KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Møtedato:

12.12.2019

Møtested:

Kommunestyresalen på rådhuset

Møtetid:

Kl. 09:00 - 16:00

Medlemmer:
Alf-Tore Pedersen
Elin Såheim Bjørkli
Henning Olstad Kjøk
Iren Carlstrøm
Kjersti Dreyer Sidselrud
Lars Reidar Ovlien
Paul Inge Tønseth
Terje Verhaug
Tor Inge With
Unn Bjørklund
Kjell Arne Hanssen
Eli Wathne
Louise Margretha Jonassen Erichsen
Martin Hanestad
Øyvind Randmæl—Warpe
Thor Ringsbu
Henrik Omsted Mohn
Eirik Ross
Kurt-Gøran Adriansen
Reidun Hagerud
Torunn Arnesen
Dag Tommy Tomteberget
Hans Kristian Bakken
Jon Thomas Hangaard
Margrethe Haarr
Siw Christel Berg
Tommy Smedtorp
Toni Sjøenden
Anne Margrethe Sørli-Bolneset
Carmen Monfort Ibanez
Inger Noer

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
H
H
H
H
KRF
MDG
PP
PP
PP
R
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV
SV
V

Forfall:
Johan Aas
Erik Stensbøl

Parti
FRP
SP

Vararepresentanter:
Dag Lennart Høgberg
Per Lunder

Parti
FRP
SP

Inhabil person
Per Lunder
Toni Sjøenden
Louise Margretha Jonassen Erichsen
Margrethe Haarr
Toni Sjøenden

Sak:
163/19
163/19
167/19
172/19
174/19

Erstattet av:

Eli Wathne

Av 33 representanter møtte 33.
Permisjon
Paul Inge Tønseth, AP, ble innvilget permisjon kl 16.00, før behandling av sak 184/19.

Louise Erichsen, H

Henning Olstad Kjøk, AP

Margrethe Haarr
Ordfører

SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
Orientering
155/19
Godkjenning av møteprotokoll
156/19
Revidering av budsjett 2019-4
157/19
Investeringsrapport med budsjettendring
158/19
Givas - Handlings- og økonomiplan 2020 - 23
159/19
Økonomiplan 2020-2023 Glåmdal Brannvesen IKS
160/19
Ny brannstasjon
161/19
Utbygging Langeland skole
162/19
Parkeringspolitiske tiltak - oppfølging av kommunestyresak
108/19
163/19
Tilskudd til kultur og samfunnsutviklingsprosjekt 2. halvår 2019
164/19
Spillemidler 2019
165/19
Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023
166/19
Strategidokument 2 - Heldøgnsomsorg og institusjonsplasser
167/19
Detaljregulering 201901 Fv 210, Gang- og sykkelveg, GlomstadSæter - Sluttbehandling
168/19
Reguleringsplan Biovarmesentral Vingersjøvegen, planID
201807 -detaljregulering - sluttbehandling
169/19
Kommunale priser - endring av vedtaksmyndighet
170/19
Ny lokal forskrift om forvaltning av bever
171/19
Retningslinjer for utleie og utlån av kommunalt utstyr
172/19
Hedmark revisjon - ny selskapsavtale fra 01.01.2020
173/19
Utnevnelse av vigsler
174/19
Ny Visuell Profil 2019
175/19
Samarbeidsutvalg oppvekst og læring 2019-2023
176/19
Skolerute 2020/2021
177/19
Suppleringsvalg til Ungdomsrådet 2019 - 2021
178/19
Nyvalg av representanter til Eldres råd for perioden 2019 - 2023
179/19
Nyvalg av Råd for personer med funksjonsnedsettelse
180/19
Politisk reglement for Kongsvinger kommune Realitetsbehandling av deler som omhandler Eldrerådet og Råd
for personer med nedsatt funksjonsevne
181/19
Politisk møteplan 2020
182/19
Kontrollutvalgets årsplan 2020
183/19
Sammenslåing av Sekretariatet for kontrollutvalgene i SørØsterdal med Glåmdal sekretariat IKS – behandling av
selskapsavtale
184/19
Sammenslåing av Promenaden Kongsvinger AS, Grue Service
AS og Odal Kompetansesenter AS

Unntatt
offentlighet

Orientering
Til orientering:
· Det ble utdelt diplomer til nysertifiserte Miljøfyrtårn i Kongsvinger kommune, se mer
informasjon i vedlegget.
Øvrebyen vgs og Rasta Glass mottok sine diplomer den 12.12.2019. Sentrum vgs mottar sitt
diplom senere.
·

LVK (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar) har sendt ut medlemsnytt med aktuell
informasjon til kommunestyrerepresentanter, se vedlegget.

155/19 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagte møteprotokoller godkjennes.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 155/19 Vedtak:
Vedlagte møteprotokoller godkjennes.

156/19 Revidering av budsjett 2019-4
Rådmannens
INNSTILLING
Diftsbudsjettet for 2019 justeres i henhold til tabellen under:

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 111/19
Diftsbudsjettet for 2019 justeres i henhold til tabellen under:

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 156/19 Vedtak:
Diftsbudsjettet for 2019 justeres i henhold til tabellen under:

157/19 Investeringsrapport med budsjettendring
Rådmannens
INNSTILLING
1. Investeringsbehovet reduseres med 61228 mill. kr. Budsjettet endres ihht tabellen nedenfor.

Endring i
finansieringsbehov:
Salg av eiendom
Refusjon fra staten
Momskompensasjon

økes
økes
reduseres

Refusjon fra fylket
Refusjon fra private
Behov for låneopptak

økes
økes
reduseres

Bruk av ubrukte lånemidler

reduseres

-449
-765
12
175
-40
-769
48
585
2 491
61
228

2. Det tas opp 81,464 mill. kroner i investeringslån i 2019 ihht revidert investeringsbudsjett.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 126/19
1. Investeringsbehovet reduseres med 61,228 mill. kr. Budsjettet endres ihht tabellen nedenfor.

Endring i
finansieringsbehov:
Salg av eiendom
Refusjon fra staten
Momskompensasjon

økes
økes
reduseres

Refusjon fra fylket
Refusjon fra private
Behov for låneopptak

økes
økes
reduseres

Bruk av ubrukte lånemidler

reduseres

-449
-765
12
175
-40
-769
48
585
2 491
61
228

2. Det tas opp 81,464 mill. kroner i investeringslån i 2019 ihht revidert investeringsbudsjett.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 157/19 Vedtak:
1. Investeringsbehovet reduseres med 61,228 mill. kr. Budsjettet endres ihht tabellen nedenfor.

Endring i
finansieringsbehov:
Salg av eiendom
Refusjon fra staten
Momskompensasjon

økes
økes
reduseres

Refusjon fra fylket
Refusjon fra private
Behov for låneopptak

økes
økes
reduseres

Bruk av ubrukte lånemidler

reduseres

-449
-765
12
175
-40
-769
48
585
2 491
61
228

2. Det tas opp 81,464 mill. kroner i investeringslån i 2019 ihht revidert investeringsbudsjett.

158/19 Givas - Handlings- og økonomiplan 2020 - 23
Rådmannens
INNSTILLING
Kommunestyret tar Givas sitt forslag til Handlings- og økonomiplan for 2020 – 2023 til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 112/19
Kommunestyret tar Givas sitt forslag til Handlings- og økonomiplan for 2020 – 2023 til orientering.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 158/19 Vedtak:
Kommunestyret tar Givas sitt forslag til Handlings- og økonomiplan for 2020 – 2023 til orientering.

159/19 Økonomiplan 2020-2023 Glåmdal Brannvesen IKS
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommunes overføring til Glåmdal Brannvesen IKS for 2020 blir 19,717 mill. kr. Dette er
ihht rådmannens budsjettforslag.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 127/19
· Kongsvinger kommunes overføring til Glåmdal Brannvesen IKS for 2020 blir 19,717 mill. kr.
Dette er ihht rådmannens budsjettforslag.
·

Det legges inn 1.573.000 kroner som engangskostnad i 2020 til opplæring/nødvendige tiltak
for å drive Austmarka Brannstasjon i tråd med regelverk.

·

Det legges inn 450.000 kroner til merkostnader knyttet til årlig drift av Austmarka
Brannstasjon.

·

Dersom man ikke får rekruttert personale innen utgangen av 2020, bør opprettholdelse av
Austmarka Brannstasjon vurderes på nytt.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 159/19 Vedtak:
· Kongsvinger kommunes overføring til Glåmdal Brannvesen IKS for 2020 blir 19,717 mill. kr.
Dette er ihht rådmannens budsjettforslag.
·

Det legges inn 1.573.000 kroner som engangskostnad i 2020 til opplæring/nødvendige tiltak
for å drive Austmarka Brannstasjon i tråd med regelverk.

·

Det legges inn 450.000 kroner til merkostnader knyttet til årlig drift av Austmarka
Brannstasjon.

·

Dersom man ikke får rekruttert personale innen utgangen av 2020, bør opprettholdelse av
Austmarka Brannstasjon vurderes på nytt.

160/19 Ny brannstasjon
Rådmannens
INNSTILLING
1. Skisseprosjektet ny brannstasjon med kostnadsoverslag på 125 mill kr vedtas og legges til
grunn for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og innhenting av tilbud.
2. Prosjektet deles i 2 separate anskaffelser:
a. Riving eksisterende bygningsmasse
b. Bygging av ny brannstasjon
3. Endelig tilbud med kontraktsforslag legges fram for endelig byggevedtak i
kommunestyret innen utløpet av 4. kvartal 2020.
4. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 113/19
1. Skisseprosjektet ny brannstasjon med kostnadsoverslag på 125 mill kr vedtas og legges til
grunn for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og innhenting av tilbud.
2. Prosjektet deles i 2 separate anskaffelser:
a. Riving eksisterende bygningsmasse
b. Bygging av ny brannstasjon
3. Endelig tilbud med kontraktsforslag legges fram for endelig byggevedtak i
kommunestyret innen utløpet av 4. kvartal 2020.
4. Sak om salg eller mulig etterbruk av den gamle brannstasjonen i Håkon den 7.s vei
fremmes til politisk behandling innen april 2020.
5. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 160/19 Vedtak:
1. Skisseprosjektet ny brannstasjon med kostnadsoverslag på 125 mill kr vedtas og legges til
grunn for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og innhenting av tilbud.
2. Prosjektet deles i 2 separate anskaffelser:
a. Riving eksisterende bygningsmasse
b. Bygging av ny brannstasjon
3. Endelig tilbud med kontraktsforslag legges fram for endelig byggevedtak i
kommunestyret innen utløpet av 4. kvartal 2020.
4. Sak om salg eller mulig etterbruk av den gamle brannstasjonen i Håkon den 7.s vei
fremmes til politisk behandling innen april 2020.
5. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

161/19 Utbygging Langeland skole
Rådmannens
INNSTILLING
1. Skisseprosjekt for utbygging av Langeland skole etter modell 2 (alternativ kalt 5C) på 60 mill kr
vedtas og legges til grunn for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og innhenting av tilbud.
2. Endelig tilbud med kontraktsforslag legges fram for endelig byggevedtak i kommunestyret
innen utløpet av 4. kvartal
3. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 114/19
1. Skisseprosjekt for utbygging av Langeland skole etter modell 2 (alternativ kalt 5C) på 60 mill
kr vedtas og legges til grunn for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og innhenting av
tilbud.
2. Endelig tilbud med kontraktsforslag legges fram for endelig byggevedtak i kommunestyret
innen utløpet av 4. kvartal
3. Rådmannen bes om å innarbeide løsninger for at utbyggingen av Langeland skole skal kunne
dekke flere funksjoner, som et flerbrukshus.
4. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

12.12.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Ungdomsrådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling

Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 161/19 Vedtak:
1. Skisseprosjekt for utbygging av Langeland skole etter modell 2 (alternativ kalt 5C) på 60 mill
kr vedtas og legges til grunn for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og innhenting av
tilbud.
2. Endelig tilbud med kontraktsforslag legges fram for endelig byggevedtak i kommunestyret
innen utløpet av 4. kvartal
3. Rådmannen bes om å innarbeide løsninger for at utbyggingen av Langeland skole skal kunne
dekke flere funksjoner, som et flerbrukshus.
4. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

162/19 Parkeringspolitiske tiltak - oppfølging av kommunestyresak 108/19
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommunes parkeringsstrategi følges opp med følgende tiltak:
· Det innføres maks 3 timers parkering på kommunale gateparkeringsplasser med avgift for
å sikre sirkulasjon.
· Betalingsordningen på kommunal plass i Teatergata (der det i dag tilbys heldagsparkering)
endres til timesparkering.
· Parkeringsplassen bak Rådhuset opprettholdes som ansattparkering inntil videre i
tidsrommet 0700-1700.
· Det settes av to plasser med gratis parkering i 30 min ved trappa opp til biblioteket.
· Det innføres 1 times gratis parkering på kommunale plasser i Fjellgata, Teatergata og
Samvirkegata.
· Innkrevingstid på kommunale plasser videreføres som i dag i tidsrommet 08-17 på
hverdager, 09-14 på lørdager og fritak søndager.
· Tapte inntekter og økte utgifter til skilting på til sammen rundt 600 000 kroner må fases
inn i økonomiplanen.
· Ved behandlingen av økonomiplan vurderes følgende endringer av betalingsregulativet:
· Beløp for frikjøp justeres til 220 000 kroner.
· Taksten for timesparkering økes fra 18 kr/t til 20 kr/t.
· Taksten for dagsparkering videreføres med 40 kr/døgn.
2. Tiltak som innebærer økte utgifter igangsettes så snart tiltakene er finansiert.

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 20.11.2019 - 003/19
1. Kongsvinger kommunes parkeringsstrategi følges opp med følgende tiltak:
· Det innføres maks 3 timers parkering på kommunale gateparkeringsplasser med avgift for å
sikre sirkulasjon.
· Betalingsordningen på kommunal plass i Teatergata (der det i dag tilbys heldagsparkering)
endres til timesparkering.
· Parkeringsplassen bak Rådhuset opprettholdes som ansattparkering inntil videre i
tidsrommet 0700-1700.
· Det settes av to plasser med gratis parkering i 30 min ved trappa opp til biblioteket.
· Det innføres 1 times gratis parkering på kommunale plasser i Fjellgata, Teatergata og

Samvirkegata.
· Innkrevingstid på kommunale plasser videreføres som i dag i tidsrommet 08-17 på
hverdager, 09-14 på lørdager og fritak søndager.
· Tapte inntekter og økte utgifter til skilting på til sammen rundt 600 000 kroner må fases inn i
økonomiplanen.
· Ved behandlingen av økonomiplan vurderes følgende endringer av betalingsregulativet:
· Beløp for frikjøp justeres til 220 000 kroner.
· Taksten for timesparkering økes fra 18 kr/t til 20 kr/t.
· Taksten for dagsparkering videreføres med 40 kr/døgn.
2. Tiltak som innebærer økte utgifter igangsettes så snart tiltakene er finansiert.
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:
1. Det innføres 1 times gratis parkering på offentlig tilgjengelige kommunale plasser.
2. Parkeringsavgiften økes til kr. 25/time og kr. 50/døgn.
3. Det tillates allmenn parkering på ansattplassene bak rådhuset fra kl. 16
4. Det legges fram en sak før 1.3. Som belyser muligheten for å begrense bruken av gratis
ansattparkering bak rådhuset. Saken bør belyse alternative ordninger.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 115/19
1. Kongsvinger kommunes parkeringsstrategi følges opp med følgende tiltak:
· Det innføres maks 3 timers parkering på kommunale gateparkeringsplasser med avgift for
å sikre sirkulasjon.
· Betalingsordningen på kommunal plass i Teatergata (der det i dag tilbys heldagsparkering)
endres til timesparkering.
· Parkeringsplassen bak Rådhuset opprettholdes som ansattparkering inntil videre i
tidsrommet 0700-1700.
· Det settes av to plasser med gratis parkering i 30 min ved trappa opp til biblioteket.
· Det innføres 1 times gratis parkering på kommunale plasser i Fjellgata, Teatergata og
Samvirkegata.
· Innkrevingstid på kommunale plasser videreføres som i dag i tidsrommet 08-17 på
hverdager, 09-14 på lørdager og fritak søndager.
· Tapte inntekter og økte utgifter til skilting på til sammen rundt 600 000 kroner må fases
inn i økonomiplanen.
· Ved behandlingen av økonomiplan vurderes følgende endringer av betalingsregulativet:
· Beløp for frikjøp justeres til 220 000 kroner.
· Taksten for timesparkering økes fra 18 kr/t til 20 kr/t.
· Taksten for dagsparkering videreføres med 40 kr/døgn.
2. Tiltak som innebærer økte utgifter igangsettes så snart tiltakene er finansiert.
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:
1. Det innføres 1 times gratis parkering på offentlig tilgjengelige kommunale plasser.
2. Parkeringsavgiften økes til kr. 25/time og kr. 50/døgn.
3. Det tillates allmenn parkering på ansattplassene bak rådhuset fra kl. 16
4. Det legges fram en sak før 1.3. Som belyser muligheten for å begrense bruken av gratis
ansattparkering bak rådhuset. Saken bør belyse alternative ordninger.

12.12.2019 Kommunestyret

Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag Sak 162/19 fra SP, H, FrP, KrF, V og MDG, foreslått av Henrik
Omsted Mohn
På vegne av SP,H, FrP, KrF, V og MDG
Fremmes følgende forslag til sak 162/19
Formannskapets innstilling av 27.11.2019 vedtas med følgende tillegg og presisering.
- Parkering på kommunale gateparkeringsplasser begrenses til maksimalt 1-time.
- Det bestilles en evaluering fra administrasjonen 12 måneder etter at vedtaket er effektuert.
- Evalueringen skal spesielt bestå av vurdering av effekten av vedtaket for handelsstanden, publikum
og miljø/klima samt økonomiske konsekvenser for Kongsvinger Kommune.
- Det presiseres at etter kl.17:00 på hverdager - og i helgenen, unntatt mellom kl. 09:00 - 14:00 på
lørdager, er det gratis parkering på kommunale parkeringsplasser.
Nytt forslag: Sak 162/19 Parkeringspolitiske tiltak, foreslått av Iren Carlstrøm
Endring i parkeringsavgifter ift. rådmannens forslag:
Langtidsparkeringen/døgnparkering settes til 40,- kr per dag
En time gratis parkering på alle kommunale parkeringsplasser, deretter en avgift på kr 20,- per time
Rådmannen bes om å gå i dialog med private tilbydere av parkering ved svømmehallen med mål om
to timer gratis parkering før svømmehallens besøkende.
Rådmannen bes om å utrede en sak om løsning for ansattparkering slik at det ikke legges beslag på
så stort parkeringsareale ved rådhuset.
Nytt forslag: Gratis parkering for elbiler, foreslått av Anne Margrethe Sørli-Bolneset
Rådmannen bes om å utrede kostnad ved å innføre gratis parkering for elbiler.

Votering:
Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Henrik Mohn, MDG, ble satt opp mot
rådmannens innstilling med forslaget fra Iren Carlstrøm, AP.
Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Henrik Mohn, MDG, ble vedtatt med 17 (SP 8, H
4, FRP 2, MDG 1, V 1, KRF 1) mot 16 (AP 10, SV 2, R 1, PP 3)stemmer.
Tilleggsforslaget fra Anne Margrethe Sørli-Bolneset ble enstemmig vedtatt.
KS - 162/19 Vedtak:
1. Kongsvinger kommunes parkeringsstrategi følges opp med følgende tiltak:
· Det innføres maks 3 timers parkering på kommunale gateparkeringsplasser med avgift for
å sikre sirkulasjon.
· Betalingsordningen på kommunal plass i Teatergata (der det i dag tilbys heldagsparkering)
endres til timesparkering.
· Parkeringsplassen bak Rådhuset opprettholdes som ansattparkering inntil videre i
tidsrommet 0700-1700.
· Det settes av to plasser med gratis parkering i 30 min ved trappa opp til biblioteket.
· Det innføres 1 times gratis parkering på kommunale plasser i Fjellgata, Teatergata og
Samvirkegata.

·
·
·

Innkrevingstid på kommunale plasser videreføres som i dag i tidsrommet 08-17 på
hverdager, 09-14 på lørdager og fritak søndager.
Tapte inntekter og økte utgifter til skilting på til sammen rundt 600 000 kroner må fases
inn i økonomiplanen.
Ved behandlingen av økonomiplan vurderes følgende endringer av betalingsregulativet:
· Beløp for frikjøp justeres til 220 000 kroner.
· Taksten for timesparkering økes fra 18 kr/t til 20 kr/t.
· Taksten for dagsparkering videreføres med 40 kr/døgn.

2. Tiltak som innebærer økte utgifter igangsettes så snart tiltakene er finansiert.

3. Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:
·

·
·
·
·
·
·

Det innføres 1 times gratis parkering på offentlig tilgjengelige kommunale plasser. Det
presiseres at etter kl.17:00 på hverdager - og i helgenen, unntatt mellom kl. 09:00 - 14:00 på
lørdager, er det gratis parkering på kommunale parkeringsplasser.
Parkeringsavgiften økes til kr. 25/time og kr. 50/døgn.
Det tillates allmenn parkering på ansattplassene bak rådhuset fra kl. 16
Det legges fram en sak før 1.3. som belyser muligheten for å begrense bruken av gratis
ansattparkering bak rådhuset. Saken bør belyse alternative ordninger.
Parkering på kommunale gateparkeringsplasser begrenses til maksimalt 1-time.
Det bestilles en evaluering fra administrasjonen 12 måneder etter at vedtaket er effektuert.
Evalueringen skal spesielt bestå av vurdering av effekten av vedtaket for handelsstanden,
publikum og miljø/klima samt økonomiske konsekvenser for Kongsvinger Kommune.

4. El-biler
Rådmannen bes om å utrede kostnad ved å innføre gratis parkering for elbiler.

163/19 Tilskudd til kultur og samfunnsutviklingsprosjekt 2. halvår 2019
Rådmannens
INNSTILLING
Tilskudd i 2. tildeling av kultur og samfunnsutviklingsmidler for 2019 samlet kr. 595.000 tildeles:
Kongsvinger skøyteklubb til speakerbu/garasje
kr. 180.000
Kongsvinger kunstforening til prosjekt Elva
kr. 75.000
Kulturkollektivet til prosjektet Til Dig
kr. 75.000
Foreningen Eventyrfestningen til prosjektet Oberst Krebs
kr. 100.000
Vinger mekk og moro til prosjekt Volvo 242
kr. 40.000
Hokåsen samfunnshus til rehabilitering av samfunnshuset
kr. 125.000

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 20.11.2019 - 006/19
Tilskudd i 2. tildeling av kultur og samfunnsutviklingsmidler for 2019 samlet kr. 595.000 tildeles:
• Kongsvinger skøyteklubb til speakerbu/garasje
kr. 180.000
• Kongsvinger kunstforening til prosjekt Elva
kr. 75.000

•
•
•
•

Kulturkollektivet til prosjektet Til Dig
Foreningen Eventyrfestningen til prosjektet Oberst Krebs
Vinger mekk og moro til prosjekt Volvo 242
Hokåsen samfunnshus til rehabilitering av samfunnshuset

kr. 75.000
kr. 100.000
kr. 40.000
kr. 125.000

12.12.2019 Kommunestyret
Inhabile
Per Lunder
Toni Sjøenden

Følgende varamedl. møtte

Merknad

Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 163/19 Vedtak:
Tilskudd i 2. tildeling av kultur og samfunnsutviklingsmidler for 2019 samlet kr. 595.000 tildeles:
• Kongsvinger skøyteklubb til speakerbu/garasje
kr. 180.000
• Kongsvinger kunstforening til prosjekt Elva
kr. 75.000
• Kulturkollektivet til prosjektet Til Dig
kr. 75.000
• Foreningen Eventyrfestningen til prosjektet Oberst Krebs
kr. 100.000
• Vinger mekk og moro til prosjekt Volvo 242
kr. 40.000
• Hokåsen samfunnshus til rehabilitering av samfunnshuset
kr. 125.000

164/19 Spillemidler 2019
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader for tilskudd til anlegg og fysisk
aktivitet, samt ordningen for tilskudd til kulturbygg. Behandlingen gjelder søknadsår 2019, med
eventuell tildeling i 2020.
Søker

Prosjekt

1.

Lundesæter IL

2.

Kongsvingers
Golfklubb
Kongsvinger
Tennisklubb
Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune

Orienteringskart
Gravsjøberget
Sanitærbygg(Toaletter)
Liermoen
Rehabilitering av
baneområde.
Tråstad Idrettshall II

Nr.

3.
4.
5.

Strandpromendaen
aktivitetespark(sparkesykkel,
klatring, parkour,
trampoline,etc.)

Kostnads- Søknadssum
Type
overslag
søknad*
162.500
81.000
N
157.000

52.333

469.000

156.000

51.875.000
8.250.000

N
FS

7.000.000

FS

2.000.000

FS

6.

Kongsvinger
kommune

7.

Kongsvinger
skøyteklubb
Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Aktiviteter(street plaza)
Strandpromenaden
aktivitetspark –
scateanlegg(bowlflow)
Speakerbu
Vennersberg kunstgressbane
(7. bane)
Vennersberg kunstgressbane
(5. bane)
Boule,Petanque og Boccia
område. Skansesletta
idrettspark
Vennersberg O-kart sprint

Brandval og
Kongsvinger
Orienteringsklubb
Brandval og
Langerudberget O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb
Brandval og
Kongsvinger by O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb

6.250.000

2.000.000

FS

1.056.250

352.000

N

400.000

200.000

FS

350.000

175.000

FS

152.087

76.000

N

92.500

35.000

N

272.000

80.000

N

368.750

150.000

N

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 20.11.2019 - 001/19
Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader for tilskudd til anlegg og fysisk
aktivitet, samt ordningen for tilskudd til kulturbygg. Behandlingen gjelder søknadsår 2019, med
eventuell tildeling i 2020.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 164/19 Vedtak:
Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader for tilskudd til anlegg og fysisk
aktivitet, samt ordningen for tilskudd til kulturbygg. Behandlingen gjelder søknadsår 2019, med
eventuell tildeling i 2020.
Nr. Søker
Prosjekt
Kostnads- Søknadssum Type
overslag
søknad
1 Lundersæter IL
Orienteringskart Gravsjøberget
162.500
81.000
N
2 Kongsvingers
Sanitærbygg(Toaletter)
157.000
52.333
N
Golfklubb
Liermoen
3 Kongsvinger
Speakerbu
1.056.250
352.000
N
skøyteklubb
4 Kongsvinger
Tråstad Idrettshall II
51.875.000
7.000.000
FS
kommune
5 Kongsvinger
Rehabilitering av baneområde.
469.000
156.000
FS
Tennisklubb
6 Kongsvinger
Strandpromendaen
8.250.000
2.000.000
FS
kommune
aktivitetspark(sparkesykkel,
klatring, parkour,
trampoline,etc.)
Aktiviteter(street plaza)
7 Kongsvinger
Strandpromenaden
6.250.000
2.000.000
FS
kommune
aktivitetspark –
scateanlegg(bowlflow)
8 Kongsvinger
Vennersberg kunstgressbane (7.
600.990
300.000
FS
kommune
bane)
9 Kongsvinger
Vennersberg kunstgressbane (5.
611.000
306.000
FS
kommune
bane)
10 Kongsvinger
Boule,Petanque og Boccia
152.087
76.000
N
kommune
område. Skansesletta
idrettspark
11 Brandval og
Vennersberg O-kart sprint
92.500
35.000
N
Kongsvinger
Orienteringsklubb
12 Brandval og
Langerudberget O-kart
272.000
80.000
N
Kongsvinger
Orienteringsklubb
13 Brandval og
Kongsvinger by O-kart
368.750
150.000
N
Kongsvinger
Orienteringsklubb
Kulturbygg:
Nr. Søker

Prosjekt

Kostnads- Søknadssum
overslag

Type
søknad

1
2
3

Kongsvinger
Kommune
Kongsvinger
Kommune
Kongsvinger
Kommune

Kongsvinger Ungdomskole
Kultursal
Kongsvinger Ungdomskole
Bibliotek
Kongsvinger Ungdomskole
Musikkrom

15.008.496

1.500.000

FS

7.966.250

1.500.000

FS

5.187.500

1.500.000

FS

165/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023
Rådmannens forslag til
INNSTILLING
1. Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Fremlagt forslag til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Kongsvinger kommune
godkjennes, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som
fremgår av dokumentet.
2. Driftsrammer
2.1 Driftsbudsjett 2020
Driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 1A bevilgningsoversikt
drift.
2.2 Bevilgningsoversikt tjenesteområder
Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med rådmannens forslag
i 1B bevilgningsoversikt drift, og vedtas netto på kommunalområde.
Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder statlige
tilskudd og lønnsreserven, på de enkelte tjenesteområdene.

3. Investeringsrammer
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 2A
investering og 2B oversikt investeringer
4. Lån
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak:
1. Lån til finansiering av egne investeringer inntil 50,896 mill. kroner.
2. Startlån fra Husbanken til videre utlån inntil 30 mill. kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.

5. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover,
forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2020 vedtas i henhold
til foreslått betalingsregulativ.
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 dersom ikke
annet er fastsatt.
Eiendomsgebyr som eiendomsskatt, feiing og renovasjon skal fordeles over 4 terminer i
året.
6. Kassakreditt
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr, som en sikkerhet i forhold til svingniger

i likviditeten.
7. Eiendomsskatt
a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i
hele kommunen.
b.Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i
2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
c. Skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til
1. Næring og tomter, (generell skattesats)
2,8 o/oo
2. Bolig og fritid
3,75 o/oo
3. Særskilt grunnlag
2,20 o/oo
d. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret
e. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagt
oversikt.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 116/19
Budsjettet endres i tråd med forslag fra SP, H, FRP, KRF, V og MDG:
2020
2021
2022
2023
Tiltak (inntekter + utgifter -)
Driftsinntekter
1481515 1481537 1479235 1478074
Digital opplæring eldre
-100
-100
-100
-100
Barnetrygd inntektsberegnes ikke ved beregning av sosialhjelp
-2300 -2300 -2300 -2300
KS067/19
Brannberedskap Austmarka
-450
-450
-450
-450
Engangskostnad brannberedskap Austmarka
-1573
0
0
0
Redusert avsetning til disp.fond
1573
0
0
0
Effektivisering av kommunal drift med omlag 3% i 2020/2021.
20000 40000 50000 60000
Ytterligere effektivisering i 2022 og 2023
Reduksjon eiendomsskatt
-2000 -2500 -4000 -6000
Miljøkoordinator
0
-400
-400
-400
Vinger mekk og moro - husleie
-130
-130
-130
-130
Vedlikehold av kommunale eiendommer
-2500 -7500 -13000 -17500
Utvikling av tettsteder og grender - midler til søknader
-750
-750 -1000 -1000
Kultur/frivillighet tiltaksmidler inkl. løypekjøring
-1000 -1000 -1000 -1000
Økt grunnbemanning/tiltak for reduksjon av sykefravær
-5000 -5000 -5000 -5000
Tilskudd til lag og foreninger som ikke bruker kommunale
-250
-250
-250
-250
anlegg til aktiviteter for de under 19.
Bibliotek på Austmarka
-150
-150
-150
-150
Kontingentkasse
-150
-150
-150
-150
Tilskudd høgskolestiftelsen
-400
-400
-400
-400
Smart kommune
-1000 -1000 -1000 -1000
Kulturskolen
-500
-500
-500
-500
Endringer opp mot til rådmannens forslag
3320 17420 20170 23670

Netto driftsresultat (rådmann)
Resultatgrad rådmannens forslag
Nytt nettodriftsresultat
Resultatgrad samarbeidspartienes forslag

11 629 13 467 11 010 6 841
0,8
0,9
0,7
0,5
14 949 30 887 31 180 30 511
1,0
2,1
2,1
2,1

Endringer i investeringer
Bredbåndstrategi
5 000 10 000 10 000 10 000
Smart kommune investeringer
5 000 5 000 5 000 5 000
Brannstasjon - rive bygg, klargjøre, etterbruk/salg av
62 500
(62
eksisterende brannstasjon
500)
Startlån
20 000 20 000 20 000 20 000
I tillegg vil utvikling av Kulturhus, Gjemselund, gangbru; helsehus og andre prosjekter kunne komme
i planperioden. Foreløpig ikke lagt inn med tall
Startlån finansieres gjennom låneopptak i husbanken
Bredbånd, smart kommune finansieres gjennom
disposisjonsfond
Eiendomsskatt holdes på dagens nivå, 2,24 promille

1. Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Fremlagt forslag til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Kongsvinger kommune,
inkludert formannskapets endringer, godkjennes, med de føringer og premisser for
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.
2. Driftsrammer
2.1 Driftsbudsjett 2020
Driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag, inkludert
formannskapets endringer, i 1A bevilgningsoversikt drift.
2.2 Bevilgningsoversikt tjenesteområder
Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med rådmannens forslag,
inkludert formannskapets endringer, i 1B bevilgningsoversikt drift, og vedtas netto på
kommunalområde.
Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder statlige
tilskudd og lønnsreserven, på de enkelte tjenesteområdene.

3. Investeringsrammer
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag, inkludert
formannskapets endringer, i 2A investering og 2B oversikt investeringer
4. Lån
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak:
1. Lån til finansiering av egne investeringer inntil 100,896 mill. kroner.
2. Startlån fra Husbanken til videre utlån inntil 50 mill. kroner.

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.

5. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover,
forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2020 vedtas i henhold
til foreslått betalingsregulativ.
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 dersom ikke
annet er fastsatt.
Eiendomsgebyr som eiendomsskatt, feiing og renovasjon skal fordeles over 4 terminer i
året.
6. Kassakreditt
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr, som en sikkerhet i forhold til svingniger
i likviditeten.
7. Eiendomsskatt
a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i
hele kommunen.
b.Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i
2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
c. Skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til
1. Næring og tomter, (generell skattesats)
2,24 o/oo
2. Bolig og fritid
3,75 o/oo
3. Særskilt grunnlag
2,20 o/oo
d. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret
e. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagt
oversikt.

12.12.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet og Ungdomsrådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Nytt forslag: Posisjonens budsjettforslag, foreslått av Tommy Smedtorp
Budsjettforslag fra samarbeidspartiene SP, H, FrP, KrF, V
og MDG
2020
Tiltak (inntekter + utgifter -)
Driftsinntekter
Digital opplæring eldre
Barnetrygd inntektsberegnes ikke ved beregning av
sosialhjelp KS067/19
Sommerjobb ungdom
Brannberedskap Austmarka
Engangskostnad brannberedskap Austmarka
Redusert avsetning til disp.fond
Effektivisering av kommunal drift med ca 3% i 2020/2021.
Ytterligere effektivisering i 2022 og 2023
Reduksjon eiendomsskatt
Miljøkoordinator
Vinger mekk og moro - husleie
Vedlikehold av kommunale eiendommer
Utvikling av tettsteder og grender - midler til søknader
Kultur/frivillighet og tiltaksmidler, inkl løypekjøring
Økt grunnbemanning/tiltak for reduksjon av sykefravær
Tilskudd til lag og foreninger som ikke bruker kommunale
anlegg til aktiviteter for de under 19.
Bibliotek på Austmarka
Kontingentkasse
Tilskudd høgskolestiftelsen
Smart kommune
Prosjekt utenforskap med regionen, NAV,
Fylkeskommunen, fylkesmannen
Tapte inntekter ved endring i parkering
Kulturskolen
Effekt endringer investeringer på driftsbudsjett
Endringer opp mot til rådmannens forslag
Netto driftsresultat (rådmann)
Resultatgrad rådmannens forslag
Nytt nettodriftsresultat
Resultatgrad samarbeidspartienes forslag
Endringer i investeringer
Bredbåndstrategi
Smart kommune investeringer
Brannstasjon - rive bygg, klargjøre, etterbruk/salg av

2021

2022

2023

1481515 1481537 1479235 1478074
-100
-100
-100
-100
-2300
-2300
-2300
-2300
-200
-450
-1573
1573
20000

-200
-450
0
0
40000

-200
-450
0
0
50000

-200
-450
0
0
60000

-2000
0
-130
-2500
-750
-1000
-5000
-250

-2500
-400
-130
-7500
-750
-1000
-5000
-250

-4000
-400
-130
-13000
-1000
-1000
-5000
-250

-6000
-400
-130
-17500
-1000
-1000
-5000
-250

-150
-150
-400
-1000
-500

-150
-150
-400
-1000
-500

-150
-150
-400
-1000
-500

-150
-150
-400
-1000
-500

-900
-500
-10
1710
11629
0,8
13339
0,9

-900
-500
-4282
11538
13467
0,9
25005
1,7

-900
-500
-3315
15255
11010
0,7
26265
1,8

-900
-500
-1086
20984
6841
0,5
27825
1,9

5000
5000
62500

10000 10000
5000
5000
- (62500)

10000
5000

eksisterende brannstasjon
Startlån

20000

20000

20000

20000

I tillegg vil utvikling av Kulturhus, Gjemselund, gangbru; helsehus og andre prosjekter
kunne komme i planperioden.
Foreløpig ikke lagt inn med tall.
Startlån finansieres gjennom låneopptak i husbanken
Bredbånd, smart kommune finansieres gjennom
disposisjonsfond
Eiendomsskatt holdes på dagens nivå, 2,24 promille
Nytt forslag: Tilleggsforslag fra SP, H, Frp, Krf, Mdg og V, foreslått av Tommy Smedtorp
Tilleggsforslag til formannskapets innstilling:
Sommerjobb ungdom -200 -200 -200 -200
Prosjekt utenforskap med regionen, NAV, Fylkeskommunen, fylkesmannen -500 -500 -500 -500
Tapte inntekter ved endring i parkering -900 -900 -900 -900
Effekt endringer investeringer på driftsbudsjett -10 -4282 -3315 -1086

Nytt forslag: Opposisjonens budsjettforslag, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
12.12.2019 Budsjett og økonomiplan, sak 165/19
Endringsforslag Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 (fra AP,
PP, SV, R)
Endringsforslaget er i forhold til Rådmannens budsjett

1)

Innmelding av to institusjoner til Livsgledesertifisering
Innmelding - Livsgledesertifisering - av disposisjonsfond
Sertifisering som livsgledehjem
Velferdsteknologi og opplæring av eldre og andre brukere 2)
Velferdsteknologi/opplæring - av disposisjonsfond
Høgskolestiftelsen - til drift
Kultur og stedsutviklingsmidler 3)
Styrking - bibliotek i tettsteder utenfor byen 4)
Tilskuddskasse
Statlig finansiert fritidskort 5)
Tilskudd for å styrke lag og foreninger
Barnetrygd tas ikke med i inntektsberegningen ved
økonomisk sosialhjelp 6)
Kulturskolen 7)
Kjøkken/kjøkkenpersonale KUSK
Engangskostnad brannberedskap Austmarka
Redusert avsetning til disposisjonsfond
Brannberedskap Austmarka
Parkeringsordning, en time gratis på kommunale plasser
Effektivisering
Økt skatteinngang

2020
112
-112
1 000
100
-100
400
500
460
100
-50
600
2 300

2021

2022

2023

1 000
100
-100
400
500
460
100
-50
700
2 300

1 000
100
-100
400
500
460
100
-50
800
2 000

1 000
100
-100
400
500
460
100
-50
900
1 800

500
500
500
500
1 573
-1 573
450
450
1 300
1 300
-10 000 -20 000
-5 000
-5 000

500
500

500
500

450
450
1 300
1 300
-30 000 -40 000
-5 000
-5 000

Endring i profil på investeringsbudsjettet
Justering budsjett ift rådmannens forslag
Netto driftsresultat i rådmannens forslag
Nytt netto driftsresultat
I prosent av driftsinntekter

-6 940 -16 840
11 629
13 467
18 569
30 307
1,3
2

Endringer Investeringer
Bredbåndsutbygging (finansieres ved bruk av
disposisjonsfond)
Startlån (finansieres gjennom låneopptak i Husbanken)
Prosjekt helsebyen Kongsvinger (finansieres ved bruk av
fond)

-27 040
11 010
38 050
2,6

-37 140
6 841
43 981
3

2020
8 000

2021
10 000

2022
10 000

2023
10 000

20 000
2 000

20 000

20 000

20 000

Nytt forslag: Verbalforslag fra SP, H, Frp, Krf, Mdg og V, foreslått av Tommy Smedtorp
Våre verbalforslag:
1. Miljø og klima:
Kongsvingerregionen er Norges grønne hjerte. Kongsvinger må gå foran. Vi ønsker at Kongsvinger
kommune får på plass en kommunal klimaplan med et klimaregnskap som del av den faste
økonomirapporteringen. Rådmannen bes komme tilbake med en sak i løpet av 2020 for hvordan
dette kan løses. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn.
1. Det startes et arbeid med å lage et miljø- og klimaregnskap for Kongsvinger kommune.
2. Rådmannen bes finne ett eller flere egnete prosjekter å søke Klimasats-midler til.
2. Frivillighetsmelding:
Det utarbeides en ny og ajourført frivillighetsmelding. Rådmannen legger fram et forslag til politisk
behandling om hvordan arbeidet med denne legges opp.
3. Støtteordningen Fritidskortet:
Kongsvinger kommune søker umiddelbart Bufdir om å komme inn i den statlige støtteordningen
kalt Fritidskortet.
4. Saksbehandlingstid:
Saksbehandlingstid på enkle konsesjonssaker og enkle byggesaker i forbindelse med
landbruksnæring, skal behandles innen 20 dager.
5. Jord og skogbruksregnskap:
Slå sammen Jord, Skog og utmarksbasert næring, med eget resultat regnskap og budsjett, fra 2020.
6. Billettpriser Kongsbadet:
Endringer billettpriser Kongsbadet
Enkeltbillett

Klippekort 10%
rabatt

Halvårskort kontant Årskort på
avtalegiro

Barn 0-2
0
Barn 3-5
30
320
Barn 6-18
40
430
Voksen
60
650
Familiepriser og månedskort faller bort.
Honnør/student/kulturkort samme som priskategori 6-18 år.
Billettpriser og besøk vurderes etter 1 år.

550
725
1100

1200
1600
2400

7. Medarbeiderskap:
Rådmannen finner tiltak for å ivareta og beholde dagens medarbeidere. Rådmannen bes om å gi en
orientering til formannskapet i mai 2020 om status.
8. Oppfølging av effektivisering:
Rådmannen bes om oppfølging på effektiviseringstiltak med tilbakemeldinger til formannskapet
gjennom månedsrapporteringen.
9. Oppfølging sykefravær:
Rådmannen bes følge opp sykefravær og rapportere til formannskapet sammen med
månedsrapporteringen hvor sykefravær er oppdelt i korttidsfravær 1-3 dager, 4-16 dager og
langtidsfravær over 17 dager, samt tiltak for oppfølging.
10. Bilfrie soner rundt grunnskolene:
Ber rådmannen om å komme tilbake med en sak om bilfrie soner rundt grunnskolene – Hjertesoner,
i tråd med anbefaling fra Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg.
Nytt forslag: Sak 165/19 Verbalforslag - Kremasjonsavgift, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
I KS sak 135/18 Økning i feste- og kremasjonsavgiftene - ble kremasjonsavgiften økt til kr 6.000,- per
kremasjon fra og med 1. januar 2019. Dette er en stor økning og kremasjon blir en stor kostnad i
forhold til kistebegravelse. Årsaken til den store økningen var begrunnet med at driftskostnadene er
høye. Den gangen saken ble behandlet, ba vi om å få en sak til politisk behandling der en ser på
hvordan kostnadene kan reduseres. Vi ser det som nødvendig å ta opp denne saken igjen og få den
til politisk behandling med mål om at utgiften ved kremasjon ikke skal bli urimelig høy. Det er
pårørende som har ønsket kremasjon, men som har måttet gå bort fra dette på grunn av prisen.
Rådmannen bes om å legge fram en sak for politisk
behandling der en ser på hvordan kostnadene kan reduseres før revidert budsjett i 2020.

Nytt forslag: Sak 165/19 Verbalforslag - Fritidskort, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 60 millioner kroner til forsøk med fritidskort og til videreføring
av pilot-prosjektet i Arendal og Vadsø. Et
fritidskort skal dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn fra 6 til fylte18 år. Målet
med en slik ordning er at flere barn og
unge skal delta i fritidsaktiviteter.
Vi ber om at Kongsvinger kommune sørger for å søke på denne ordningen.

Nytt forslag: Sak 165/19 Verbalforslag - Frukt/grønt og lunsj i skolen, foreslått av Elin Såheim
Bjørkli
Frukt og grønt i skolen
Grøt til frokost i skolen har vært vellykket og det er mange som benytter seg av tilbudet. For å legge
et godt grunnlag for læring, er det også viktig
å være mett og å spise riktig. Da kan vi se på hvor vi går videre for å gjøre tilbudet bedre.
Ungdomsrådet har bedt om at det innføres gratis frukt
og grønnsaker på ungdomsskolene, evt. som et prøveprosjekt. For å se på hva som er mulig, ønsker
vi at det utredes hvordan vi kan:
a. Tilrettelegge for gratis frukt og grønt i ungdomsskolene - og hva blir kostnaden
b. Tilrettelegge for gratis lunsj i ungdomsskolene - og hva blir kostnaden

Rådmannen legger saken fram for politisk behandling innen mars 2020.

Nytt forslag: Sak 165/19 Verbalforslag - Frivilligsentraler, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Tilskuddsordningen endres fra 2021 - hvordan vil dette påvirke frivilligsentralene i Kongsvinger?
Regjeringen lovet i 2016 å trappe opp tilskuddet til Frivilligsentraler i en periode frem til 2021 hvor
kommunene skal få det hele ansvaret. Dette løftet
er bare delvis innfridd. Årets tilskudd (som fjorårets) øker i tråd med lønns- og prisvekst, men
representerer ingen mulighet for styrking og videreutvikling av sentralene. I årets statsbudsjett
stadfester regjeringen at tilskuddet fra 2021 skal innlemmes i kommunenes rammetilskudd etter
ordinære kriterier (innbyggertilskudd) fra 2021. Dette vil medføre et kutt i frivilligheten i
Kongsvinger. Vi har flere ganger påpekt viktigheten av
frivilligheten, så her må vi være føre var.
Vi ber Rådmannen legge fram en sak om konsekvenser ved endring av tilskudd til frivilligsentralene
og mulige tiltak for å møte denne endringen slik at
det ikke går ut over tilbudet. Saken legges fram for politisk behandling innen juni 2020.

Nytt forslag: Sak 165/19 Verbalforslag - Frivillighetsmelding, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Vi har flere ganger, og fra flere partier, trukket fram hvor viktig frivilligheten er. Vi har en utdatert
Frivillighetsmelding for Kongsvinger for 2012-2015 og det er på tide å utarbeide en ny
frivilligmelding. Komite for miljø og samfunnsutvikling tar til vurdering om innhold og tidsperspektiv
på en slik melding.

Nytt forslag: Sak 165/19 Verbalforslag - Trafikksikkerhetstiltak, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Trafikksikkerhetsplanen var til politisk behandling i 2017, men det har kommet meldinger som tyder
på at den må tas opp til revidering. Det ligger en sak som vedlegg til budsjett og økonomiplan, men
vi er også kjent med at det er tatt opp forhold rund noen av barnehagene og skolene. Rådmannen
bes om å legge fram trafikksikkerhetstiltak til revidering.

Nytt forslag: Sak 165/19 Verbalforslag - Kulturskolen, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Kulturskolen har vært tema flere ganger gjennom de siste årene, og det er lange ventelister hvert år.
Vi har i forrige periode tilført kulturskolen mer midler til ansatte, for at de skal kunne ta inn flere
elever. Det samme har vi gjort i vårt budsjettforslag nå. Ettersom dette er et årlig tilbakevendende
tema, ber vi rådmannen legge fram en sak til politisk behandling innen mars 2020 som tar for seg
a) hvordan øke kapasiteten til kulturskole, gjerne gjennom et regionalt samarbeid
b) hvilke kostnader vil det føre til å øke kapasiteten til tilfredsstillende nivå
Nytt forslag: Verbalforslag Kulturskolen, foreslått av Tommy Smedtorp
Verbalforslaget fra AP om Kulturskolen oversendes regionrådet for innspill og uttalelse
Nytt forslag: Fellesforslag fra kommunestyret - Frivillighetsmelding
Det utarbeides en ny og ajourført frivillighetsmelding. Rådmannen legger fram et forslag til politisk
behandling om hvordan arbeidet med denne legges opp.
Nytt forslag: Fellesforslag fra kommunestyret - Støtteordning fritidskort
Kongsvinger kommune søker umiddelbart BufDir om å komme inn i den stalige støtteordningen kalt

fritidskortet.

Nytt forslag: Fellesforslag fra kommunestyret - Trafikksikkerhetstiltak
Rådmannen bes om å legge fram en sak om trafikksikkerhetstiltak som tar for seg bilfrie soner rundt
barnehager og grunnskoler i tråd med anbefalinger fra Hedmark trafikksikkerhetsutvalg.

Nytt forslag: Fellesforslag fra kommunestyret - Frivillighetssentraler
Vi ber Rådmannen legge fram en sak om konsekvenser ved endring av tilskudd til frivilligsentralene
og mulige tiltak for å møte denne endringen slik at det ikke går ut over tilbudet.

Nytt forslag: Fellesforslag fra kommunestyret - Sommerjobb for unge
Tilleggsforslag til formannskapets innstilling:
Sommerjobb ungdom økes med -200 -200 -200 -200

Det ble i debatten lagt fram fellesforslag fra kommunestyret for punktene
· sommerjobb for unge,
· frivillighetsmelding,
· fritidskort,
· trafikksikkerhetstiltak og
· frivillighetssentraler.
Både posisjon og opposisjon trakk sine opprinnelige forslag på disse punktene til fordel for
fellesforslagene.
Votering:
Formannskapets innstilling sammen med posisjonens budsjettforslag av 12.12.2019 ble satt opp mot
rådmannens innstilling sammen med opposisjonens budsjettforslag av 12.12.2019.
· Formannskapets innstilling sammen med posisjonens budsjettforslag av 12.12.2019 ble
vedtatt med 17 (SP 8, H 4, FRP 2, V 1, MDG 1, KRF 1) mot 16 (AP 10, SV 2, R 1, PP 3) stemmer.
Votering verbalforslag
Verbalforslag om kulturskolen fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble satt opp mot Verbalforslag
kulturskolen fra Tommy Smedtorp, SP.
· Verbalforslag om kulturskolen fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble vedtatt med 17 (AP 10, SV 2,
PP 3, R 1, SP 1 - Haarr) mot 16 (SP 7, H 4, FRP 2, MDG 1, V 1, KRF 1) stemmer.
·

Verbalforslag om frukt/grønt og lunsj i skolen falt med 17 (SP 8, H 4, FRP 2, MDG 1, KRF 1, V
1) mot 16 (AP 10, SV 2, R 1, PP 3) stemmer.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Verbalforslag om miljø og klima ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om saksbehandlingstid ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om jord og skogbruksregnskap ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om billettpriser i Kongsbadet ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om medarbeiderskap ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om oppfølging av effektivisering ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om oppfølging av sykefravær ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om sommerjobb for unge ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om frivillighetsmelding ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om fritidskort ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om trafikksikkerhetstiltak ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om frivillighetssentraler ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag om kremasjonsavgift ble enstemmig vedtatt.

Budsjettet ble til sist stemt over i sin helhet.
· Budsjett 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023 ble enstemmig vedtatt.

KS - 165/19 Vedtak:
1. Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023
Fremlagt forslag til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Kongsvinger kommune, inkludert
kommunestyrets endringer, godkjennes, med de føringer og premisser for kommunens
tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.
2020
Tiltak (inntekter + utgifter -)
Driftsinntekter
Digital opplæring eldre
Barnetrygd inntektsberegnes ikke ved beregning av
sosialhjelp KS067/19
Sommerjobb ungdom
Brannberedskap Austmarka
Engangskostnad brannberedskap Austmarka
Redusert avsetning til disp.fond
Effektivisering av kommunal drift med ca 3% i 2020/2021.
Ytterligere effektivisering i 2022 og 2023
Reduksjon eiendomsskatt
Miljøkoordinator
Vinger mekk og moro - husleie
Vedlikehold av kommunale eiendommer
Utvikling av tettsteder og grender - midler til søknader
Kultur/frivillighet og tiltaksmidler, inkl løypekjøring
Økt grunnbemanning/tiltak for reduksjon av sykefravær
Tilskudd til lag og foreninger som ikke bruker kommunale
anlegg til aktiviteter for de under 19.
Bibliotek på Austmarka
Kontingentkasse
Tilskudd høgskolestiftelsen
Smart kommune
Prosjekt utenforskap med regionen, NAV,
Fylkeskommunen, fylkesmannen
Tapte inntekter ved endring i parkering
Kulturskolen
Effekt endringer investeringer på driftsbudsjett
Endringer opp mot til rådmannens forslag
Netto driftsresultat (rådmann)
Resultatgrad rådmannens forslag
Nytt nettodriftsresultat
Resultatgrad samarbeidspartienes forslag
Endringer i investeringer
Bredbåndstrategi
Smart kommune investeringer
Brannstasjon - rive bygg, klargjøre, etterbruk/salg av
eksisterende brannstasjon
Startlån

2021

2022

2023

1481515 1481537 1479235 1478074
-100
-100
-100
-100
-2300
-2300
-2300
-2300
-200
-450
-1573
1573
20000

-200
-450
0
0
40000

-200
-450
0
0
50000

-200
-450
0
0
60000

-2000
0
-130
-2500
-750
-1000
-5000
-250

-2500
-400
-130
-7500
-750
-1000
-5000
-250

-4000
-400
-130
-13000
-1000
-1000
-5000
-250

-6000
-400
-130
-17500
-1000
-1000
-5000
-250

-150
-150
-400
-1000
-500

-150
-150
-400
-1000
-500

-150
-150
-400
-1000
-500

-150
-150
-400
-1000
-500

-900
-500
-10
1710
11629
0,8
13339
0,9

-900
-500
-4282
11538
13467
0,9
25005
1,7

-900
-500
-3315
15255
11010
0,7
26265
1,8

-900
-500
-1086
20984
6841
0,5
27825
1,9

5000
5000
62500

10000 10000
5000
5000
- (62500)

10000
5000

20000

20000

20000

20000

I tillegg vil utvikling av Kulturhus, Gjemselund, gangbru; helsehus og andre prosjekter

kunne komme i planperioden.
Foreløpig ikke lagt inn med tall.
Startlån finansieres gjennom låneopptak i husbanken
Bredbånd, smart kommune finansieres gjennom
disposisjonsfond
Eiendomsskatt holdes på dagens nivå, 2,24 promille

2. Driftsrammer
2.1 Driftsbudsjett 2020
Driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag, inkludert kommunestyrets
endringer, i 1A bevilgningsoversikt drift.
2.2 Bevilgningsoversikt tjenesteområder
Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med rådmannens forslag, inkludert
kommunestyrets endringer, i 1B bevilgningsoversikt drift, og vedtas netto på kommunalområde.
Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder statlige tilskudd og
lønnsreserven, på de enkelte tjenesteområdene.

3. Investeringsrammer
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag, inkludert
kommunestyrets endringer, i 2A investering og 2B oversikt investeringer

4. Lån
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak:
1. Lån til finansiering av egne investeringer inntil 100,896 mill. kroner.
2. Startlån fra Husbanken til videre utlån inntil 50 mill. kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.

5. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter
og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2020 vedtas i henhold til foreslått
betalingsregulativ.
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 dersom ikke annet er
fastsatt.
Eiendomsgebyr som eiendomsskatt, feiing og renovasjon skal fordeles over 4 terminer i året.

6. Kassakreditt
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr, som en sikkerhet i forhold til svingninger i
likviditeten.

7. Eiendomsskatt
a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele
kommunen.
b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
c. Skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til
1. Næring og tomter, (generell skattesats)
2,24 o/oo
2. Bolig og fritid
3,75 o/oo
3. Særskilt grunnlag
2,20 o/oo
d. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret.
e. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagt oversikt.
VEDTATTE VERBALFORSLAG
1. Miljø og klima
Kongsvingerregionen er Norges grønne hjerte. Kongsvinger må gå foran. Vi ønsker at Kongsvinger
kommune får på plass en kommunal klimaplan med et klimaregnskap som del av den faste
økonomirapporteringen. Rådmannen bes komme tilbake med en sak i løpet av 2020 for hvordan
dette kan løses. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn.
1. Det startes et arbeid med å lage et miljø- og klimaregnskap for Kongsvinger kommune.
2. Rådmannen bes finne ett eller flere egnete prosjekter å søke Klimasats-midler til.
2. Saksbehandlingstid
Saksbehandlingstid på enkle konsesjonssaker og enkle byggesaker i forbindelse med
landbruksnæring, skal behandles innen 20 dager.
3. Jord og skogbruksregnskap
Slå sammen Jord, Skog og utmarksbasert næring, med eget resultat regnskap og budsjett, fra 2020.

4. Billettpriser Kongsbadet
Endringer billettpriser Kongsbadet
Enkeltbillett

Klippekort 10%
rabatt

Halvårskort kontant Årskort på
avtalegiro

Barn 0-2
0
Barn 3-5
30
320
Barn 6-18
40
430
Voksen
60
650
Familiepriser og månedskort faller bort.
Honnør/student/kulturkort samme som priskategori 6-18 år.
Billettpriser og besøk vurderes etter 1 år.

550
725
1100

1200
1600
2400

5. Medarbeiderskap
Rådmannen finner tiltak for å ivareta og beholde dagens medarbeidere. Rådmannen bes om å gi en
orientering til formannskapet i mai 2020 om status.
6. Oppfølging av effektivisering
Rådmannen bes om oppfølging på effektiviseringstiltak med tilbakemeldinger til formannskapet

gjennom månedsrapporteringen.
7. Oppfølging sykefravær
Rådmannen bes følge opp sykefravær og rapportere til formannskapet sammen med
månedsrapporteringen hvor sykefravær er oppdelt i korttidsfravær 1-3 dager, 4-16 dager og
langtidsfravær over 17 dager, samt tiltak for oppfølging.
8. Sommerjobb for ungdom
Sommerjobb ungdom økes med -200 -200 -200 -200.
9. Frivillighetsmelding
Det utarbeides en ny og ajourført frivillighetsmelding. Rådmannen legger fram et forslag til politisk
behandling om hvordan arbeidet med denne legges opp.
10. Støtteordning fritidskort
Kongsvinger kommune søker umiddelbart BufDir om å komme inn i den stalige støtteordningen kalt
fritidskortet.
11. Trafikksikkerhetstiltak
Rådmannen bes om å legge fram en sak om trafikksikkerhetstiltak som tar for seg bilfrie soner rundt
barnehager og grunnskoler i tråd med anbefalinger fra Hedmark trafikksikkerhetsutvalg.
12. Frivilligsentraler
Vi ber Rådmannen legge fram en sak om konsekvenser ved endring av tilskudd til frivilligsentralene
og mulige tiltak for å møte denne endringen slik at det ikke går ut over tilbudet.
13. Kulturskolen
Kulturskolen har vært tema flere ganger gjennom de siste årene, og det er lange ventelister hvert år.
Vi har i forrige periode tilført kulturskolen mer midler til ansatte, for at de skal kunne ta inn flere
elever. Det samme har vi gjort i vårt budsjettforslag nå. Ettersom dette er et årlig tilbakevendende
tema, ber vi rådmannen legge fram en sak til politisk behandling innen mars 2020 som tar for seg (a)
hvordan øke kapasiteten til kulturskole, gjerne gjennom et regionalt samarbeid, og (b) hvilke
kostnader vil det føre til å øke kapasiteten til tilfredsstillende nivå.
14. Kremasjonsavgift
I KS sak 135/18 Økning i feste- og kremasjonsavgiftene - ble kremasjonsavgiften økt til kr 6.000,- per
kremasjon fra og med 1. januar 2019. Dette er en stor økning og kremasjon blir en stor kostnad i
forhold til kistebegravelse. Årsaken til den store økningen var begrunnet med at driftskostnadene er
høye. Den gangen saken ble behandlet, ba vi om å få en sak til politisk behandling der en ser på
hvordan kostnadene kan reduseres. Vi ser det som nødvendig å ta opp denne saken igjen og få den
til politisk behandling med mål om at utgiften ved kremasjon ikke skal bli urimelig høy. Det er
pårørende som har ønsket kremasjon, men som har måttet gå bort fra dette på grunn av prisen.
Rådmannen bes om å legge fram en sak for politisk
behandling der en ser på hvordan kostnadene kan reduseres før revidert budsjett i 2020.

166/19 Strategidokument 2 - Heldøgnsomsorg og institusjonsplasser
Rådmannens
INNSTILLING
1. Strategidokument 2: Livsglede og verdighet – Strategi for heldøgnsomsorg (HDO) og
institusjonsplasser vedtas.

2. De øvrige strategiske dokumentene leveres til politisk behandling januar 2020.
3. Strategidokument 1: Hjemmebasert omsorg – tjenester i hjemmet oppdateres og revideres.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 120/19
1. Strategidokument 2: Livsglede og verdighet – Strategi for heldøgnsomsorg (HDO) og
institusjonsplasser vedtas.
2. De øvrige strategiske dokumentene leveres til politisk behandling januar 2020.
3. Strategidokument 1: Hjemmebasert omsorg – tjenester i hjemmet oppdateres og revideres.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Utsettelsesforslag, foreslått av Tommy Smedtorp
Saken utsettes.
1. Strategidokument 2 og 3 tas opp i komite for Helse og mestring 22. Januar 2020.
2. Strategidokument 4 og 5 fremmes for behandling i komite for Helse og mestring 11. Mars 2020.
3. Strategidokument 1 oppdateres og revideres.
Votering:
Utsettelsesforslaget fra Tommy Smedtorp, SP, ble enstemmig vedtatt.
KS - 166/19 Vedtak:
Saken utsettes.
1. Strategidokument 2 og 3 tas opp i komite for Helse og mestring 22. Januar 2020.
2. Strategidokument 4 og 5 fremmes for behandling i komite for Helse og mestring 11. Mars 2020.
3. Strategidokument 1 oppdateres og revideres.

167/19 Detaljregulering 201901 Fv 210, Gang- og sykkelveg, GlomstadSæter - Sluttbehandling
Rådmannens
INNSTILLING
Reguleringsplan 201901 «Fv 210, Gang- og sykkelveg, Glomstad-Sæter», datert 01.11.2019, med
tilhørende bestemmelser datert 01.11.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
Innstilling fra Planutvalget - 12.11.2019 - 042/19
Reguleringsplan 201901 «Fv 210, Gang- og sykkelveg, Glomstad-Sæter», datert 01.11.2019, med
tilhørende bestemmelser datert 01.11.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

12.12.2019 Kommunestyret

Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Inhabile
Følgende varamedl. møtte
Louise Margretha Jonassen
Erichsen

Merknad

Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 167/19 Vedtak:
Reguleringsplan 201901 «Fv 210, Gang- og sykkelveg, Glomstad-Sæter», datert 01.11.2019, med
tilhørende bestemmelser datert 01.11.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

168/19 Reguleringsplan Biovarmesentral Vingersjøvegen, planID 201807 detaljregulering - sluttbehandling
Rådmannens
INNSTILLING
1. Detaljregulering «Biovarmesantral Vingersjøvegen» med planID 201807, plankart datert
03.10.2019 og bestemmelser datert 29.10.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven
§ 12-12.
2. Reguleringsplan «0408 Vingersjøvegne 3» , oppheves med hjemmel i Plan-og bygningsloven §
12-14.

Innstilling fra Planutvalget - 12.11.2019 - 043/19
1. Detaljregulering «Biovarmesantral Vingersjøvegen» med planID 201807, plankart datert
03.10.2019 og bestemmelser datert 29.10.2019, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Reguleringsplan «0408 Vingersjøvegne 3» , oppheves med hjemmel i Plan-og bygningsloven
§ 12-14.

12.12.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 168/19 Vedtak:
1. Detaljregulering «Biovarmesantral Vingersjøvegen» med planID 201807, plankart datert
03.10.2019 og bestemmelser datert 29.10.2019, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Reguleringsplan «0408 Vingersjøvegen 3», oppheves med hjemmel i Plan-og bygningsloven

§ 12-14.

169/19 Kommunale priser - endring av vedtaksmyndighet
Rådmannens
INNSTILLING
1. Vedtaksmyndighet for Kongsvinger kommunes kulturpris, frivilligpris, barn-og unges
kulturpris og byggeskikkpris delegeres til formannskapet.

2. Rådmannen fremmer en sak i første kvartal 2020 hvor en evaluerer prisene, vurderer
alternativer til priser og eventuelt antall priser. Saken sende eldreråd, funksjonshemmedes råd
og ungdomsrådet til uttalelse før behandling i komiteen.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 169/19 Vedtak:
1. Vedtaksmyndighet for Kongsvinger kommunes kulturpris, frivilligpris, barn-og unges
kulturpris og byggeskikkpris delegeres til formannskapet.
2. Rådmannen fremmer en sak i første kvartal 2020 hvor en evaluerer prisene, vurderer
alternativer til priser og eventuelt antall priser. Saken sendes eldrerådet, råd for personer
med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet til uttalelse før behandling i komiteen.

170/19 Ny lokal forskrift om forvaltning av bever
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune opphever gjeldende lokale forskrift om forvaltning av bever vedtatt av
kommunestyret 19.10.2017 i KS-sak 106/17 (FOR-2017-10-19-1696).
Til erstatning for den opphevede godkjenner Kongsvinger kommune følgende nye lokale forskrift:
Forskrift om forvaltning av bever i Kongsvinger kommune, Innlandet.
Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 12. desember 2019 med hjemmel i forskrift 26. april 2017 nr.
519 om forvaltning av bever § 3, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven).
§ 1.

(mål for forvaltningen av bever)

Beveren i Kongsvinger skal forvaltes slik at bestanden gir et høstningsverdi overskudd, samtidig som
skadene beveren volder holdes på et akseptabelt nivå.
§ 2.

(geografisk virkeområde og jakttid)

Det er adgang til beverjakt i Kongsvinger kommune. Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende
nasjonale jakttidsrammen for bever som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider vedtatt med
hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og § 24.
§ 3.

(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

12.12.2019 Kommunestyret

Behandling
Votering:
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 29 (SP 8, H 4, FRP 2, MDG 1, V 1, KRF 1, AP 9, PP 3) mot 4
(SV 2, R 1, AP 1 - Tønseth) stemmer.
KS - 170/19 Vedtak:
Kongsvinger kommune opphever gjeldende lokale forskrift om forvaltning av bever vedtatt av
kommunestyret 19.10.2017 i KS-sak 106/17 (FOR-2017-10-19-1696).
Til erstatning for den opphevede godkjenner Kongsvinger kommune følgende nye lokale forskrift:

Forskrift om forvaltning av bever i Kongsvinger kommune, Innlandet.
Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 12. desember 2019 med hjemmel i forskrift 26. april 2017 nr.
519 om forvaltning av bever § 3, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven).
§ 1.

(mål for forvaltningen av bever)

Beveren i Kongsvinger skal forvaltes slik at bestanden gir et høstningsverdig overskudd, samtidig
som skadene beveren volder holdes på et akseptabelt nivå.
§ 2.

(geografisk virkeområde og jakttid)

Det er adgang til beverjakt i Kongsvinger kommune. Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende
nasjonale jakttidsrammen for bever som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider vedtatt med
hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og § 24.
§ 3.

(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

171/19 Retningslinjer for utleie og utlån av kommunalt utstyr
Rådmannens
INNSTILLING
Vedlagte forslag til «Retningslinjer for utleie og utlån av kommunalt utstyr», datert 11.11.19 vedtas.

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 20.11.2019 - 005/19
Vedlagte forslag til «Retningslinjer for utleie og utlån av kommunalt utstyr», datert 11.11.19 vedtas.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag fra Sp, H, FrP, KrF, MDG og V, foreslått av Inger Noer
Tilleggsforslag i punkt 3: Listen gjøres kjent for alle som etter retningslinjene kan være aktuelle
lånere av utstyr.
Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Inger Noer, V, ble enstemmig vedtatt.
KS - 171/19 Vedtak:
Vedlagte forslag til «Retningslinjer for utleie og utlån av kommunalt utstyr», datert 11.11.19 vedtas,
med følgende endring i punkt 3:
· Listen gjøres kjent for alle som etter retningslinjene kan være aktuelle lånere av utstyr.

172/19 Hedmark revisjon - ny selskapsavtale fra 01.01.2020
Rådmannens
INNSTILLING
1. Selskapsavtale for Revisjon Øst IKS godkjennes slik representantskapet har vedtatt denne.
2. Innlandet fylkeskommune får utbetalt Hedmark fylkeskommune sin eierandel på kr 360 000
senest innen 30.06.2021. Utbetaling av eierinnskuddet avregnes mot de forpliktelser
Innlandet fylkeskommune må dekke i selskapet på uttredelsestidspunkt til de øvrige 16
eiere, bl.a. pensjon og husleie/leasingavtaler mm.
Innlandet fylkeskommune får også utbetalt sin andel av selskapets disposisjonsfond og
egenkapitalinnskudd i KLP (18%)
3. Vedtektenes ordlyd i § 3 endres slik at det gir større fleksibilitet for både selskapet og eierne.
4. Ordfører gis myndighet til å signere selskapsavtalen.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 119/19
1. Selskapsavtale for Revisjon Øst IKS godkjennes slik representantskapet har vedtatt denne.
2. Innlandet fylkeskommune får utbetalt Hedmark fylkeskommune sin eierandel på kr 360 000
senest innen 30.06.2021. Utbetaling av eierinnskuddet avregnes mot de forpliktelser
Innlandet fylkeskommune må dekke i selskapet på uttredelsestidspunkt til de øvrige 16
eiere, bl.a. pensjon og husleie/leasingavtaler mm. Innlandet fylkeskommune får også
utbetalt sin andel av selskapets disposisjonsfond og egenkapitalinnskudd i KLP (18%)
3. Vedtektenes ordlyd i § 3 endres slik at det gir større fleksibilitet for både selskapet og eierne.
4. Ordfører gis myndighet til å signere selskapsavtalen.

12.12.2019 Kommunestyret
Inhabile
Margrethe Haarr

Følgende varamedl. møtte
Eli Wathne

Merknad
Tommy Smedtorp, SP, ble
enstemmig valgt som
settevaraordfører.

Behandling
Votering:
Vedtak var enstemmig.
KS - 172/19 Vedtak:
1. Selskapsavtale for Revisjon Øst IKS godkjennes slik representantskapet har vedtatt denne.

2. Innlandet fylkeskommune får utbetalt Hedmark fylkeskommune sin eierandel på kr 360 000
senest innen 30.06.2021. Utbetaling av eierinnskuddet avregnes mot de forpliktelser
Innlandet fylkeskommune må dekke i selskapet på uttredelsestidspunkt til de øvrige 16
eiere, bl.a. pensjon og husleie/leasingavtaler mm. Innlandet fylkeskommune får også
utbetalt sin andel av selskapets disposisjonsfond og egenkapitalinnskudd i KLP (18%)
3. Vedtektenes ordlyd i § 3 endres slik at det gir større fleksibilitet for både selskapet og eierne.
4. Ordfører gis myndighet til å signere selskapsavtalen.

173/19 Utnevnelse av vigsler
Rådmannens
INNSTILLING
1. Rådmann Lars Andreas Uglem oppnevnes som vigsler fra d.d.
2. Det gjennomføres en årlig evaluering av Retningslinjer for kommunal vigsel for å sikre at
Kongsvinger kommune ivaretar vigselstilbudet.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 121/19
1. Rådmann Lars Andreas Uglem oppnevnes som vigsler fra d.d.
2. Det gjennomføres en årlig evaluering av Retningslinjer for kommunal vigsel for å sikre at
Kongsvinger kommune ivaretar vigselstilbudet.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 173/19 Vedtak:
1. Rådmann Lars Andreas Uglem oppnevnes som vigsler fra d.d.
2. Det gjennomføres en årlig evaluering av Retningslinjer for kommunal vigsel for å sikre at
Kongsvinger kommune ivaretar vigselstilbudet.

174/19 Ny Visuell Profil 2019
Rådmannens
INNSTILLING
Ny visuell profil for Kongsvinger kommune vedtas.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 122/19
Ny visuell profil for Kongsvinger kommune vedtas.

12.12.2019 Kommunestyret

Inhabile
Toni Sjøenden

Følgende varamedl. møtte

Merknad

Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 174/19 Vedtak:
Ny visuell profil for Kongsvinger kommune vedtas.

175/19 Samarbeidsutvalg oppvekst og læring 2019-2023
Rådmannens
INNSTILLING
Som medlemmer og varamedlemmer for skole velges:
Enhet
Representant i SU
Langeland barnehage
Vangen barnehage
Vinger barnehage
Marikollen barnehage
Brandval
oppvekstsenter
Vennersberg skole
Langeland skole
Marikollen skole
Austmarka b/u skole
Roverud skole
Kongsvinger
ungdomsskole

Vara i SU

Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 13.11.2019 - 002/19
Som medlemmer og varamedlemmer til Samarbeidsutvalg velges:
Enhet
Representant i SU
Vara i SU
Langeland barnehage
Lars Reidar Ovlien
Stig Ingar Braathen
Vangen barnehage
Eli Wathne
Caroline Belda
Vinger barnehage
Carmen Monfort Ibanez
Angelica Holm-Glad Sæther
Marikollen barnehage
Carmen Monfort Ibanez
Pia Christine Sjøli
Brandval
Paul Inge Tønseth
Erik Stensbøl
oppvekstsenter
Vennersberg skole
Jon Thomas Hangaard
Johny Johnson
Langeland skole
Kjersti Dreyer Sidselrud
Sverre Robert Svennevig
Offord
Marikollen skole
Kurt-Gøran Adriansen
Kim Daniel Hangaard
Austmarka b/u skole
Eli Wathne
Minja Tea Dzamarija
Roverud skole
Siv Christel Berg
Paul Inge Tønseth

Kongsvinger
ungdomsskole

Øyvind Randmæl-Warpe

Kurt-Gøran Adriansen

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 175/19 Vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer til Samarbeidsutvalg velges:
Enhet
Representant i SU
Vara i SU
Langeland barnehage
Lars Reidar Ovlien
Stig Ingar Braathen
Vangen barnehage
Eli Wathne
Caroline Belda
Vinger barnehage
Carmen Monfort Ibanez
Angelica Holm-Glad Sæther
Marikollen barnehage
Carmen Monfort Ibanez
Pia Christine Sjøli
Brandval
Paul Inge Tønseth
Erik Stensbøl
oppvekstsenter
Vennersberg skole
Jon Thomas Hangaard
Johny Johnson
Langeland skole
Kjersti Dreyer Sidselrud
Sverre Robert Svennevig
Offord
Marikollen skole
Kurt-Gøran Adriansen
Kim Daniel Hangaard
Austmarka b/u skole
Eli Wathne
Minja Tea Dzamarija
Roverud skole
Siv Christel Berg
Paul Inge Tønseth
Kongsvinger
Øyvind Randmæl-Warpe
Kurt-Gøran Adriansen
ungdomsskole

176/19 Skolerute 2020/2021
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune vedtar vedlagte skolerute gjeldende for skoleåret 2020/2021

Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 13.11.2019 - 001/19
Kongsvinger kommune vedtar vedlagte skolerute gjeldende for skoleåret 2020/2021

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 176/19 Vedtak:

Kongsvinger kommune vedtar vedlagte skolerute gjeldende for skoleåret 2020/2021.

177/19 Suppleringsvalg til Ungdomsrådet 2019 - 2021
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges frem uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 12.12.2019 - 055/19
Vara representant Vinger ungdomsklubb: Midhad Mujic
Vara representant Austmarka ungdomsskole: Viktor Jahnsrud
Vara representant Austmarka ungdomsskole: Hanna Bekkåsen Westby
Vara representant Humanistisk ungdom, Glåmdal lokallag: Anne Petra Øyen Jacobsen
Vara representant Ungdomsklubben BDhuset: Sunniva Soberg
Vara representant Ungdomsklubben BDhuset: Katarina Ukachukwu
Representanter fra Norges Toppidrettsgymnas (NTG) Kongsvinger videregående skole og NTG
Kongsvinger ungdomsskole velges januar 2020.

12.12.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Ungdomsrådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 177/19 Vedtak:
Ungdomsrådet suppleres med følgende representanter:
· Vararepresentant Vinger ungdomsklubb: Midhad Mujic
· Vararepresentant Austmarka ungdomsskole: Viktor Jahnsrud
· Vararepresentant Austmarka ungdomsskole: Hanna Bekkåsen Westby
· Vararepresentant Humanistisk ungdom, Glåmdal lokallag: Anne Petra Øyen Jacobsen
· Vararepresentant Ungdomsklubben BDhuset: Sunniva Soberg
· Vararepresentant Ungdomsklubben BDhuset: Katarina Ukachukwu
Representanter fra Norges Toppidrettsgymnas (NTG) Kongsvinger videregående skole og NTG
Kongsvinger ungdomsskole velges januar 2020.

178/19 Nyvalg av representanter til Eldres råd for perioden 2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING

Saken legges frem uten innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 12.12.2019 - 053/19
Ester Sandbæk velges inn som fast medlem, og Arve Trosholmen velges som vararepresentant.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med 23 (SP8, H 4, FRP 2, MDG 1, V 1, KRF 1 R 1, SV 2, PP 3) mot
10 (AP 10) stemmer.

KS - 178/19 Vedtak:
Ester Sandbæk velges inn som fast medlem. Arve Trosholmen velges som vararepresentant.

179/19 Nyvalg av Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges frem uten innstilling.
Innstilling fra Valgkomiteen - 12.12.2019 - 054/19
Svein Bjørklund velges som politisk fast representant istedenfor Unn Bjørklund.
Varamedlem fra SAFO Innlandet suppleres senere.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 179/19 Vedtak:
Svein Bjørklund velges som fast politisk representant istedenfor Unn Bjørklund.
Varamedlem fra SAFO Innlandet suppleres senere.

180/19 Politisk reglement for Kongsvinger kommune - Realitetsbehandling
av deler som omhandler Eldrerådet og Råd for personer med nedsatt
funksjonsevne
Rådmannens

INNSTILLING
1. Følgende dokumenter vedtas som politiske styringsdokumenter for Kongsvinger kommune i
kommende kommunestyreperiode:
· Politisk reglement del I – Politisk hovedstruktur
· Politisk reglement del II – Saksbehandling i kommunale organer
· Politisk reglement del III – Delegeringsreglement
· Politisk reglement del IV – Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder
· Politisk reglement del I – Politisk hovedstruktur
· Politisk reglement del II – Saksbehandling i kommunale organer
· Politisk reglement del III – Delegeringsreglement
· Politisk reglement del IV – Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder
2. Disse dokumentene opphever og erstatter følgende dokumenter:
· Reglement Eldrerådet
· Vedtekter Funksjonshemmedes råd
· Reglement Eldrerådet
· Vedtekter Funksjonshemmedes råd

12.12.2019 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 180/19 Vedtak:
Følgende dokumenter vedtas som politiske styringsdokumenter for Kongsvinger kommune i
kommende kommunestyreperiode:
1. Politisk reglement del I – Politisk hovedstruktur
2. Politisk reglement del II – Saksbehandling i kommunale organer
3. Politisk reglement del III – Delegeringsreglement
4. Politisk reglement del IV – Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder
Disse dokumentene opphever og erstatter følgende dokumenter:
· Reglement Eldrerådet
· Vedtekter Funksjonshemmedes råd

181/19 Politisk møteplan 2020
Rådmannens
INNSTILLING
Politisk møteplan for 2020 vedtas.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 123/19
· Kontrollutvalgets møteplan legges inn i den politiske møteplanen 2020.
· Politisk møteplan for 2020 vedtas.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag, foreslått av Tommy Smedtorp
Formannskapsmøte 2.12.2020 kveldsmøte
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Tommy Smedtorp, SP, ble enstemmig vedtatt.
KS - 181/19 Vedtak:
· Kontrollutvalgets møteplan legges inn i den politiske møteplanen 2020.
· Politisk møteplan for 2020 vedtas.
· Det legges til et møte for formannskapet den 02.12.2020, på kveldstid.

182/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020
Kontrollutvalgets
INNSTILLING

·

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 182/19 Vedtak:
· Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

183/19 Sammenslåing av Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal
med Glåmdal sekretariat IKS – behandling av selskapsavtale
Rådmannens
INNSTILLING
1. Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot tas opp som eiere i Glåmdal sekretariat IKS,
som skifter navn til Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS.
2. Selskapsavtalen vedtas som den foreligger med følgende endring til §8
REPRESENTANTSKAP: «Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal bestå
av en representant fra hver av de 12 eierkommunene. Kommunestyrene i eierkommunene

velger representant og vararepresentant.
3. Selskapsavtalen trår i kraft 1.1.2020.
4. Ordfører delegeres myndighet til å signere selskapsavtalen.
5. Fondsmidler i selskapet på tidspunktet for ikrafttredelse av ny selskapsavtale er dagens eiere
av Glåmdal sekretariat IKS sin eiendom og framtidig bruk av disse midlene skal kun komme
disse eierne til gode.
6. Kongsvinger kommune forutsetter at fusjonen gir dagens eiere av Glåmdal sekretariat IKS
rimeligere tjenester enn i dag.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Sak 183/19, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Endring i pkt 3 i rådmannens innstilling:
Selskapsavtalen trår i kraft så snart den er vedtatt av deltakernes kommunestyrer.
Votering:
Rådmannes innstilling kombinert med endringsforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble enstemmig
vedtatt.
KS - 183/19 Vedtak:
1. Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot tas opp som eiere i Glåmdal sekretariat IKS,
som skifter navn til Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS.
2. Selskapsavtalen vedtas som den foreligger med følgende endring til §8
REPRESENTANTSKAP: «Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal bestå
av en representant fra hver av de 12 eierkommunene. Kommunestyrene i eierkommunene
velger representant og vararepresentant.
3. Selskapsavtalen trår i kraft så snart den er vedtatt av deltakernes kommunestyrer.
4. Ordfører delegeres myndighet til å signere selskapsavtalen.
5. Fondsmidler i selskapet på tidspunktet for ikrafttredelse av ny selskapsavtale er dagens eiere
av Glåmdal sekretariat IKS sin eiendom og framtidig bruk av disse midlene skal kun komme
disse eierne til gode.
6. Kongsvinger kommune forutsetter at fusjonen gir dagens eiere av Glåmdal sekretariat IKS
rimeligere tjenester enn i dag.

184/19 Sammenslåing av Promenaden Kongsvinger AS, Grue Service AS og
Odal Kompetansesenter AS
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune støtter framlagte forslag om sammenslåing av attføringsdelen i de tre
selskapene.
2. Det forutsettes at dette ikke får noen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 - 124/19
1. Kongsvinger kommune støtter framlagte forslag om sammenslåing av attføringsdelen i de
tre selskapene.
2. Det forutsettes at dette ikke får noen økonomiske konsekvenser for kommunen.

12.12.2019 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 184/19 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune støtter framlagte forslag om sammenslåing av attføringsdelen i de
tre selskapene.
2. Det forutsettes at dette ikke får noen økonomiske konsekvenser for kommunen.

