv. 395 Kongevegen, gang- og
sykkelveg - detaljregulering - sluttbehandling
Næringsområde Føsker - Kletta - Etablering av infrastruktur i
forbindelse med tomteutvikling
Oppfølging av eierrollen i Kongsvinger kommune
Kommunikasjonsstrategi Kongsvinger kommune 2019 - 2021
Ekspropriasjon av arealer for å gjennomføre reguleringsplan
201603 - Løvenskiold terrasse
Strategi for Helse- og omsorg i Kongsvinger kommune
Orientering om BPA og tjenestekonsesjon
Trygghetsalarmer
Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2018
Suppleringsvalg - Valg av nytt medlem til Eldrerådet i
Kongsvinger kommune
Valg av representanter og vararepresentanter til Glåmdal
brannvesen IKS etter revidering av selskapsavtale
Referatsaker

001/19 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 001/19 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

002/19 Rapport forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning
Kontrollutvalgets
INNSTILLING
1. Kommunestyret tar rapportene om Spesialundervisning til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger, som er gitt i rapporten
a. Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune, gjerne i den nye utdanningsstaben,
undersøker om barnehagebarn får hjelp så raskt som de bør.
b. Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune legger til rette for at lærerne kan
skrive IOP og årsrapport i et system med innlogging, som ivaretar elevens
personvern.
c. Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å jobbe videre med å systematisere
bruken av IOP gjennom skoleåret.
d. Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å diskutere om 1. mai er en
hensiktsmessig frist for å skrive årsrapport.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan
anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.19

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Nytt pkt 4., foreslått av Randi Ryan
Oversendes til Oppvekstkomiteen
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Randi Ryan, AP, ble vedtatt med 32 (AP 14, SP 2, H 6, FRP 2, PP 2, V 1, KRF 1, SV
1, UAVH 1) mot 1 (FRP 1) stemmer.
KS - 002/19 Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapportene om Spesialundervisning til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger, som er gitt i rapporten

a. Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune, gjerne i den nye utdanningsstaben,
undersøker om barnehagebarn får hjelp så raskt som de bør.
b. Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune legger til rette for at lærerne kan
skrive IOP og årsrapport i et system med innlogging, som ivaretar elevens
personvern.
c. Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å jobbe videre med å systematisere
bruken av IOP gjennom skoleåret.
d. Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å diskutere om 1. mai er en
hensiktsmessig frist for å skrive årsrapport.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan
anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.19
4. Rapporten oversendes til Oppvekstkomiteen.

003/19 Oppfølging av selskapskontroll i Eskoleia AS
Kontrollutvalgets
INNSTILLING

·

Kommunestyret tar eiers tilbakemelding om oppfølging av anbefalinger i eierskapskontrollen
til orientering og ber kontrollutvalget følge opp saken igjen i løpet av våren 2019.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 003/19 Vedtak:
· Kommunestyret tar eiers tilbakemelding om oppfølging av anbefalinger i
eierskapskontrollen til orientering og ber kontrollutvalget følge opp saken igjen i løpet av
våren 2019.

004/19 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020
Kontrollutvalgets
INNSTILLING

·

Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de
prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 004/19 Vedtak:
· Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de
prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1

005/19 Kontrollutvalgets årsplan for 2019
Kontrollutvalgets
INNSTILLING
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 005/19 Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering.

006/19 Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger idrettsråd og Kongsvinger
kommune
Rådmannens
INNSTILLING
Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsvinger idrettsråd og Kongsvinger kommune
godkjennes.

Innstilling fra Komite for Samfunnsutvikling - 23.01.2019 - 003/19
Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsvinger idrettsråd og Kongsvinger kommune
godkjennes.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 006/19 Vedtak:
Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Kongsvinger idrettsråd og Kongsvinger kommune
godkjennes.

007/19 Prioritering av søknader - nasjonal tilskuddsordning for inkludering
av barn i lavinntektsfamilier 2019
Rådmannens
INNSTILLING
Rådmannens prioriterte rekkefølge av 5 innkomne søknader på nasjonal tilskuddsordning
for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir)
gjennom Kongsvinger kommune:
1. Sommeraktiviteter for barn og ungdom
2. Glåmdal Krisesenter
3. Morgendagens oppfinnere
4. Ung og interessert – temakvelder
5. MedNatur Kongsvinger

Innstilling fra Komité for oppvekst - 23.01.2019 - 002/19
Rådmannens prioriterte rekkefølge av 5 innkomne søknader på nasjonal tilskuddsordning
for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir)
gjennom Kongsvinger kommune:
1. Sommeraktiviteter for barn og ungdom
2. Glåmdal Krisesenter
3. Morgendagens oppfinnere
4. Ung og interessert – temakvelder

5. MedNatur Kongsvinger

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 007/19 Vedtak:
Prioritert rekkefølge av 5 innkomne søknader på nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier 2019 til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) gjennom Kongsvinger
kommune:
1. Sommeraktiviteter for barn og ungdom
2. Glåmdal Krisesenter
3. Morgendagens oppfinnere
4. Ung og interessert – temakvelder
5. MedNatur Kongsvinger

008/19 Boligforvaltning i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
Utredning av fremtidig modell for boligforvaltning og eventuell revidert samarbeidsavtale mellom
kommunen og Kongsvinger boligstiftelse avventes til en lovlighetvurdering av boligstiftelsen er
gjennomført.

Innstilling fra Formannskap - 30.01.2019 - 008/19
Utredning av fremtidig modell for boligforvaltning og eventuell revidert samarbeidsavtale mellom
kommunen og Kongsvinger boligstiftelse avventes til en lovlighetvurdering av boligstiftelsen er
gjennomført.

07.02.2019 Kommunestyret
Inhabile
Reidun Hagerud
Svein Bjørklund

Følgende varamedl. møtte

Merknad

Behandling
Nytt forslag: Fellesforslag fra H, FrP, PP, KrF og V, foreslått av Eli Wathne

Utredning av fremtidig modell for boligforvaltning og revidering av samarbeidsavtale mellom
kommunen og Kongsvinger boligstiftelse gjennomføres i tråd med vedtak KS-065/18.
1. Samarbeidsavtalen med Kongsvinger boligstiftelse reforhandles. Avtalen må i større grad
konkretisere partenes ansvarsområde, mandat og økonomiske forpliktelser. En ny avtale må i størst
mulig grad redusere ulempene og optimalisere fordelene med å organisere deler av den kommunal
boligforvaltning i en stiftelse. I tillegg må det tydeliggjøres i avtalen hvem som har ansvaret og
forvaltningen av personsensitive data i forbindelse med tildeling av bolig (i henhold til nye forskrifter
om personvern av 2018).
2. Arbeidet med gjennomgang av dagens boligforvaltning i Kongsvinger samt eventuelle
alternativer til denne fortsetter. Dette arbeidet ferdigstilles innen juni 2019. Det vurderes ulike
forvaltninger av boligmasse, og skal ende med en innstilling til kommunestyret i forhold til gunstig
forvaltning for Kongsvinger kommune.
3. Rådmannen holder formannskapet orientert om status for lovlighetsvurderingen parallelt med
dette arbeidet.

Nytt forslag: Tilleggsforslag til 008/19, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Lovlighetskontroll skal være gjennomført innen 1. juni. Formannskapet holdes løpende orientert.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot fellesforslaget fra H, FrP, PP, KrF og V.
Votering:
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 (AP 13, SP 2, SV 1, UAVH 1) mot 14 (H 6, FRP 3, PP 1,
KRF 1, V 1, UAVH 2) stemmer. Mindretallet stemte for fellesforslaget fra H, FrP, PP, KrF og V.
Tilleggsforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble vedtatt med 28 (AP 13, SP 2, H 3, FRP 3, PP 1, V 1,
KRF 1, SV 1, UAVH 3) mot 3 (H 3) stemmer.
KS - 008/19 Vedtak:
· Utredning av fremtidig modell for boligforvaltning og eventuell revidert samarbeidsavtale
mellom kommunen og Kongsvinger boligstiftelse avventes til en lovlighetvurdering av
boligstiftelsen er gjennomført.
· Lovlighetskontroll skal være gjennomført innen 1. juni. Formannskapet holdes løpende
orientert.

009/19 Bredbåndstrategi for Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING

1. Vedlagte bredbåndstrategi for Kongsvinger kommune vedtas.
2. Det bevilges 11,2 mill kr fra disposisjonsfond til gjennomføring av strategien. Tilskudd fra
fylkeskommunen og NKOM skal redusere kommunens bidrag tilsvarende.

Innstilling fra Formannskap - 30.01.2019 - 005/19
1. Vedlagte bredbåndstrategi for Kongsvinger kommune vedtas.
2. Det bevilges 11,2 mill kr fra disposisjonsfond til gjennomføring av strategien. Tilskudd fra
fylkeskommunen og NKOM skal redusere kommunens bidrag tilsvarende.

07.02.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet tok ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Nytt forslag: WiFi4EU, foreslått av Alejandro Pèrez
Kongsvinger kommune søker til deltagelse i EU initiativ WiFi4EU. Hensikt med denne initiativ er å
kunne gi innbyggerne gratis tilgang til Internett i offentlige steder som parker, biblioteket, rådhuset,
buss og tog stasjon, helsesenteret, osv.
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Alejandro Pèrez, SV, ble vedtatt med 32 (AP 13, SP 2, H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, SV 1,
UAVH 3) mot 1 (AP 1) stemmer.
KS - 009/19 Vedtak:
1. Vedlagte bredbåndstrategi for Kongsvinger kommune vedtas.
2. Det bevilges 11,2 mill kr fra disposisjonsfond til gjennomføring av strategien. Tilskudd fra
fylkeskommunen og NKOM skal redusere kommunens bidrag tilsvarende.
3. Kongsvinger kommune søker deltagelse i EU-initiativet WiFi4EU. Hensikten med dette
initiativet er å kunne gi innbyggerne gratis tilgang til internett i offentlige steder som parker,
biblioteket, rådhuset, buss og togstasjon, helsesenteret osv.

010/19 Overordnet beredskapsplan for Kongsvinger kommune og Plan for
beredskapsøvelser i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommunestyret vedtar de vedlagte dokumentene «Overordnet beredskapsplan for
Kongsvinger kommune» og «Plan for beredskapsøvelser i Kongsvinger kommune».
2. Planene legges til grunn for det videre beredskapsarbeidet i kommunen.

Innstilling fra Formannskap - 30.01.2019 - 011/19
1. Kommunestyret vedtar de vedlagte dokumentene «Overordnet beredskapsplan for
Kongsvinger kommune» og «Plan for beredskapsøvelser i Kongsvinger kommune».
2. Planene legges til grunn for det videre beredskapsarbeidet i kommunen.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 010/19 Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar «Overordnet beredskapsplan for Kongsvinger kommune» og
«Plan for beredskapsøvelser i Kongsvinger kommune».
2. Planene legges til grunn for det videre beredskapsarbeidet i kommunen.

011/19 Personvernombud i Kongsvingerregionen vertskommunesamarbeid
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommunestyret vedtar at personvernombudets rolle ivaretas ved vertskommunesamarbeid
med følgende deltakende kommuner: Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og
Åsnes. Samarbeidet etableres i medhold av kommunelovens § 28-1a.
2. Kongsvinger kommune blir vertskommune for samarbeidet.
3. Kommunestyret godkjenner at samarbeidet etableres som administrativt
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 – b 1.
4. Vedlagt samarbeidsavtale godkjennes.

5. Rådmannen skal følge opp samarbeidsavtalen og delegeres all administrativ myndighet
knyttet til personvernombudets rolle i Kongsvinger kommune.
6. Iverksettingstidspunktet settes til 1. desember 2018.

Innstilling fra Formannskap - 30.01.2019 - 012/19
1. Kommunestyret vedtar at personvernombudets rolle ivaretas ved vertskommunesamarbeid
med følgende deltakende kommuner: Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og
Åsnes. Samarbeidet etableres i medhold av kommunelovens § 28-1a.
2. Kongsvinger kommune blir vertskommune for samarbeidet.
3. Kommunestyret godkjenner at samarbeidet etableres som administrativt
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 – b 1.
4. Vedlagt samarbeidsavtale godkjennes.
5. Rådmannen skal følge opp samarbeidsavtalen og delegeres all administrativ myndighet
knyttet til personvernombudets rolle i Kongsvinger kommune.
6. Iverksettingstidspunktet settes til 1. desember 2018.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 011/19 Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at personvernombudets rolle ivaretas ved vertskommunesamarbeid
med følgende deltakende kommuner: Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og
Åsnes. Samarbeidet etableres i medhold av kommunelovens § 28-1a.
2. Kongsvinger kommune blir vertskommune for samarbeidet.
3. Kommunestyret godkjenner at samarbeidet etableres som administrativt
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 – b 1.
4. Vedlagt samarbeidsavtale godkjennes.
5. Rådmannen skal følge opp samarbeidsavtalen og delegeres all administrativ myndighet
knyttet til personvernombudets rolle i Kongsvinger kommune.
6. Iverksettingstidspunktet settes til 1. desember 2018.

012/19 Reguleringsplan 201604 Brandval sag - Detaljregulering Sluttbehandling

Rådmannens
INNSTILLING
Reguleringsplan ”201604 Brandval sag”, med plankart datert 21.11.2018 og tilhørende
bestemmelser, sist revidert 21.11.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Planbeskrivelsen er datert 16.05.2018.

Innstilling fra Planutvalget - 22.01.2019 - 005/19
Reguleringsplan ”201604 Brandval sag”, med plankart datert 21.11.2018 og tilhørende
bestemmelser, sist revidert 21.11.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Planbeskrivelsen er datert 16.05.2018.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 012/19 Vedtak:
Reguleringsplan ”201604 Brandval sag”, med plankart datert 21.11.2018 og tilhørende
bestemmelser, sist revidert 21.11.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Planbeskrivelsen er datert 16.05.2018.

013/19 Reguleringsplan 201802 Fv. 395 Kongevegen, gang- og sykkelveg detaljregulering - sluttbehandling
Rådmannens
INNSTILLING
Reguleringsplan 201802 «Fv. 395 Kongevegen, gang- og sykkelveg”, datert 22.06.2018, revidert
22.10.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 19.10.2018, vedtas i medhold av plan- og
bygningsloven § 12-12. Planbeskrivelsen er datert 01.12.2018.

Innstilling fra Planutvalget - 22.01.2019 - 004/19
Reguleringsplan 201802 «Fv. 395 Kongevegen, gang- og sykkelveg”, datert 22.06.2018, revidert
22.10.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 19.10.2018, vedtas i medhold av plan- og
bygningsloven § 12-12. Planbeskrivelsen er datert 01.12.2018.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.

KS - 013/19 Vedtak:
Reguleringsplan 201802 «Fv. 395 Kongevegen, gang- og sykkelveg”, datert 22.06.2018, revidert
22.10.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 19.10.2018, vedtas i medhold av plan- og
bygningsloven § 12-12. Planbeskrivelsen er datert 01.12.2018.

014/19 Næringsområde Føsker - Kletta - Etablering av infrastruktur i
forbindelse med tomteutvikling
Rådmannens
INNSTILLING
Det bevilges 2 millioner kroner fra næring og eiendomsutviklingsfondet til opparbeidelse av stikkveg
i Mårvegen.

Innstilling fra Formannskap - 30.01.2019 - 013/19
Det bevilges 2 millioner kroner fra næring og eiendomsutviklingsfondet til opparbeidelse av stikkveg
i Mårvegen.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag sak 14/19, foreslått av Odd Henning Dypvik
Rådmannen bes legge frem en sak om prisstrategi for næringstomter til politisk behandling.
Votering:
Formannskapets innstilling og tilleggsforslaget fra Odd Henning Dypvik, H, ble enstemmig vedtatt.
KS - 014/19 Vedtak:
Det bevilges 2 millioner kroner fra næring og eiendomsutviklingsfondet til opparbeidelse av stikkveg
i Mårvegen.
Rådmannen bes legge frem en sak om prisstrategi for næringstomter til politisk behandling.

015/19 Oppfølging av eierrollen i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
·
·

Det etableres et administrativt eiersekretariat i Kongsvinger kommune med virkning fra
1.6.2019.
Sekretariatets oppgaver er:
· Å saksbehandle og tilrettelegge for politiske vedtak i eiersaker. Dette ivaretas
ved at det legges fram saker av særlig prinsipiell karakter til drøfting i
Formannskapet før saker behandles i representantskap eller generalforsamling.
· Å etablere og følge opp retningslinjer for kontroll og evaluering i selskapene.

·

·
·
·

Å bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder
forberede og delta i generalforsamlinger og representantskap, samt
rådmannens deltakelser på eiermøter som støtte for ordfører/ kommunens
representant.
Å ivareta dialog mellom kommunen og selskapene utenom generalforsamling
og representantskap, herunder dialogmøter med Formannskapet.
Vedlikehold av kommunens eiermelding, og legge denne fram for politisk
behandling årlig.
Deltakelse i regionens arbeid med felles retningslinjer for god selskapsstyring.

Innstilling fra Formannskap - 30.01.2019 - 010/19
· Det etableres et administrativt eiersekretariat i Kongsvinger kommune med virkning fra
1.6.2019.
· Eiersekretariatet inkluderer aksjeselskaper (AS), interkommunale selskaper (IKS) og
vertskommunesamarbeid der hvor det foreligger en folkevalgt nemnd.
· Sekretariatets oppgaver er:
· Å saksbehandle og tilrettelegge for politiske vedtak i eiersaker. Dette ivaretas ved at det
legges fram saker av særlig prinsipiell karakter til drøfting i Formannskapet før saker
behandles i representantskap eller generalforsamling.
· Å etablere og følge opp retningslinjer for kontroll og evaluering i selskapene.
· Å bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder forberede
og delta i generalforsamlinger og representantskap, samt rådmannens deltakelser på
eiermøter som støtte for ordfører/ kommunens representant.
· Å ivareta dialog mellom kommunen og selskapene utenom generalforsamling og
representantskap, herunder dialogmøter med Formannskapet.
· Vedlikehold av kommunens eiermelding, og legge denne fram for politisk behandling
årlig.
· Deltakelse i regionens arbeid med felles retningslinjer for god selskapsstyring.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 015/19 Vedtak:
· Det etableres et administrativt eiersekretariat i Kongsvinger kommune med virkning fra
1.6.2019.
· Eiersekretariatet inkluderer aksjeselskaper (AS), interkommunale selskaper (IKS) og
vertskommunesamarbeid der hvor det foreligger en folkevalgt nemnd.
· Sekretariatets oppgaver er:
· Å saksbehandle og tilrettelegge for politiske vedtak i eiersaker. Dette ivaretas ved at det
legges fram saker av særlig prinsipiell karakter til drøfting i Formannskapet før saker
behandles i representantskap eller generalforsamling.
· Å etablere og følge opp retningslinjer for kontroll og evaluering i selskapene.
· Å bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder forberede
og delta i generalforsamlinger og representantskap, samt rådmannens deltakelser på
eiermøter som støtte for ordfører/ kommunens representant.
· Å ivareta dialog mellom kommunen og selskapene utenom generalforsamling og
representantskap, herunder dialogmøter med Formannskapet.
· Vedlikehold av kommunens eiermelding, og legge denne fram for politisk behandling
årlig.
· Deltakelse i regionens arbeid med felles retningslinjer for god selskapsstyring.

016/19 Kommunikasjonsstrategi Kongsvinger kommune 2019 - 2021
Rådmannens
INNSTILLING
Kommunikasjonsstrategi for Kongsvinger kommune 2019 – 2021 vedtas.

Innstilling fra Formannskap - 30.01.2019 - 006/19
Kommunikasjonsstrategi for Kongsvinger kommune 2019 – 2021 vedtas.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 016/19 Vedtak:
Kommunikasjonsstrategi for Kongsvinger kommune 2019 – 2021 vedtas.

017/19 Ekspropriasjon av arealer for å gjennomføre reguleringsplan 201603
- Løvenskiold terrasse
Rådmannens
INNSTILLING

1. Til gjennomføring av reguleringsplan 201603 – Løvenskiold terrasse vedtar Kongsvinger
kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 å ekspropriere deler av gnr/bnr 51/4,
51/30 og 51/40 i henhold til reguleringskart, reguleringsbestemmelser og detaljkart for den
enkelte eiendom, henholdsvis W06, W02 og W01.

2. Kongsvinger kommune vedtar å begjære skjønn til fastsettelse av erstatning for grunn og
rettigheter som erverves ved vedtaket i punkt 1.

3. Kongsvinger kommune vedtar å søke Fylkesmannen i Hedmark om forhåndstiltredelse i
medhold av oreigningsloven § 25.

Innstilling fra Planutvalget - 22.01.2019 - 006/19
1. Til gjennomføring av reguleringsplan 201603 – Løvenskiold terrasse vedtar Kongsvinger
kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 å ekspropriere deler av gnr/bnr 51/4,
51/30 og 51/40 i henhold til reguleringskart, reguleringsbestemmelser og detaljkart for den
enkelte eiendom, henholdsvis W06, W02 og W01.

2. Kongsvinger kommune vedtar å begjære skjønn til fastsettelse av erstatning for grunn og
rettigheter som erverves ved vedtaket i punkt 1.
3. Kongsvinger kommune vedtar å søke Fylkesmannen i Hedmark om forhåndstiltredelse i
medhold av oreigningsloven § 25.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 31 (AP 14, SP 2, H 6, FRP 3, V 1, KRF 1, SV 1, UAVH 3) mot 2
(PP 2) stemmer.

KS - 017/19 Vedtak:
1. Til gjennomføring av reguleringsplan 201603 – Løvenskiold terrasse vedtar Kongsvinger
kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 å ekspropriere deler av gnr/bnr 51/4,
51/30 og 51/40 i henhold til reguleringskart, reguleringsbestemmelser og detaljkart for den
enkelte eiendom, henholdsvis W06, W02 og W01.

2. Kongsvinger kommune vedtar å begjære skjønn til fastsettelse av erstatning for grunn og
rettigheter som erverves ved vedtaket i punkt 1.
3. Kongsvinger kommune vedtar å søke Fylkesmannen i Hedmark om forhåndstiltredelse i
medhold av oreigningsloven § 25.

018/19 Strategi for Helse- og omsorg i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
·

Kommunestyret tar framdriftsplan for strategiplanarbeidet i kommunalområdet Helse- og
omsorg i Kongsvinger kommune til orientering.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 22.01.2019 - 005/19
· Kommunestyret tar framdriftsplan for strategiplanarbeidet i kommunalområdet Helse- og
omsorg i Kongsvinger kommune til orientering.

07.02.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet tok ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Nytt forslag: Forslag fra KrF, foreslått av Thor Ringsbu
Det utarbeides strategiplaner i fem strategidokumenter for fremtidens helse og omsorgstjenester:
1. Pleie - og omsorg i et «hj emme best»-perspektiv. Ferdigstilles mai 2019
2. Sykehjem og heldøgnsomsorg. Ferdigstilles mai 2019
3. Psykiatri og rusomsorg. Ferdigstilles juni 2019
4. Tjenester til utviklingshemmede. Ferdigstilles juni 2019
5. Forebyggende tjenester til barn, unge og voksne, - tidlig innsats. Ferdigstilles høst/vinter
2019/2020
Strategidokumentet rulleres hvert år.

Innstillingen fra komité for helse- og omsorg ble satt opp mot forslaget fra Thor Ringsbu, KrF.
Votering:
Forslaget fra Thor Ringsbu, KRF, ble vedtatt med 30 (AP 14, SP 2, H 4, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, SV 1,
UAVH 2) mot 3 (H 2, UAVH 1) stemmer.
KS - 018/19 Vedtak:
Det utarbeides strategiplaner i fem strategidokumenter for fremtidens helse og omsorgstjenester:
1. Pleie - og omsorg i et «hjemme best»-perspektiv. Ferdigstilles mai 2019
2. Sykehjem og heldøgnsomsorg. Ferdigstilles mai 2019
3. Psykiatri og rusomsorg. Ferdigstilles juni 2019
4. Tjenester til utviklingshemmede. Ferdigstilles juni 2019
5. Forebyggende tjenester til barn, unge og voksne, - tidlig innsats. Ferdigstilles høst/vinter
2019/2020
Strategidokumentet rulleres hvert år.

019/19 Orientering om BPA og tjenestekonsesjon
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommunestyre tar sak om felles utlysning av tjenestekonsesjoner BPA til orientering.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 22.01.2019 - 003/19
Kongsvinger kommunestyre tar sak om felles utlysning av tjenestekonsesjoner BPA til orientering.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 019/19 Vedtak:
Kongsvinger kommunestyre tar sak om felles utlysning av tjenestekonsesjoner BPA til orientering.

020/19 Trygghetsalarmer
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommunestyre tar informasjon om trygghetsalarmer til orientering.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 22.01.2019 - 004/19
Kongsvinger kommunestyre tar informasjon om trygghetsalarmer til orientering.

07.02.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet tok ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 020/19 Vedtak:
Kongsvinger kommunestyre tar informasjon om trygghetsalarmer til orientering.

021/19 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2018
Rådmannens
INNSTILLING
Rådmannens oppfølging av vedtak for 2.halvår 2018 i planutvalg, formannskap og kommunestyre
tas til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 30.01.2019 - 007/19
Rådmannens oppfølging av vedtak for 2.halvår 2018 i planutvalg, formannskap og kommunestyre
tas til orientering.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Livsgledehjem`, foreslått av Reidun Hagerud
Vi forventer at det innhentes informasjon, dokumentasjonfra Hamar Kommune v/Helse og
Omsorgssjef Vigdis Galaaen som har sertifisert alle sine sykehjem til Livsgledehjem
Nytt forslag: Tilleggsvedtak, foreslått av Eva Kristin Snare
Administrasjonen utarbeider en rutine for å rapportere status på eldre vedtak med status gul og rød,

som også fremlegges ved kvartalsrapportering.
Hagerud trekker sitt forslag og ønsker det protokollført som innspill til administrasjonen.
Votering:
Formannskapets innstilling og tilleggsforslaget fra Eva Snare, H, ble enstemmig vedtatt.
KS - 021/19 Vedtak:
Rådmannens oppfølging av vedtak for 2.halvår 2018 i planutvalg, formannskap og kommunestyre
tas til orientering.
Rådmannen utarbeider en rutine for å rapportere status på eldre vedtak med status gul og rød, som
også fremlegges ved kvartalsrapportering.

022/19 Suppleringsvalg - Valg av nytt medlem til Eldrerådet i Kongsvinger
kommune
Rådmannens
INNSTILLING
Som nytt medlem til Eldrerådet, fra kommunestyrets medlemmer hvor representanten også skal
være medlem i Helse og omsorg, velges:
: …………………………….

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.02.2019 - 002/19
Lennart Høgberg, FRP, velges som ny representant i Eldrerådet i Kongsvinger kommune

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 022/19 Vedtak:
Som nytt medlem til Eldrerådet, fra kommunestyrets medlemmer hvor representanten også skal
være medlem i Helse og omsorg, velges Lennart Høgberg, FRP.

023/19 Valg av representanter og vararepresentanter til Glåmdal
brannvesen IKS etter revidering av selskapsavtale
Rådmannens
INNSTILLING
Som representanter til styre og representantskap i Glåmdal brannvesen IKS velges:

Innstilling fra Valgkomiteen - 07.02.2019 - 003/19
Det velges følgende representanter og vararepresentanter til Glåmdal brannvesen IKS:
Representanter: Margrethe Haarr, SP, og Jens Njøsen, H
Vararepresentanter: Hans Reum, AP, og Reidun Hagerud, PP

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 023/19 Vedtak:
Det velges følgende representanter og vararepresentanter til Glåmdal brannvesen IKS:
Representanter: Margrethe Haarr, SP, og Jens Njøsen, H
Vararepresentanter: Hans Reum, AP, og Reidun Hagerud, PP

024/19 Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.

07.02.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 024/19 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

