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Fra administrasjonen møtte:
Ann Kristin Vårdal Olsen
Cathrine Pedersen
Ingunn Brøndbo Moss
Jon Egil Pettersen
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Malin Westby Skoglund
Rune Lund

Inhabil person
Eli Wathne

Sak:
117/20

Erstattet av:

Av 33 representanter møtte 33.
Møtet ble avholdt som fjernmøte, jf Kommunelovens § 11-7.
PERMISJONER
Irén Carlstrøm ble innvilget permisjon fra kl 13.15.
· Svein Bjørklund overtok derfor som vararepresentant i løpet av sak 119/20.
· Kommunestyret var enstemmige i at representanten Bjørklund kunne delta i voteringen i sak
119/20.
Lars Ovlien ble innvilget permisjon fra kl 15.15.
Per Lunder ble innvilget permisjon fra kl 15.15.
· Lars Ruud overtok som vararepresentant fra og med behandling av sak 120/20.

Ansvarlig revisor var tilstede under behandling av sak 122/20 og 123/20, jf kommunelovens § 24-3,
2.ledd.

Kjersti Dreyer Sidselrud, AP

Tommy Smedtorp, SP

Margrethe Haarr
Ordfører

SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
Orientering
109/20
Godkjenning av møteprotokoll
110/20
Rapportering investeringer pr 31.10.20, med budsjettjustering
111/20
Revidert Regional næringsstrategi for Kongsvingerregionen
2016-2028
112/20
Utvikling av tilbudet ved Kulturskolen
113/20
Næringsutvikling - satsing på høgskole og forskningssenter
114/20
Ny brannstasjon anskaffelse og entrepriser
115/20
Endringer i avgifter etter gravferdsloven
116/20
Styrking av bibliotektilbud i tettsteder
117/20
Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og KIL
Toppfotball
118/20
Langeland skole tilbygg spesialrom
119/20
Årsbudsjett 2021 - handlingsprogram/ økonomiplan 2021-2024
120/20
Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for FR og EK
121/20
Kontrollutvalgets årsplan 2021
122/20
Rapport forvaltningsrevisjon Rådgivning i ungdomsskolen
123/20
Rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling teknisk
124/20
Revidering av Kongsvinger kommunens bredbåndstrategi status høsten 2020
125/20
Omdisponering av tildelte bredbåndsmidler
126/20
Spillemidler 2020
127/20
Fordeling av kostnader knyttet til interkommunalt
plansamarbeid E16
128/20
Reguleringsplan for kryssningsspor Galterud, Huvnes - Gulli
129/20
Politisk møteplan 2021
130/20
Søknad om Koronastøtte
131/20
Søknad fra Byen Vår om tilskudd til dekning av ett års husleie
for Norsk Fengselsmuseum på Kongsvinger festning
132/20
Forskrifter om smittevern i Kongsvinger kommune

Orientering
Orienteringssaker:
Interkommunalt planarbeid E16
Status koronasituasjonen
Presentasjoner benyttet er nå tilgjengelig i Møteportalen.

Margrethe Haarr
Lars Andreas Uglem

109/20 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 109/20 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

110/20 Rapportering investeringer pr 31.10.20, med budsjettjustering
Rådmannens
INNSTILLING
1. Investeringsbehovet i 2020 reduseres med 25,166 mill. kroner. Budsjettet endres ihht tabellen
nedenfor
(tall i 1000 kr)

Brandval Skole oppgraderinger bygg
Fremtidig prosjektering bygg - skoler og
institusjoner
Kongsbadet vannbehandling boblebad
Kongsbadet, hovedbasseng, terapi og stupe
Lekeapparater oppvekst
Heis Roverudhjemmet
Ny komprimator for restavfall
Langelandhjemmet/KKE
Oppgraderinger bygg
Rådhusteatret oppgradering
Vennersberg skole
Brannstasjonen
Gang- og sykkelbru over Glomma
Øvrebyen oppgradere gatelys
Sæter

Endring
320
-150
600
150
-475
450
52
-2 250
-3 475
200
-9 000
-300
300
-251

Helse - inventar og utstyr
Oppvekst - inventar og utstyr
Investeringer IKT
Opprustning etter VA
P-automater oppgradering
Registrering vegnett prosjekt
Standardheving veg
Trafikksikkerhetstiltak
Langeland skole
Psykiatriboliger/Aktivitetsbygg
Psykiatriboliger-inventar, utstyr, uteomr
Vedlikeholdstilskudd (korona)
Austmarka kirke, omlegging av skifertak
EK-INNSKUDD KLP
Holt gravlund
Krematoriet
Sum endring investeringer

-900
-269
-845
1 200
-250
-250
-1 755
1 318
-2 500
-1 000
-1 721
-730
-2 187
-151
-1 269
-28
-25 166

Endring i finansieringsbehov blir som følger:
(Tall i 1000)

Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Bruk av lån
Endring investeringsintekter

Endring
4 110
100
20 075
23 648

Avsetning til bundne
investeringsfond
Bruk av ubundet investeringfond
Endring netto avsetning

730
151
881

Sum endret finansieringsbehov

25 166

Innstilling fra Formannskap - 30.11.2020 - 144/20
1. Investeringsbehovet i 2020 reduseres med 25,166 mill. kroner. Budsjettet endres ihht tabellen
nedenfor

Endring i finansieringsbehov blir som følger:

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 110/20 Vedtak:
1. Investeringsbehovet i 2020 reduseres med 25,166 mill. kroner. Budsjettet endres ihht tabellen
nedenfor

Endring i finansieringsbehov blir som følger:

111/20 Revidert Regional næringsstrategi for Kongsvingerregionen 20162028
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune vedtar revidert regional næringsstrategi 2016-2028.
2. Det utarbeides en årlig plan for oppfølging av mål og tiltak i strategien.
3. Regional næringsstrategi legges til grunn for kommunens næringsutviklingsarbeid.

Innstilling fra Formannskap - 30.11.2020 - 138/20
1. Kongsvinger kommune vedtar revidert regional næringsstrategi 2016-2028.
2. Det utarbeides en årlig plan for oppfølging av mål og tiltak i strategien.
3. Regional næringsstrategi legges til grunn for kommunens næringsutviklingsarbeid.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 111/20 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune vedtar revidert regional næringsstrategi 2016-2028.
2. Det utarbeides en årlig plan for oppfølging av mål og tiltak i strategien.
3. Regional næringsstrategi legges til grunn for kommunens næringsutviklingsarbeid.

112/20 Utvikling av tilbudet ved Kulturskolen
Rådmannens
INNSTILLING
De økonomiske rammene til kulturskolen vurderes ved behandlingen av budsjett 2021 og
økonomiplan 2021-2024.

Innstilling fra Formannskap - 15.12.2020 - 146/20
De økonomiske rammene til kulturskolen vurderes ved behandlingen av budsjett 2021 og
økonomiplan 2021-2024.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Sak 112/20 Utvikling av tilbudet ved Kulturskolen, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Tillegg til rådmannens innstilling:
·

Rådmannen bes om å arbeide videre med konkrete tiltak som gjør at flere barn kan få plass
på kulturskolen.
En viktig vurdering er om kulturskolen skal øke kapasiteten innen tilbud en allerede har, eller
om det skal utvikles nye tilbud og ruste for fremtidens kulturskole.

·

Nye kulturskoletilbud vurderes og det legges vekt på hva som vil gi best effekt i forhold til å
la alle søkere få minst ett tilbud.

·

Økonomi skal være en del av utredningen, men ikke styrende for forslagene som legges
fram.

·

Saken legges fram for politisk behandling før siste møterekke avsluttes i juni 2021.

·

Tilbudet utvikles i samarbeid med det lokale kulturlivet.

Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot formannskapets innstilling kombinert med
tilleggsforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP.
Formannskapets innstilling kombinert med tilleggsforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble
enstemmig vedtatt.
KS - 112/20 Vedtak:
· De økonomiske rammene til kulturskolen vurderes ved behandlingen av budsjett 2021 og
økonomiplan 2021-2024.
· Rådmannen bes om å arbeide videre med konkrete tiltak som gjør at flere barn kan få plass
på kulturskolen.
En viktig vurdering er om kulturskolen skal øke kapasiteten innen tilbud en allerede har, eller
om det skal utvikles nye tilbud og ruste for fremtidens kulturskole.
· Nye kulturskoletilbud vurderes og det legges vekt på hva som vil gi best effekt i forhold til å
la alle søkere få minst ett tilbud.
· Økonomi skal være en del av utredningen, men ikke styrende for forslagene som legges

·
·

fram.
Saken legges fram for politisk behandling før siste møterekke avsluttes i juni 2021.
Tilbudet utvikles i samarbeid med det lokale kulturlivet.

113/20 Næringsutvikling - satsing på høgskole og forskningssenter
Rådmannens
INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 30.11.2020 - 130/20
Saken tas til orientering.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 113/20 Vedtak:
Saken tas til orientering.

114/20 Ny brannstasjon anskaffelse og entrepriser
Rådmannens
INNSTILLING
1. Bygging av ny brannstasjon vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter for bygging av ny brannstasjon innenfor vedtatt
totalramme.
3. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

Innstilling fra Formannskap - 30.11.2020 - 128/20
1. Bygging av ny brannstasjon vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter for bygging av ny brannstasjon innenfor vedtatt
totalramme.
3. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 114/20 Vedtak:
1. Bygging av ny brannstasjon vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter for bygging av ny brannstasjon innenfor vedtatt
totalramme.
3. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

115/20 Endringer i avgifter etter gravferdsloven
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kremasjonsavgift fra og med 2021:
· 3500 kr for innenbygdsboende
· 6500 kr for utenbygdsboende.

2. Engangsavgift fra og med 2021 for plass i navnet minnelund:

Holt gravplass
Engangsavgift innenbygdsboende
Engangsavgift utenbygdsboende
Reservasjon av plass (pris per år)

kr 7 500
kr 9 500
kr 120

Innstilling fra Formannskap - 30.11.2020 - 129/20

Austmarka
gravplass
kr 5 000
kr 6 500
kr 120

1. Kremasjonsavgift fra og med 2021:
· 3500 kr for innenbygdsboende
· 6500 kr for utenbygdsboende.

2. Engangsavgift fra og med 2021 for plass i navnet minnelund:

Holt gravplass
Engangsavgift innenbygdsboende
Engangsavgift utenbygdsboende
Reservasjon av plass (pris per år)

kr 7 500
kr 9 500
kr 120

Austmarka
gravplass
kr 5 000
kr 6 500
kr 120

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 115/20 Vedtak:
1. Kremasjonsavgift fra og med 2021:
· 3500 kr for innenbygdsboende
· 6500 kr for utenbygdsboende.

2. Engangsavgift fra og med 2021 for plass i navnet minnelund:

Holt gravplass
Engangsavgift innenbygdsboende
Engangsavgift utenbygdsboende
Reservasjon av plass (pris per år)

kr 7 500
kr 9 500
kr 120

Austmarka
gravplass
kr 5 000
kr 6 500
kr 120

116/20 Styrking av bibliotektilbud i tettsteder
Rådmannens
innstilling
Kongsvinger kommune iverksetter ikke nye bibliotektilbud i kommunens tettsteder i
økonomiplanperioden 2021-2024.

Innstilling fra Formannskap - 30.11.2020 - 127/20
1. Vedtak om prøveprosjekt for bibliotek på Austmarka opprettholdes.
2. Ordningen evalueres etter 1 års drift for å vurdere videre utrulling eller andre løsninger for å sikre

et bibliotektilbud i tettstedene.

17.12.2020 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldreordet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 116/20 Vedtak:
1. Vedtak om prøveprosjekt for bibliotek på Austmarka opprettholdes.
2. Ordningen evalueres etter 1 års drift for å vurdere videre utrulling eller andre løsninger for å sikre
et bibliotektilbud i tettstedene.

117/20 Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og KIL
Toppfotball
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune inngår ikke en samarbeidsavtale med KIL Toppfotball. KIL Toppfotball
faktureres baneleie på samme vilkår som tidligere år.

Innstilling fra Formannskap - 30.11.2020 - 131/20
KIL toppfotball faktureres baneleie for 2020 og 2021 i tråd med vedtak i sak 118/18 der målet var
at baneleien inngikk i en samarbeidsavtale. Ettersom det pr i dag ikke foreligger en enighet om
samarbeidsavtale innfor rammene i vedtak i KS118/18 vil baneleie i tråd med gjeldende
betalingsregulativ legges til grunn for videre fakturering.

Kongsvinger kommune stiller seg fortsatt positiv til å kunne tilby en samarbeidsavtale med KIL
Toppfotball innenfor rammene av vedlegg 1 fra kommunestyresak 069/20:

Gjenytelser:
Kongsvinger kommune skal:
1. drifte og vedlikeholde Gjemselund stadion ihht tekniske krav fra NFF/UEFA.
2. stille nødvendig mannskap til rådighet på Gjemselund ved KILs arrangement.
3. opprettholde vinterdrift av hovedbanen i perioden januar til mars.
4. markedsføre samarbeidet med KIL Toppfotball på sine digitale plattformer.
5. gi KIL Toppfotball tilgang til arrangement på Rådhusplassen ved større arrangement.

Ytelsene er verdsatt til: 2 MNOK

KIL Toppfotball skal:
1. betale fast årlig sum for baneleie på kr. 160 000.
2. betale kr. 1200 per time for baneleie ved vinterdrift.
3. markedsføre Kongsvinger kommune regionalt og nasjonalt gjennom sitt navn Kongsvinger
IL Toppfotball.
4. gi mulighet for arbeidstrening.
5. i henhold til gjeldende kommunestyrevedtak stille plass til rådighet for skilt på stadion på 12
meter, plassert øverst på hovedtribune (som i dag).
6. Være en positiv samarbeidspartner for eksempelvis Blinken, Jobben & Linken

17.12.2020 Kommunestyret
Inhabile
Eli Wathne

Følgende varamedl. møtte

Merknad

Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KS - 117/20 Vedtak:
KIL toppfotball faktureres baneleie for 2020 og 2021 i tråd med vedtak i sak 118/18 der målet var
at baneleien inngikk i en samarbeidsavtale. Ettersom det pr i dag ikke foreligger en enighet om
samarbeidsavtale innfor rammene i vedtak i KS118/18 vil baneleie i tråd med gjeldende
betalingsregulativ legges til grunn for videre fakturering.

Kongsvinger kommune stiller seg fortsatt positiv til å kunne tilby en samarbeidsavtale med KIL
Toppfotball innenfor rammene av vedlegg 1 fra kommunestyresak 069/20:

Gjenytelser:
Kongsvinger kommune skal:
1. drifte og vedlikeholde Gjemselund stadion ihht tekniske krav fra NFF/UEFA.
2. stille nødvendig mannskap til rådighet på Gjemselund ved KILs arrangement.
3. opprettholde vinterdrift av hovedbanen i perioden januar til mars.
4. markedsføre samarbeidet med KIL Toppfotball på sine digitale plattformer.
5. gi KIL Toppfotball tilgang til arrangement på Rådhusplassen ved større arrangement.

Ytelsene er verdsatt til: 2 MNOK
KIL Toppfotball skal:
1. betale fast årlig sum for baneleie på kr. 160 000.
2. betale kr. 1200 per time for baneleie ved vinterdrift.
3. markedsføre Kongsvinger kommune regionalt og nasjonalt gjennom sitt navn Kongsvinger
IL Toppfotball.
4. gi mulighet for arbeidstrening.
5. i henhold til gjeldende kommunestyrevedtak stille plass til rådighet for skilt på stadion på 12
meter, plassert øverst på hovedtribune (som i dag).

6. Være en positiv samarbeidspartner for eksempelvis Blinken, Jobben & Linken

118/20 Langeland skole tilbygg spesialrom
Rådmannens
INNSTILLING
1. Utbygging av Langeland skole vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter for utbygging av Langeland skole innenfor
vedtatt totalramme.
3. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 25.11.2020 - 025/20
1. Utbygging av Langeland skole vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter for utbygging av Langeland skole innenfor
vedtatt totalramme.
3. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

Innstilling fra Formannskap - 30.11.2020 - 132/20
1. Utbygging av Langeland skole vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter for utbygging av Langeland skole innenfor
vedtatt totalramme.
3. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

17.12.2020 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KS - 118/20 Vedtak:
1. Utbygging av Langeland skole vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter for utbygging av Langeland skole innenfor
vedtatt totalramme.
3. Prosjektkostnadene innarbeides i økonomiplanen.

119/20 Årsbudsjett 2021 - handlingsprogram/ økonomiplan 2021-2024

Rådmannens
INNSTILLING
1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024
Fremlagt forslag til Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 for Kongsvinger kommune
godkjennes, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av
digitalt budsjett og dokument.
2. Driftsrammer
2.1 Driftsbudsjett 2021
Driftsbudsjett for 2021 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, lønnsreserven og pensjonsendringer på de enkelte tjenesteområdene.
3. Kommunestyret vedtar ihht Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
for kommuner og fylkeskommuner mv § 5-4 1. ledd en netto avsetning til bundne driftsfond som vist
i 1A bevilgningsskjema drift. Rådmannen gis fullmakt til å bruke av og avsette til bundne fond i
forbindelse med årsavslutningen.
4. Kommunestyret vedtar en overføring til Revisjon Øst IKS med 2,076 mill. kroner i 2021
5. Kommunestyret vedtar en overføring til Glåmdal sekretariat IKS med 397.000 kroner i 2021. Det
bevilges også 258.000 kroner til kontrollutvalget.
6. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Kongsvinger kirkelige fellesråd med 9,82 mill. kroner i
2021.
7. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Glåmdal Brannvesen IKS med 21,74 mill. kroner i 2021.
8. Investeringsrammer
Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 2A investering og 2B
oversikt investeringer
9. Lån
For 2021 gis fullmakt til følgende låneopptak:
1. Lån til finansiering av egne investeringer inntil 130,945 mill. kroner.
2. Startlån fra Husbanken til videre utlån inntil 50 mill. kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.
10. 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 2021 vedtas i henhold til foreslått
betalingsregulativ.
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2021 dersom ikke annet er
fastsatt.
Eiendomsgebyr som eiendomsskatt, feiing og renovasjon skal fordeles over 4 terminer i året.
11. Kassakreditt
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr, som en sikkerhet i forhold til svingninger i
likviditeten.
12. 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 tre syvendedeler i 2021.
c. Generell skattesats settes til 2,24 ‰. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 3,75 ‰.
Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 2,2 ‰
d. Eiendomsskatten betales i fire terminer i skatteåret.
e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte

skattevedtekter.
f. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagt oversikt.
13. Rådmann går i dialog med de andre kommunene i regionen i forhold til interkommunale
selskaper og øvrige samarbeid for å foreslå reduksjoner. For selskapene går man i tillegg i dialog
med selskapene.
14. Kongsvinger har mottatt 14,5 mill.kr som kompensasjon for koronautgifter til 1. halvår 2021.
Dette er lagt inn i årsbudsjettet med 2,2 mill.kr som dekker koronatelefon og testing. Resterende
beløp på 12,3 mill.kr foreligger på en reservepost. Rådmann gis fullmakt til å budsjettjustere beløpet
til koronautgifter på kommunalområdene/stabsområder.

Innstilling fra Administrasjonsutvalget - 30.11.2020 - 005/20
Saken tas til orientering.
Innstilling fra Formannskap - 30.11.2020 - 133/20
1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024
Fremlagt forslag til Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 for Kongsvinger kommune
godkjennes, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av
digitalt budsjett og dokument, med følgende endringer:

Nye og endrede investeringsforslag foreslås lånefinansiert.
2. Driftsrammer
2.1 Driftsbudsjett 2021
Driftsbudsjett for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 1A bevilgningsoversikt drift,
justert for endringer som beskrevet under punkt 1.
2.2 Bevilgningsoversikt tjenesteområder
Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 1B
bevilgningsoversikt drift, justert for endringer som beskrevet under punkt 1, og vedtas netto på
kommunalområde.
Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder statlige
tilskudd, lønnsreserven og pensjonsendringer på de enkelte tjenesteområdene.

3. Kommunestyret vedtar ihht Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
for kommuner og fylkeskommuner mv § 5-4 1. ledd en netto avsetning til bundne driftsfond som vist
i 1A bevilgningsskjema drift. Rådmannen gis fullmakt til å bruke av og avsette til bundne fond i
forbindelse med årsavslutningen.
4. Kommunestyret vedtar en overføring til Revisjon Øst IKS med 2,076 mill. kroner i 2021
5. Kommunestyret vedtar en overføring til Glåmdal sekretariat IKS med 397.000 kroner i 2021. Det
bevilges også 258.000 kroner til kontrollutvalget.
6. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Kongsvinger kirkelige fellesråd med 9,82 mill. kroner i
2021.
7. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Glåmdal Brannvesen IKS med 21,74 mill. kroner i 2021.
8. Investeringsrammer
Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 2A investering og 2B
oversikt investeringer
9. Lån
For 2021 gis fullmakt til følgende låneopptak:
1. Lån til finansiering av egne investeringer inntil 145,145 mill. kroner.
2. Startlån fra Husbanken til videre utlån inntil 50 mill. kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.
10. 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 2021 vedtas i henhold til foreslått
betalingsregulativ.
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2021 dersom ikke annet er
fastsatt.
Eiendomsgebyr som eiendomsskatt, feiing og renovasjon skal fordeles over 4 terminer i året.
11. Kassakreditt
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr, som en sikkerhet i forhold til svingninger i
likviditeten.
12. 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 tre syvendedeler i 2021.
c. Generell skattesats settes til 2,24 ‰. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 3,75 ‰.
Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 2,2 ‰
d. Eiendomsskatten betales i fire terminer i skatteåret.
e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
f. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagt oversikt.
13. Rådmann går i dialog med de andre kommunene i regionen i forhold til interkommunale
selskaper og øvrige samarbeid for å foreslå reduksjoner. For selskapene går man i tillegg i dialog
med selskapene.
14. Kongsvinger har mottatt 14,5 mill.kr som kompensasjon for koronautgifter til 1. halvår 2021.
Dette er lagt inn i årsbudsjettet med 2,2 mill.kr som dekker koronatelefon og testing. Resterende
beløp på 12,3 mill.kr foreligger på en reservepost. Rådmann gis fullmakt til å budsjettjustere beløpet
til koronautgifter på kommunalområdene/stabsområder.

17.12.2020 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av saken.
Behandling
Nytt forslag: Budsjettforslag fra samarbeidspartiene SP, H, FrP, KrF, V og MDG, foreslått av
Tommy Smedtorp
Tiltak (inntekter + utgifter -)
2021
2022
2023
2024
Driftsinntekter

1 499 448 1 486 132 1 484 139
0
-4 971
-800
0
2000

-700
-4 355
-800
0
2000

-700
-3 376
-800
0
2 000

1 484
096
-700
-3 740
-800
7 420
2 000

0
0
2 000
0

-50
-900
2 000
-70
-1000

-50
-900
2 000
-70
-1000

-1000
-1000
0
-29
0
-3 800

-50
-900
2 000
-70
-1000
-1000
-1000
300
-172
-473
-6 220

300
-151
-473
-3 220

300
-53
-207
4 200

16 245
1,1
12 445
0,8

20 038
1,3
13 818
0,9

9 138
0,6
5 918
0,4

5 272
0,4
9 472
0,6

Gratisprinsippet hall-leie
Vedlikehold av kommunale eiendommer
Kulturtiltak, inkludert bibliotek på Austmarka
Årlig effektivisering 0,5% etter Omstilling 2020
Reduksjon vikar som resultat av økt grunnbemanning,
redusert sykefravær og godt medarbeiderskap
Kulturskolen
Renholdsfrekvens
Digitale møter, kurs og konferanser fremfor fysiske
Finnskogen natur og kulturpark
Forskningssenter
Høgskolesenteret; utviklings- og driftsmidler
Næringsutviklingsmidler
ENØK tiltak - reduserte energikostnader
Renter endringer investeringer
Avdrag endringer investeringer
Endringer opp mot til rådmannens forslag redusert/økt avsetning til disposisjonsfond
Netto driftsresultat (rådmann)
Resultatgrad rådmannens forslag
Nytt netto driftsresultat
Resultatgrad samarbeidspartienes forslag
Nye og endrede investeringer
Teknisk utstyr Tråstadhallen - ny
ENØK investeringer Marikollen - fremskyndes
ENØK Vennersberg - fremskyndes
ENØK Holthallen - fremskyndes
Endringer i investeringer

250
5 000
10 000
2 500
17 750

0

-10 000

-2 500
-7 500

Finansiering:
Momskompensasjon
Lån

3 550
14 200

0
0

-2 000
-8 000

-1 500
-6 000

-5 000
-10 000

Nytt forslag: Endringsforslag fra AP, SV og R, foreslått av Elin Såheim Bjørkli

Endringsforslaget er i forhold til Rådmannens budsjett
UTKAST
Endring i forhold til Rådmannens forslag
Høgskolen - til drift
Tilskuddsmidler tettstedsutvikling
Gratisprinsippet beholdes
Næringsutviklingsmidler
Kulturskolen (ikke øke deltakeravgift)
Kulturskolen - utvidet tilbud
Opprettholde renholdsfrekvens på skolene
Et årsverk til psykisk helseteam
Økt dagsentervirksomhet
Finnskogen Natur og kulturpark
Anno museum
Fredsreiser - ungdomsskolen
Innsparinger - digitalisering, bl.a. av møter, kurs og
seminarer
Redusert sykefravær
Reduksjon som følge forebyggende tiltak
Alternativ politisk organisering

2021
2 500
250
0
2 800
0
125
0
800
150
0
0
950
-3 000

2022
2 500
250
700
2 800
50
250
900
800
150
70
180
950
-3 000

2023
2 500
250
700
2 800
50
250
900
800
150
70
180
950
-3 000

2024
2 500
250
700
2 800
50
250
900
800
150
70
180
950
-3 000

-1 500
0
-510

-2 500
-2 500
-510

-2 500
-3 000
-510

-2 500
-3 000
-450

Justering budsjett ift rådmannens forslag

2 565

1 090

590

650

Endring i avsetning til disposisjonsfond

-2 565

-1 090

-590

-650

Netto driftsresultat i rådmannens forslag
I prosent av driftsinntekter
Nytt netto driftsresultat
I prosent av driftsinntekter

16 245
1,08
13 680
0,91

20 038
1,35
18 948
1,27

9 138
0,62
8 548
0,58

5 272
0,36
4 622
0,31

Endringer Investeringer
Ingen

2021

2022

2023

2023

Interne transaksjoner/omdisponering av
disposisjonsfond
Styrking av fond til:
Forsknings- og utdanningsfond
Næringsfond

2021

2022

2023

2023

10000
10000

Bredbånd (må komme i 2021 i forbindelse med Bredbåndsstrategien)
Nytt forslag: Pensjonistpartiets budsjett forslag, foreslått av Kurt-Gøran Adriansen
Pensjonistpartiet fremmer rådmannens budsjettforslag uten endringer som sitt budsjett forslag.
Nytt forslag: Verbalforslag fra SP, H, Frp, V, MDG og Krf
1 Medarbeiderskap
1. Heltidskultur i Kongsvinger kommune: Rådmannen bes legge fram en sak til politisk

behandling innen juni 2021 om hvordan en heltidskultur i Kongsvinger kommune kan
realiseres med mål om å få redusert ufrivillig deltid.
2. Økt nærvær i Kongsvinger kommune: Rådmannen bes legge fram en sak til politisk
behandling innen juni 2021 om hvordan Kongsvinger kommune systematisk skal jobbe
for å øke jobbnærværet. Saken bør inneholde en analyse over dagens vikarbruk per
område.
3. Lærlinger: Kongsvinger har et mål om at antall lærlinger skal være 36. Kommunestyret
ber rådmann om at det aktivt arbeides for å nå måltallet i løpet av 2021.
2

Kongsbadet - billettpriser
Billettprisene økes ikke, men opprettholdes som for 2020. Tiltaket forventes å ikke medføre
tapt inntekt med bakgrunn i forventet økning i besøk. Rådmannen inkluderer besøkstall og
utvikling i sin tertialrapportering.

3

Jord og Skogbruksregnskap
Kommunestyret bestilte i sak 165/19 et resultatregnskap for Jord, skog og utmarksbasert
næring. Kommunestyret ber rådmann om at området Jord, Skog og Utmarksbasert næring
synliggjøres med eget regnskap og budsjett i kommunens budsjett- og økonomiplan fra og
med 2021. Regnskapet skal synliggjøre inntekter og utgifter og gi en full oversikt over
eiendommenes avkastning.

4

Omstilling i IKSer og vertskommunesamarbeid
Vi er glad for at Rådmannen vil ta initiativ til å gå i dialog med alle interkommunale samarbeid
for å vurdere mulige omstillingstiltak. Rådmannen bes om å legge fram en plan for dette
arbeidet innen 01.04.21. Det forventes at dette arbeidet gjøres i samarbeid med de andre
eierne.

5

Utvikling av grender og tettsteder
Rådmannen bes starte en strategiprosess med tanke på utvikling av grender og tettsteder i
kommunen og legge frem forslag til prosess for politisk behandling innen mai 2021. Prosessen
rundt Kongsvinger 2050 kan legges til grunn. Prosessen skal ivareta god medvirkning
fra innbyggere, organisasjoner og virksomheter i kommunens grender og tettsteder.

6

Forvaltning av eiendomsportefølje
1. Rådmannen ferdigstiller en tilstandskartlegging med vedlikeholdsplan for kommunale
bygg og anlegg innen juni 2021 (før revidering av budsjett 2021).
2. Vedlikeholdsplanen skal sikre en god klima- og miljømessig eiendomsforvaltning.
3. Rådmannen utarbeider innen juni 2021 en oversikt over kommunale bygg som kan
avhendes/selges.

7

Næring og utvikling
1. Næringsutvikling: Rådmann bes årlig legge fram en sak knyttet til
næringsutviklingssatsingen. Saken bør inneholde en rapportering av de tiltakene som
er gjennomført i inneværende år, sammen med en anbefaling om aktuelle
tiltak/satsinger for kommende år.
2. Forskningssenter: Kongsvinger kommune ønsker å være en aktiv pådriver for
etablering av forskingssenter på Kongsvinger (Science Park avdeling Kongsvinger), og
bidrar med en finansiering på 20 millioner fordelt over seks år.
3. Næringsarealer: Rådmann bes utarbeide en plan for utvikling og regulering av flere
næringsarealer i kommunen. Planen fremmes for politisk behandling innen første
halvår 2021.

8

Trafikksikkerhetsutvalg

Kommunestyret ber rådmann om å utrede mulighetene for etablering av et kommunalt
trafikksikkerhetsutvalg.
Et slikt utvalg bør være bredt sammensatt med folkevalgte fra planutvalget, kommunens
trafikksikkerhetsansvarlige, sjåførskoleopplæringen, SVV, politiet, ungdomsrådet, eldrerådet
og råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Saken fremmes for politisk behandling innen juni 2021.
9

Kulturmelding
Kommunestyret ber rådmann om å legge frem en kulturmelding for Kongsvinger kommune
innen september 2021. Kulturmeldingen skal inneholde en oversikt over frivillige og
profesjonelle kulturaktører i kommunen, samarbeidsarenaer og vurdere etableringen av et
kommunalt kulturråd. Kulturlivet skal involveres i arbeidet. Kulturmeldingen skal danne
grunnlaget for en politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer og muligheter i Kongsvinger
de neste årene.

10 Utleie av Rådhus-Teatret
Rådmannen bes legge fram en sak om utleie av Rådhus-Teatret i løpet av 1. tertial. Saken skal
belyse mulighet for å differensiere leiepris for lokale aktører og vurdere evt. andre måter å
redusere risikoen for kulturlivet. Kulturlivet skal involveres i arbeidet med saken.
11 Driftsstøtte Anno museum
Rådmannen bes i løpet av 2021 legge fram en sak angående omfang av videre tilskudd til Anno
museum.
12 Eierskap Finnskogen natur- og kulturpark
Rådmann bes i løpet av 2021 legge fram en sak for å evaluere Kongsvinger kommunes eierskap
i Finnskogen natur- og kulturpark.
13 Søknadsmidler for flerårige prosjekter
Det skal være muligheter for at prosjekter kan få flerårig støtte gjennom én søknad.
Rådmannen bes innarbeide endringer i vedtatte retningslinjer som muliggjør dette slik at det
gjelder fra 2021.
14 Flerkulturelt råd
Rådmannen bes legge fram en sak til politisk behandling i løpet av 1. halvår i 2021 om
etablering av et flerkulturelt råd.
15 Tematurer ungdomsskoletrinnet
Rådmann bes legge fram en egen sak til politisk behandling innen oktober 2021, angående
tematurer på ungdomsskoletrinnet. Saken bør inneholde tiltak for å oppfylle
kommunestyrevedtak 38/18.
16 Videreutvikling av SFO
Rådmann bes legge frem en sak til politisk behandling om utvikling av aktivitetstilbudet i SFO i
Kongsvinger innen oktober 2021. Saken skal inneholde en kartlegging av mulighetene for å
endre dagens skolefritidsordning i retning av en aktivitetsskole. Lokale lag, foreninger og
virksomheter inviteres til å bidra for å lage fremtidens SFO med fokus på økt aktivitet og
folkehelse.
17 Norskopplæring for barn med minoritetsbakgrunn
Midler til norskopplæring for barn med minoritetsbakgrunn inngår per i dag i skolene og
barnehagenes generelle ramme. Kommunestyret ber rådmann om en sak for å kartlegge
språkutvikling hos barn med minoritetsbakgrunn og vurdere behov for å styrke innsatsen.

Dette bør sees i sammenheng med oppgavefordeling GIV/Kongsvinger kommune. Saken
legges frem til politisk behandling før budsjettbehandling 2022.
18 Læringsbrett i skolen
Ved omlegging i innkjøpsprosess for læringsbrett, skal likeverdighet i utstyr på det enkelte trinn
ivaretas. Det er viktig at elevene i Kongsvingerskolen har funksjonelt utstyr i skolehverdagen.
Kommunestyret ber rådmann om en avklaring innen juni 2021 for å sikre at dette ivaretas også
for skoleåret 2021/2022. I samme sak ønskes en skolefaglig vurdering om behov for tastatur for
mellomtrinnet.
19 Et aldersvennlig samfunn
Kommunestyret ønsker en orientering om arbeidet med Leve hele livet innen april 2021.
Mulighetene for tilrettelagte boliger i hele kommunen bør kartlegges, herunder
tilgjengeliggjøring av mulige tomter. Arbeidet kan ses i sammenheng med boligsosialt arbeid
og utvikling av grender og tettsteder.
20 Bedre folkehelse
Gratisprinsippet på baneleie skal bidra til økt aktivitetstilbud for barn og unge i Kongsvinger, og
er således et viktig bidrag til tidlig innsats/forebygging i et folkehelseperspektiv.
Kommunestyret ønsker et tilbud som favner flest mulig, lengst mulig. Vi ber rådmannen gå i
dialog med idrettsrådet og interkommunal folkehelsekoordinator for å legge til rette
for et aktivitetstilbud for alle barn og unge. Komite for helse og mestring orienteres om
arbeidet.

Nytt forslag: Verbalforslag fra AP - Kommunikasjon og tilbakemelding vedr tiltak for å utjevne
sosiale forskjeller, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Tiltak for å utjevne sosiale forskjeller:
De sosiale forskjellene i Norge øker for hvert år som går, og Kongsvinger er ikke noe unntak i den
sammenheng. I takt med de økende sosiale forskjellene blir også barnefattigdommen i Norge mer
utbredt, og stadig flere barn i barnehagealder vokser opp i vedvarende lavinntektsfamilier. På
bakgrunn av dette stiller vi følgende forslag:
1) Barnehager skal, på samme måten som skoler, bidra til å utjevne sosiale forskjeller. I Kongsvinger
er 94,1 prosent av barna i barnehage, men vi vet lite om de nær 6 prosentene som ikke er i
barnehage. Det vi vet (Barnetilsynsundersøkelsen SSB) er at i familier uten inntektsgivende arbeid,
er det færre av de minste barna som går i barnehage. Det er også flere foreldre som sier at de ikke
søker barnehageplass fordi det koster for mye. På spørsmål til rådmannen om når foreldre får
informasjon om muligheten til å søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid i
barnehage, er svaret at dette gis etter at man har søkt om barnehageplass om mottar tilbudsbrevet.
For å eliminere muligheten for at noen unnlater å søke om barnehageplass pga at det koster for
mye, er det viktig at denne informasjonen er kjent før man søker om barnehageplass. Vi ber om at
informasjon om moderasjonsordninger gjøres kjent for alle foreldre det første året, fortrinnsvis
gjennom helsestasjonen eller ev. på andre måter der informasjon når ut tidlig nok.
2) Kontingent og utstyrskassa gjør det mulig for barn og unge i alderen 6 til 18 år å få dekket
kontingent og ev. utstyr for å delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet, dersom familien ikke har
mulighet til å dekke dette selv. I budsjett- og økonomiplanen er det satt av et beløp til drift av
kontingent og utstyrskassa. Dersom denne ramma blir brukt opp før året er omme, ber vi om at det
fremmes en sak til politisk behandling der en ser på utvidelse av den økonomiske ramma.
3) Startlån gir mulighet for de som vanligvis ikke ville fått boliglån i bank, til å få lån og mulighet til å
eie sin egen bolig. Boligsosiale tiltak er viktig for å skape trygge boforhold, spesielt for barn.

Kongsvinger kommune har satt av en årlig ramme for tildeling av startlån. Det må ikke være slik at
de som eventuelt søker mot slutten av året, har dårligere mulighet til å få lån enn de som søker
tidlig. Dersom det ser ut til at startlånsramma blir for lav, ber vi om at det fremmes en sak til politisk
behandling der en ser på muligheten for å øke startlånsramma eller om det eventuelt er andre tiltak
som må iverksettes.
Nytt forslag: Verbalforslag fra AP - Lærlinger, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Lærlinger
Kongsvinger kommune har en målsetting om å ansette 36 lærlinger (2 per 1000 innbyggere). Per nå
har kommunen 28 lærlinger og har ikke nådd målsettingen. Rådmannen bes om å legge fram en
plan for mulige tiltak slik at målsettingen kan nås. Planen legges fram i første halvdel av 2021
sammen med ny status for måloppnåelse.
Nytt forslag: Verbalforslag fra AP - Styrking av kulturområdet i Kongsvinger kommune,
foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Styrking av kulturområdet i Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune trenger en helhetlig kultur- og idrettspolitikk. Med bakgrunn i dette skal
rådmannen starte arbeidet med en helhetlig strategiplan for kultur og idrett, både topp og bredde,
profesjonelle aktører og frivillig innsats i kulturlivet, som setter klare langsiktige mål for å styrke
Kongsvingers kulturprofil og skape styrket identitet. Kulturstrategien skal ha kobling til
Kommuneplanens samfunnsdel og andre relevante planer og strategier, både i kommunen, i
Kongsvingerregionen og i Innlandet. Strategien utarbeides innen utgangen av 2021.
Jf. orientering i komite for miljø og samfunnsutvikling 25.11.2020 angående etablering av et
kulturråd, ber vi om at dette etableres og involveres i arbeidet med en helhetlig strategiplan.
Rådmannen bes derfor om å sørge for at Kongsvinger kommune tar initiativ til å invitere aktuelle
parter i den hensikt å etablere et kulturråd som:
• skal være et interesse-, samordnings- og samhandlingsorgan for kulturlivet i Kongsvinger.
• skal arbeide for best mulige forhold for kulturlivet i Kongsvinger og være rådgivende for
kommunen i saker som angår kulturlivet.
• skal ha et arbeidsområde som gjelder all profesjonell og frivillig kulturaktivitet som utøves av
aktører innenfor formidling og produksjon, lag og foreninger, offentlige instanser og andre aktører.
Politikerne skal involveres i arbeidet med kultur- og idrettspolitikken.
(Idretten er unntatt da vi allerede har et velfungerende Idrettsråd som dekker disse funksjonene).
Nytt forslag: Verbalforslag fra AP - Dagsenter også på kveldstid, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Dagsenter - også på kveldstid
I Kongsvinger kommune er det behov for å styrke dagsentertilbudet for mennesker med
demenssykdom og avlaste pårørende som gjør en stor innsats for sine nærmeste for at de skal
kunne bo hjemme. Noen pårørende har et stort ansvar døgnet rundt og de mister muligheten til å ha
et sosialt liv både på dag, ettermiddag og kveldstid på grunn av den omsorgsoppgaven de har i
hjemmet. Dette er noe som sliter på den pårørende og kan gjøre det mer strevsomt å ha
demenssyke boende hjemme. Det er allerede uttrykt at kommunen må styrke dagsentertilbudet til
gruppen med demenssykdom på dagtid i rådmannens handlingsplan for 2021-2024.
I sak 072/20 ble det vedtatt at forslag til ny lokalisering av dagsenter for mennesker med
demenssykdom skal legges fram til behandling i kommunestyret i februar 2021. Det haster å få
dette på plass, for dagsenteret gir også pårørende høyt tiltrengt avlastning. Det er også behov for
tilbud på kveldstid fordi mange aktiviteter for pårørende er lagt til kvelder. Rådmannen bes legge
fram en oversikt over eksisterende tilbud og planlagte tilbud, herunder kveldstilbud, i første halvdel
av 2021.
Nytt forslag: Verbalforslag fra AP - Oversikt over søkte og tildelte tilskudd, foreslått av Elin
Såheim Bjørkli
Tilskudd

Kongsvinger kommune søker aktivt ekstern finansiering på prosjekter innen felt som kultur, idrett,
næringsutvikling, aktiviteter for eldre og andre områder som er naturlig. Som eksempler kan nevnes
tilskudd til seniorsenter, årlige midler til sommeraktiviteter til barn og ungdom, tilskudd innenfor rus
og psykiatri, tilskudd til ENØK-tiltak osv. Dette er viktige og kjærkomne midler, og det er viktig at
administrasjonen er årvåken og søker der det er mulighet.
De beløpene som innvilges kommer imidlertid ikke til syne i budsjettet som politikerne behandler.
Rådmannen bes derfor om å legge fram en oversikt over hva det er søkt på, og hvilke beløp som er
innvilget, i forbindelse med tertialrapporteringen.

Nytt forslag: Verbalforslag fra AP - Inkludering Opplæringsloven §2-8., foreslått av Elin Såheim
Bjørkli
Inkludering
Det er viktig at innvandrerelever med kort botid får tilpasset norskopplæring. Språket er en
grunnpilar for å kunne delta aktivt i samfunnet, både på skolen og i fritiden. Tilpasset
norskopplæring er lovfestet i Opplæringsloven §2-8.
Rådmannen bes legge fram en sak som beskriver hvordan kommunen sikrer at de aktuelle elevene
får den undervisningen de har krav på. Saksframlegget bør opplyse om omfang (antall elever),
avsatte lærerressurser i årsverk, en plan som viser hvordan man sikrer systematisk kartlegging av
behov for tilpasset norskopplæring, og en beskrivelse av hvordan undervisningen organiseres. Det
bør også framgå hvordan foreldre blir informert om rettigheten til tilpasset norskopplæring og om
klageadgang. Saken legges fram for kommunestyret i mai 2021.
Nytt forslag: Verbalforslag fra PP - Livsgledehjem, foreslått av Kurt-Gøran Adriansen
Kommunestyret gjorde i sak 063/19 følgende vedtak: "Kongsvinger kommune starter sertifisering
for Livsgledehjem for to av kommunens sykehjem, og melder dette inn til stiftelsen Livsglede for
Eldre, innen fristen 1. august 2019". I Kongsvinger kommunes budsjett for 2020 ble det ikke flertall
for finansiering til å melde inn Kongsvinger inn i sertifiseringsordningen. I Strategi for
Heldøgnsomsorg (HDO) og institusjonsplasser 2020-2021 (s. 24) er det presisert at kommunen
uansett ønsker at de ni Livsgledekriteriene skal ligge til grunn for arbeidet som gjøres i institusjoner
og omsorgsboliger. Ettersom Livsgledekriteriene ligger til grunn for arbeidet som gjøres i alle
institusjoner og omsorgsboliger, ber vi om at det for hver av virksomhetene rapporteres for hvordan
punktene under er fulgt opp. Rapporten skal inneholde konkrete gjennomførte tiltak på overordnet
nivå for hvert punkt og legges fram for kommunestyret i juni og desember:
• Alle ansatte ved virksomheten skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva deltagelse
innebærer
• Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og andre organisasjoner.
• Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft minst en gang hver uke.
• Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.
• Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og
fritidssysler.
• Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.
• Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet.
• Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.
• Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen.
Det er ønskelig at rapporten avsluttes med opplevd effekt vedr. arbeidet med livsgledekriteriene for
pasienter og ansatte.

Nytt forslag: Verbalforslag fra PP - Eiendomsskatt og kommunale gebyrer - reduksjon på grunn
av lav inntekt, foreslått av Kurt-Gøran Adriansen

Situasjonen i Kongsvinger kommune er i dag slik at eiendomsskatt og kommunale gebyrer ilegges
den enkelte husstand uavhengig av husstandens inntekt. Dette medfører at begge deler blir mer
økonomisk belastende jo lavere inntekt husstanden har og rammer pensjonister, trygdede og
enslige kraftigere enn husstander med høyere inntekt eller to inntekter. Dette kan ikke sies å være
sosialt rettferdig.
I eiendomsskatteloven § 28 er det åpnet for at eiendomsskatten kan reduseres eller frafalles når
spesielle grunner taler for dette. Hva som er spesielle grunner fremgår ikke av loven. På kommunens
nettsider om eiendomsskatt er det ikke informert om paragrafen.
Kommunestyret vil derfor be rådmannen om at det informeres om eiendomsskattelovens § 28 på
kommunens nettsider og at rådmannen til neste års budsjett utarbeider retningslinjer for reduksjon
av eiendomsskatt og kommunale gebyrer basert på husstandens inntekt.

Votering:
Votering over budsjettforslag
· Formannskapets budsjettforslag fikk ingen stemmer.
· Pensjonistpartiets budsjettforslag fikk 3 stemmer (PP 3) og falt.
Budsjettforslaget med endringer fra SP, H, FrP, KrF, V, MDG ble satt opp mot budsjettforslaget med
endringer fra AP, SV og R
· Budsjettforslaget med endringer fra SP, H, FrP, KrF, V, MDG ble vedtatt med 17 (SP 8,
H 4, FRP 2, V 1, KRF 1, MDG 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
Votering over verbalforslagene
· Verbalforslag fra AP om Kommunikasjon og tilbakemelding vedr tiltak for å utjevne
sosiale forskjeller ble enstemmig vedtatt.
· Verbalforslag fra AP om Lærlinger falt med 17 (SP 8, H 4, FRP 2, V 1, KRF 1, MDG 1)
mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
· Verbalforslag fra AP om Styrking av kulturområdet i Kongsvinger kommune falt med
17 (SP 8, H 4, FRP 2, V 1, KRF 1, MDG 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
· Verbalforslag fra AP om Dagsenter også på kveldstid falt med 17 (SP 8, H 4, FRP 2, V 1,
KRF 1, MDG 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
· Verbalforslag fra AP om Oversikt over søkte og tildelte tilskudd ble enstemmig
vedtatt.
· Verbalforslag fra AP om Inkludering Opplæringsloven §2-8 falt med 17 (SP 8, H 4, FRP
2, V 1, KRF 1, MDG 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
·
·

·

Verbalforslag fra PP om Livsgledehjem falt med 17 (SP 8, H 4, FRP 2, V 1, KRF 1, MDG
1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
Verbalforslag fra PP om Eiendomsskatt og kommunale gebyrer falt med 17 (SP 8, H 4,
FRP 2, V 1, KRF 1, MDG 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
Alle verbalforslagene framsatt av samarbeidspartiene ble enstemmig vedtatt.

Avsluttende voteringer:
Formannskapets innstilling, punkt 2 – 14, ble enstemmig vedtatt.
Budsjettet som helhet ble enstemmig vedtatt.
KS - 119/20 Vedtak:
1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024
Fremlagt forslag til Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 for Kongsvinger kommune
godkjennes, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av
digitalt budsjett og dokument, med følgende endringer:

Tiltak (inntekter + utgifter -)
Driftsinntekter

2021

2022

2023

2024

1 499 448 1 486 132 1 484 139
0
-4 971
-800
0
2000

-700
-4 355
-800
0
2000

-700
-3 376
-800
0
2 000

1 484
096
-700
-3 740
-800
7 420
2 000

0
0
2 000
0

-50
-900
2 000
-70
-1000

-50
-900
2 000
-70
-1000

-1000
-1000
0
-29
0
-3 800

-50
-900
2 000
-70
-1000
-1000
-1000
300
-172
-473
-6 220

300
-151
-473
-3 220

300
-53
-207
4 200

16 245
1,1
12 445
0,8

20 038
1,3
13 818
0,9

9 138
0,6
5 918
0,4

5 272
0,4
9 472
0,6

Gratisprinsippet hall-leie
Vedlikehold av kommunale eiendommer
Kulturtiltak, inkludert bibliotek på Austmarka
Årlig effektivisering 0,5% etter Omstilling 2020
Reduksjon vikar som resultat av økt grunnbemanning,
redusert sykefravær og godt medarbeiderskap
Kulturskolen
Renholdsfrekvens
Digitale møter, kurs og konferanser fremfor fysiske
Finnskogen natur og kulturpark
Forskningssenter
Høgskolesenteret; utviklings- og driftsmidler
Næringsutviklingsmidler
ENØK tiltak - reduserte energikostnader
Renter endringer investeringer
Avdrag endringer investeringer
Endringer opp mot til rådmannens forslag redusert/økt avsetning til disposisjonsfond
Netto driftsresultat (rådmann)
Resultatgrad rådmannens forslag
Nytt netto driftsresultat
Resultatgrad samarbeidspartienes forslag
Nye og endrede investeringer
Teknisk utstyr Tråstadhallen - ny
ENØK investeringer Marikollen - fremskyndes
ENØK Vennersberg - fremskyndes
ENØK Holthallen - fremskyndes
Endringer i investeringer

250
5 000
10 000
2 500
17 750

0

-10 000

-2 500
-7 500

Finansiering:
Momskompensasjon
Lån

3 550
14 200

0
0

-2 000
-8 000

-1 500
-6 000

-5 000
-10 000

2. Driftsrammer
2.1 Driftsbudsjett 2021
Driftsbudsjett for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 1A bevilgningsoversikt drift,
justert for endringer som beskrevet under punkt 1.
2.2 Bevilgningsoversikt tjenesteområder
Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 1B
bevilgningsoversikt drift, justert for endringer som beskrevet under punkt 1, og vedtas netto på
kommunalområde.
Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder statlige
tilskudd, lønnsreserven og pensjonsendringer på de enkelte tjenesteområdene.

3. Kommunestyret vedtar ihht Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
for kommuner og fylkeskommuner mv § 5-4 1. ledd en netto avsetning til bundne driftsfond som vist
i 1A bevilgningsskjema drift. Rådmannen gis fullmakt til å bruke av og avsette til bundne fond i
forbindelse med årsavslutningen.
4. Kommunestyret vedtar en overføring til Revisjon Øst IKS med 2,076 mill. kroner i 2021
5. Kommunestyret vedtar en overføring til Glåmdal sekretariat IKS med 397.000 kroner i 2021. Det
bevilges også 258.000 kroner til kontrollutvalget.
6. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Kongsvinger kirkelige fellesråd med 9,82 mill. kroner i
2021.
7. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Glåmdal Brannvesen IKS med 21,74 mill. kroner i 2021.
8. Investeringsrammer
Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 2A investering og 2B
oversikt investeringer, justert for endringer som beskrevet under punkt 1.
9. Lån
For 2021 gis fullmakt til følgende låneopptak:
1. Lån til finansiering av egne investeringer inntil 145,145 mill. kroner.
2. Startlån fra Husbanken til videre utlån inntil 50 mill. kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.
10. 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 2021 vedtas i henhold til foreslått
betalingsregulativ.
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2021 dersom ikke annet er
fastsatt.
Eiendomsgebyr som eiendomsskatt, feiing og renovasjon skal fordeles over 4 terminer i året.
11. Kassakreditt
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr, som en sikkerhet i forhold til svingninger i
likviditeten.
12. 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 tre syvendedeler i 2021.
c. Generell skattesats settes til 2,24 ‰. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 3,75 ‰.
Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 2,2 ‰
d. Eiendomsskatten betales i fire terminer i skatteåret.
e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
f. I henhold til eiendomsskattelovens §7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagt oversikt.
13. Rådmann går i dialog med de andre kommunene i regionen i forhold til interkommunale
selskaper og øvrige samarbeid for å foreslå reduksjoner. For selskapene går man i tillegg i dialog
med selskapene.
14. Kongsvinger har mottatt 14,5 mill.kr som kompensasjon for koronautgifter til 1. halvår 2021.
Dette er lagt inn i årsbudsjettet med 2,2 mill.kr som dekker koronatelefon og testing. Resterende
beløp på 12,3 mill.kr foreligger på en reservepost. Rådmann gis fullmakt til å budsjettjustere beløpet

til koronautgifter på kommunalområdene/stabsområder.
Følgende verbalforslag ble vedtatt:
1 Medarbeiderskap
· Heltidskultur i Kongsvinger kommune: Rådmannen bes legge fram en sak til politisk
behandling innen juni 2021 om hvordan en heltidskultur i Kongsvinger kommune kan
realiseres med mål om å få redusert ufrivillig deltid.
· Økt nærvær i Kongsvinger kommune: Rådmannen bes legge fram en sak til politisk
behandling innen juni 2021 om hvordan Kongsvinger kommune systematisk skal jobbe for å
øke jobbnærværet. Saken bør inneholde en analyse over dagens vikarbruk per område.
· Lærlinger: Kongsvinger har et mål om at antall lærlinger skal være 36. Kommunestyret ber
rådmann om at det aktivt arbeides for å nå måltallet i løpet av 2021.
2 Kongsbadet - billettpriser
Billettprisene økes ikke, men opprettholdes som for 2020. Tiltaket forventes å ikke medføre
tapt inntekt med bakgrunn i forventet økning i besøk. Rådmannen inkluderer besøkstall og
utvikling i sin tertialrapportering.
3 Jord og Skogbruksregnskap
Kommunestyret bestilte i sak 165/19 et resultatregnskap for Jord, skog og utmarksbasert
næring. Kommunestyret ber rådmann om at området Jord, Skog og Utmarksbasert næring
synliggjøres med eget regnskap og budsjett i kommunens budsjett- og økonomiplan fra og
med 2021. Regnskapet skal synliggjøre inntekter og utgifter og gi en full oversikt over
eiendommenes avkastning.
4 Omstilling i IKSer og vertskommunesamarbeid
Vi er glad for at Rådmannen vil ta initiativ til å gå i dialog med alle interkommunale samarbeid
for å vurdere mulige omstillingstiltak. Rådmannen bes om å legge fram en plan for dette
arbeidet innen 01.04.21. Det forventes at dette arbeidet gjøres i samarbeid med de andre
eierne.
5 Utvikling av grender og tettsteder
Rådmannen bes starte en strategiprosess med tanke på utvikling av grender og tettsteder i
kommunen og legge frem forslag til prosess for politisk behandling innen mai 2021. Prosessen
rundt Kongsvinger 2050 kan legges til grunn. Prosessen skal ivareta god medvirkning
fra innbyggere, organisasjoner og virksomheter i kommunens grender og tettsteder.
6 Forvaltning av eiendomsportefølje
· Rådmannen ferdigstiller en tilstandskartlegging med vedlikeholdsplan for kommunale
bygg og anlegg innen juni 2021 (før revidering av budsjett 2021).
· Vedlikeholdsplanen skal sikre en god klima- og miljømessig eiendomsforvaltning.
· Rådmannen utarbeider innen juni 2021 en oversikt over kommunale bygg som kan
avhendes/selges.
7 Næring og utvikling
· Næringsutvikling: Rådmann bes årlig legge fram en sak knyttet til
næringsutviklingssatsingen. Saken bør inneholde en rapportering av de tiltakene som er
gjennomført i inneværende år, sammen med en anbefaling om aktuelle tiltak/satsinger for
kommende år.
· Forskningssenter: Kongsvinger kommune ønsker å være en aktiv pådriver for etablering av
forskingssenter på Kongsvinger (Science Park avdeling Kongsvinger), og bidrar med en
finansiering på 20 millioner fordelt over seks år.
· Næringsarealer: Rådmann bes utarbeide en plan for utvikling og regulering av flere

næringsarealer i kommunen. Planen fremmes for politisk behandling innen første halvår
2021.
8 Trafikksikkerhetsutvalg
Kommunestyret ber rådmann om å utrede mulighetene for etablering av et kommunalt
trafikksikkerhetsutvalg.
Et slikt utvalg bør være bredt sammensatt med folkevalgte fra planutvalget, kommunens
trafikksikkerhetsansvarlige, sjåførskoleopplæringen, SVV, politiet, ungdomsrådet, eldrerådet
og råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Saken fremmes for politisk behandling innen juni 2021.
9 Kulturmelding
Kommunestyret ber rådmann om å legge frem en kulturmelding for Kongsvinger kommune
innen september 2021. Kulturmeldingen skal inneholde en oversikt over frivillige og
profesjonelle kulturaktører i kommunen, samarbeidsarenaer og vurdere etableringen av et
kommunalt kulturråd. Kulturlivet skal involveres i arbeidet. Kulturmeldingen skal danne
grunnlaget for en politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer og muligheter i Kongsvinger
de neste årene.
10 Utleie av Rådhus-Teatret
Rådmannen bes legge fram en sak om utleie av Rådhus-Teatret i løpet av 1. tertial. Saken skal
belyse mulighet for å differensiere leiepris for lokale aktører og vurdere evt. andre måter å
redusere risikoen for kulturlivet. Kulturlivet skal involveres i arbeidet med saken.
11 Driftsstøtte Anno museum
Rådmannen bes i løpet av 2021 legge fram en sak angående omfang av videre tilskudd til Anno
museum.
12 Eierskap Finnskogen natur- og kulturpark
Rådmann bes i løpet av 2021 legge fram en sak for å evaluere Kongsvinger kommunes eierskap
i Finnskogen natur- og kulturpark.
13 Søknadsmidler for flerårige prosjekter
Det skal være muligheter for at prosjekter kan få flerårig støtte gjennom én søknad.
Rådmannen bes innarbeide endringer i vedtatte retningslinjer som muliggjør dette slik at det
gjelder fra 2021.
14 Flerkulturelt råd
Rådmannen bes legge fram en sak til politisk behandling i løpet av 1. halvår i 2021 om
etablering av et flerkulturelt råd.
15 Tematurer ungdomsskoletrinnet
Rådmann bes legge fram en egen sak til politisk behandling innen oktober 2021, angående
tematurer på ungdomsskoletrinnet. Saken bør inneholde tiltak for å oppfylle
kommunestyrevedtak 38/18.
16 Videreutvikling av SFO
Rådmann bes legge frem en sak til politisk behandling om utvikling av aktivitetstilbudet i SFO i
Kongsvinger innen oktober 2021. Saken skal inneholde en kartlegging av mulighetene for å
endre dagens skolefritidsordning i retning av en aktivitetsskole. Lokale lag, foreninger og
virksomheter inviteres til å bidra for å lage fremtidens SFO med fokus på økt aktivitet og
folkehelse.

17 Norskopplæring for barn med minoritetsbakgrunn
Midler til norskopplæring for barn med minoritetsbakgrunn inngår per i dag i skolene og
barnehagenes generelle ramme. Kommunestyret ber rådmann om en sak for å kartlegge
språkutvikling hos barn med minoritetsbakgrunn og vurdere behov for å styrke innsatsen.
Dette bør sees i sammenheng med oppgavefordeling GIV/Kongsvinger kommune. Saken
legges frem til politisk behandling før budsjettbehandling 2022.
18 Læringsbrett i skolen
Ved omlegging i innkjøpsprosess for læringsbrett, skal likeverdighet i utstyr på det enkelte trinn
ivaretas. Det er viktig at elevene i Kongsvingerskolen har funksjonelt utstyr i skolehverdagen.
Kommunestyret ber rådmann om en avklaring innen juni 2021 for å sikre at dette ivaretas også
for skoleåret 2021/2022. I samme sak ønskes en skolefaglig vurdering om behov for tastatur for
mellomtrinnet.
19 Et aldersvennlig samfunn
Kommunestyret ønsker en orientering om arbeidet med Leve hele livet innen april 2021.
Mulighetene for tilrettelagte boliger i hele kommunen bør kartlegges, herunder
tilgjengeliggjøring av mulige tomter. Arbeidet kan ses i sammenheng med boligsosialt arbeid
og utvikling av grender og tettsteder.
20 Bedre folkehelse
Gratisprinsippet på baneleie skal bidra til økt aktivitetstilbud for barn og unge i Kongsvinger, og
er således et viktig bidrag til tidlig innsats/forebygging i et folkehelseperspektiv.
Kommunestyret ønsker et tilbud som favner flest mulig, lengst mulig. Vi ber rådmannen gå i
dialog med idrettsrådet og interkommunal folkehelsekoordinator for å legge til rette
for et aktivitetstilbud for alle barn og unge. Komite for helse og mestring orienteres om
arbeidet.
21 Kommunikasjon og tilbakemelding vedr tiltak for å utjevne sosiale forskjeller
De sosiale forskjellene i Norge øker for hvert år som går, og Kongsvinger er ikke noe unntak i
den sammenheng. I takt med de økende sosiale forskjellene blir også barnefattigdommen i
Norge mer utbredt, og stadig flere barn i barnehagealder vokser opp i vedvarende
lavinntektsfamilier. På bakgrunn av dette stiller vi følgende forslag:
1) Barnehager skal, på samme måten som skoler, bidra til å utjevne sosiale forskjeller. I
Kongsvinger er 94,1 prosent av barna i barnehage, men vi vet lite om de nær 6 prosentene som
ikke er i barnehage. Det vi vet (Barnetilsynsundersøkelsen SSB) er at i familier uten
inntektsgivende arbeid, er det færre av de minste barna som går i barnehage. Det er også flere
foreldre som sier at de ikke søker barnehageplass fordi det koster for mye. På spørsmål til
rådmannen om når foreldre får informasjon om muligheten til å søke om redusert
foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid i barnehage, er svaret at dette gis etter at man har søkt
om barnehageplass om mottar tilbudsbrevet. For å eliminere muligheten for at noen unnlater å
søke om barnehageplass pga at det koster for mye, er det viktig at denne informasjonen er
kjent før man søker om barnehageplass. Vi ber om at informasjon om moderasjonsordninger
gjøres kjent for alle foreldre det første året, fortrinnsvis gjennom helsestasjonen eller ev. på
andre måter der informasjon når ut tidlig nok.
2) Kontingent og utstyrskassa gjør det mulig for barn og unge i alderen 6 til 18 år å få dekket
kontingent og ev. utstyr for å delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet, dersom familien ikke har
mulighet til å dekke dette selv. I budsjett- og økonomiplanen er det satt av et beløp til drift av
kontingent og utstyrskassa. Dersom denne ramma blir brukt opp før året er omme, ber vi om at
det fremmes en sak til politisk behandling der en ser på utvidelse av den økonomiske ramma.

3) Startlån gir mulighet for de som vanligvis ikke ville fått boliglån i bank, til å få lån og mulighet
til å eie sin egen bolig. Boligsosiale tiltak er viktig for å skape trygge boforhold, spesielt for
barn. Kongsvinger kommune har satt av en årlig ramme for tildeling av startlån. Det må ikke
være slik at de som eventuelt søker mot slutten av året, har dårligere mulighet til å få lån enn de
som søker tidlig. Dersom det ser ut til at startlånsramma blir for lav, ber vi om at det fremmes
en sak til politisk behandling der en ser på muligheten for å øke startlånsramma eller om det
eventuelt er andre tiltak som må iverksettes.
22 Oversikt over søkte og tildelte tilskudd
Kongsvinger kommune søker aktivt ekstern finansiering på prosjekter innen felt som kultur,
idrett, næringsutvikling, aktiviteter for eldre og andre områder som er naturlig. Som eksempler
kan nevnes tilskudd til seniorsenter, årlige midler til sommeraktiviteter til barn og ungdom,
tilskudd innenfor rus og psykiatri, tilskudd til ENØK-tiltak osv. Dette er viktige og kjærkomne
midler, og det er viktig at administrasjonen er årvåken og søker der det er mulighet.
De beløpene som innvilges kommer imidlertid ikke til syne i budsjettet som politikerne
behandler. Rådmannen bes derfor om å legge fram en oversikt over hva det er søkt på, og
hvilke beløp som er innvilget, i forbindelse med tertialrapporteringen.

120/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for FR og EK
Kontrollutvalgets
INNSTILLING
·

·
·

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og slutter seg til de
prioriterte prosjektene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll hhv.
pkt. 2.2 og 2.3.
Kontrollutvalget vurderer behovet for en revidering av planen i 2022.
Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i planen, jf. planen kapitel 2.5.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag i sak 120/20:, foreslått av Margrethe Haarr
Plan prosjekter forvaltningsrevisjon – selskaper (i prioritert rekkefølge):
- Ny vekst og kompetanse
o Dette skal være et fellesprosjekt med de øvrige eierne i selskapet. Aktuelle temaer i en
forvaltningsrevisjon er å se på eierstruktur og organisering opp imot måloppnåelse. Blir det levert
tjenester i tråd med forutsetningene og formålet med selskapet? Forvaltningsrevisjonen kombineres
med en eierskapskontroll, relatert til håndtering av selskapsavtalen og politiske vedtak.
- Eskoleia AS
- Visit Kongsvingerregionen

Prosjekter forvaltningsrevisjon – nytt prosjekt
NAV - Kontroll tilskudd til arbeidsmarkedstiltak

Riksrevisjonen har gjennomgått NAVs forvaltning av tilskudd til arbeidsmarkedstiltak. Rapporten fra
november 2020 viser at NAV ikke har gode nok kontroller som sikrer at betydelige økonomiske
verdier opptjent gjennom tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene VTA og AFT, i tilstrekkelig grad
kommer attføringsarbeidet og tiltaksdeltakerne til gode.
Det gjennomføres et prosjekt som ser på hvordan NAV Kongsvinger kontrollerer at tilskudd til
arbeidsmarkedstiltak blir brukt i tråd med intensjonen. Arbeidet bør ses i sammenheng med
forvaltningsrevisjon av de kommunalt eide tiltaksbedriftene.

Forslagene medfører endringer i punkt 2.2 og 2.3 i Risiko- og vesentlighetsvurdering, Plan for
forvaltningsrevisjon/plan for eierskapskontroll i Kongsvinger kommune 2021 og 2024.

Votering:
Kontrollutvalgets innstilling, kombinert med endringsforslaget fra Margrethe Haarr, SP, ble
enstemmig vedtatt.
KS - 120/20 Vedtak:
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og slutter seg til de
prioriterte prosjektene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll hhv. pkt.
2.2 og 2.3, med følgende endringer:
Plan prosjekter forvaltningsrevisjon – selskaper (i prioritert rekkefølge):
1. Ny vekst og kompetanse
· Dette skal være et fellesprosjekt med de øvrige eierne i selskapet. Aktuelle
temaer i en forvaltningsrevisjon er å se på eierstruktur og organisering opp imot
måloppnåelse. Blir det levert tjenester i tråd med forutsetningene og formålet
med selskapet? Forvaltningsrevisjonen kombineres med en eierskapskontroll,
relatert til håndtering av selskapsavtalen og politiske vedtak.
2. Eskoleia AS
3. Visit Kongsvingerregionen
Prosjekter forvaltningsrevisjon – nytt prosjekt
4. NAV - Kontroll tilskudd til arbeidsmarkedstiltak
· Riksrevisjonen har gjennomgått NAVs forvaltning av tilskudd til
arbeidsmarkedstiltak. Rapporten fra november 2020 viser at NAV ikke har gode
nok kontroller som sikrer at betydelige økonomiske verdier opptjent gjennom
tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene VTA og AFT, i tilstrekkelig grad kommer
attføringsarbeidet og tiltaksdeltakerne til gode.
Det gjennomføres et prosjekt som ser på hvordan NAV Kongsvinger kontrollerer
at tilskudd til arbeidsmarkedstiltak blir brukt i tråd med intensjonen. Arbeidet bør
ses i sammenheng med forvaltningsrevisjon av de kommunalt eide
tiltaksbedriftene.
Kontrollutvalget vurderer behovet for en revidering av planen i 2022.
Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i planen, jf. planen kapitel 2.5.

121/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021
Kontrollutvalgets

INNSTILLING
·

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag sak 121/20:, foreslått av Margrethe Haarr
Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon av selskaper (i prioritert rekkefølge):
- Ny vekst og kompetanse
o Dette skal være et fellesprosjekt med de øvrige eierne i selskapet og kombineres med
eierskapskontroll
- Eskoleia AS
- Visit Kongsvingerregionen

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon – nytt punkt
- Område Miljø og samfunn: NAV - Kontroll tilskudd til arbeidsmarkedstiltak

Forslagene medfører endringer i punkt 4.3, 4.4 og 4.5 i Kontrollutvalgets årsplan.

Votering:
Kontrollutvalgets innstilling, kombinert med endringsforslaget til Margrethe Haarr, SP, ble
enstemmig vedtatt.
KS - 121/20 Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering, med følgende endringer i
punkt 4.3, 4.4 og 4.5 i Kontrollutvalgets årsplan:
· Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon av selskaper (i prioritert rekkefølge):
1. Ny vekst og kompetanse. Dette skal være et fellesprosjekt med de
øvrige eierne i selskapet og kombineres med eierskapskontroll
2. Eskoleia AS
3. Visit Kongsvingerregionen
· Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon – nytt punkt
1. Område Miljø og samfunn: NAV - Kontroll tilskudd til
arbeidsmarkedstiltak

122/20 Rapport forvaltningsrevisjon Rådgivning i ungdomsskolen
Kontrollutvalgets
INNSTILLING
·
·

Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon knyttet til Rådgivning i ungdomsskolen
til orientering.
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen
1.9.21.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag 2.kulepunkt - fra Sp, H, Frp, Krf, Mdg og V, foreslått av Øyvind
Randmæl—Warpe
Kommunestyret ber rådmannen gi Kontrollutvalget og Komitè for oppvekst og læring
tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.9.2021
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling, kombinert med endringsforslaget fra Øyvind Randmæl-Warpe, H, ble
enstemmig vedtatt
KS - 122/20 Vedtak:
· Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon knyttet til Rådgivning i
ungdomsskolen til orientering.
· Kommunestyret ber rådmannen gi Kontrollutvalget og Komitè for oppvekst og læring
tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.9.2021.

123/20 Rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling teknisk
Kontrollutvalgets
INNSTILLING
·
·

Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon i Saksbehandling teknisk til
orientering.
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen
1.8.21.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag fra Sp, H, Frp, Krf, Mdg og V, foreslått av Øyvind Randmæl—
Warpe
Andre kulepunkt endres til:
Kommunestyret ber rådmannen gi Kontrollutvalget, Planutvalget og Komitè for miljø- og
samfunnsutvikling tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.9.2021
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling, kombinert med endringsforslaget fra Øyvind Randmæl-Warpe, H, ble
enstemmig vedtatt.
KS - 123/20 Vedtak:
· Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon i Saksbehandling teknisk til
orientering.
· Kommunestyret ber rådmannen gi Kontrollutvalget, Planutvalget og Komitè for miljø- og
samfunnsutvikling tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.9.2021.

124/20 Revidering av Kongsvinger kommunens bredbåndstrategi - status
høsten 2020
Rådmannens
INNSTILLING
1. Revidering av Kongsvinger kommunes bredbåndstrategi utsettes til mars 2021.
2. Prosjektet Brandval Øst settes ut på anbud.

Innstilling fra Formannskap - 18.11.2020 - 124/20
1. Revidering av Kongsvinger kommunes bredbåndstrategi utsettes til mars 2021.
2. Prosjektet Brandval Øst settes ut på anbud.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 124/20 Vedtak:
1. Revidering av Kongsvinger kommunes bredbåndstrategi utsettes til mars 2021.
2. Prosjektet Brandval Øst settes ut på anbud.

125/20 Omdisponering av tildelte bredbåndsmidler
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune søker Innlandet fylkeskommune om å omdisponere tildelte støttemidler for
prosjektene Øyermoen, Varaldskogen og Lunderseter-Gressberget.
Dersom Innlandet fylkeskommune innvilger kommunens søknad om omdisponering av støttemidler
settes prosjektet Skyrud ut på anbud.

Innstilling fra Formannskap - 15.12.2020 - 147/20
Kongsvinger kommune søker Innlandet fylkeskommune om å omdisponere tildelte støttemidler for
prosjektene Øyermoen, Varaldskogen og Lunderseter-Gressberget.
Dersom Innlandet fylkeskommune innvilger kommunens søknad om omdisponering av støttemidler
settes prosjektet Skyrud ut på anbud.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 125/20 Vedtak:
Kongsvinger kommune søker Innlandet fylkeskommune om å omdisponere tildelte støttemidler for
prosjektene Øyermoen, Varaldskogen og Lunderseter-Gressberget.
Dersom Innlandet fylkeskommune innvilger kommunens søknad om omdisponering av støttemidler
settes prosjektet Skyrud ut på anbud.

126/20 Spillemidler 2020
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader om tilskudd til spillemidler
til idrettsanlegg:

1.

Ordinære
anlegg
Søker

Prosjekt

Liermoen
kunstsnøanlegg
SA

Rehabilitering av
kunstsnøanlegg; kjøletårn og
snøkanoner

Kostnads- Søknadssum Type
overslag
søknad*
1.790.217
597.000
N

2.

Kongsvinger
kommune

Tråstad Idrettshall II

3.

Kongsvinger
kommune

4.

Kongsvinger
kommune

Strandpromendaen
aktivitetespark(sparkesykkel,
klatring, parkour,
trampoline,etc.)
Aktiviteter(street plaza)
Strandpromenaden
aktivitetspark –
scateanlegg(bowlflow)

5.

Kongsvinger
skøyteklubb

6.

Brandval og
Vennersberg O-kart sprint
Kongsvinger
Orienteringsklubb

7.

8.

1. 9.
2. 10.

51.875.000

7.000.000

FS

8.250.000

2.000.000

FS

6.250.000

2.000.000

FS

1.056.250

352.000

FS

92.500

36.000

FS

Brandval og
Langerudberget O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb

272.000

91.000

FS

Brandval og
Kongsvinger by O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb

368.750

123.000

FS

1.035.000

300.000

N

1.610.000

537.000

N

Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune

Speakerbu

Gapahuk Sykehusskogen
Hvile-restitusjonsplass
Belysning tursti
Sykehusskogen

*Type søknader: Fornyet søknad (FS), Ny søknad (N) og Gjentatt søknad (GS)

2. Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader om tilskudd til
spillemidler til nærmiljøanlegg:
Nærmiljøanlegg
Søker
1. 1.
2. 2.

3. 3.

4. 4.
5. 5.

Prosjekt

DNT Finnskogen Tursti 6 torp runden Rålia
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Tursti 5 torp runden
og omegn
Speismark
Merking og skilting
DNT Finnskogen Sykkeltursti Marikollen
og omegn
rundt
Merking og skilting
DNT Finnskogen Bogeråsrunden 1. tursti
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Bogeråsrunden 2. tursti
og omegn
Merking og skilting

Kostnadsoverslag
99.175

Søknads- Type
sum
søknad*
49.500
N

73.600

36.500

N

93.500

47.000

N

45.875

23.000

N

25.100

12.500

N

6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. 12.

14. 13.
15. 14.

16. 15.
17. 16.

DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune

Holtberget rundt tursti
Merking og skilting
Vingersjøen rundt tursti
Merking og skilting
Granlivarden tursti
Merking og skilting
Marikollen vest tursti
Merking og skilting
Speismarkrunden tursti
Merking og skilting
Speismark-Arons hule tursti
Merking og skilting
Den Wingerske kongeveiÅbogen Sykkeltursti
Vennersberg
kunstgressbane
(7. bane)
Vennersberg
kunstgressbane (5.bane)
Boule,Petanque og Boccia
område. Skansesletta
idrettspark
Tursti Sykehusskogen
Skilting
Naturklatrejungel/Via
Ferrata Sykehusskogen

23.350

12.000

N

163.750

82.000

N

40.250

20.000

N

33.575

17.000

N

88.000

44.000

N

23.350

12.000

N

98.375

49.000

N

400.000

200.000

FS

350.000

175.000

FS

152.087

76.000

FS

345.000

172.500

N

207.000

104.000

N

3. Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader om tilskudd til
spillemidler til kulturbygg:

1.
2.
3.

Kulturbygg
Søker

Prosjekt

Kongsvinger
Kommune
Kongsvinger
Kommune
Kongsvinger
Kommune

Kongsvinger Ungdomskole
Kultursal
Kongsvinger Ungdomskole
Bibliotek
Kongsvinger Ungdomskole
Musikkrom

Kostnads- Søknadsoverslag
sum
15.008.496 1.500.000

Type søknad*
FS

7.966.250

1.500.000

FS

5.187.500

1.500.000

FS

*Type søknader: Fornyet søknad (FS), Ny søknad (N) og Gjentatt søknad (GS)

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 25.11.2020 - 034/20
1. Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader om tilskudd til spillemidler til
idrettsanlegg:
Ordinære
anlegg
Søker
Prosjekt
Kostnads- Søknads- Type
overslag
sum søknad*

1.

Liermoen
kunstsnøanlegg
SA

Rehabilitering av
kunstsnøanlegg; kjøletårn og
snøkanoner

1.790.217

597.000

N

2.

Kongsvinger
skøyteklubb

Speakerbu

1.056.250

352.000 FS

3.

Kongsvinger
kommune

Tråstad Idrettshall II

4.

Kongsvinger
kommune

5.

Kongsvinger
kommune

Strandpromendaen
aktivitetespark(sparkesykkel,
klatring, parkour,
trampoline,etc.)
Aktiviteter(street plaza)
Strandpromenaden
aktivitetspark –
scateanlegg(bowlflow)

6.

Kongsvinger
skøyteklubb

7.

Brandval og
Vennersberg O-kart sprint
Kongsvinger
Orienteringsklubb

8.

9.

51.875.000

7.000.000

FS

8.250.000

2.000.000

FS

6.250.000

2.000.000

FS

1.056.250

352.000

FS

92.500

36.000

FS

Brandval og
Langerudberget O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb

272.000

91.000

FS

Brandval og
Kongsvinger by O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb

368.750

123.000

FS

Speakerbu

1. 10. Kongsvinger
kommune

Gapahuk Sykehusskogen
Hvile-restitusjonsplass

1.035.000

300.000

N

2. 11. Kongsvinger
kommune

Belysning tursti
Sykehusskogen

1.610.000

537.000

N

*Type søknader: Fornyet søknad (FS), Ny søknad (N) og Gjentatt søknad (GS)

2. Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader om tilskudd til
spillemidler til nærmiljøanlegg:
Nærmiljøanlegg
Søker
1. 1.
2. 2.

Prosjekt

DNT Finnskogen Tursti 6 torp runden Rålia
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Tursti 5 torp runden
og omegn
Speismark

Kostnadsoverslag
99.175
73.600

Søknads- Type
sum
søknad*
49.500
N
36.500

N

3. 3.

DNT Finnskogen
og omegn

4. 4.

DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
Kongsvinger
kommune

5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. 12.

14. 13.
15. 14.

16. 15.
17. 16.

Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune

Merking og skilting
Sykkeltursti Marikollen
rundt
Merking og skilting
Bogeråsrunden 1. tursti
Merking og skilting
Bogeråsrunden 2. tursti
Merking og skilting
Holtberget rundt tursti
Merking og skilting
Vingersjøen rundt tursti
Merking og skilting
Granlivarden tursti
Merking og skilting
Marikollen vest tursti
Merking og skilting
Speismarkrunden tursti
Merking og skilting
Speismark-Arons hule tursti
Merking og skilting
Den Wingerske kongeveiÅbogen Sykkeltursti
Vennersberg
kunstgressbane
(7. bane)
Vennersberg
kunstgressbane (5.bane)
Boule,Petanque og Boccia
område. Skansesletta
idrettspark
Tursti Sykehusskogen
Skilting
Naturklatrejungel/Via
Ferrata Sykehusskogen

93.500

47.000

N

45.875

23.000

N

25.100

12.500

N

23.350

12.000

N

163.750

82.000

N

40.250

20.000

N

33.575

17.000

N

88.000

44.000

N

23.350

12.000

N

98.375

49.000

N

400.000

200.000

FS

350.000

175.000

FS

152.087

76.000

FS

345.000

172.500

N

207.000

104.000

N

3. Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader om tilskudd til
spillemidler til kulturbygg:

1.
2.
3.

Kulturbygg
Søker

Prosjekt

Kongsvinger
Kommune
Kongsvinger
Kommune
Kongsvinger
Kommune

Kongsvinger Ungdomskole
Kultursal
Kongsvinger Ungdomskole
Bibliotek
Kongsvinger Ungdomskole
Musikkrom

Kostnads- Søknadsoverslag
sum
15.008.496 1.500.000

Type søknad*
FS

7.966.250

1.500.000

FS

5.187.500

1.500.000

FS

*Type søknader: Fornyet søknad (FS), Ny søknad (N) og Gjentatt søknad (GS)

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Innstillingen fra komité for miljø- og samfunnsutvikling ble enstemmig vedtatt.
KS - 126/20 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader om tilskudd til spillemidler til
idrettsanlegg:
Ordinære
anlegg
Søker
Prosjekt
Kostnads- Søknads- Type
overslag
sum søknad*
Liermoen
Rehabilitering av
1.790.217
597.000
N
1.
kunstsnøanlegg
kunstsnøanlegg; kjøletårn og
SA
snøkanoner
2.

Kongsvinger
skøyteklubb

Speakerbu

3.

Kongsvinger
kommune

Tråstad Idrettshall II

4.

Kongsvinger
kommune

5.

Kongsvinger
kommune

Strandpromendaen
aktivitetespark(sparkesykkel,
klatring, parkour,
trampoline,etc.)
Aktiviteter(street plaza)
Strandpromenaden
aktivitetspark –
scateanlegg(bowlflow)

6.

Kongsvinger
skøyteklubb

7.

Brandval og
Vennersberg O-kart sprint
Kongsvinger
Orienteringsklubb

8.

9.

1.056.250

352.000 FS

51.875.000

7.000.000

FS

8.250.000

2.000.000

FS

6.250.000

2.000.000

FS

1.056.250

352.000

FS

92.500

36.000

FS

Brandval og
Langerudberget O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb

272.000

91.000

FS

Brandval og
Kongsvinger by O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb

368.750

123.000

FS

Speakerbu

1. 10. Kongsvinger
kommune

Gapahuk Sykehusskogen
Hvile-restitusjonsplass

1.035.000

300.000

N

2. 11. Kongsvinger
kommune

Belysning tursti
Sykehusskogen

1.610.000

537.000

N

*Type søknader: Fornyet søknad (FS), Ny søknad (N) og Gjentatt søknad (GS)

2. Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader om tilskudd til
spillemidler til nærmiljøanlegg:
Nærmiljøanlegg
Søker
1. 1.
2. 2.

3. 3.

4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. 12.

14. 13.
15. 14.

16. 15.
17. 16.

Prosjekt

DNT Finnskogen Tursti 6 torp runden Rålia
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Tursti 5 torp runden
og omegn
Speismark
Merking og skilting
DNT Finnskogen Sykkeltursti Marikollen
og omegn
rundt
Merking og skilting
DNT Finnskogen Bogeråsrunden 1. tursti
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Bogeråsrunden 2. tursti
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Holtberget rundt tursti
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Vingersjøen rundt tursti
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Granlivarden tursti
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Marikollen vest tursti
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Speismarkrunden tursti
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Speismark-Arons hule tursti
og omegn
Merking og skilting
DNT Finnskogen Den Wingerske kongeveiog omegn
Åbogen Sykkeltursti
Kongsvinger
Vennersberg
kommune
kunstgressbane
(7. bane)
Kongsvinger
Vennersberg
kommune
kunstgressbane (5.bane)
Kongsvinger
Boule,Petanque og Boccia
kommune
område. Skansesletta
idrettspark
Kongsvinger
Tursti Sykehusskogen
kommune
Skilting
Kongsvinger
Naturklatrejungel/Via
kommune
Ferrata Sykehusskogen

Kostnadsoverslag
99.175

Søknads- Type
sum
søknad*
49.500
N

73.600

36.500

N

93.500

47.000

N

45.875

23.000

N

25.100

12.500

N

23.350

12.000

N

163.750

82.000

N

40.250

20.000

N

33.575

17.000

N

88.000

44.000

N

23.350

12.000

N

98.375

49.000

N

400.000

200.000

FS

350.000

175.000

FS

152.087

76.000

FS

345.000

172.500

N

207.000

104.000

N

3. Kongsvinger kommune fremmer følgende prioritering av søknader om tilskudd til

spillemidler til kulturbygg:

1.
2.
3.

Kulturbygg
Søker

Prosjekt

Kongsvinger
Kommune
Kongsvinger
Kommune
Kongsvinger
Kommune

Kongsvinger Ungdomskole
Kultursal
Kongsvinger Ungdomskole
Bibliotek
Kongsvinger Ungdomskole
Musikkrom

Kostnads- Søknadsoverslag
sum
15.008.496 1.500.000

Type søknad*
FS

7.966.250

1.500.000

FS

5.187.500

1.500.000

FS

*Type søknader: Fornyet søknad (FS), Ny søknad (N) og Gjentatt søknad (GS)

127/20 Fordeling av kostnader knyttet til interkommunalt plansamarbeid
E16
Rådmannens
INNSTILLING
Kostnader knyttet til plankoordinatorstillingen for det interkommunale planarbeidet for E16
fordeles likt mellom de fire involverte kommunene (¼ for hver kommune).
Øvrige kostnader dekkes av den enkelte kommune.
Kostnadene innarbeides i kommende års budsjett. For 2020 belastes kostnadene rammen for
kommunalområdet Samfunn.

Innstilling fra Formannskap - 04.11.2020 - 109/20
· Kostnader knyttet til plankoordinatorstillingen for det interkommunale planarbeidet for E16
fordeles likt mellom de fire involverte kommunene (¼ for hver kommune).
· Øvrige kostnader dekkes av den enkelte kommune.
· Kostnadene innarbeides i kommende års budsjett. For 2020 belastes kostnadene rammen
for kommunalområdet Samfunn.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 127/20 Vedtak:
· Kostnader knyttet til plankoordinatorstillingen for det interkommunale planarbeidet for E16
fordeles likt mellom de fire involverte kommunene (¼ for hver kommune).
· Øvrige kostnader dekkes av den enkelte kommune.
· Kostnadene innarbeides i kommende års budsjett. For 2020 belastes kostnadene rammen
for kommunalområdet Samfunn.

128/20 Reguleringsplan for kryssningsspor Galterud, Huvnes - Gulli
Rådmannens
INNSTILLING
Detaljreguleringsplan for kryssningsspor Galterud, Huvnes – Gull, datert 22.09.2020, med tilhørende
bestemmelser datert 25.09.2020, vedtas i medhold av plan- og byggningslovens § 12 – 12.
Innstilling fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 26.10.2020 - 036/20
Detaljreguleringsplan for kryssningsspor Galterud, Huvnes – Gull, datert 22.09.2020, med tilhørende
bestemmelser datert 25.09.2020, vedtas i medhold av plan- og byggningslovens § 12 – 12.
Innstilling fra Planutvalget - 27.10.2020 - 033/20
Detaljreguleringsplan for kryssningsspor Galterud, Huvnes – Gull, datert 22.09.2020, med tilhørende
bestemmelser datert 25.09.2020, vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Innstillingen fra Planutvalget ble enstemmig vedtatt.
KS - 128/20 Vedtak:
Detaljreguleringsplan for kryssningsspor Galterud, Huvnes – Gull, datert 22.09.2020, med tilhørende
bestemmelser datert 25.09.2020, vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12.

129/20 Politisk møteplan 2021
Rådmannens
INNSTILLING
Politisk møteplan for 2021 vedtas.
Innstilling fra Formannskap - 30.11.2020 - 136/20
Politisk møteplan for 2021 vedtas.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Utvalg for myndighetskontakt legges inn i møteplanen, foreslått av Johan Aas
Utvalg for myndighetskontakt er ikke tatt med i møteplanen, og følgende møtedager (med møtetid
som for komité og utvalgsmøter) legges inn i Politisk møteplan 2021:
1.2 - 13.4 - 25.5 - 28.9 - 2.11
Votering:

Formannskapets innstilling, kombinert med endringsforslaget fra Johan Aas, FrP, ble enstemmig
vedtatt.
KS - 129/20 Vedtak:
· Politisk møteplan for 2021 vedtas.
· Møter for Utvalg for myndighetskontakt innarbeides i møteplanen.

130/20 Søknad om Koronastøtte
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kirkelige fellesråd gis en ekstrabeviligning på kr 75 000,- i 2020 til dekning av ekstra kostnader i
forbindelse med Koronapandemien.
Bevilgningen finansieres med tilsvarende mindre avsetning til disposisjonsfond.

Innstilling fra Formannskap - 15.12.2020 - 148/20
Kongsvinger kirkelige fellesråd gis en ekstrabeviligning på kr 75 000,- i 2020 til dekning av ekstra kostnader i
forbindelse med Koronapandemien.
Bevilgningen finansieres med tilsvarende mindre avsetning til disposisjonsfond.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 130/20 Vedtak:
Kongsvinger kirkelige fellesråd gis en ekstrabeviligning på kr 75 000,- i 2020 til dekning av ekstra kostnader i
forbindelse med Koronapandemien.
Bevilgningen finansieres med tilsvarende mindre avsetning til disposisjonsfond.

131/20 Søknad fra Byen Vår om tilskudd til dekning av ett års husleie for
Norsk Fengselsmuseum på Kongsvinger festning
Rådmannens
INNSTILLING:
Byen Vår innvilges tilskudd på kr. 50.000 til dekning av husleieutgifter for Norsk Fengselsmuseum på
Kongsvinger festning.
Tilskuddet innvilges med forutsetning av at det inngås ett år husleieavtale med muligheter for
forlengelse og en avtale med Justismuseet om deponering av gjenstander.
Tilskuddet tildeles fra samfunnsutviklingsmidlene.

Innstilling fra Formannskap - 15.12.2020 - 150/20
Byen Vår innvilges tilskudd på kr. 50.000 til dekning av husleieutgifter for Norsk Fengselsmuseum på
Kongsvinger festning.
Tilskuddet innvilges med forutsetning av at det inngås ett år husleieavtale med muligheter for
forlengelse og en avtale med Justismuseet om deponering av gjenstander.
Tilskuddet tildeles fra samfunnsutviklingsmidlene.

17.12.2020 Kommunestyret

Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 131/20 Vedtak:
Byen Vår innvilges tilskudd på kr. 50.000 til dekning av husleieutgifter for Norsk Fengselsmuseum på
Kongsvinger festning.
Tilskuddet innvilges med forutsetning av at det inngås ett år husleieavtale med muligheter for
forlengelse og en avtale med Justismuseet om deponering av gjenstander.
Tilskuddet tildeles fra samfunnsutviklingsmidlene.

132/20 Forskrifter om smittevern i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommunestyret stadfester gjeldende forskrifter om smittevern vedtatt av
kommuneoverlegen etter hastebestemmelsen i smittevernloven § 4 femte ledd andre setning.
Forskriftenes materielle innhold har hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd.
2. Kommunestyret støtter rådmannens vurdering med hensyn til bruk av kommuneoverlegens
myndighet.

Innstilling fra Formannskap - 15.12.2020 - 151/20
1. Kommunestyret stadfester gjeldende forskrifter om smittevern vedtatt av
kommuneoverlegen etter hastebestemmelsen i smittevernloven § 4 femte ledd andre setning.
Forskriftenes materielle innhold har hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd.
2. Kommunestyret støtter rådmannens vurdering med hensyn til bruk av kommuneoverlegens
myndighet.

17.12.2020 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag, foreslått av Margrethe Haarr
1. Kommunestyret stadfester forskrifter om smittevern trådt i kraft 16.12.20 og vedtatt av
kommuneoverlegen etter hastebestemmelsen i smittevernloven § 4 femte ledd andre
setning. Forskriftenes materielle innhold har hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd.
2. Kommunestyret støtter rådmannens vurdering med hensyn til bruk av kommuneoverlegens
myndighet.
Votering:
Endringsforslaget fra Margrethe Haarr, AP, ble enstemmig vedtatt.

KS - 132/20 Vedtak:
1. Kommunestyret stadfester forskrifter om smittevern trådt i kraft 16.12.20 og vedtatt av
kommuneoverlegen etter hastebestemmelsen i smittevernloven § 4 femte ledd andre
setning. Forskriftenes materielle innhold har hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd.
2. Kommunestyret støtter rådmannens vurdering med hensyn til bruk av kommuneoverlegens
myndighet.

