KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Møtedato:

23.05.2019

Møtested:

Kommunestyresalen på rådhuset

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

Møtetid:

Kl. 18:00 - 22:00

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

Vararepresentanter:
Aud Marie Bryn
Kjersti Dreyer Sidselrud
Marius Øien
Terje Verhaug
Tom Arne Strandberg
Peder Næs

Parti
AP
AP
AP
AP
FRP
H

Fra administrasjonen møtte:
Ann Kristin Vårdal Olsen
Cathrine Pedersen
Malin Westby Skoglund
Ole Frode Mikkelsgård
Siri Elisabeth Nygaard Hansen
Torleif Lindahl

Av 33 representanter møtte 32.
Endring i sakskartet:
Sak 072/19 ble behandlet etter sak 060/19.

Reidun Hagerud

Terje Verhaug

Sjur Strand
Ordfører

SAKLISTE:
Sak nr.
059/19
060/19
061/19
062/19
063/19
064/19
065/19
066/19
067/19
068/19
069/19
070/19
071/19
072/19
073/19
074/19
075/19

Sakstittel
Orientering
Godkjenning av møteprotokoll
Godkjenning av møteprotokoll
Valgløftet 2019
Strategi for helse- og omsorg
Livsgledehjem
Innføring av kultur for sunt kosthold
Tannlegevakt
Organisering av aktivitørstillinger i kommunen
Økonomisk sosialhjelp til barnefamilier
Reguleringsplan 201605 Lierfløyta 2 - Sluttbehandling
DETALJREGULERINGSPLAN FOR ROVERUD
INDUSTRIOMRÅDE, PLAN ID 201805. ENDELIG BEHANDLING.
Forslag til ny selskapsavtale - Glåmdal interkommunale
renovasjonsselskap (GIR)
Lokal læreplan for Kulturskolen i Kongsvinger 2019
Regnskap og årsberetning 2018
Grunnlagsdokument for kvalitet i Kongsvingerskolen 2019-20
Høring - Utkast til samarbeidsmodell og partnerskapsavtale
mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune
Referatsaker

Orientering
Utdeling av diplom fra Stiftelsen Miljøfyrtårn til:
· Festningen Hotel & Resort AS
· Laje Entreprenør AS avd Kongsvinger

059/19 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

23.05.2019 Kommunestyret

Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 059/19 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

060/19 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.
Innstilling fra Kommunestyret - 09.05.2019 - 057/19
Realitetsbehandling av saken utsettes.

23.05.2019 Kommunestyret

Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 060/19 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

061/19 Valgløftet 2019
Ordførers
INNSTILLING
· Kongsvinger kommunestyre slutter seg til Valgløftet 2019.
· Kongsvinger kommunestyre oppfordrer alle listekandidater om å slutte seg til
Valgløftet 2019.

23.05.2019 Kommunestyret

Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 061/19 Vedtak:
· Kongsvinger kommunestyre slutter seg til Valgløftet 2019.
· Kongsvinger kommunestyre oppfordrer alle listekandidater om å slutte seg til
Valgløftet 2019.

062/19 Strategi for helse- og omsorg
Rådmannens
INNSTILLING
1. Strategidokument 1: Hjemmebasert omsorg – tjenester i hjemmet vedtas.
2. De øvrige strategiske dokumentene leveres til politisk behandling høsten 2019.
Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 07.05.2019 - 017/19
1. Strategidokument 1: Hjemmebasert omsorg – tjenester i hjemmet vedtas.
2. De øvrige strategiske dokumentene leveres til politisk behandling høsten 2019.
Innstilling fra Formannskap - 15.05.2019 - 055/19
1. Strategidokument 1: Hjemmebasert omsorg – tjenester i hjemmet vedtas.
2. De øvrige strategiske dokumentene leveres til politisk behandling høsten 2019.

23.05.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet tok ordet før behandling av denne saken.

Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag fra Inger Noer, Venstre, foreslått av Inger Noer
Kommunestyret henstiller til administrasjonen å vurdere ordninger for at brukere skal slippe å
forholde seg til et stort antall ulike personer i hjemmetjenesten.

Votering:
· Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
· Tilleggsforslag fra Inger Noer, V, ble vedtatt med 31 (AP 13, SP 2, H 6, FRP 3, PP 2, V 1,
KRF 1, UAVH 3) mot 1 (SV 1) stemmer.
KS - 062/19 Vedtak:
1. Strategidokument 1: Hjemmebasert omsorg – tjenester i hjemmet vedtas.
2. De øvrige strategiske dokumentene leveres til politisk behandling høsten 2019.
3. Kommunestyret henstiller til administrasjonen å vurdere ordninger for at brukere skal
slippe å forholde seg til et stort antall ulike personer i hjemmetjenesten.

063/19 Livsgledehjem
Rådmannens
INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 07.05.2019 - 014/19
1. Kongsvinger kommune starter sertifisering for Livsgledehjem for to av kommunens
sykehjem, og melder dette inn til stiftelsen Livsglede for Eldre, innen fristen 1. august
2019.
2. Kostnad for tiltaket innarbeides i revidert budsjett i juni 2019.
3. Etter gjennomført sertifisering av de to første sykehjemmene, foretas det en
evaluering, som avgjør videre sertifisering av alle kommunens sykehjem/HDO.

Innstilling fra Formannskap - 15.05.2019 - 054/19
1. Kongsvinger kommune starter sertifisering for Livsgledehjem for to av kommunens
sykehjem, og melder dette inn til stiftelsen Livsglede for Eldre, innen fristen 1. august
2019.
2. Kostnad for tiltaket innarbeides i revidert budsjett i juni 2019.
3. Etter gjennomført sertifisering av de to første sykehjemmene, foretas det en
evaluering, som avgjør videre sertifisering av alle kommunens sykehjem/HDO.

23.05.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet tok ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 063/19 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune starter sertifisering for Livsgledehjem for to av kommunens
sykehjem, og melder dette inn til stiftelsen Livsglede for Eldre, innen fristen 1. august
2019.
2. Kostnad for tiltaket innarbeides i revidert budsjett i juni 2019.
3. Etter gjennomført sertifisering av de to første sykehjemmene, foretas det en
evaluering, som avgjør videre sertifisering av alle kommunens sykehjem/HDO.

064/19 Innføring av kultur for sunt kosthold
Rådmannens
INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 07.05.2019 - 013/19
Saken tas til orientering.

23.05.2019 Kommunestyret

Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag, foreslått av Eli Wathne
Be rådmannen i det videre arbeidet om å se på hvordan man kan samarbeide om kultur for
sunt kosthold også i private barnehager og i friskoler.

Nytt forslag: SV forslag, foreslått av Alejandro Pèrez
Kommunestyret ber rådmann å utarbeidet handlingsplan kosthold 2019 - 2023
Alejandro Perez, SV, trakk sitt forslag før votering.

Votering:
· Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
· Tilleggsforslag fra Eli Wathne, H, ble vedtatt med 31 (AP 13, SP 2, H 6, FRP 3, PP 1, V 1,
KRF 1, SV 1, UAVH 3) mot 1 (PP 1) stemmer.
KS - 064/19 Vedtak:
· Saken tas til orientering.
· Kommunestyret ber rådmannen i det videre arbeidet om å se på hvordan man kan
samarbeide om kultur for sunt kosthold også i private barnehager og i friskoler.

065/19 Tannlegevakt
Rådmannens
INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 07.05.2019 - 016/19
Komite for helse og omsorg ber regionsrådet ta opp saken igjen for å vurdere å få en
interkommunal tannlegevaktordning på plass.

23.05.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 065/19 Vedtak:
Kommunestyret ber regionsrådet ta opp saken igjen for å vurdere å få en interkommunal
tannlegevaktordning på plass.

066/19 Organisering av aktivitørstillinger i kommunen
Rådmannens
INNSTILLING
Saken tas til orientering

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 07.05.2019 - 015/19
· "Videre arbeid med organisering av tjenesteområdet helse og omsorg, vil gi svar på
hvordan aktivitørtjenestene skal organiseres for best effekt og størst nytteverdi".
Komite for helse og omsorg gis en statusrapportering på dette arbeidet i desember
2019.

·

Saken tas til orientering.

23.05.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet tok ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 066/19 Vedtak:
· "Videre arbeid med organisering av tjenesteområdet helse og omsorg, vil gi svar på
hvordan aktivitørtjenestene skal organiseres for best effekt og størst nytteverdi".
Komite for helse og omsorg gis en statusrapportering på dette arbeidet i desember
2019.
·

Saken tas til orientering.

067/19 Økonomisk sosialhjelp til barnefamilier
Rådmannens
INNSTILLING
Barnetrygden inntektsberegnes i behandling av økonomisk sosialhjelp.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 07.05.2019 - 018/19
1. Barnetrygden inntektsberegnes ikke i behandling av økonomisk sosialhjelp.
2. Komite for helse og omsorg ber rådmannen innarbeide kostnaden i budsjett for 2020.
Innstilling fra Formannskap - 15.05.2019 - 059/19
1. Barnetrygden inntektsberegnes ikke i behandling av økonomisk sosialhjelp.
2. Komite for helse og omsorg ber rådmannen innarbeide kostnaden i budsjett for 2020.
3. Evaluering foretas etter ett år der en redegjør for hvordan denne beregningsmodellen
har effekt på lavinntektsfamilier.
4. Kommunestyret ber om at det i forbindelse med behandling av budsjett 2020 fremmes
en sak for å vurdere innføring av aktivitetsplikt også for sosialhjelpsmottagere over 30
år.

23.05.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag sak 67, foreslått av Odd Henning Dypvik
Satsene for livsopphold for barnefamilier skal økes tilsvarende siste års økning i barnetrygden

for hvert barn.
Votering:
· Formannskapets innstilling punkt 1 ble vedtatt med 22 (AP 13, SP 2, PP 2, V 1, KRF 1,
SV 1, UAVH 2) mot 10 (H 6, FRP 3, UAVH1) stemmer. Mindretallet stemte på forslaget
fra Odd Henning Dypvik, H.
· Formannskapets innstilling punkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
KS - 067/19 Vedtak:
1. Barnetrygden inntektsberegnes ikke i behandling av økonomisk sosialhjelp.
2. Komite for helse og omsorg ber rådmannen innarbeide kostnaden i budsjett for 2020.
3. Evaluering foretas etter ett år der en redegjør for hvordan denne beregningsmodellen
har effekt på lavinntektsfamilier.
4. Kommunestyret ber om at det i forbindelse med behandling av budsjett 2020 fremmes
en sak for å vurdere innføring av aktivitetsplikt også for sosialhjelpsmottagere over 30
år.

068/19 Reguleringsplan 201605 Lierfløyta 2 - Sluttbehandling
Rådmannens
INNSTILLING
Reguleringsplan 201605 «Lierfløyta 2», datert 30.08.2017, revidert 03.05.2018, med
tilhørende bestemmelser sist revidert 06.05.2019, vedtas i medhold av plan- og
bygningsloven § 12-12.

Innstilling fra Planutvalget - 07.05.2019 - 023/19
Reguleringsplan 201605 «Lierfløyta 2», datert 30.08.2017, revidert 03.05.2018, med
tilhørende bestemmelser sist revidert 06.05.2019, vedtas i medhold av plan- og
bygningsloven § 12-12.

23.05.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: SV forslag, foreslått av Alejandro Pèrez
Saken utsettes.
Kommunestyret ber rådmann om å innhente kontrete informasjon på hvordan boligfeltet som
ville ligge utenfor bygrensa, uten service- og næringstilbud skal være klimanøytral i 2025.

Votering:
· Utsettelsesforslaget fra Alejandro Perez, SV, falt med 4 (SP 1, SV 1, UAVH 2) mot 28
(AP 13, SP 1, H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 1) stemmer.

·

Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 30 (AP 13, SP 2, H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1,
UAVH 2) mot 2 (UAVH 1, SV 1) stemmer.

KS - 068/19 Vedtak:
· Reguleringsplan 201605 «Lierfløyta 2», datert 30.08.2017, revidert 03.05.2018, med
tilhørende bestemmelser sist revidert 06.05.2019, vedtas i medhold av plan- og
bygningsloven § 12-12.

069/19 DETALJREGULERINGSPLAN FOR ROVERUD INDUSTRIOMRÅDE,
PLAN ID 201805. ENDELIG BEHANDLING.
Rådmannens
INNSTILLING
Reguleringsplan 201805 «Roverud Industriområde» datert 24.04.19, bestående av plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse, vedtas i henhold til plan- og
bygningsloven § 12-12.
Innstilling fra Planutvalget - 07.05.2019 - 024/19
Reguleringsplan 201805 «Roverud Industriområde» datert 24.04.19, bestående av plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse, vedtas i henhold til plan- og
bygningsloven § 12-12.

23.05.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 069/19 Vedtak:
Reguleringsplan 201805 «Roverud Industriområde» datert 24.04.19, bestående av plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse, vedtas i henhold til plan- og
bygningsloven § 12-12.

070/19 Forslag til ny selskapsavtale - Glåmdal interkommunale
renovasjonsselskap (GIR)
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune godkjenner GIR sitt forslag til ny selskapsavtale.

Innstilling fra Komite for Samfunnsutvikling - 08.05.2019 - 021/19
Kongsvinger kommune godkjenner GIR sitt forslag til ny selskapsavtale.

Innstilling fra Formannskap - 15.05.2019 - 058/19

Kongsvinger kommune godkjenner GIR sitt forslag til ny selskapsavtale.

23.05.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 070/19 Vedtak:
Kongsvinger kommune godkjenner GIR sitt forslag til ny selskapsavtale.

071/19 Lokal læreplan for Kulturskolen i Kongsvinger 2019
Rådmannens
INNSTILLING
Lokal læreplan for kulturskolen i Kongsvinger legges til grunn for kulturskolens drift og
utvikling.

Innstilling fra Komite for Samfunnsutvikling - 08.05.2019 - 022/19
Lokal læreplan for kulturskolen i Kongsvinger legges til grunn for kulturskolens drift og
utvikling.

Innstilling fra Komité for oppvekst - 08.05.2019 - 014/19
Lokal læreplan for kulturskolen i Kongsvinger legges til grunn for kulturskolens drift og
utvikling.

Rådmannen bes vurdere organisatorisk tilhørighet for kulturskolen.

23.05.2019 Kommunestyret

Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag fra Inger Noer, Venstre, foreslått av Inger Noer
For skolekorpsene er kulturskolen en viktig ressurs. Skolekorpsene har behov for
instrumentundervisning og skal prioriteres ved ledige elevplasser i relevante
instrumentgrupper.
Votering:
· Fellespunktet fra komiteenes innstilling ble enstemmig vedtatt.
· Tilleggspunktet i innstillingen fra komité for oppvekst ble vedtatt med 27 (AP 13, SP 2,
H 5, FRP 3, PP 2, SV 1, UAVH 1) mot 5 (H 1, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer.
· Tilleggsforslaget fra Inger Noer, V, ble vedtatt med 19 (AP 13, SP 1, H 1, V 1, KRF 1,

UAVH 2) mot 13 (SP 1, H 5, FRP 3, PP 2, SV 1, UAVH 1) stemmer.
KS - 071/19 Vedtak:
· Lokal læreplan for kulturskolen i Kongsvinger legges til grunn for kulturskolens
drift og utvikling.
· Rådmannen bes vurdere organisatorisk tilhørighet for kulturskolen.
· For skolekorpsene er kulturskolen en viktig ressurs. Skolekorpsene har behov for
instrumentundervisning og skal prioriteres ved ledige elevplasser i relevante
instrumentgrupper.

072/19 Regnskap og årsberetning 2018
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommunestyret godkjenner regnskap og årsberetning for 2018.
2. Kommunestyret tar årsmelding 2018 til orientering.
3. Årets regnskapsmessige mindreforbruk 9 145 330 kr avsettes til disposisjonsfond.
4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere disponeringen i punkt 3, i driftsbudsjett 2019.

Innstilling fra Formannskap - 15.05.2019 - 056/19
1. Kommunestyret godkjenner regnskap og årsberetning for 2018.
2. Kommunestyret tar årsmelding 2018 til orientering.
3. Årets regnskapsmessige mindreforbruk 9 145 330 kr avsettes til disposisjonsfond.
4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere disponeringen i punkt 3, i driftsbudsjett
2019.

23.05.2019 Kommunestyret

Behandling
Nytt forslag: Sak 072/19 Regnskap og årsberetning 2018, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Merknad: Et avsnitt om samarbeidet med de tillitsvalgte og trepartssamarbeidet som viser
hva som er møteflatene (forum, utvalg, etc.), hvem som er representert, hvor hyppig det er
møter osv., skal omtales i forbindelse med regnskap og årsberetning.
Nytt forslag: SV forslag i forbindelse med Ap tilleggsforslag, foreslått av Alejandro Pèrez
Vi avventer inn til kontrollutvalgets rapport blir presentert til KS om saken som også kan
omfatte samarbeid med tillitsvalgte og trepartssamarbeid.
Alejandro Perez, SV, trakk sitt forslag før votering.
Votering:
· Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

·

Tilleggsforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble vedtatt med 30 (AP 13, SP 2, H 6, FRP
1, PP 2, V 1, KRF 1, SV 1, UAVH 3) mot 2 (FRP 2) stemmer.

KS - 072/19 Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner regnskap og årsberetning for 2018.
2. Kommunestyret tar årsmelding 2018 til orientering.
3. Årets regnskapsmessige mindreforbruk 9 145 330 kr avsettes til disposisjonsfond.
4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere disponeringen i punkt 3, i driftsbudsjett
2019.
5. Et avsnitt om samarbeidet med de tillitsvalgte og trepartssamarbeidet som viser hva
som er møteflatene (forum, utvalg, etc.), hvem som er representert, hvor hyppig det er
møter osv., skal omtales i forbindelse med regnskap og årsberetning.

073/19 Grunnlagsdokument for kvalitet i Kongsvingerskolen 2019-20
Rådmannens
INNSTILLING
Grunnlagsdokument for kvalitet i Kongsvingerskolen 2019-20 tas til orientering.
Ny fordelingsmodell for Kongsvingerskolen vedtas med virkning fra 1.8.19.
Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere budsjettrammen for grunnskolene i henhold
til tabelloppsett i saken.

·
·
·

Innstilling fra Komité for oppvekst - 26.03.2019 - 011/19
· Grunnlagsdokument for kvalitet i Kongsvingerskolen 2019-20 tas til orientering.

·

Ny fordelingsmodell for Kongsvingerskolen vedtas med virkning fra 1.8.19.

·

Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere budsjettrammen for grunnskolene i
henhold til tabelloppsett i saken.

·

Grunnlagsdokumentet viser strukturer som bør evalueres og revideres årlig.
Rådmannen bes komme tilbake med et forslag til evalueringsprosess.

·

Første evaluering bør foreligge i november 2019, deretter årlig i slutten av hvert
skoleår.

Innstilling fra Formannskap - 03.04.2019 - 038/19
· Grunnlagsdokument for kvalitet i Kongsvingerskolen 2019-20 tas til orientering.
· Ny fordelingsmodell for Kongsvingerskolen vedtas med virkning fra 1.8.19.
· Rådmannen justerer budsjettrammen for grunnskolene i henhold til tabelloppsett i
saken, og legger dette fram i sak til politisk behandling i forbindelse med
budsjettrevideringen i juni.
· Grunnlagsdokumentet viser strukturer som bør evalueres og revideres årlig.
Rådmannen bes komme tilbake med et forslag til evalueringsprosess.
· Første evaluering bør foreligge i november 2019, deretter årlig i slutten av hvert
skoleår.

·

Jamfør Forskrift til opplæringsloven § 1-1 andre ledd skal skoleeier legge frem forskrift
til politisk behandling dersom skoleeier benytter seg av muligheten til å omdisponere
inntil fem prosent av timene i fagene, dvs endre fag- og timefordelingen med inntil
fem prosent.

23.05.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag, foreslått av Margrethe Haarr
Saken sendes tilbake til rådmann for ny vurdering
Rådmann bes komme tilbake med en ny sak angående fordelingsmodell for
Kongsvingerskolen, med disse forutsetningene:
- Fordelingsmodellen skal ikke inneholde vesentlige endringer av skoletider/busstider, og
ikke har noe lavere timetall enn i dagens ordning.
- Fordelingsmodellen skal være en økonomisk fordelingsmodell som setter mål og rammer
for en rettferdig fordeling, samt prinsippene for gjennomføringen av modellen.
Saken skal være klar for behandling i kommunestyret 20.6.19.

Votering:
Forslaget fra Margrethe Haarr, SP, ble enstemmig vedtatt.
KS - 073/19 Vedtak:
Saken sendes tilbake til rådmann for ny vurdering
Rådmann bes komme tilbake med en ny sak angående fordelingsmodell for
Kongsvingerskolen, med disse forutsetningene:
- Fordelingsmodellen skal ikke inneholde vesentlige endringer av skoletider/busstider, og
ikke har noe lavere timetall enn i dagens ordning.
- Fordelingsmodellen skal være en økonomisk fordelingsmodell som setter mål og rammer
for en rettferdig fordeling, samt prinsippene for gjennomføringen av modellen.
Saken skal være klar for behandling i kommunestyret 20.6.19.

074/19 Høring - Utkast til samarbeidsmodell og partnerskapsavtale mellom
kommunene og Innlandet fylkeskommune
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune gir sin tilslutning til oversendt utkast til partnerskapsavtale mellom
kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune.
Innstilling fra Formannskap - 15.05.2019 - 061/19
Kongsvinger kommune gir sin tilslutning til oversendt utkast til partnerskapsavtale mellom

kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

23.05.2019 Kommunestyret

Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 074/19 Vedtak:
Kongsvinger kommune gir sin tilslutning til oversendt utkast til partnerskapsavtale mellom
kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

075/19 Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.

23.05.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 075/19 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

