KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Møtedato:

20.06.2019

Møtested:

Kommunestyresalen på rådhuset

Møtetid:

Kl. 09:00 - 18:00
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Alejandro Pèrez
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H
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SP
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Forfall:
Martin Skogrand
Geir Ove Aasum
Martin Hanestad
Øystein Østgaard
Reidun Hagerud

Parti
AP
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PP

Vararepresentanter:
Reidun Thøger-Andresen

Parti
AP

Tom Arne Strandberg
Leif Mikael Næss
Peder Næs
Eirik Ross

FRP
H
H
PP

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

Av 33 medlemmer møtte 33.
PERMISJON
Svein Bjørklund var innvilget permisjon fram til kl 10.00 og fra kl 16.00.
Øystein Hanevik ble innvilget permisjon fra kl 13.30.
Odd Henning Dypvik ble innviget permisjon fra kl 15.00.
Tommy Smedtorp ble innvilget permisjon fra kl 15.00.
Helge Thomassen ble innvilget permisjon fra kl 15.00 til 15.45.
Reidun Thøger-Andresen ble innvilget permisjon fra kl 16.00.
Leif Mikael Næss ble innvilget permisjon fra kl 16.30.
Henning Kjøk ble innvilget permisjon fra kl 17.30.
ENDRINGER PÅ SAKSKARTET
· Sak 079/19 ble behandlet etter sak 095/19.
· Sak 093/19 ble trukket fra sakskartet etter at saken ble vedtatt sendt tilbake til
administrasjonen i formannskapets vedtak i sak 084/19 den 20.06.2019.
· Sak 097/19 ble behandlet før sak 076/19. Sak 097/19 ble behandlet bak lukkede dører jf
kommunelovens § 31 punkt 3.

Alejandro Perez, SV

Inger Noer, V

Sjur Strand
Ordfører

SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
Orientering - Status budsjett og økonomi
076/19
Godkjenning av møteprotokoll
077/19
Revidering budsjett 2019 -2
078/19
Rapportering 1 tertial 2019
079/19
Avklaring av forutsetninger for videre utvikling av et byhotell
med tilhørende fasiliteter
080/19
Reguleringsplan 201808 - Omsorgsboliger Holt detaljregulering - sluttbehandling
081/19
Økonomisk fordelingsmodell for kommunale skoler i
Kongsvinger
082/19
Oppfølging av tilsyn - kommunale tjenester til personer med
samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
083/19
Husbankens boligsosiale virkemidler
084/19
Morgendagens aktivitetssenter - utvikling og etablering
085/19
Fremtidig digital plattform for frivillighet i Kongsvinger
kommune
086/19
Etablering av Næring- og eiendomsutviklingsfond
087/19
Tildeling av kultur og samfunnsutviklingsmidler 1. halvår 2019
088/19
Deltagelse i grunneiersamarbeid og aksjeselskap
089/19
Anskaffelsesstrategi for Regionalt innkjøp i
Kongsvingerregionen
090/19
Reguleringsplan 201607 Torgersrud massetak - detaljregulering
med konsekvensutredning - sluttbehandling
091/19
Ny lokal forskrift for bruk av vannskuter
092/19
Status Vannområde Glomma og Grensevassdragene - Mindre
avløpsanlegg
094/19
Utnevnelse av vigsler
095/19
Oppfølging av politiske vedtak - status pr 1.kvartal 2019
096/19
Sammenslåing av aksjeselskaper
097/19

Tilsetting av rådmann
Interpellasjon fra SV

Unntatt
offentlighet

Orientering - Status budsjett og økonomi
09.00 - 10.00
STATUS BUDSJETT OG ØKONOMI
Involvering av kommunestyret i forbindelse med avlysningen av Strategikonferansen 2019

076/19 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 076/19 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

077/19 Revidering budsjett 2019 -2
Rådmannens
INNSTILLING
1. Driftsbudsjettet 2019 justeres i henhold til oppstillingen i saksvurderingen nedenfor.
2. Investeringsbudsjettet 2019 justeres i henhold til oppstillingen i saksvurderingen nedenfor.
3. Flyktning- og inkluderingsenheten legges inn under enheten NAV, men opprettholdes som eget
kostnadssted.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 072/19
1. Driftsbudsjettet 2019 justeres i henhold til oppstillingen i saksvurderingen nedenfor.
2. Investeringsbudsjettet 2019 justeres og tas av tomteutviklingsfondet.
3. Flyktning- og inkluderingsenheten legges inn under enheten NAV, men opprettholdes som
eget kostnadssted.
4. Innmelding av to institusjoner til Livsgledesertifisering, kr 112.000,- dekkes av redusert
avsetning til disposisjonsfond.
5. Rådmannens bes utarbeide en langtidsplan for vedlikehold av kommunale idrettsanlegg i
samarbeid med idrettsrådet. Dette skal sikre forutsigbarhet og likebehandling.
6. 37 500,- settes av til ferdigstillelse av friidrettsbanen.
· Rammen skal dekke maling, gulvbelegg klubbhuset og nødvendig utstyr.
· Dekkes inn ved reduksjon avsetting disposisjonsfond

20.06.2019 Kommunestyret

Merknad i sak
Ungdomsrådet tok ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Nytt forslag: Sak 077/19 Revidering av budsjett, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Det settes av 175.000,- til digital plattform for frivillighet. Tas av disposisjonsfond.
Nytt forslag: Fellesforslag fra kommunestyret , utformet av gruppeledere fra alle politiske
partier
Inntil kr 100.000,- kr avsettes til fane til KUSK
Det nedsettes en gruppe som jobber med utforming av forslag, inkl i gruppa skal det være
elevrådsrepresentanter og ungdomsrådet
Sentrum videregående skole inviteres til å ta på seg designutforming
Komite for oppvekst holdes orientert om prosessen
Votering:
· Punktene 1, 2, 4, 5 og 6 i formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.
· Punkt 3 i formannskapets innstilling ble vedtatt tatt bort med 20 (AP 13, SP 2, PP 2, UAVH 3)
mot 13 (AP 1, H 6, FRP 3, V 1, KRF 1, SV 1) stemmer.
· Fellesforslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.
· Forslag fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble vedtatt med 21 (AP 14, SP 2, PP 2, SV 1, UAVH 2) mot
12 (H 6, FRP 3, V 1, KRF 1, UAVH 1) stemmer.
KS - 077/19 Vedtak:
1. Driftsbudsjettet 2019 justeres i henhold til oppstillingen i saksvurderingen nedenfor.
2. Investeringsbudsjettet 2019 justeres og tas av tomteutviklingsfondet.
3. Innmelding av to institusjoner til Livsgledesertifisering, kr 112.000,- dekkes av redusert
avsetning til disposisjonsfond.
4. Rådmannens bes utarbeide en langtidsplan for vedlikehold av kommunale idrettsanlegg i
samarbeid med idrettsrådet. Dette skal sikre forutsigbarhet og likebehandling.
5. 37 500,- settes av til ferdigstillelse av friidrettsbanen.
· Rammen skal dekke maling, gulvbelegg klubbhuset og nødvendig utstyr.
· Dekkes inn ved reduksjon avsetting disposisjonsfond
6. Det settes av 175.000,- til digital plattform for frivillighet. Tas av disposisjonsfond.
7. Inntil kr 100.000,- kr avsettes til fane til KUSK. Det nedsettes en gruppe som jobber med
utforming av forslag, inkl i gruppa skal det være elevrådsrepresentanter og ungdomsrådet.
Sentrum videregående skole inviteres til å ta på seg designutforming. Komite for oppvekst
holdes orientert om prosessen.

078/19 Rapportering 1 tertial 2019
Rådmannens
INNSTILLING
Rapportering 1 tertial 2019 tas til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 071/19
Rapportering 1 tertial 2019 tas til orientering.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 078/19 Vedtak:
Rapportering 1 tertial 2019 tas til orientering.

079/19 Avklaring av forutsetninger for videre utvikling av et byhotell med
tilhørende fasiliteter
Rådmannens
INNSTILLING
Kommunestyret legger følgende forutsetninger til grunn for videre utvikling av et byhotell med
tilhørende fasiliteter:
1. Kongsvinger kommune ønsker ikke å eie eller leie parkeringsplasser i en parkeringskjeller
under hotellet.
2. Det skal jobbes videre med ideen om bygarasje som en del av prosjektutviklingen for å se
om dette kan bli en løsning som utløser flere synergier.
3. Det skal vurderes en løsning med en firesals kinoløsning som kan ligge uavhengig, men
nært Rådhus-teatret. Antall kinosaler skal vurderes i forhold til hotellets behov og i lys av
kommunens økonomiske handlingsrom. Selv om et slikt kinosenter kan ligge uavhengig
av Rådhus-Teatret må det sees på om det er mulig å hente ut synergier med de
investeringer som allerede er gjort i Rådhus-Teatret knyttet til kiosk og toaletter.
4. Investeringene knyttet til en oppgradering av Rådhus-Teatret skal kvalitetssikres slik at
det tilrettelegges for kulturlivets behov, samtidig som synergier opp mot hotellets behov
skal klarlegges.
5. Løsningen med en konferansesal/flersalsløsning som kan dra nytte av synergier mellom
hotellets, kommunes og kulturlivets behov skal videreutvikles.
6. Det skal jobbes videre med en modell der kommunen blir byggherre for et separat bygg
som består av konferanse og kino der kommunen enten skal eie bygget og delvis leie ut
eller overdra konferansedelen til hotellet. Det forutsettes her vederlag til markedspris.
Konsekvenser knyttet til leie kontra salg av konferansedelen i forhold til
merverdiavgiftskompensasjonsloven og lov om merverdiavgift må vurderes nærmere før
endelig modell fastsettes.
7. Økonomiske vurderinger knyttet til investeringer og drift av både kinosenter, flerbrukssal,
oppgradering av Rådhus-Teatret, parkeringsløsning og teknisk infrastruktur må
kvalitetssikres som en del av prosjektutviklingen, og i et tett samspill med både utbygger
og driver av hotellet. Kommunens økonomiske utfordringer framover er store, og
intensjonen rundt en slik dialog skal være at utbygger av hotellet skal ta sin andel av
kostnader til bygg, parkering og teknisk infrastruktur.
8. Vurderinger knyttet til kommunens eventuell økonomiske forpliktelser knyttet til et
byhotell med tilhørende fasiliteter må sees i lys av kommunens økonomiske bæreevne
framover, og løftes inn i kommende økonomiplanprosesser.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 076/19
Kommunestyret legger følgende forutsetninger til grunn for videre utvikling av et byhotell med
tilhørende fasiliteter:
1. Det skal jobbes videre med ideen om bygarasje som en del av prosjektutviklingen for å se
om dette kan bli en løsning som utløser flere synergier. Dersom dette ikke lykkes, kan det
være aktuelt at Kongsvinger kommune vurderer å eie eller leie parkeringsplasser i en
parkeringskjeller under hotellet.
2. Det skal vurderes en løsning med en firesals kinoløsning som kan ligge uavhengig, men
nært Rådhus-teatret. Antall kinosaler skal vurderes i forhold til hotellets behov og i lys av
kommunens økonomiske handlingsrom. Selv om et slikt kinosenter kan ligge uavhengig
av Rådhus-Teatret må det sees på om det er mulig å hente ut synergier med de
investeringer som allerede er gjort i Rådhus-Teatret knyttet til kiosk og toaletter.
3. Investeringene knyttet til en oppgradering av Rådhus-Teatret skal kvalitetssikres slik at
det tilrettelegges for kulturlivets behov, samtidig som synergier opp mot hotellets behov
skal klarlegges.
4. Løsningen med en konferansesal/flersalsløsning som kan dra nytte av synergier mellom
hotellets, kommunes og kulturlivets behov skal videreutvikles.
5. Det skal jobbes videre med en modell der kommunen blir byggherre for et separat bygg
som består av konferanse og kino der kommunen enten skal eie bygget og delvis leie ut
eller overdra konferansedelen til hotellet. Det forutsettes her vederlag til markedspris.
Konsekvenser knyttet til leie kontra salg av konferansedelen i forhold til
merverdiavgiftskompensasjonsloven og lov om merverdiavgift må vurderes nærmere før
endelig modell fastsettes.
6. Økonomiske vurderinger knyttet til investeringer og drift av både kinosenter, flerbrukssal,
oppgradering av Rådhus-Teatret, parkeringsløsning og teknisk infrastruktur må
kvalitetssikres som en del av prosjektutviklingen, og i et tett samspill med både utbygger
og driver av hotellet. Kommunens økonomiske utfordringer framover er store, og
intensjonen rundt en slik dialog skal være at utbygger av hotellet skal ta sin andel av
kostnader til bygg, parkering og teknisk infrastruktur.
7. Vurderinger knyttet til kommunens eventuell økonomiske forpliktelser knyttet til et
byhotell med tilhørende fasiliteter må sees i lys av kommunens økonomiske bæreevne
framover, og løftes inn i kommende økonomiplanprosesser.

20.06.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Ungdomsrådet har levert et notat til saken da de selv ikke hadde anledning til å være tilstede.
Behandling
Nytt forslag: Forslag fra PP, foreslått av Eirik Ross
Pensjonistpartiet fremmer forslag om at hele prosjektet med hotell i byparken avsluttes, også pga
kommunens økonomiske utfordringer.
Nytt forslag: Tillegg/endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 1, 2 og 5, foreslått av
Eli Wathne
Punkt 1. Siste setning strykes.
Det legges til en ny setning: En bygarasje må sees i sammenheng med reduksjon av
overflateparkering og frigjøring av tomtearealer.
Punkt 2. Setning 2 revideres til: Antall kinosaler skal vurderes i forhold til kommunens, innbyggernes
og hotellets behov og i lys av kommunens økonomiske handlingsrom.
Tilleggspunkt til punkt 5: De ulike modellene for eierskap/utleie konsekvensutredes med fordeler og
ulemper for hver enkelt modell.
Nytt forslag: Nytt punkt (9) til rådmannens innstilling - Fellesforslag fra SV og uavhengig
representant Øystein Hanevik, foreslått av Øystein Hanevik
Nytt punkt: Det skal utredes hvorvidt en beliggenhet på dagens parkeringsplass ved rådhuset i
stedet for Byparken vil være bedre for Kongsvinger kommune og byens befolkning. Den totale
nytteverdien skal måles i forhold til byutvikling, bevaring av grøntarealer, kulturtilbud,
omdømmebygging, folkehelse, synergieffekter for øvrig næringsliv i byen og prosjektets
lønnsomhet og bærekraft.
Nytt forslag: SV tilleggsforslag og endringsforslag, foreslått av Alejandro Pèrez
Endringsforslag punkt 1
1. En hvert miljø skadelig inngrep i det grønne arealet som bysentrum har forutser at det
kompenseres med tilsvarende arealer som omgjøres til grønne i andre områder i by sentrum.
Tilleggsforslag
8. Kommune ber rådmann igangsette et prosess for å avklare om det er mulig å bygge et
parkeringshus i tre som er funksjonsdyktig og som gir løsninger som er beskrevet i
markeringsbehov.
Votering:
· Forslaget fra Eirik Ross, PP, falt med 22 (AP 12, SP 1, H 4, FRP 3, V 1, UAVH 1) mot 5 (PP 2,
KRF 1, SV 1, UAVH 1) stemmer.
· Formannskapets innstilling, korrigert med tilleggs/endringsforslag fra Eli Wathne, H, ble
vedtatt med 24 (AP 12, SP 1, H 4, FRP 3, V 1, SV 1, UAVH 2) mot 3 (PP 2, KRF 1) stemmer.
· Fellesforslag fra Alejandro Perez, SV og Øystein Hanevik, UAVH, falt med 21 (AP 12, SP 1, H
4, FRP 3, V 1) mot 6 (PP 2, KRF 1, SV 1, UAVH 2) stemmer.
· Tilleggs- og endringsforslag fra Alejandro Perez, SV, ble vedtatt lagt til som notat på saken
med 21 (AP 12, SP 1, H 3, FRP 3, V 1, UAVH 1) mot 6 (H 1, PP 2, KRF 1, SV 1, UAVH 1)
stemmer.

KS - 079/19 Vedtak:

Kommunestyret legger følgende forutsetninger til grunn for videre utvikling av et byhotell med
tilhørende fasiliteter:
1. Det skal jobbes videre med ideen om bygarasje som en del av prosjektutviklingen for å se
om dette kan bli en løsning som utløser flere synergier. En bygarasje må sees i
sammenheng med reduksjon av overflateparkering og frigjøring av tomtearealer.
2. Det skal vurderes en løsning med en firesals kinoløsning som kan ligge uavhengig, men
nært Rådhus-teatret. Antall kinosaler skal vurderes i forhold til kommunens, innbyggernes
og hotellets behov og i lys av kommunens økonomiske handlingsrom. Selv om et slikt
kinosenter kan ligge uavhengig av Rådhus-Teatret må det sees på om det er mulig å hente
ut synergier med de investeringer som allerede er gjort i Rådhus-Teatret knyttet til kiosk
og toaletter.
3. Investeringene knyttet til en oppgradering av Rådhus-Teatret skal kvalitetssikres slik at
det tilrettelegges for kulturlivets behov, samtidig som synergier opp mot hotellets behov
skal klarlegges.
4. Løsningen med en konferansesal/flersalsløsning som kan dra nytte av synergier mellom
hotellets, kommunes og kulturlivets behov skal videreutvikles.
5. Det skal jobbes videre med en modell der kommunen blir byggherre for et separat bygg
som består av konferanse og kino der kommunen enten skal eie bygget og delvis leie ut
eller overdra konferansedelen til hotellet. Det forutsettes her vederlag til markedspris.
Konsekvenser knyttet til leie kontra salg av konferansedelen i forhold til
merverdiavgiftskompensasjonsloven og lov om merverdiavgift må vurderes nærmere før
endelig modell fastsettes. De ulike modellene for eierskap/utleie konsekvensutredes med
fordeler og ulemper for hver enkelt modell.
6. Økonomiske vurderinger knyttet til investeringer og drift av både kinosenter, flerbrukssal,
oppgradering av Rådhus-Teatret, parkeringsløsning og teknisk infrastruktur må
kvalitetssikres som en del av prosjektutviklingen, og i et tett samspill med både utbygger
og driver av hotellet. Kommunens økonomiske utfordringer framover er store, og
intensjonen rundt en slik dialog skal være at utbygger av hotellet skal ta sin andel av
kostnader til bygg, parkering og teknisk infrastruktur.
7. Vurderinger knyttet til kommunens eventuell økonomiske forpliktelser knyttet til et
byhotell med tilhørende fasiliteter må sees i lys av kommunens økonomiske bæreevne
framover, og løftes inn i kommende økonomiplanprosesser.

080/19 Reguleringsplan 201808 - Omsorgsboliger Holt - detaljregulering sluttbehandling
Rådmannens
INNSTILLING
Reguleringsplan 201808 «Omsorgsboliger Holt», plankart datert 10.04.2019, med tilhørende
bestemmelser datert 08.04.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
Planavgrensningen til regulert areal, inkl. grøntareal, justeres slik at den går i grensen ved gjerdet
mot skøytebanen.
Innstilling fra Planutvalget - 11.06.2019 - 029/19
Reguleringsplan 201808 «Omsorgsboliger Holt», plankart datert 10.04.2019, med tilhørende
bestemmelser datert 08.04.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
Planavgrensningen til regulert areal, inkl. grøntareal, justeres slik at den går i grensen ved gjerdet

mot skøytebanen.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 080/19 Vedtak:
Reguleringsplan 201808 «Omsorgsboliger Holt», plankart datert 10.04.2019, med tilhørende
bestemmelser datert 08.04.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
Planavgrensningen til regulert areal, inkl. grøntareal, justeres slik at den går i grensen ved gjerdet
mot skøytebanen.

081/19 Økonomisk fordelingsmodell for kommunale skoler i Kongsvinger
Rådmannens
INNSTILLING
Revidert økonomisk fordelingsmodell for skolene i Kongsvinger kommune innføres med virkning fra
og med 1. august 2019.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 070/19
Den økonomiske fordelingsmodellen - politisk del, vedtas med disse endringene:
Endring av punkt:
- Mål 1: Elevene i Kongsvingerskolen skal ha et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud, uavhengig
av hvilken skole de går på.
Nytt mål:
- Mål 5: Sikre at tidlig innsats prioriteres.
Strykes:
- Prinsipp: det skal tilrettelegges for tidlig innsats og tilpasset opplæring
Endringsforslag punkt 4 under konsekvens:
- ... lønnskostnader som følge av ansiennitet og kompetanse mellom skolene.
Endringsforslag:
- konsekvens punkt 2 flyttes til konsekvens punkt 5.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.

KS - 081/19 Vedtak:
Den økonomiske fordelingsmodellen - politisk del, vedtas med disse endringene:
Endring av punkt:
- Mål 1: Elevene i Kongsvingerskolen skal ha et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud, uavhengig
av hvilken skole de går på.
Nytt mål:
- Mål 5: Sikre at tidlig innsats prioriteres.
Strykes:
- Prinsipp: det skal tilrettelegges for tidlig innsats og tilpasset opplæring
Endringsforslag punkt 4 under konsekvens:
- ... lønnskostnader som følge av ansiennitet og kompetanse mellom skolene.
Endringsforslag:
- konsekvens punkt 2 flyttes til konsekvens punkt 5.

082/19 Oppfølging av tilsyn - kommunale tjenester til personer med
samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
Rådmannens
INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 069/19
· Saken tas til orientering.
·

Rutinene som beskrives i saken implementeres i strategidokument nr. 3 i Strategiplan for
fremtidens helse- og omsorgstjenester.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 082/19 Vedtak:
· Saken tas til orientering.
·

Rutinene som beskrives i saken implementeres i strategidokument nr. 3 i Strategiplan for
fremtidens helse- og omsorgstjenester.

083/19 Husbankens boligsosiale virkemidler
Rådmannens
INNSTILLING
1. De boligsosiale tilskuddsmidlene som fra 2020 går inn i kommunens rammeoverføringer,
øremerkes det boligsosiale arbeidet. Dette gjelder:
· Tilskudd til etablering, årlig inntil kr. 3 000 000
· Tilskudd til tilpasning, årlig inntil kr. 1 000 000. Ved behov for økte rammer og
innvilgede økte tilskudd, skal summen justeres opp.
· Tilskudd til utredning og prosjektering, årlig inntil kr. 500 000
Tilskuddsmidlene legges inn i NAVs budsjett fra og med 2020.
2. Kongsvinger kommune skal aktivt søke og bruke midler til utredning, prosjektering og
tilpasning som en del av arbeidet for å dreie tjenestetilbudet mot hjemmebasert omsorg.
3. Barnefamilier skal fortsatt prioriteres i det boligsosiale arbeidet.
4. Velferdsteknologiske løsninger skal prioriteres ved utredning og tilpasning.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 04.06.2019 - 021/19
1. De boligsosiale tilskuddsmidlene som fra 2020 går inn i kommunens rammeoverføringer,
øremerkes det boligsosiale arbeidet. Dette gjelder:
· Tilskudd til etablering, årlig inntil kr. 3 000 000
· Tilskudd til tilpasning, årlig inntil kr. 1 000 000. Ved behov for økte rammer og
innvilgede økte tilskudd, skal summen justeres opp.
· Tilskudd til utredning og prosjektering, årlig inntil kr. 500 000
Tilskuddsmidlene legges inn i NAVs budsjett fra og med 2020.
2. Kongsvinger kommune skal aktivt søke og bruke midler til utredning, prosjektering og
tilpasning som en del av arbeidet for å dreie tjenestetilbudet mot hjemmebasert omsorg.
3. Barnefamilier skal fortsatt prioriteres i det boligsosiale arbeidet.
4. Velferdsteknologiske løsninger skal prioriteres ved utredning og tilpasning.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 068/19
1. De boligsosiale tilskuddsmidlene som fra 2020 går inn i kommunens rammeoverføringer,
øremerkes det boligsosiale arbeidet. Dette gjelder:
· Tilskudd til etablering, årlig inntil kr. 3 000 000
· Tilskudd til tilpasning, årlig inntil kr. 1 000 000. Ved behov for økte rammer og
innvilgede økte tilskudd, skal summen justeres opp.
· Tilskudd til utredning og prosjektering, årlig inntil kr. 500 000
Tilskuddsmidlene legges inn i NAVs budsjett fra og med 2020.
2. Kongsvinger kommune skal aktivt søke og bruke midler til utredning, prosjektering og
tilpasning som en del av arbeidet for å dreie tjenestetilbudet mot hjemmebasert omsorg.
3. Barnefamilier skal fortsatt prioriteres i det boligsosiale arbeidet.
4. Velferdsteknologiske løsninger skal prioriteres ved utredning og tilpasning.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 083/19 Vedtak:
1. De boligsosiale tilskuddsmidlene som fra 2020 går inn i kommunens rammeoverføringer,
øremerkes det boligsosiale arbeidet. Dette gjelder:
· Tilskudd til etablering, årlig inntil kr. 3 000 000
· Tilskudd til tilpasning, årlig inntil kr. 1 000 000. Ved behov for økte rammer og
innvilgede økte tilskudd, skal summen justeres opp.
· Tilskudd til utredning og prosjektering, årlig inntil kr. 500 000
Tilskuddsmidlene legges inn i NAVs budsjett fra og med 2020.
2. Kongsvinger kommune skal aktivt søke og bruke midler til utredning, prosjektering og
tilpasning som en del av arbeidet for å dreie tjenestetilbudet mot hjemmebasert omsorg.
3. Barnefamilier skal fortsatt prioriteres i det boligsosiale arbeidet.
4. Velferdsteknologiske løsninger skal prioriteres ved utredning og tilpasning.

084/19 Morgendagens aktivitetssenter - utvikling og etablering
Rådmannens
INNSTILLING
Rådmannen arbeider videre med muligheten for etablering av Morgendagens aktivtetssenter ved:
· Etablering av en Frivilligsentral med statlig tilskudd fra 2020
· Vurdering av egnede sentrale kommunale lokaler, eller mulighet for leie av lokaler
· Vurdering av muligheten for innarbeidelse i budsjett og økonomiplan fra 2020

Innstilling fra Komite for Samfunnsutvikling - 11.06.2019 - 027/19
Rådmannen arbeider videre med muligheten for etablering av Morgendagens aktivtetssenter ved:
· Etablering av en Frivilligsentral med statlig tilskudd fra 2020
· Vurdering av egnede sentrale kommunale lokaler, eller mulighet for leie av lokaler.
Resultat av vurderinger legges frem for FS 18.09.19.
· Rådmann innarbeider lønn- og driftsutgifer i budsjett og økonomiplan fra 2020

20.06.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Ungdomsrådet tok ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Nytt forslag: Forslag fra Kongsvinger høyre, foreslått av Eva Kristin Snare
Kulepunkt 3 endres til «Budsjett for etablering og drift av Morgendagens aktivitetssenter utarbeides
høsten 2019. Tiltaket tas deretter til vurdering i budsjett og økonomiplan for 2020»
Nytt forslag: SV tilleggsforslag, foreslått av Alejandro Pèrez
8. Kongsvinger kommune utvide frivillighetssentral til å gi dekningsgrad også for
ungdomsbefolkning i kommune.
Nytt forslag: Forslag om evaluering fra Venstre, foreslått av Inger Noer
Saken skal inneholde en evaluering av eksisterende Frivilligsentral
Nytt forslag: Forslag om avventing fra Venstre, foreslått av Inger Noer
Vente med endelig avgjørelse i saken til etter at statsbudsjettet for 2020 har klarlagt om det er
aktuelt med 1 eller 2 kommunale frivilligsentraler.
Nytt forslag: Kongsvinger FrP, foreslått av Johan Aas
Etablering av en Frivilligsentral med statlig tilskudd fra 2020
Vurdering av egnede sentrale kommunale lokaler, eller mulighet for leie av lokaler
Vurdering av muligheten for innarbeidelse i budsjett og økonomiplan fra 2020
Votering:
Inger Noer, V, trakk sitt forslag om avventing.
Innstilling fra komité for samfunnsutvikling ble satt opp mot forslag fra Johan Aas, FRP.
Innstillingen fra komité for samfunnsutvikling ble vedtatt med 19 (AP 14, SP 2, PP 2, SV 1) mot 13 (H

6, FRP 3, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer.
Kulepunkt nr 3 i innstillingen fra komité for samfunnsutvikling ble satt opp mot forslag fra Eva Snare,
H.
Kulepunkt nr 3 i innstillingen fra komité for samfunnsutvikling ble vedtatt med 19 (AP 14, SP 2, PP 2,
SV 1) mot 13 (H 6, FRP 3, V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer.
Tilleggsforslag fra Alejandro Perez, SV, ble vedtatt med 24 (AP 14, H 4, PP 2, KRF 1, SV 1, UAVH 2)
mot 8 (SP 2, H 2, FRP 3, V 1) stemmer.
Tilleggsforslag om evaluering fra Inger Noer, V, ble vedtatt med 31 (AP 13, SP 2, H 6, FRP 3, PP 2, V
1, KRF 1, SV 1, UAVH 2) mot 1 (AP 1) stemmer.
KS - 084/19 Vedtak:
Rådmannen arbeider videre med muligheten for etablering av Morgendagens aktivtetssenter ved:
· Etablering av en Frivilligsentral med statlig tilskudd fra 2020
· Vurdering av egnede sentrale kommunale lokaler, eller mulighet for leie av lokaler.
Resultat av vurderinger legges frem for FS 18.09.19.
· Rådmann innarbeider lønn- og driftsutgifer i budsjett og økonomiplan fra 2020
· Kongsvinger kommune utvider frivillighetssentral til å gi dekningsgrad også for
ungdomsbefolkning i kommunen.
· Saken skal inneholde en evaluering av eksisterende Frivilligsentral.

085/19 Fremtidig digital plattform for frivillighet i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
Midler til tiltaket digital plattform for frivillighet vurderes i forbindelse med budsjett og
økonomiplan for 2020-2023.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 077/19
Rådmannen bes innhente tilbud på en løsning for digital frivillighet for Kongsvinger kommune, der
det legges opp til en gradvis utrulling ut fra tilbud og erfaring med oppstart oktober 2019. Den
økonomiske rammen for oppstart settes til kr. 175.000 inkl. arbeidsinnsats fra Kongsvinger
kommune. Beløpet dekkes av redusert avsetning til disposisjonsfond.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag fra Kongsvinger høyre, foreslått av Eva Kristin Snare
Vi ønsker å opprettholde rådmannens forslag.

Votering:
Fomannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Eva Snare, H.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 (AP 14, SP 2, PP 2, SV 1) mot 13 (H 6, FRP 3, V 1, KRF
1, UAVH 2) stemmer.
KS - 085/19 Vedtak:
Rådmannen bes innhente tilbud på en løsning for digital frivillighet for Kongsvinger kommune, der

det legges opp til en gradvis utrulling ut fra tilbud og erfaring med oppstart oktober 2019. Den
økonomiske rammen for oppstart settes til kr. 175.000 inkl. arbeidsinnsats fra Kongsvinger
kommune. Beløpet dekkes av redusert avsetning til disposisjonsfond.

086/19 Etablering av Næring- og eiendomsutviklingsfond
Rådmannens
INNSTILLING

1. Kongsvinger kommune skal bruke næring- og eiendomsutviklingsfondet til å støtte nye
prosjekter. Det kan være ordinære næringsutviklingsprosjekter eller prosjekter innen
eiendomsutvikling.
2. I prosjekter hvor det er ønskelig å samarbeide med andre aktører kan det være aktuelt å
utrede aksjeselskap som organisasjonsform.
3. Bruk av fondsmidler og etablering av eventuelle aksjeselskap besluttes av kommunestyret.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 078/19
1. Kongsvinger kommune skal bruke næring- og eiendomsutviklingsfondet til å støtte nye
prosjekter. Det kan være ordinære næringsutviklingsprosjekter eller prosjekter innen
eiendomsutvikling.
2. I prosjekter hvor det er ønskelig å samarbeide med andre aktører kan det være aktuelt å
utrede aksjeselskap som organisasjonsform.
3. Bruk av fondsmidler og etablering av eventuelle aksjeselskap besluttes av kommunestyret.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Etablering av Næring- og eiendomsutviklingsfond., foreslått av Ole Martin
Knashaug
1. Kongsvinger kommune skal bruke næring- og eiendomsutviklingsfondet til å støtte nye og
eksisterende prosjekter. Det kan være ordinære næringsutviklingsprosjekter eller prosjekter innen
eiendomsutvikling.
2. I prosjekter hvor det er ønskelig å samarbeide med andre aktører kan det være aktuelt å
utrede aksjeselskap som organisasjonsform.
3. Det settes i gang et arbeid for å sjekke ut om det er interesse for en felles satsing/felles selskap på
HOV og ved Stasjonsområdet. Det meldes om status til Formannskapet i november.
4. Bruk av fondsmidler, ting-innskudd og etablering av eventuelle aksjeselskap besluttes av
kommunestyret.
5. Det arbeides videre for å vurdere et kommunalt eiendomsselskap. I dette bør en også vurdere om
ikke Kommunens ulike aktører bør inngå. Forslaget ønskes behandlet som en del av budsjettet for
2020.

Nytt forslag: SV komplementeres e forslag punkt 1 Bærekraftig næringspolitikk, foreslått av
Alejandro Pèrez
1. Kongsvinger kommune skal bruke næring- og eiendomsutviklingsfondet til å støtte nye og

eksisterende prosjekter som har en bærekraftig næringsperspektiv. Det kan være ordinære
næringsutviklingsprosjekter eller prosjekter innen eiendomsutvikling.

Nytt forslag: Fellesforslag fra H, V, FrP, KrF, PP, SV og Stig Holm, foreslått av Eli Wathne
Formannskapets innstilling opprettholdes med følgende tilleggspunkt
4. Næringsutviklingsprosjektene som får midler fra fondet skal ha en bærekraftig profil.
Nytt forslag: Endringsforslag fra Venstre, foreslått av Inger Noer
I punkt 5: endre "aktører" til "enheter"
Votering:
Alejandro Perez, SV, trakk sitt forslag.
Punkt 1 i formannskapets innstilling ble satt opp mot punkt 1 i forslaget fra Ole Martin Knashaug,
AP.
Punkt 1 i forslaget fra Ole Martin Knashaug, AP, ble vedtatt med 30 (AP 14, SP 2, H 6, FRP 1, PP 2, V
1, KRF 1, SV 1, UAVH 2) mot 2 (FRP 2) stemmer.
Punkt 2 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 (AP 14, SP 2, H 6, FRP 1, PP 2, V 1, KRF 1, SV
1, UAVH 2) mot 2 (FRP 2) stemmer.
Punkt 3 i formannskapets innstilling ble satt opp mot punkt 3, 4 og 5 i forslaget fra Ole Martin
Knashaug, AP.
Punkt 3, 4 og 5 i forslaget fra Ole Martin Knashaug, AP, ble vedtatt med 17 (AP 15, SP 2) mot 16 (H 6,
FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, SV 1, UAVH 2) stemmer, med ordførers dobbelstemme for forslaget til Ole
Martin Knashaug, AP.
Tilleggsforslag fra H, V, FrP, KrF, PP, SV og Stig Holm ble enstemmig vedtatt.
Endringsforslaget fra Inger Noer, V, ble vedtatt med 31 (AP 14, SP 2, H 6, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1,
UAVH 2) mot 1 (SV 1) stemmer.
KS - 086/19 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune skal bruke næring- og eiendomsutviklingsfondet til å støtte nye og
eksisterende prosjekter. Det kan være ordinære næringsutviklingsprosjekter eller prosjekter
innen eiendomsutvikling.
2. I prosjekter hvor det er ønskelig å samarbeide med andre aktører kan det være aktuelt å
utrede aksjeselskap som organisasjonsform.
3. Det settes i gang et arbeid for å sjekke ut om det er interesse for en felles satsing/felles
selskap på HOV og ved Stasjonsområdet. Det meldes om status til Formannskapet i
november.
4. Bruk av fondsmidler, ting-innskudd og etablering av eventuelle aksjeselskap besluttes av
kommunestyret.
5. Det arbeides videre for å vurdere et kommunalt eiendomsselskap. I dette bør en også
vurdere om ikke kommunens ulike enheter bør inngå. Forslaget ønskes behandlet som en del
av budsjettet for 2020.
6. Næringsutviklingsprosjektene som får midler fra fondet skal ha en bærekraftig profil.

087/19 Tildeling av kultur og samfunnsutviklingsmidler 1. halvår 2019

Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune tildeler tilskudd samfunnsutviklingsmidler til:
•
Lundersæter i.l. – Rydding og utbedring av skiløype/vei med kr. 5.000,•
Vennersberg og Langerudberget vel – Forprosjektering av nærmiljøanlegg kr. 25.000,•
Kongsvinger golfklubb – Oppgradering av vei til flerbrukshuset og golfanlegget kr.
10.000,•
Kongsvinger mekk og moro – Aktivitet og husleie kr. 150.000,•
Glåmdal sykleklubb – Arrangement NM i temo kr. 25.000,•
Kongsvinger golfklubb – Liermoen Hickory International 2019 kr. 25.000,•
Marit Werenskiold – utgivelse av biografi Erik og Sofie Werenskiold kr. 100.000,•
Byen Vår – Forprosjekt Holtberget aktivitetspark kr. 100.000,•
Heidi Vibeke Pedersen – Dokumentar i form av bok «Klassereisen» kr. 50.000,2. Tilskuddene utbetales med 85% ved bekreftelse om oppstar og restbeløp ved bekreftelse av
fullført prosjekt med rapport og regnskap
Innstilling fra Komite for Samfunnsutvikling - 05.06.2019 - 025/19
1. Kongsvinger kommune tildeler tilskudd samfunnsutviklingsmidler til:
•
Lundersæter i.l. – Rydding og utbedring av skiløype/vei med kr. 5.000,•
Vennersberg og Langerudberget vel – Forprosjektering av nærmiljøanlegg kr. 25.000,•
Kongsvinger golfklubb – Oppgradering av vei til flerbrukshuset og golfanlegget kr.
10.000,•
Kongsvinger mekk og moro – Aktivitet og husleie kr. 150.000,•
Glåmdal sykleklubb – Arrangement NM i temo kr. 30.000,•
Kongsvinger golfklubb – Liermoen Hickory International 2019 kr. 35.000,•
Marit Werenskiold – utgivelse av biografi Erik og Sofie Werenskiold kr. 100.000,•
Heidi Vibeke Pedersen – Dokumentar i form av bok «Klassereisen» kr. 50.000,2. Tilskuddene utbetales med 85% ved bekreftelse om oppstar og restbeløp ved bekreftelse av
fullført prosjekt med rapport og regnskap
3. Behandling av søknaden fra Byen Vår utsettes i påvente av svar fra regionrådet. Komiteleder gis i
oppgave å arbeide videre med et prosjekt ved Vennersberg skole.

20.06.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Ungdomsrådet har levert et notat til saken da de ikke har anledning til å være tilstede under
behandlingen.
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag fra Høyre, foreslått av Jens Njøsen
· Kulepunkt 2: Vennersberg og Langerudberget vel - Forprosjektering av nærmiljøanlegg kr
50.000,· Kulepunkt 4: Kongsvinger mekk og moro - Aktivitet og husleie kr. 175.000,· Kulepunkt 8 strykes (Heidi Vibeke Pedersen - Dokumentar i form av bok "Klassereisen")
Votering:

Innstillingen fra komité for samfunnsutvikling ble satt opp mot forslaget fra Jens Njøsen, H.
Innstillingen fra komité for samfunnsutvikling ble vedtatt med 24 (AP 14, SP 1, FRP 3, PP 2, V 1, KRF
1, SV 1, UAVH 1) mot 7 (H 6, UAVH 1) stemmer.
KS - 087/19 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune tildeler tilskudd samfunnsutviklingsmidler til:
•
Lundersæter i.l. – Rydding og utbedring av skiløype/vei med kr. 5.000,•
Vennersberg og Langerudberget vel – Forprosjektering av nærmiljøanlegg kr. 25.000,•
Kongsvinger golfklubb – Oppgradering av vei til flerbrukshuset og golfanlegget kr.
10.000,•
Kongsvinger mekk og moro – Aktivitet og husleie kr. 150.000,•
Glåmdal sykleklubb – Arrangement NM i tempo kr. 30.000,•
Kongsvinger golfklubb – Liermoen Hickory International 2019 kr. 35.000,•
Marit Werenskiold – utgivelse av biografi Erik og Sofie Werenskiold kr. 100.000,•
Heidi Vibeke Pedersen – Dokumentar i form av bok «Klassereisen» kr. 50.000,2. Tilskuddene utbetales med 85% ved bekreftelse om oppstart og restbeløp ved bekreftelse av
fullført prosjekt med rapport og regnskap
3. Behandling av søknaden fra Byen Vår utsettes i påvente av svar fra regionrådet. Komiteleder gis i
oppgave å arbeide videre med et prosjekt ved Vennersberg skole.

088/19 Deltagelse i grunneiersamarbeid og aksjeselskap
Rådmannens
INNSTILLING
·
·

Kongsvinger kommune deltar i etableringen av aksjeselskapet og går inn som aksjonær for
utbygging av området Puttara/Holtlia.
Aksjekapital til etablering av selskapet dekkes av næring- og eiendomsutviklingsfondet.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 075/19
· Kongsvinger kommune deltar i etableringen av aksjeselskapet og går inn som aksjonær for
utbygging av området Puttara/Holtlia.
· Aksjekapital til etablering av selskapet dekkes av næring- og eiendomsutviklingsfondet.

20.06.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Representanten Helge Thomassen, PP, var innvilget permisjon da behandling av saken startet, men
kom tilbake før votering i saken var startet. Jf reglement for politiske organer, kap 5
Kommunestyret, avsnittet Avstemning, deltok Thomassen i votering på saken.
Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag fra H, V, KrF, PP, Uavhengig, foreslått av Eli Wathne
Det bør i det videre arbeidet avklares prissetting slik at kommune/grunneiere i størst mulig grad får
ta del i verdistigningen knyttet til reguleringen.

Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Eli Wathne, H, falt med 15 (SP 1, H 5, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 2) mot 16
(AP 15, SV 1) stemmer, med ordførers dobbeltstemme mot forslaget fra Eli Wathne, H.
KS - 088/19 Vedtak:
· Kongsvinger kommune deltar i etableringen av aksjeselskapet og går inn som aksjonær for
utbygging av området Puttara/Holtlia.
· Aksjekapital til etablering av selskapet dekkes av næring- og eiendomsutviklingsfondet.

089/19 Anskaffelsesstrategi for Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen
Rådmannens
INNSTILLING
Den foreslåtte Anskaffelsesstrategi for perioden 2019-2023 vedtas.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 074/19
Den foreslåtte Anskaffelsesstrategi for perioden 2019-2023 tas til orientering.
Det inngås en dialog med kommunene i samarbeidet om å innarbeide:
A) De 10 punktene i Oslo-modellen
B) Hvordan det kan stimuleres til lokale innkjøp
C) En modell for innovative innkjøp
Rådmannen bes legge fram en sak hvor man konkretiserer hvordan man vil dreie kommunens
innkjøpspolitikk i en mer klima- og miljøvennlig retning i tråd med FNs bærekraftsmål.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: 089/19 Anskaffelsesstrategi for Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen Presisering av vedtak fra Formannskapet, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Den foreslåtte Anskaffelsesstrategi for perioden 2019-2023 vedtas.
Vedtatt fra Formannskapet - forslaget videreføres
Det inngås en dialog med kommunene i samarbeidet om å innarbeide:
A) De 10 punktene i Oslo-modellen*
B) Hvordan det kan stimuleres til lokale innkjøp
C) En modell for innovative innkjøp
Rådmannen bes legge fram en sak hvor man konkretiserer hvordan man vil dreie kommunens
innkjøpspolitikk i en mer klima- og miljøvennlig retning i tråd med FNs bærekraftsmål.
Saken legges fram innen utgangen av 2019.
* Seriøsitetskravene for innkjøp jf. Oslomodellen:
1. Det skal i all hovedsak benyttes fast ansatte i minst 80 prosent stilling ved utførelse av arbeidet.
2. Eventuell innleid arbeidskraft skal som hovedregel være fast ansatt i minst 80 % i utleiebedriften
og få tarifflønn mellom oppdrag. Innleie regnes som ett ledd i leverandørkjeden og bruk av disse må
dermed godkjennes på forhånd dersom de kommer inn som underleverandør.
3. HMS-kort fra dag én, og registrering i et elektronisk registreringssystem ala HMSREG.
4. Minimum 50 prosent av arbeidede timer skal utføres av fagarbeidere eller personer med
dokumentert fagopplæring.
5. Minimum 10 prosent av arbeidede timer skal utføres av lærlinger på områder med behov for
lærlinger.
6. Det skal kun tillates ett ledd av underleverandører i vertikal kjede. Oppdragsgiver kan åpne for
bruk av ekstra ledd (i den grad det er strengt nødvendig av markedsmessige hensyn eller spesielle
behov.)

7. Utbetaling av lønn til konto i bank, og forbud mot kontant betaling av andre utgifter (kjøp av
materiale mm).
8. Nøkkelpersoner skal forstå og gjøre seg forstått på norsk. Minst én person per arbeidslag skal
kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk.
9. Oppdragsgiver har fullmakt til å innhente utvidet skatteattest. Oppdragstaker skal være registrert
i StartBank.
10. Yrkesskadeforsikring og OTP må kunne dokumenteres på forespørsel.
Nytt forslag: Endringsforslag til formannskapets innstilling første del, foreslått av Eli Wathne
Ordet "Relevante" tilføyes til punkt A) og det tilføyes "i anskaffelsesstrategien" slik at ordlyden i
første del av formannskapets innstilling blir:
Det inngås en dialog med kommunene i samarbeidet om å innarbeide:
A) Relevante punkter i Oslo-modellen
B) Hvordan det kan stimuleres til lokale innkjøp
C) En modell for innovative innkjøp
i anskaffelsesstrategien.
Nytt forslag: SV komplementeres e forslag, foreslått av Alejandro Pèrez
2.4 Samfunnsansvar
Kongsvingerregionnen vedtatt en anskaffelsesstrategi som sikre at anskaffelsene skal forbedre
arbeidsforhold, øke respekten for grunnleggende menneskerettigheter og fremme sikkerhetskultur
og et seriøst arbeidsliv.
1. Det stilles tydelige krav til bruk av faglærte og lærlinger.
2. Bruk av innleid arbeidskraft skal være avtalt med kommunen. Innleie skal gjøres i samsvar med
arbeidsmiljøloven, og det skal dokumenteres at innleid arbeidskraft har ordnede lønns- og
arbeidsvilkår. Innleide skal være fast ansatt med lønn mellom oppdrag i utleiebedriften.
3. Kongsvingerregionen må fortsette arbeidet med å sikre at vedtatt regler for anskaffelser blir fulgt
og at kontrollen for etterlevelsen av kontrakts krav er god nok og å sikre alle ansatte i egen
virksomhet hele, faste stillinger.
3.3 Miljø
Kongsvingerregionen skal bruke anskaffelser som et kraftfullt virkemiddel i arbeidet med å
akselerere det grønne skiftet, klimamålene og sirkulær økonomi tankegang. Dette fordrer
anskaffelsesprosesser som styrker konkurransekraften til klima- og miljøvennlige løsninger med lite
miljø fotavtrykk, høy forventet kvalitet, lang levetid og gode gjenbruksmuligheter.
4. Kommunen skal i all planlegging av anskaffelser ta utgangspunkt i målet om å bli en utslippsfri by.
5. Kommunen skal gå i bresjen for stadig mer resirkulering, gjenbruk og deling. Det skal legges til
rette for størst mulig ombruk og materialgjenvinning.
6. Kommunen skal utvikle grønne leiekontrakter for kommunens leie av lokaler. Som en hovedregel
skal lokalene tilfredsstille lav energinivå før 2020 og passivhusnivå eller tilsvarende fra 2020.
7. Kommunen skal prioritere transport basert på nullutslipp eller biodrivstoff for alle reiser i tjeneste
med eller i kommunal regi— og være aktiv pådriver for å få til fornybare løsninger der dette ikke
finnes i dag.
8. Alt fornybart drivstoff som benyttes skal som minimum oppfylle EUs bærekraft kriterier for
biodrivstoff. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra
palmeoljeproduksjon.
9. Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for
Kongsvinger kommune, skal som en hovedregel ha nullutslippsteknologi.
Votering:
Første setning i forslag fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble satt opp mot formannskapets innstilling m/korrigeringer jf
forslaget fra Eli Wathne H.
Forslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble vedtatt med 17 (AP 14, SP 1, SV 1, UAVH 1) mot 13 (H 5,
FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 1) stemmer.
Forslaget fra Alejandro Perez, SV, ble vedtatt lagt til som notat på saken med 18 (AP 11, SP 1, H 1,
FRP 3, V 1, UAVH 1) mot 12 (AP 3, H 4, PP 2, KRF 1, SV 1, UAVH 1) stemmer.
Mindretallet stemte på om forslaget skulle bli en del av vedtaket.

KS - 089/19 Vedtak:
Den foreslåtte Anskaffelsesstrategi for perioden 2019-2023 vedtas.
Vedtatt fra Formannskapet - forslaget videreføres
Det inngås en dialog med kommunene i samarbeidet om å innarbeide:
A) De 10 punktene i Oslo-modellen*
B) Hvordan det kan stimuleres til lokale innkjøp
C) En modell for innovative innkjøp
Rådmannen bes legge fram en sak hvor man konkretiserer hvordan man vil dreie kommunens
innkjøpspolitikk i en mer klima- og miljøvennlig retning i tråd med FNs bærekraftsmål.
Saken legges fram innen utgangen av 2019.
* Seriøsitetskravene for innkjøp jf. Oslomodellen:
1. Det skal i all hovedsak benyttes fast ansatte i minst 80 prosent stilling ved utførelse av arbeidet.
2. Eventuell innleid arbeidskraft skal som hovedregel være fast ansatt i minst 80 % i utleiebedriften
og få tarifflønn mellom oppdrag. Innleie regnes som ett ledd i leverandørkjeden og bruk av disse må
dermed godkjennes på forhånd dersom de kommer inn som underleverandør.
3. HMS-kort fra dag én, og registrering i et elektronisk registreringssystem ala HMSREG.
4. Minimum 50 prosent av arbeidede timer skal utføres av fagarbeidere eller personer med
dokumentert fagopplæring.
5. Minimum 10 prosent av arbeidede timer skal utføres av lærlinger på områder med behov for
lærlinger.
6. Det skal kun tillates ett ledd av underleverandører i vertikal kjede. Oppdragsgiver kan åpne for
bruk av ekstra ledd (i den grad det er strengt nødvendig av markedsmessige hensyn eller spesielle
behov.)
7. Utbetaling av lønn til konto i bank, og forbud mot kontant betaling av andre utgifter (kjøp av
materiale mm).
8. Nøkkelpersoner skal forstå og gjøre seg forstått på norsk. Minst én person per arbeidslag skal
kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk.
9. Oppdragsgiver har fullmakt til å innhente utvidet skatteattest. Oppdragstaker skal være registrert
i StartBank.
10. Yrkesskadeforsikring og OTP må kunne dokumenteres på forespørsel.

090/19 Reguleringsplan 201607 Torgersrud massetak - detaljregulering
med konsekvensutredning - sluttbehandling
Rådmannens
INNSTILLING

Reguleringsplan 201607 «Torgersrud massetak», plankart datert 20.12.2018 og bestemmelser datert
29.04.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Innstilling fra Planutvalget - 11.06.2019 - 030/19
Reguleringsplan 201607 «Torgersrud massetak», plankart datert 20.12.2018 og bestemmelser datert
29.04.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 090/19 Vedtak:
Reguleringsplan 201607 «Torgersrud massetak», plankart datert 20.12.2018 og bestemmelser datert
29.04.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

091/19 Ny lokal forskrift for bruk av vannskuter
Rådmannens
INNSTILLING
Forskrift om bruk av vannskuter og lignende fartøy i Kongsvinger kommune.
Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 20. juni 2019 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.
§ 1. (formål)
Denne forskriften har til formål å ivareta naturmiljøet og hensynet til at fastboende, hytteeiere og
utøvere av det tradisjonelle friluftslivet kan bruke sjøer, vassdrag og strandsoner på en trygg måte
og uten å bli forstyrret av støy fra fornøyelsespreget motorferdsel uten nytteformål.
§ 2. (virkeområde)
Omfatter all bruk av vannskuter og lignende fartøy på sjøer, elver og vassdrag i Kongsvinger
kommune.
§ 3. (forbud mot vannskuter og lignende fartøy)
Det er et generelt forbud mot all bruk av vannskuter og lignende fartøy i kommunen.
§ 4. (dispensasjon)
Det gis ikke adgang til dispensasjon.
§ 5. (straffeansvar)
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskriften, kan med hjemmel i lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag § 12 straffes med bøter.

§ 6. (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

Innstilling fra Planutvalget - 11.06.2019 - 032/19
Forskrift om bruk av vannskuter og lignende fartøy i Kongsvinger kommune.
Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 20. juni 2019 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.
§ 1. (formål)
Denne forskriften har til formål å ivareta naturmiljøet og hensynet til at fastboende, hytteeiere og
utøvere av det tradisjonelle friluftslivet kan bruke sjøer, vassdrag og strandsoner på en trygg måte
og uten å bli forstyrret av støy fra fornøyelsespreget motorferdsel uten nytteformål.
§ 2. (virkeområde)
Omfatter all bruk av vannskuter og lignende fartøy på sjøer, elver og vassdrag i Kongsvinger
kommune.
§ 3. (forbud mot vannskuter og lignende fartøy)
Det er et generelt forbud mot all bruk av vannskuter og lignende fartøy i kommunen.
§ 4. (dispensasjon)
Det gis ikke adgang til dispensasjon.
§ 5. (straffeansvar)
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskriften, kan med hjemmel i lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag § 12 straffes med bøter.
§ 6. (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Kongsvinger FrP, foreslått av Johan Aas
Det blir feil å ekskludere vannskuter i en forskrift. Administrasjonen bes gjennomgå forskriften på
nytt, slik at vannskuter og annen motor båtbruk likestilles i forskriften.
Votering:
Innstillingen fra Planutvalget ble satt opp mot forslaget fra Johan Aas, FRP.
Innstillingen fra Planutvalget ble vedtatt med 23 (AP 12, SP 1, H 4, PP 2, V 1, KRF 1, SV 1, UAVH 1)
mot 5 (H 1, FRP 3, UAVH 1) stemmer.
KS - 091/19 Vedtak:

Forskrift om bruk av vannskuter og lignende fartøy i Kongsvinger kommune.
Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 20. juni 2019 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.
§ 1. (formål)
Denne forskriften har til formål å ivareta naturmiljøet og hensynet til at fastboende, hytteeiere og
utøvere av det tradisjonelle friluftslivet kan bruke sjøer, vassdrag og strandsoner på en trygg måte
og uten å bli forstyrret av støy fra fornøyelsespreget motorferdsel uten nytteformål.
§ 2. (virkeområde)
Omfatter all bruk av vannskuter og lignende fartøy på sjøer, elver og vassdrag i Kongsvinger
kommune.
§ 3. (forbud mot vannskuter og lignende fartøy)
Det er et generelt forbud mot all bruk av vannskuter og lignende fartøy i kommunen.
§ 4. (dispensasjon)
Det gis ikke adgang til dispensasjon.
§ 5. (straffeansvar)
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskriften, kan med hjemmel i lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag § 12 straffes med bøter.
§ 6. (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

092/19 Status Vannområde Glomma og Grensevassdragene - Mindre
avløpsanlegg
Rådmannens
INNSTILLING
1. Det settes i gang en prøveordning med prøvetaking og analyse av vann ved 9 kontrollpunkter i
Kongsvinger.

2. Det gjennomføres en evaluering av tiltaket i løpet av 2020 for å ta stilling til om ordningen skal
videreføres, om det skal foretas en gjennomgang av alle private avløpsanlegg og om det er
behov å innføre kontrollgebyr for mindre avløpsanlegg.

Innstilling fra Komite for Samfunnsutvikling - 11.06.2019 - 030/19
1. Det settes i gang en prøveordning med prøvetaking og analyse av vann ved 9

kontrollpunkter i Kongsvinger.
2. Det gjennomføres en evaluering av tiltaket i løpet av 2020 for å ta stilling til om ordningen
skal videreføres, om det skal foretas en gjennomgang av alle private avløpsanlegg og om det
er behov å innføre kontrollgebyr for mindre avløpsanlegg.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 092/19 Vedtak:
1. Det settes i gang en prøveordning med prøvetaking og analyse av vann ved 9
kontrollpunkter i Kongsvinger.
2. Det gjennomføres en evaluering av tiltaket i løpet av 2020 for å ta stilling til om ordningen
skal videreføres, om det skal foretas en gjennomgang av alle private avløpsanlegg og om det
er behov å innføre kontrollgebyr for mindre avløpsanlegg.

094/19 Utnevnelse av vigsler
Rådmannens
INNSTILLING
1. Tove Feltman Hendnes sin vigselsmyndighet opphører når ansettelsesforholdet i
Kongsvinger kommune avsluttes (i tråd med vedtektene).
2. Tove Feltman Hendnes oppnevnes som vigsler ved en spesiell vigsel i august 2019.
3. Rådmannen gjennomfører en evaluering av dagens retningslinjer, eventuelle endringer
fremmes i egen sak høsten 2019.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Kongsvinger FrP, foreslått av Johan Aas
1. Tove Feltman Hendnes sin vigselsmyndighet opphører når ansettelsesforholdet i Kongsvinger
kommune avsluttes (i tråd med vedtektene).
2. Rådmannen gjennomfører en evaluering av dagens retningslinjer, eventuelle endringer fremmes i
egen sak høsten 2019.

Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget til Johan Aas, FRP.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 (AP 11, SP 1, H 5, PP 2, V 1, KRF 1, SV 1, UAVH 1) mot
5 (AP 1, FRP 3, UAVH 1) stemmer.
KS - 094/19 Vedtak:
1. Tove Feltman Hendnes sin vigselsmyndighet opphører når ansettelsesforholdet i
Kongsvinger kommune avsluttes (i tråd med vedtektene).
2. Tove Feltman Hendnes oppnevnes som vigsler ved en spesiell vigsel i august 2019.
3. Rådmannen gjennomfører en evaluering av dagens retningslinjer, eventuelle endringer
fremmes i egen sak høsten 2019.

095/19 Oppfølging av politiske vedtak - status pr 1.kvartal 2019
Rådmannens
INNSTILLING
·

Oppfølging av politiske vedtak pr 1.kvartal 2019 tas til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 12.06.2019 - 081/19
· Oppfølging av politiske vedtak pr 1.kvartal 2019 tas til orientering.

20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 095/19 Vedtak:
· Oppfølging av politiske vedtak pr 1.kvartal 2019 tas til orientering.

096/19 Sammenslåing av aksjeselskaper

Saken er unntatt offentlighet jf kommunelovens § 31 punkt 5.

097/19 Tilsetting av rådmann
Innstilling legges fram i møtet.
Innstilling fra Formannskap - 20.06.2019 - 085/19
På grunnlag av en samlet vurdering innstiller ansettelsesutvalget på at søker nr 11, Lars Andreas
Uglem, tilbys stilling som rådmann i Kongsvinger.
Dersom Lars Andreas Uglem takker nei, går tilbudet til søker nr 14, Rune Antonsen.
Innstillingen er omforent.

20.06.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Saken ble behandlet for lukkede dører, jf kommunelovens § 31 punkt 3.
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 097/19 Vedtak:
På grunnlag av en samlet vurdering innstiller ansettelsesutvalget på at søker nr 11, Lars Andreas
Uglem, tilbys stilling som rådmann i Kongsvinger.
Dersom Lars Andreas Uglem takker nei, går tilbudet til søker nr 14, Rune Antonsen.
Innstillingen er omforent.

Interpellasjon fra SV
20.06.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag fra interpellant, foreslått av Alejandro Pèrez
1. Kongsvinger kommune erklærer at den globale oppvarmingen er en nasjonal nødssituasjon
for Norge og Kongsvinger. Det er en klimakrise som krever ekstraordinær, rask og felles
innsats for å unngå katastrofale konsekvenser.
2. Kongsvinger kommune er forpliktet til å fremme en mer realistisk og forpliktende plan for å
kutte utslippene av klimagasser. Den må også ha med en realistisk og forpliktende plan for å
hindre tap av artsmangfold og natur i kommunen. Planen må legges fram for politisk
behandling senest innen 1. januar 2020.
Nytt forslag: Forslag fra ordfører, foreslått av Sjur Strand
Interpellasjonen oversendes komiteen for behandling.
Votering:
Ordføres forslag ble satt opp mot forslag fra interpellanten.

Ordførers forslag ble vedatt med 24 (AP 11, SP 1, H 4, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 1) mot 2 (SV 1,
UAVH 1) stemmer.
KS - Vedtak:
Interpellasjonen oversendes komiteen for behandling.

