KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Møtedato:

26.09.2019

Møtested:

Kommunestyresalen på rådhuset

Møtetid:

Kl. 16:00 - 22:00

Medlemmer:
Alf-Tore Pedersen
Egil Andersen
Elin Såheim Bjørkli
Hans Ruud Reum
Henning Olstad Kjøk
Martin Skogrand
Ole Martin Knashaug
Randi Ryan
Rune Monsen
Sjur Strand
Svein Bjørklund
Tove Stangnes
Unn Bjørklund
Johan Aas
Kjell Arne Hanssen
Eli Wathne
Eva Kristin Snare
Jens Njøsen
Martin Hanestad
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
AP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
KRF
PP
PP
SP
SP
SV
UAVH
UAVH
UAVH
V

Forfall:
Svein Johansen
Geir Ove Aasum
Odd Henning Dypvik

Parti
AP
FRP
H

Vararepresentanter:
Marius Øien

Parti
AP

Tom Arne Strandberg

FRP

Fra administrasjonen møtte:
Ann Kristin Vårdal Olsen
Atle Teksum
Cathrine Pedersen
Lars Andreas Uglem
Malin Westby Skoglund
Rune Lund

Inhabil person
Eli Wathne

Sak:
100/19

Erstattet av:

Av 33 medlemmer møtte 32.
ENDRINGER PÅ SAKSLISTA
Sak 116/19 og 109/19 ble behandlet etter sak 100/19.
Det ble enstemmig vedtatt å utsette følgende saker:
· 107/19: Revidering av politisk reglement for Kongsvinger kommune
· 110/19: Saksbehandlingsregler med kriterier for tildeling fra tilskuddsordningen for
kommuner med ulverevir
· 111/19: Styrking av bibliotektilbudet i tettsteder
· 113/19: Oppfølging av politiske vedtak - status pr 2.kvartal 2019
· 114/19: Kommunens varslingsrutiner

Randi Ryan

Øystein Østgaard

Sjur Strand
Ordfører

SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
098/19
Godkjenning av møteprotokoll
099/19
Månedsrapportering per juli 2019 - Revidering av budsjett 20193
100/19
Utvikling Gjemselund stadion: drifts- og eiermodell
101/19
Kjøkkendrift Kongsvinger
102/19
Haakon VIIs veg 4 - brannstasjon
103/19
Bosetting av flyktninger 2020-2023
104/19
Organisering av flyktningtjenesten
105/19
Regionalt samarbeid knyttet til frivillighet, folkehelse og fysisk
aktivitet i Kongsvingerregionen
106/19
Kampanje omdømmebygging Kongsvingerregionen
108/19
Helhetlig parkeringsstrategi og parkeringsveilder for
Kongsvinger kommune - sluttbehandling og vedtak
109/19
Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Kongsvinger kommune
- sluttbehandling
112/19
Reguleringsplan for Glommengata 3 Plan ID 201801 sluttbehandling
115/19
Vedtak om fredning - Abborhøgda, gnr./bnr. 71/1
116/19
Fremtidens institusjonsbehov samt avklaring anbud HDO for
mennesker med demenssykdom Holt

098/19 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

26.09.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 098/19 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

099/19 Månedsrapportering per juli 2019 - Revidering av budsjett 2019-3
Rådmannens
INNSTILLING
1. Månedsrapport for juli 2019 tas til orientering
2. Driftsbudsjettet for 2019 justeres i henhold til tabellen nedenfor
3. Investeringsbudsjettet for 2019 justeres i henhold til tabellen nedenfor

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 090/19
1. Månedsrapport for juli 2019 tas til orientering
2. Driftsbudsjettet for 2019 justeres i henhold til tabellen nedenfor
3. Investeringsbudsjettet for 2019 justeres i henhold til tabellen nedenfor

26.09.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KS - 099/19 Vedtak:
1. Månedsrapport for juli 2019 tas til orientering
2. Driftsbudsjettet for 2019 justeres i henhold til tabellen nedenfor
3. Investeringsbudsjettet for 2019 justeres i henhold til tabellen nedenfor

100/19 Utvikling Gjemselund stadion: drifts- og eiermodell

Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune utarbeider en avtale om salg av arealer på Gjemselund til boligbygging
og etablering av ny stadion. Avtalen bør inkludere at:
a. Salgsinntekter skal gå tilbake til utvikling av Gjemselund, deriblant til:
i. re-etablering av «Maarudbanen» med kunstgress og flomlys
ii. en 11er bane og en 9er bane, fortrinnsvis med kunstgress
iii. leie av arealer i stadion gjennom forskuddsleie
b. Kjøper forplikter seg til å utvikle stadion i tråd med de skissene som er forelagt
c. Garderobefasiliteter for KIL Fotball skal integreres inn i stadion
d. Kongsvinger kommune inngår en driftsavtale med eier av stadion for drift av
kommunens baner på Gjemselund.
e. Avtale om salg må inneholde en forpliktet fremdriftsplan for utvikling av
stadion.
2. Avtale om salg av Gjemselund skal til politisk behandling før inngåelse.

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 091/19
1. Kongsvinger kommune utarbeider en avtale om salg av arealer på Gjemselund til boligbygging
og etablering av ny stadion. Avtalen bør inkludere at:
a. Salgsinntekter skal gå tilbake til utvikling av Gjemselund, deriblant til:
i. re-etablering av «Maarudbanen» med kunstgress og flomlys
ii. en 11er bane og en 9er bane, fortrinnsvis med kunstgress
iii. leie av arealer i stadion gjennom forskuddsleie
b. Kjøper forplikter seg til å utvikle stadion i tråd med de skissene som er forelagt
c. Garderobefasiliteter for KIL Fotball skal integreres inn i stadion
d. Kongsvinger kommune inngår en driftsavtale med eier av stadion for drift av
kommunens baner på Gjemselund.
e. Avtale om salg må inneholde en forpliktet fremdriftsplan for utvikling av stadion.
2. Avtale om salg av Gjemselund skal til politisk behandling før inngåelse.

26.09.2019 Kommunestyret
Inhabile
Eli Wathne

Følgende varamedl. møtte

Merknad

Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 (AP 14, SP 2, H 4, FRP 3, KRF 1, V 1, PP 2, UAVH
2)mot 2 (UAVH 1, SV 1) stemmer.
KS - 100/19 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune utarbeider en avtale om salg av arealer på Gjemselund til
boligbygging og etablering av ny stadion. Avtalen bør inkludere at:
· Salgsinntekter skal gå tilbake til utvikling av Gjemselund, deriblant til:
· re-etablering av «Maarudbanen» med kunstgress og flomlys

· en 11er bane og en 9er bane, fortrinnsvis med kunstgress
· leie av arealer i stadion gjennom forskuddsleie
· Kjøper forplikter seg til å utvikle stadion i tråd med de skissene som er forelagt
· Garderobefasiliteter for KIL Fotball skal integreres inn i stadion
· Kongsvinger kommune inngår en driftsavtale med eier av stadion for drift av
kommunens baner på Gjemselund.
· Avtale om salg må inneholde en forpliktet fremdriftsplan for utvikling av stadion.
2. Avtale om salg av Gjemselund skal til politisk behandling før inngåelse.

101/19 Kjøkkendrift Kongsvinger
Rådmannens
INNSTILLING
1. Lokalkjøkken ved Skyrud og Roverudhjemmet gjenåpnes. Avsatte midler i budsjett til
«Prosjekt Matlukt i institusjoner» brukes til nødvendig oppgradering av lokalkjøkkenene.
2. Det bemannes opp med matfaglig kompetanse: 2 nye årsverk Langelandhjemmet, 1 nytt
årsverk Skyrud samt 2 nye årsverk Roverudhjemmet. Totale kostnader 5 årsverk med
matfaglig kompetanse NOK 3 210 000,3. Sentralkjøkken på Langelandhjemmet består.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 27.08.2019 - 023/19
1. Lokalkjøkken ved Skyrud og Roverudhjemmet gjenåpnes. Avsatte midler i budsjett til
«Prosjekt Matlukt i institusjoner» brukes til nødvendig oppgradering av lokalkjøkkenene.
2. Det bemannes opp med matfaglig kompetanse: 2 nye årsverk Langelandhjemmet, 1 nytt
årsverk Skyrud samt 2 nye årsverk Roverudhjemmet. Totale kostnader 5 årsverk med
matfaglig kompetanse NOK 3 210 000,3. Sentralkjøkken på Langelandhjemmet består.
Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 092/19
1. Lokalkjøkken ved Skyrud og Roverudhjemmet gjenåpnes. Avsatte midler i budsjett til
«Prosjekt Matlukt i institusjoner» brukes til nødvendig oppgradering av lokalkjøkkenene.
2. Det bemannes opp med matfaglig kompetanse: 2 nye årsverk Langelandhjemmet, 1 nytt
årsverk Skyrud samt 2 nye årsverk Roverudhjemmet. Totale kostnader 5 årsverk med
matfaglig kompetanse NOK 3 210 000,3. Sentralkjøkken på Langelandhjemmet består.
4. Rådmannen bes vurdere
· kantinedrift på institusjonene
· samarbeid med Promenaden, ev andre, når det gjelder produksjon av mat til
hjemmeboende
· vurdere andre tjenester, som for eksempel vaskerivirksomhet

26.09.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Ungdomsrådet og Eldrerådet tok ordet før behandling av denne sak.
Behandling
Nytt forslag: Sak 101/19 Kjøkkendrift Kongsvinger, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Tillegg i punkt 2: Finansiering innarbeides i budsjett 2020.

Nytt forslag: Tilleggsforslag fra Høyre, foreslått av Eli Wathne
Innspillet fra ungdomsrådet om styrking av kantinedrift på KUSK tas til vurdering i budsjettarbeidet
2020.
Nytt forslag: Tilleggsforslag fra SV, foreslått av Alejandro Pèrez
Innspillet fra ungdomsrådet om styrking av kantina på KUSK tas til vurdering i dialog med Sentrum
videregående skole restaurant og matfag

Nytt forslag: Tilleggsforslag fra PP, foreslått av Reidun Hagerud
Nytt punkt 5: Ordningen med kjøkkendrift evalueres etter 1 år.
Votering:
· Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
· Tilleggsforslag fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble enstemmig vedtatt.
· Tilleggsforslag fra Eli Wathne, H, ble enstemmig vedtatt.
· Tilleggsforslag fra Alejandro Pèrez, SV, ble vedtatt med 26 (AP 12, SP 2, H 4, FRP 1, PP 1, V 1,
KRF 1, SV 1, UAVH 3) mot 6 (AP 2, H 1, FRP 2, PP 1) stemmer.
· Tilleggsforslag fra Reidun Hagerud, PP, ble vedtatt med 31 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, PP 2, V 1,
KRF 1, UAVH 3) mot 1 (SV 1) stemmer.
KS - 101/19 Vedtak:
1. Lokalkjøkken ved Skyrud og Roverudhjemmet gjenåpnes. Avsatte midler i budsjett til
«Prosjekt Matlukt i institusjoner» brukes til nødvendig oppgradering av lokalkjøkkenene.
2. Det bemannes opp med matfaglig kompetanse: 2 nye årsverk Langelandhjemmet, 1 nytt
årsverk Skyrud samt 2 nye årsverk Roverudhjemmet. Totale kostnader 5 årsverk med
matfaglig kompetanse NOK 3 210 000,-. Finansiering innarbeides i budsjett 2020.
3. Sentralkjøkken på Langelandhjemmet består.
4. Rådmannen bes vurdere
· kantinedrift på institusjonene
· samarbeid med Promenaden, ev andre, når det gjelder produksjon av mat til
hjemmeboende
· vurdere andre tjenester, som for eksempel vaskerivirksomhet
5. Innspillet fra ungdomsrådet om styrking av kantinedrift på KUSK tas til vurdering i
budsjettarbeidet 2020.
6. Innspillet fra ungdomsrådet om styrking av kantina på KUSK tas til vurdering i dialog med
Sentrum videregående skole restaurant og matfag
7. Ordningen med kjøkkendrift evalueres etter 1 år.

102/19 Haakon VIIs veg 4 - brannstasjon
Rådmannens
INNSTILLING
Rådmannen bes utrede alternative muligheter for etterbruk av Haakon VIIs veg 4. I tillegg til
etterbruk i kommunal regi skal alternativene utvikling av eiendommen og salg av eiendommen
utredes.

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 093/19

·

Rådmannen bes utarbeide alternative muligheter for etterbruk eller salg av Haakon VIIs veg
4.

·

Sak om etterbruk eller salg av Haakon VIIs veg 4 skal fremmes i forbindelse med budsjett
2020.

26.09.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 102/19 Vedtak:
· Rådmannen bes utarbeide alternative muligheter for etterbruk eller salg av Haakon VIIs veg
4.
·

Sak om etterbruk eller salg av Haakon VIIs veg 4 skal fremmes i forbindelse med budsjett
2020.

103/19 Bosetting av flyktninger 2020-2023
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune bosetter inntil 25 personer årlig i perioden 2020-2023. Bosettinger
i forbindelse med familiegjenforening kommer i tillegg.

2. Hvis antall asylsøkere til Norge endres vesentlig, vurderes bosettingstallet på nytt.

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 094/19
1. Kongsvinger kommune bosetter inntil 50 personer årlig i perioden 2020-2023. Bosettinger i
forbindelse med familiegjenforening kommer i tillegg.
2. Hvis antall asylsøkere til Norge endres, vurderes bosettingstallet på nytt.

26.09.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Sak 103/19. Bosetting av flyktninger 2020-2023, foreslått av Kjell Arne Hanssen
Nytt forslag punkt 1.
I tråd med anbefalingen fra IMDI, Kongsvinger kommune bosetter 18 flyktninger.

Votering:
· Formannskapets innstilling punkt 1 ble vedtatt med 20 (AP 14, SP 2, PP 1, V 1, KRF 1, UAVH
1) mot 12 (H 5, FRP 3, PP 1, SV 1, UAVH 2) stemmer. Mindretallet stemte på Kjell Arne
Hanssens forslag.
· Formannskapets innstilling punkt 2 ble vedtatt med 29 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 1, PP 2, V 1,
KRF 1, SV 1, UAVH 2) mot 3 (FRP 2, UAVH 1) stemmer.
KS - 103/19 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune bosetter inntil 50 personer årlig i perioden 2020-2023. Bosettinger i
forbindelse med familiegjenforening kommer i tillegg.
2. Hvis antall asylsøkere til Norge endres, vurderes bosettingstallet på nytt.

104/19 Organisering av flyktningtjenesten
Rådmannens
INNSTILLING
Kommunestyret tar saken til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 095/19
Kommunestyret tar saken til orientering.

26.09.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: 104/19 Organisering av flyktningetjenesten, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Kommunestyret tar saken til etterretning. Kommunen skal sørge for forankring av
inkluderingsarbeidet og legge til rette for gode samarbeidsrelasjoner som ivaretar krav om
tilpassede tiltak og riktig kompetanse. I inkluderingsarbeidet fremover skal norskopplæring,
boligsosialt arbeid, andre sosialfaglige tjenester, fremskaffelse av praksisplasser og varige
arbeidsplasser eller utdanning for flyktningene stå sentralt.
Votering:
Forslag fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble satt opp mot formannskapets innstilling.
Forslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble vedtatt med 29 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 1, PP 1, V 1, KRF 1, SV
1, UAVH 3) mot 3 (FRP 2, PP 1) stemmer.
KS - 104/19 Vedtak:
· Kommunestyret tar saken til etterretning.
· Kommunen skal sørge for forankring av inkluderingsarbeidet og legge til rette for gode
samarbeidsrelasjoner som ivaretar krav om tilpassede tiltak og riktig kompetanse. I
inkluderingsarbeidet fremover skal norskopplæring, boligsosialt arbeid, andre sosialfaglige
tjenester, fremskaffelse av praksisplasser og varige arbeidsplasser eller utdanning for
flyktningene stå sentralt.

105/19 Regionalt samarbeid knyttet til frivillighet, folkehelse og fysisk
aktivitet i Kongsvingerregionen
Rådmannens
INNSTILLING
·
·
·
·
·
·
·

Vedlagte samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid etter ny
kommunelov § 20-2 vedtas.
Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger deltar i samarbeidet.
Grue og Åsnes kommuner inviteres til å kjøpe tjenester på timekostnad inntil videre.
Kongsvinger er vertskommune for samarbeidet.
Utkast til samarbeidsavtale etter § 20-4 vedtas og underskrives av samtlige kommuner.
Koordinator for frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet har kontorplass i Kongsvinger.
Avtalen trer i kraft så snart den er godkjent i samtlige kommuner.

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 096/19
· Vedlagte samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid etter ny
kommunelov § 20-2 vedtas.
· Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger deltar i samarbeidet.
· Grue og Åsnes kommuner inviteres til å kjøpe tjenester på timekostnad inntil videre.
· Kongsvinger er vertskommune for samarbeidet.
· Utkast til samarbeidsavtale etter § 20-4 vedtas og underskrives av samtlige kommuner.
· Koordinator for frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet har kontorplass i Kongsvinger.
· Avtalen trer i kraft så snart den er godkjent i samtlige kommuner.

26.09.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 105/19 Vedtak:
· Vedlagte samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid etter ny
kommunelov § 20-2 vedtas.
· Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger deltar i samarbeidet.
· Grue og Åsnes kommuner inviteres til å kjøpe tjenester på timekostnad inntil videre.
· Kongsvinger er vertskommune for samarbeidet.
· Utkast til samarbeidsavtale etter § 20-4 vedtas og underskrives av samtlige kommuner.
· Koordinator for frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet har kontorplass i Kongsvinger.
· Avtalen trer i kraft så snart den er godkjent i samtlige kommuner.

106/19 Kampanje omdømmebygging Kongsvingerregionen
Rådmannens
INNSTILLING

*
1. Kongsvinger kommune støtter kampanjen «Omdømmebygging Kongsvingerregionen» slik
den er skissert.
2. Kongsvinger kommune gir et tilskudd på kr. 300 000 til forberedelsene av arrangementet
«Norges største reunion». Midlene tas fra disposisjonsfond.

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 097/19
1. Kongsvinger kommune støtter kampanjen «Omdømmebygging Kongsvingerregionen» slik
den er skissert.
2. Kongsvinger kommune gir et tilskudd på kr. 300 000 til forberedelsene av arrangementet
«Norges største reunion». Midlene tas fra disposisjonsfond.

26.09.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KS - 106/19 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune støtter kampanjen «Omdømmebygging Kongsvingerregionen» slik
den er skissert.
2. Kongsvinger kommune gir et tilskudd på kr. 300 000 til forberedelsene av arrangementet
«Norges største reunion». Midlene tas fra disposisjonsfond.

108/19 Helhetlig parkeringsstrategi og parkeringsveilder for Kongsvinger
kommune - sluttbehandling og vedtak
Rådmannens
INNSTILLING
1. Parkeringsstrategi med parkeringsveileder, datert 11.09.2019, vedtas.
2. Ny parkeringsstrategi med parkeringsveileder erstatter parkeringsstrategi i sentrumsplanen,
vedtatt av kommunestyret 30. august 2007.
3. Parkeringsstrategi med veileder legges til grunn for Kommuneplanens arealdel 2019-2030.
4. Det fremmes en sak til politisk behandling i november, hvor innføring av følgende tiltak
konkretiseres og vurderes nærmere:
a. Innføre maks 3 timers parkering på kommunale gateparkeringsplasser med avgift for å sikre
sirkulasjon.
b. Endre betalingsordningen på kommunal plass i Teatergata der det i dags tilbys
heldagsparkering til timesparkering
c. Innføre 1 times gratis parkering på kommunal plass ved Bedehuset og ved Teatergata,
inkludert gjennomgang av takstene og periode for innkreving.
d. Justering av beløpet for frikjøp

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 099/19
1. Parkeringsstrategi med parkeringsveileder, datert 11.09.2019, vedtas.
2. Ny parkeringsstrategi med parkeringsveileder erstatter parkeringsstrategi i sentrumsplanen,
vedtatt av kommunestyret 30. august 2007.

3. Parkeringsstrategi med veileder legges til grunn for Kommuneplanens arealdel 2019-2030.
4. Det fremmes en sak til politisk behandling i november, hvor innføring av følgende tiltak
konkretiseres og vurderes nærmere:
· Innføre maks 3 timers parkering på kommunale gateparkeringsplasser med avgift
for å sikre sirkulasjon.
· Endre betalingsordningen på kommunal plass i Teatergata der det i dags tilbys
heldagsparkering til timesparkering
· Innføre 1 times gratis parkering på kommunal plass ved Bedehuset og ved
Teatergata, inkludert gjennomgang av takstene og periode for innkreving.
· Justering av beløpet for frikjøp

26.09.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Ungdomsrådet tok ordet før behandling av denne sak.
Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag sak 108/19 Helhetlig parkeringsstrategi og parkeringsveileder for
Kongsvinger kommune - sluttbehandling og vedtak, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Under punkt 1 – Parkeringsstrategi med parkeringsveileder, datert 11.09.2019, vedtas med følgende
endring: En time gratis parkering i Markensveien utenfor Europris, opprettholdes.
Under punkt 4 – politisk sak som skal behandles i november, punkt c:
Innføre 2 timers gratis parkering på kommunal plass ved Bedehuset og ved Teatergata inkludert
gjennomgang av takstene og periode for innkreving.
Nytt punkt 5: Tiltakene vedtatt i kommunestyret 26.09.2019, sak 108/19 (Helhetlig
parkeringsstrategi og parkeringsveileder for Kongsvinger kommune) evalueres første gang ett år
etter innføring

Nytt forslag: Sak 108/19 Helhetlig Parkeringsstratgi, foreslått av Kjell Arne Hanssen
Nytt punkt 4e: Det innføres 2 timer gratis parkering på deler av parkeringsplassen bak Råhuset

Nytt forslag: Tilleggsforslag, foreslått av Alejandro Pèrez
SV forslag til punkt c. Det bes rådmann om å se om det er mulig å gjennomføre tiltak til en time
gratisparkering for innbyggerne som bor utenfor et radio på 2 -4 kilometer og som av praktiske
grunner ikke kan benytte eller ikke ha tilgang til kollektivtransport.

Nytt forslag: Fellesforslag fra H, FrP, V, foreslått av Eli Wathne
Innspillene fra ungdomsrådet tas med i arbeidet med miljø og klimaplan for Kongsvinger.

Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot formannskapets innstilling inkludert endringsforslag fra
Elin Såheim Bjørkli, AP.
· Formannskapets innstilling inkludert endringsforslag fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble vedtatt
med 29 (AP 14, SP 2, H 4, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 2) mot 3 (H 1, SV 1, UAVH 1)
stemmer.

·
·

·

Tilleggsforslag fra Kjell Arne Hanssen, FRP, ble vedtatt med 28 (AP 12, SP 2, H 5, FRP 3, PP 2,
V 1, KRF 1, UAVH 2) mot 4 (AP 2, SV 1, UAVH 1) stemmer.
Tilleggsforslag fra Alejandro Pèrez, SV, ble vedtatt med 16 (AP 12, SV 1, UAVH 3) mot 16 (AP
2, SP 2, H 5, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1) stemmer, da ordførers dobbeltstemme stemte for
forslaget.
Tilleggsforslaget fra Eli Wathne, H, ble enstemmig vedtatt.

KS - 108/19 Vedtak:
1. Parkeringsstrategi med parkeringsveileder, datert 11.09.2019, vedtas med følgende endring:
En time gratis parkering i Markensveien utenfor Europris, opprettholdes.
2. Ny parkeringsstrategi med parkeringsveileder erstatter parkeringsstrategi i sentrumsplanen,
vedtatt av kommunestyret 30. august 2007.
3. Parkeringsstrategi med veileder legges til grunn for Kommuneplanens arealdel 2019-2030.
4. Det fremmes en sak til politisk behandling i november, hvor innføring av følgende tiltak
konkretiseres og vurderes nærmere:
· Innføre maks 3 timers parkering på kommunale gateparkeringsplasser med avgift
for å sikre sirkulasjon.
· Endre betalingsordningen på kommunal plass i Teatergata der det i dags tilbys
heldagsparkering til timesparkering
· Innføre 2 times gratis parkering på kommunal plass ved Bedehuset og ved
Teatergata, inkludert gjennomgang av takstene og periode for innkreving.
· Justering av beløpet for frikjøp
· Det innføres 2 timer gratis parkering på deler av parkeringsplassen bak Rådhuset.
· Det bes rådmann om å se om det er mulig å gjennomføre tiltak til en time
gratisparkering for innbyggerne som bor utenfor et radio på 2 -4 kilometer og
som av praktiske grunner ikke kan benytte eller ikke ha tilgang til
kollektivtransport.
5. Tiltakene vedtatt i kommunestyret 26.09.2019, sak 108/19 (Helhetlig parkeringsstrategi og
parkeringsveileder for Kongsvinger kommune) evalueres første gang ett år etter innføring.
6. Innspillene fra ungdomsrådet tas med i arbeidet med miljø og klimaplan for Kongsvinger.

109/19 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Kongsvinger kommune sluttbehandling
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommuneplanens arealdel 2019-2030, med planbeskrivelse, datert 11.9.19, plankart, datert
11.9.19, bestemmelser og retningslinjer, datert 11.9.19, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 11-15.

Kommuneplanen omfatter alt areal i kommunen unntatt området ved Granliterminalen
(N145, N219-N224) som vises som et hvitt område i plankartet. Arealbruken innenfor dette
området styres av Kommuneplanens arealdel, vedtatt 1.10.2009 og reguleringsplan 9401
Gropa, vedtatt 26.9.2002, sist endret ved mindre endring vedtatt 31.3.2016. Disse
arealplanene gjelder inntil eventuelt nytt planvedtak. Rådmannen gis fullmakt til å følge opp
innsigelsen knyttet til Granliterminalen og fremmer dette som en egen sak i formannskapet.
2. Kommunedelplan for Kongsvinger sentrum – Sentrumsplanen oppheves i henhold til plan-

og bygningsloven §§ 11-15 og 11-17.

3. Veileder for Skilt- og reklameinnretninger datert 11.9.2019 vedtas.

4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og endringer
som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før planen kunngjøres, inkl.
oppdatering av samlet ROS-analyse og konsekvensutredning av kommuneplanens
samlede virkninger.

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 100/19
1. Kommuneplanens arealdel 2019-2030, med planbeskrivelse, datert 11.9.19, plankart, datert
11.9.19, bestemmelser og retningslinjer, datert 11.9.19, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 11-15.
· Kommuneplanen omfatter alt areal i kommunen unntatt området ved
Granliterminalen (N145, N219-N224) som vises som et hvitt område i plankartet.
Arealbruken innenfor dette området styres av Kommuneplanens arealdel,
vedtatt 1.10.2009 og reguleringsplan 9401 Gropa, vedtatt 26.9.2002, sist endret
ved mindre endring vedtatt 31.3.2016. Disse arealplanene gjelder inntil eventuelt
nytt planvedtak. Rådmannen gis fullmakt til å følge opp innsigelsen knyttet til
Granliterminalen og fremmer dette som en egen sak i formannskapet.
2. Kommunedelplan for Kongsvinger sentrum – Sentrumsplanen oppheves i henhold til planog bygningsloven §§ 11-15 og 11-17.
3. Veileder for Skilt- og reklameinnretninger datert 11.9.2019 vedtas.
4. Antall fritidsboliger og fordeling i de ulike feltene vil bli behandlet som en del av de enkelte
reguleringsplanene på område F481 (KU: 54 Bæreia nord, område 7), F482 (KU: 53 Bæreia
vest, område 5) og F483 (KU: 55 Bæreia øst, område 8).
5. Ved plassering av plasskrevende detaljhandel vil man kunne foreta en vurdering om man skal
gi dispensasjon til en plassering utenfor sentrumskjernen, i den enkelte sak/søknad.
6. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og endringer
som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før planen kunngjøres, inkl.
oppdatering av samlet ROS-analyse og konsekvensutredning av kommuneplanens samlede
virkninger.

26.09.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Utsettelsesforslag, foreslått av Øystein Hanevik
Saken utsettes inntil det foreligger en konsekvensutredning av hvorvidt det er forsvarlig å bygge et
hotell eller ikke på den foreslåtte tomten i Byparken
Nytt forslag: Tilleggsforslag - hyttebygging, foreslått av Inger Noer
Det tillates ikke hyttebygging ved Bæreia
Nytt forslag: Tilleggsforslag - Sykehusskogen, foreslått av Inger Noer
Område E, F og G i Sykehusskogen beholdes som friområde og endres ikke til helse- og
omsorgsrelaterte formål

Nytt forslag: Tilleggsforslag, foreslått av Alejandro Pèrez
Komplementerende forslag til punkt 6.3 Byggehøyder i sentrum og andre grep for å stimulere til
fortetting... For å stimulere til flere utbyggingsprosjekter og fortetting av bysentrum settes en maks
høyde for nybygg med kombinert formål (næring og bolig) og kun bolig til maks 5 etasjer. Ny
bebyggelse kan gjerne ha nye arkitektonisk utrykk, men bør ikke virke dominerende i gatebildet.
Bruk av solenergi med solceller på taket til de nye boligene vil bidra til at bysentrum har et
miljøvennlig perspektiv.
Komplementerende forslag til punkt 12.3 Friluftsliv. Kommunens friluftsområder er arealer som har
svært viktige fellesverdier knyttet til natur- miljø, biologisk mangfold, kulturminner, kulturmiljøer,
landskap og naturopplevelser. Tilgang til arealer for friluftsliv i nærheten av der folk bor styrker
muligheten til å drive lavterskel- aktivitet utendørs, og er et viktig grep knyttet til å styrke
folkehelsen. Kongsvinger kommune legge til rette for at alle innbyggerne skal kunne ha tilgang til
friluftsområder. Kongsvinger kommune legge til rette for kollektivtransport, gåing og sykling til
friluftsområder.
Komplementerende forslag i punkt 6.4 Hotell i byparken. Tilgangen til parker og gode leke- og
oppholdsarealer fremmer folkehelse, skal veie tyngst enn og er viktige bidra for å skape attraktive
by og tettsteder.
For at Kongsvinger by skal utvikles mer miljøvennlig, bli mer attraktiv å bo og jobbe i og styrkes som
regionsenter er det viktig at vi tar grepp for å nå disse målene. Boliger på forurenset grunn har vært i
medienes søkelys i år i forbindelse med et nytt boligfelt som ble bygd på en gammel søppelplass i
Skedsmo kommune. Utbygger lovte at boligene ikke skulle få problemer med deponigass. Likevel
siver farlig gass inn i flere av boligene. Ett hus måtte rives etter at metan tok fyr på badet. Beboerne i
området er fortvilte og redde. I Kommuneplanens arealdel planbeskrivelsen 2019-2030 side 35 under
punktet .»Vennersberg skolekrets», stor at «Området der Eskoleia har sin virksomhet er vist som
kombinasjon bolig/næring. Det gir rom for å utvikle boliger der på sikt dersom Eskoleia flytte». Ja
vel, ordfører. Jeg håper at vi ikke gjør det samme feil som Skedsmo kommune gjorde. Som dere er
helt sikkert klar over Miljødirektoratet har registret Eskoleia som et området med alvorlige
forurensning (påvirkningsgrad 3)- det vil si lokaliteter hvor det er behov for å gjennomføre drastisk
tiltak. Det samme gjelder Sæter Fyllplass, Kongsvinger Travbane, Boger industriområde, Vardåsen
Skytebane, Stantek Kongsvinger AS og NGM produkter A/S som strekker seg over ei stor området
på Vanger. Nytt boligområde er lagt inn ved Skytterbanen i denne plandokument. Det skal bli et
attraktivt boligområde med god kobling til Øvrebyen og øvrig bystruktur. Området bør gi rom for en
del eneboligbygging for å ivareta behovet for attraktive eneboligtomter i Langeland skolekrets.
Tilleggsforslag: kommuneplanens arealdel planbeskrivelse 2019-2030 skal sikre et miljøvennlig
utviklingen. Det skal ikke bygges på områder som har alvorlige forurensing. Ny boligprosjekt på
forurenset grunn skal ikke tillates.
Komplementerende forslag til punkt 6.3 Byggehøyder i sentrum og andre grep for å stimulere til
fortetting... For å stimulere til flere utbyggingsprosjekter og fortetting av bysentrum settes en maks
høyde for nybygg med kombinert formål (næring og bolig) og kun bolig til maks 5 etasjer. Ny
bebyggelse kan gjerne ha nye arkitektonisk utrykk, men bør ikke virke dominerende i gatebildet.
Bruk av solenergi med solceller på taket til de nye boligene vil bidra til at bysentrum har et
miljøvennlig perspektiv.
Komplementerende forslag til punkt 12.3 Friluftsliv. Kommunens friluftsområder er arealer som har
svært viktige fellesverdier knyttet til natur- miljø, biologisk mangfold, kulturminner, kulturmiljøer,
landskap og naturopplevelser. Tilgang til arealer for friluftsliv i nærheten av der folk bor styrker
muligheten til å drive lavterskel- aktivitet utendørs, og er et viktig grep knyttet til å styrke
folkehelsen. Kongsvinger kommune legge til rette for at alle innbyggerne skal kunne ha tilgang til
friluftsområder. Kongsvinger kommune legge til rette for kollektivtransport, gåing og sykling til
friluftsområder.
Komplementerende forslag i punkt 6.4 Hotell i byparken. Tilgangen til parker og gode leke- og
oppholdsarealer fremmer folkehelse, skal veie tyngst enn og er viktige bidra for å skape attraktive
by og tettsteder.
For at Kongsvinger by skal utvikles mer miljøvennlig, bli mer attraktiv å bo og jobbe i og styrkes som

regionsenter er det viktig at vi tar grepp for å nå disse målene. Boliger på forurenset grunn har vært i
medienes søkelys i år i forbindelse med et nytt boligfelt som ble bygd på en gammel søppelplass i
Skedsmo kommune. Utbygger lovte at boligene ikke skulle få problemer med deponigass. Likevel
siver farlig gass inn i flere av boligene. Ett hus måtte rives etter at metan tok fyr på badet. Beboerne i
området er fortvilte og redde. I Kommuneplanens arealdel planbeskrivelsen 2019-2030 side 35 under
punktet .»Vennersberg skolekrets», stor at «Området der Eskoleia har sin virksomhet er vist som
kombinasjon bolig/næring. Det gir rom for å utvikle boliger der på sikt dersom Eskoleia flytte». Ja
vel, ordfører. Jeg håper at vi ikke gjør det samme feil som Skedsmo kommune gjorde. Som dere er
helt sikkert klar over Miljødirektoratet har registret Eskoleia som et området med alvorlige
forurensning (påvirkningsgrad 3)- det vil si lokaliteter hvor det er behov for å gjennomføre drastisk
tiltak. Det samme gjelder Sæter Fyllplass, Kongsvinger Travbane, Boger industriområde, Vardåsen
Skytebane, Stantek Kongsvinger AS og NGM produkter A/S som strekker seg over ei stor området
på Vanger. Nytt boligområde er lagt inn ved Skytterbanen i denne plandokument. Det skal bli et
attraktivt boligområde med god kobling til Øvrebyen og øvrig bystruktur. Området bør gi rom for en
del eneboligbygging for å ivareta behovet for attraktive eneboligtomter i Langeland skolekrets.
Tilleggsforslag: kommuneplanens arealdel planbeskrivelse 2019-2030 skal sikre et miljøvennlig
utviklingen. Det skal ikke bygges på områder som har alvorlige forurensing. Ny boligprosjekt på
forurenset grunn skal ikke tillates.

Nytt forslag: Tilleggspunkt i vedtak KS sak 109/19, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Tidligere planavklart areal med arealformål «Annet byggeområde»/golf på eiendommen
Strengelsrud gnr. 17, bnr. 2 videreføres som arealformålet «Idrettsanlegg» i Kommuneplanens
arealdel 2019-2030.
Votering:
· Øystein Hanevik, UAVH, sitt utsettelsesforslag falt med 26 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, V 1,
UAVH 1) mot 6 (PP 2, KRF 1, SV 1, UAVH 2) stemmer.
·
·
·
·

·
·

Tilleggsforslag fra Inger Noer, V, om hyttebygging falt med 27 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, PP 2,
UAVH 1) mot 5 (V 1, KRF 1, SV 1, UAVH 2) stemmer.
Tilleggsforslag fra Inger Noer, V, om Sykehusskogen falt 28 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, PP 2, SV
1, UAVH 1) mot 4 (V 1, KRF 1, UAVH 2) stemmer.
Tilleggsforslag fra Alejandro Pèrez, SV, første del om takhøyde, falt med 30 (AP 14, SP 2, H 5,
FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1, UAVH 2) mot 2 (SV 1, UAVH 1) stemmer.
Tilleggsforslaget fra Alejandro Pèrez, SV, resterende, falt med 30 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, PP
2, V 1, KRF 1, UAVH 2) mot 2 (SV 1, UAVH 1) stemmer.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 27 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, V 1, KRF 1, UAVH 1)
mot 5 (PP 2, SV 1, UAVH 2) stemmer.
Tilleggsforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble vedtatt med 30 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, PP
2, V 1, KRF 1, UAVH 2) mot 2 (SV 1, UAVH 1) stemmer.

KS - 109/19 Vedtak:
1. Kommuneplanens arealdel 2019-2030, med planbeskrivelse, datert 11.9.19, plankart, datert
11.9.19, bestemmelser og retningslinjer, datert 11.9.19, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 11-15.
· Kommuneplanen omfatter alt areal i kommunen unntatt området ved
Granliterminalen (N145, N219-N224) som vises som et hvitt område i plankartet.
Arealbruken innenfor dette området styres av Kommuneplanens arealdel,
vedtatt 1.10.2009 og reguleringsplan 9401 Gropa, vedtatt 26.9.2002, sist endret
ved mindre endring vedtatt 31.3.2016. Disse arealplanene gjelder inntil eventuelt
nytt planvedtak. Rådmannen gis fullmakt til å følge opp innsigelsen knyttet til
Granliterminalen og fremmer dette som en egen sak i formannskapet.

2. Kommunedelplan for Kongsvinger sentrum – Sentrumsplanen oppheves i henhold til planog bygningsloven §§ 11-15 og 11-17.
3. Veileder for Skilt- og reklameinnretninger datert 11.9.2019 vedtas.
4. Antall fritidsboliger og fordeling i de ulike feltene vil bli behandlet som en del av de enkelte
reguleringsplanene på område F481 (KU: 54 Bæreia nord, område 7), F482 (KU: 53 Bæreia
vest, område 5) og F483 (KU: 55 Bæreia øst, område 8).
5. Ved plassering av plasskrevende detaljhandel vil man kunne foreta en vurdering om man skal
gi dispensasjon til en plassering utenfor sentrumskjernen, i den enkelte sak/søknad.
6. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og endringer
som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før planen kunngjøres, inkl.
oppdatering av samlet ROS-analyse og konsekvensutredning av kommuneplanens samlede
virkninger.
7. Tidligere planavklart areal med arealformål «Annet byggeområde»/golf på eiendommen
Strengelsrud gnr. 17, bnr. 2 videreføres som arealformålet «Idrettsanlegg» i
Kommuneplanens arealdel 2019-2030.

112/19 Reguleringsplan for Glommengata 3 Plan ID 201801 sluttbehandling
Rådmannens
INNSTILLING:
Reguleringsplan 201801 «Glommengata 3», plankart datert 10.04.2019, med tilhørende
bestemmelser datert 22.08.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
Innstilling fra Planutvalget - 03.09.2019 - 040/19
Reguleringsplan 201801 «Glommengata 3», plankart datert 10.04.2019, med tilhørende
bestemmelser datert 22.08.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

26.09.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag, foreslått av Inger Noer
Reguleringsplan 201801 «Glommengata 3», plankart datert 10.4.19, med tilhørende bestemmelser
datert 22.8.19, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endring: det
tillates en maksimal høyde på 5 etasjer med inntrukket 5. Etasje.
Nytt forslag: Utsettelsesforslag, foreslått av Alejandro Pèrez
Saken utsettes.
Votering:
Utsettelsesforslaget fra Alejandro Pèrez, SV, falt med 30 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, PP 2, V 1, KRF 1,
UAVH 2) mot 2 (SV 1, UAVH 1) stemmer.
Planutvalgets innstilling ble satt opp mot Inger Noer, V, sitt forslag.
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 29 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, PP 2, KRF 1, UAVH 2) mot 3 (V
1, SV 1, UAVH 1) stemmer.
KS - 112/19 Vedtak:
Reguleringsplan 201801 «Glommengata 3», plankart datert 10.04.2019, med tilhørende
bestemmelser datert 22.08.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

115/19 Vedtak om fredning - Abborhøgda, gnr./bnr. 71/1
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune støtter Riksantikvarens forslag til vedtak om fredning av Abborhøgda
(Yöperinmaki) gnr. / bnr. 71/1 (AskeladdenID 222830- 1 3)

Innstilling fra Formannskap - 18.09.2019 - 105/19
Kongsvinger kommune støtter Riksantikvarens forslag til vedtak om fredning av Abborhøgda
(Yöperinmaki) gnr. / bnr. 71/1 (AskeladdenID 222830- 1 3).

26.09.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 115/19 Vedtak:
Kongsvinger kommune støtter Riksantikvarens forslag til vedtak om fredning av Abborhøgda
(Yöperinmaki) gnr. / bnr. 71/1 (AskeladdenID 222830- 1 3).

116/19 Fremtidens institusjonsbehov samt avklaring anbud HDO for
mennesker med demenssykdom Holt
Rådmannens
INNSTILLING
1. Anbudskonkurransen for Prosjekt HDO for mennesker med demenssykdom Holt avlyses.
2. Dagens avdeling på Roverudhjemmet med 25 plasser for mennesker med demenssykdom
videreutvikles og tilpasses brukergruppen, blant annet med etablering av sansehage, styrking
av grunnbemanning, kompetanse- og miljøtiltak. Tiltak ses i sammenheng med vedtak om
sertifisering til Livsgledesykehjem, og i tett dialog med Demensforeningen.
3. Rådmannen skal innen 15.12.2019 anbefale videre driftsform for HDO på Holt, Hov og Austbo
for å sikre riktig omsorgsnivå for dagens beboere. Det kan være aktuelt å omgjøre deler av
bygningene til institusjonsplasser.
4. Tilstandsrapport på utviklingen til kommunalområdet med aktuelle nøkkeltall og vurderinger
presenteres komitèen og rådene annenhver måned med oppstart november 2019.
5. Rådmannen legger september 2020 frem en analyse for fremtidens institusjonsbehov for
korttids- og langtidsplasser, samt for andre nivåer i omsorgstrappen.
6. Rådmannen intensiverer dialog med KOBBL og andre aktuelle utbyggere om samhandling
rundt eldreboliger.

Innstilling fra Komité for helse- og omsorg - 23.09.2019 - 025/19

1. Anbudskonkurransen for Prosjekt HDO for mennesker med demenssykdom Holt avlyses,
dersom det er saklig grunn i forhold til lover og forskrifter.
2. Dagens avdeling på Roverudhjemmet med 25 plasser for mennesker med demenssykdom
videreutvikles og tilpasses brukergruppen, blant annet med etablering av sansehage,
styrking av grunnbemanning, kompetanse- og miljøtiltak. Tiltak ses i sammenheng med
vedtak om sertifisering til Livsgledesykehjem, og i tett dialog med Demensforeningen.
Arbeidet med videreutvikling og tilpasning skal settes i gang omgående og være ferdigstilt
senest 01.06.20.
3. Rådmannen skal innen 15.12.2019 anbefale videre driftsform for HDO på Holt, Hov og
Austbo for å sikre riktig omsorgsnivå for dagens beboere. Det kan være aktuelt å omgjøre
deler av bygningene til institusjonsplasser.
4. Tilstandsrapport på utviklingen til kommunalområdet med aktuelle nøkkeltall og vurderinger
presenteres komitèen og rådene annenhver måned med oppstart november 2019.
5. Rådmannen legger juni 2020 frem en analyse for fremtidens institusjonsbehov for korttidsog langtidsplasser, samt for andre nivåer i omsorgstrappen.
6. Rådmannen intensiverer dialog med KOBBL og andre aktuelle utbyggere om samhandling
rundt eldreboliger.
7. Hvis analysen i pkt. 5 viser behov for flere korttids- og/eller langtidsplasser enn Kongsvinger
kommune kan oppdrive, skal det samtidig med analysen legges fram en sak med en
innstilling til hvordan dette løses.
Innstilling fra Eldres råd - 23.09.2019 - 045/19
Nytt punkt:
Det er et stort behov for institusjonsplasser. Det må ses på tidligere projekter som Bossemoen og
tilbygg på Skyrud og Roverudhjemmet

Innstilling fra Funksjonshemmedes råd - 23.09.2019 - 046/19
Funksjonshemmedes råd tar saken til etterretning men rådet er bekymret for om vi har nok
korttidsplasser og avlastning for pårørende.
Innstilling fra Formannskap - 26.09.2019 - 107/19
1. Anbudskonkurransen for Prosjekt HDO for mennesker med demenssykdom Holt avlyses,
dersom det er saklig grunn i forhold til lover og forskrifter.
2. Dagens avdeling på Roverudhjemmet med 25 plasser for mennesker med demenssykdom
videreutvikles og tilpasses brukergruppen, blant annet med etablering av sansehage,
styrking av grunnbemanning, kompetanse- og miljøtiltak. Tiltak ses i sammenheng med
vedtak om sertifisering til Livsgledesykehjem, og i tett dialog med Demensforeningen.
Arbeidet med videreutvikling og tilpasning skal settes i gang omgående og være ferdigstilt
senest 01.06.20.
3. Rådmannen skal innen 15.12.2019 anbefale videre driftsform for HDO på Holt, Hov og
Austbo for å sikre riktig omsorgsnivå for dagens beboere. Det kan være aktuelt å omgjøre
deler av bygningene til institusjonsplasser.
4. Tilstandsrapport på utviklingen til kommunalområdet med aktuelle nøkkeltall og vurderinger
presenteres komitèen og rådene annenhver måned med oppstart november 2019.
5. Rådmannen legger juni 2020 frem en analyse for fremtidens institusjonsbehov for korttidsog langtidsplasser, samt for andre nivåer i omsorgstrappen.
6. Rådmannen intensiverer dialog med KOBBL og andre aktuelle utbyggere om samhandling
rundt eldreboliger.
7. Hvis analysen i pkt. 5 viser behov for flere korttids- og/eller langtidsplasser enn Kongsvinger

kommune kan oppdrive, skal det samtidig med analysen legges fram en sak med en
innstilling til hvordan dette løses.

26.09.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet tok ordet før behandling av denne sak.
Behandling
Nytt forslag: Utsettelsesforslag, foreslått av Alejandro Pèrez
SV ber at saken utsettes i sendes tilbake til administrasjon for bedre utregning
Nytt forslag: Forslag fra Unn Bjørklund (AP) på vegne av Helse- og omsorgskomiteen, foreslått
av Unn Bjørklund
1. Anbudskonkurransen for Prosjekt HDO for mennesker med demenssykdom Holt avlyses, dersom
det er saklig grunn i forhold til lover og forskrifter.
2. Dagens avdeling på Roverudhjemmet med 25 plasser for mennesker med demenssykdom
videreutvikles og tilpasses brukergruppen, blant annet med etablering av sansehage, styrking av
grunnbemanning, kompetanse- og miljøtiltak. Tiltak ses i sammenheng med vedtak om sertifisering
til Livsgledesykehjem, og i tett dialog med Demensforeningen. Arbeidet med videreutvikling og
tilpasning skal settes i gang omgående og være ferdigstilt senest 01.06.20.
3. Rådmannen skal innen 15.12.2019 anbefale videre driftsform for HDO på Holt, Hov og Austbo for
å sikre riktig omsorgsnivå for dagens beboere. Det kan være aktuelt å omgjøre deler av bygningene
til institusjonsplasser. Evt. endringer tas med i budsjett 2020.
4. Tilstandsrapport på utviklingen til kommunalområdet med aktuelle nøkkeltall og vurderinger
presenteres komitèen og rådene annenhver måned med oppstart november 2019.
5. Rådmannen legger juni 2020 frem en analyse for fremtidens institusjonsbehov for korttids- og
langtidsplasser, samt for andre nivåer i omsorgstrappen.
6. Hvis analysen i pkt. 5 viser behov for flere korttids- og/eller langtidsplasser enn Kongsvinger
kommune kan oppdrive, skal det samtidig med analysen legges fram en sak med en innstilling til
hvordan dette løses.
7. Rådmannen intensiverer dialog med KOBBL og andre aktuelle utbyggere om samhandling rundt
eldreboliger.
Nytt forslag: Vedlikehold etterslep, foreslått av Alejandro Pèrez
kommunestyre ber rådmann undersøke vedlikehold situasjon i både sykehjem og omsorgsboliger i
trå med ønsket om å benytte eller utvide plasser på institusjoner for pasienter med demens.
Votering:
Alejandro Pèrez, SV, sitt utsettelsesforslag falt med 26 (AP 14, SP 2, H 5, FRP 3, KRF 1, UAVH 1) mot
6 (PP 2, V 1, SV 1, UAVH 2) stemmer.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Unn Bjørklund, AP, på vegne av Helse- og
omsorgskomiteen.
Forslaget fra Unn Bjørklund, AP, ble vedtatt med 20 (AP 13, SP 2, PP 2, KRF 1, SV 1, UAVH 1) mot 12
(AP 1, H 5, FRP 3, V 1, UAVH 2) stemmer.

Tilleggsforslaget fra Alejandro Pèrez, SV, falt med 20 (AP 11, H 4, FRP 3, V 1, UAVH 1) mot 12 (AP 3,
SP 2, H 1, PP 2, KRF 1, SV 1, UAVH 2) stemmer.
KS - 116/19 Vedtak:
1. Anbudskonkurransen for Prosjekt HDO for mennesker med demenssykdom Holt avlyses,
dersom det er saklig grunn i forhold til lover og forskrifter.
2. Dagens avdeling på Roverudhjemmet med 25 plasser for mennesker med demenssykdom
videreutvikles og tilpasses brukergruppen, blant annet med etablering av sansehage,
styrking av grunnbemanning, kompetanse- og miljøtiltak. Tiltak ses i sammenheng med
vedtak om sertifisering til Livsgledesykehjem, og i tett dialog med Demensforeningen.
Arbeidet med videreutvikling og tilpasning skal settes i gang omgående og være ferdigstilt
senest 01.06.20.
3. Rådmannen skal innen 15.12.2019 anbefale videre driftsform for HDO på Holt, Hov og
Austbo for å sikre riktig omsorgsnivå for dagens beboere. Det kan være aktuelt å omgjøre
deler av bygningene til institusjonsplasser. Evt. endringer tas med i budsjett 2020.
4. Tilstandsrapport på utviklingen til kommunalområdet med aktuelle nøkkeltall og vurderinger
presenteres komitèen og rådene annenhver måned med oppstart november 2019.
5. Rådmannen legger juni 2020 frem en analyse for fremtidens institusjonsbehov for korttidsog langtidsplasser, samt for andre nivåer i omsorgstrappen.
6. Hvis analysen i pkt. 5 viser behov for flere korttids- og/eller langtidsplasser enn Kongsvinger
kommune kan oppdrive, skal det samtidig med analysen legges fram en sak med en
innstilling til hvordan dette løses.
7. Rådmannen intensiverer dialog med KOBBL og andre aktuelle utbyggere om samhandling
rundt eldreboliger.

