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SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
Orientering
001/21
Godkjenning av møteprotokoll
002/21
Kommunal boligforvaltning
003/21
Etablering av felles forliksråd i Kongsvingerregionen og valg av
medlemmer og varamedlemmer
004/21
Etablering av Seniorsenter i Kongsvinger
005/21
Leieavtaler for seniorsenter og dagsenter
006/21
Dagsturhytte i Kongsvinger kommune

Orientering
Orienteringssaker:
Spørsmål til de folkevalgte
Orientering om Dagsturhytta
Interkommunalt planarbeid E16
Status koronasituasjonen
Presentasjon av bruker og pårørendeundersøkelse
Områdereguleringsplan for Midtbyen
#treffes - en digital kampanjeuke om mulighetene i
regionen

Margrethe Haarr
Tuva Eiklid v/Dagsturhytta Innlandet
Margrethe Haarr
Lars Andreas Uglem
Cathrine Pedersen
Helene Kjeldsen
Kongsvinger kommune v/Lill Susan Fjeld
Klosser v/Marthe Ødegaard

001/21 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

18.02.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 001/21 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

002/21 Kommunal boligforvaltning
Rådmannens
INNSTILLING
1. Rådmannens redegjørelse om kommunal boligforvaltning tas til orientering.
2. Rådmannen skal som en del av arbeidet utarbeide en helhetlig boligpolitisk plan for
Kongsvinger kommune som legges frem til politisk behandling senest februar 2022.
3. Rådmannen vil komme tilbake med en sak om hovedretning og innholdet i den boligpolitiske
planen senest i august 2021.
4. Ny reforhandlet samarbeidsavtale med Kongsvinger boligstiftelse legges frem for polititisk
behandling senest april 2022.

Innstilling fra Formannskap - 10.02.2021 - 007/21
1. Rådmannens redegjørelse om kommunal boligforvaltning tas til orientering.

2. Rådmannen skal som en del av arbeidet utarbeide en helhetlig boligpolitisk plan for
Kongsvinger kommune som legges frem til politisk behandling senest februar 2022.
3. Rådmannen vil komme tilbake med en sak om hovedretning og innholdet i den boligpolitiske
planen senest i august 2021.
4. Ny reforhandlet samarbeidsavtale med Kongsvinger boligstiftelse legges frem for polititisk
behandling senest april 2022.

18.02.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 002/21 Vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om kommunal boligforvaltning tas til orientering.
2. Rådmannen skal som en del av arbeidet utarbeide en helhetlig boligpolitisk plan for
Kongsvinger kommune som legges frem til politisk behandling senest februar 2022.
3. Rådmannen vil komme tilbake med en sak om hovedretning og innholdet i den boligpolitiske
planen senest i august 2021.
4. Ny reforhandlet samarbeidsavtale med Kongsvinger boligstiftelse legges frem for polititisk
behandling senest april 2022.

003/21 Etablering av felles forliksråd i Kongsvingerregionen og valg av
medlemmer og varamedlemmer
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune slutter seg til etableringen av et felles forliksråd for kommunene SørOdal, Nord-Odal og Kongsvinger.
2. Det felles forliksrådet benevnes Forliksrådet i Glåmdal.
3. Forliksrådet i Glåmdal etableres fra 1. mars 2021.
4. Forliksrådet i Glåmdal har forretningsadresse og avholder rettsmøter i Kongsvinger ved
Kongsvinger politistasjon.
5. Forliksrådet vil bestå av 3 faste og 3 varamedlemmer der de tre kommunene velger ett fast
medlem og et varamedlem hver.
6. Funksjonsperioden for forliksrådsmeldemmene etter valget er fra og med 1. mars 2021 til og
med 31. desember 2024.
7. Kongsvinger kommune velger lederen (nr. 1) med varamedlem, Sør-Odal nr. 2 med
varamedlem og Nord-Odal nr.3 med varamedlem.
8. Kommunene blir enige om hvordan det skal oppnås kjønnsbalanse i tråd med domstolsloven §
27 og slik at begge kjønn er representert både blant medlemmer og varamedlemmer

9. Forliksrådet i Glåmdal erstatter forliksrådene som er etablert i hver av de tre kommunene
10. Dette vedtaket opphever vedtaket om valg av medlemmer til forliksrådet i sak 12. november
2020

Innstilling fra Formannskap - 10.02.2021 - 006/21
1. Kongsvinger kommune slutter seg til etableringen av et felles forliksråd for kommunene SørOdal, Nord-Odal og Kongsvinger.
2. Det felles forliksrådet benevnes Forliksrådet i Glåmdal.
3. Forliksrådet i Glåmdal etableres fra 1. mars 2021.
4. Forliksrådet i Glåmdal har forretningsadresse og avholder rettsmøter i Kongsvinger ved
Kongsvinger politistasjon.
5. Forliksrådet vil bestå av 3 faste og 3 varamedlemmer der de tre kommunene velger ett fast
medlem og et varamedlem hver.
6. Funksjonsperioden for forliksrådsmeldemmene etter valget er fra og med 1. mars 2021 til og
med 31. desember 2024.
7. Kongsvinger kommune velger lederen (nr. 1) med varamedlem, Sør-Odal nr. 2 med
varamedlem og Nord-Odal nr.3 med varamedlem.
8. Kommunene blir enige om hvordan det skal oppnås kjønnsbalanse i tråd med domstolsloven §
27 og slik at begge kjønn er representert både blant medlemmer og varamedlemmer
9. Forliksrådet i Glåmdal erstatter forliksrådene som er etablert i hver av de tre kommunene
10. Dette vedtaket opphever vedtaket om valg av medlemmer til forliksrådet i sak 12. november
2020

18.02.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling, kombinert med innstillingen fra valgkomiteen, ble enstemmig vedtatt.
KS - 003/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune slutter seg til etableringen av et felles forliksråd for kommunene SørOdal, Nord-Odal og Kongsvinger.
2. Det felles forliksrådet benevnes Forliksrådet i Glåmdal.
3. Forliksrådet i Glåmdal etableres fra 1. mars 2021.
4. Forliksrådet i Glåmdal har forretningsadresse og avholder rettsmøter i Kongsvinger ved
Kongsvinger politistasjon.
5. Forliksrådet vil bestå av 3 faste og 3 varamedlemmer der de tre kommunene velger ett fast
medlem og et varamedlem hver.
6. Funksjonsperioden for forliksrådsmeldemmene etter valget er fra og med 1. mars 2021 til og
med 31. desember 2024.
7. Kongsvinger kommune velger lederen (nr. 1) med varamedlem, Sør-Odal nr. 2 med
varamedlem og Nord-Odal nr.3 med varamedlem.
8. Kommunene blir enige om hvordan det skal oppnås kjønnsbalanse i tråd med domstolsloven §
27 og slik at begge kjønn er representert både blant medlemmer og varamedlemmer
9. Forliksrådet i Glåmdal erstatter forliksrådene som er etablert i hver av de tre kommunene

10. Dette vedtaket opphever vedtaket om valg av medlemmer til forliksrådet i sak 12. november
2020

11. Som fast medlem og leder velger Kongsvinger kommune Dag Lennart Høgberg. Som
varamedlem velger Kongsvinger kommune Rajesh Kumar Budania.

004/21 Etablering av Seniorsenter i Kongsvinger
Rådmannens
INNSTILLING
1. Det etableres Seniorsenter i Kongsvinger kommune.
2. Kommunen ansetter Seniorkoordinator i 50 % stilling.
3. Kostnader til leie/felleskostnader samt lønnskostnader til Seniorkoordinator dekkes første
driftsår gjennom eksisterende ramme og tilskuddsmidler.
4. Forslag til leieavtale legges frem for Formannskapet til godkjenning før behandlingen i
kommunestyret.

Innstilling fra Komite for helse og mestring - 03.02.2021 - 002/21
1. Det etableres Seniorsenter i Kongsvinger kommune.
2. Kommunen ansetter Seniorkoordinator i 50 % stilling.
3. Kostnader til leie/felleskostnader samt lønnskostnader til Seniorkoordinator dekkes første
driftsår gjennom eksisterende ramme og tilskuddsmidler.
4. Forslag til leieavtale legges frem for Formannskapet til godkjenning før behandlingen i
kommunestyret.
5. Det utarbeides en rapport etter første års drift som grunnlag for evaluering. Denne
fremlegges komite for helse og mestring før sommeren 2022.
Innstilling fra Formannskap - 10.02.2021 - 008/21
1. Det etableres Seniorsenter i Kongsvinger kommune.
2. Kommunen ansetter Seniorkoordinator i 50 % stilling.
3. Kostnader til leie/felleskostnader samt lønnskostnader til Seniorkoordinator dekkes første
driftsår gjennom eksisterende ramme og tilskuddsmidler.
4. Forslag til leieavtale legges frem for Formannskapet til godkjenning før behandlingen i
kommunestyret.
5. Det utarbeides en rapport etter første års drift som grunnlag for evaluering. Denne
fremlegges komite for helse og mestring før sommeren 2022.

18.02.2021 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag, foreslått av Margrethe Haarr

Punkt 4 strykes, ettersom dette punktet allerede er fullført.
Votering:
Formannskapets innstilling, kombinert med endringsforslaget fra Margrethe Haarr, SP, ble
enstemmig vedtatt.
KS - 004/21 Vedtak:
1. Det etableres Seniorsenter i Kongsvinger kommune.
2. Kommunen ansetter Seniorkoordinator i 50 % stilling.
3. Kostnader til leie/felleskostnader samt lønnskostnader til Seniorkoordinator dekkes første
driftsår gjennom eksisterende ramme og tilskuddsmidler.
4. Det utarbeides en rapport etter første års drift som grunnlag for evaluering. Denne
fremlegges komite for helse og mestring før sommeren 2022.

005/21 Leieavtaler for seniorsenter og dagsenter
Rådmannens innstilling
1. Det inngås leieavtale med varighet 5 år og med gjensidig skriftlig oppsigelsestid på 1 år for
lokaler i Scüssler veg 10 til etablering av Seniorsenter fra 1.5.21. Husleie 2021 for
Seniorsenter anslås til kr. 13.617 per måned med en mulig husleieøkning på inntil 10 %
etter nødvendige tilpasninger om ombygging.

2. Det inngås leieavtale med varighet 5 år og med gjensidig skriftlig oppsigelsestid på 1 år for
lokaler i Kristian Walbys veg 11 til etablering av Dagsenter for mennesker med
demenssykdom fra 1.4.21. Husleie 2021 for Dagsenter for mennesker med demenssykdom
anslås til kr 9375 per måned med en mulig husleieøkning på inntil 10 % etter nødvendige
tilpasninger og ombygging. Dette finansieres ved bruk av avsetning til disposisjonsfond.
Budsjett for 2021 justeres tilsvarende.

Innstilling fra Formannskap - 10.02.2021 - 016/21
1. Det inngås leieavtale med varighet 5 år og med gjensidig skriftlig oppsigelsestid på 1 år for
lokaler i Scüssler veg 10 til etablering av Seniorsenter fra 1.5.21. Husleie 2021 for
Seniorsenter anslås til kr. 13.617 per måned med en mulig husleieøkning på inntil 10 % etter
nødvendige tilpasninger om ombygging.
2. Det inngås leieavtale med varighet 5 år og med gjensidig skriftlig oppsigelsestid på 1 år for
lokaler i Kristian Walbys veg 11 til etablering av Dagsenter for mennesker med
demenssykdom fra 1.4.21. Husleie 2021 for Dagsenter for mennesker med demenssykdom
anslås til kr 9375 per måned med en mulig husleieøkning på inntil 10 % etter nødvendige
tilpasninger og ombygging. Dette finansieres ved bruk av avsetning til disposisjonsfond.
Budsjett for 2021 justeres tilsvarende.

18.02.2021 Kommunestyret
Behandling

Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 005/21 Vedtak:
1. Det inngås leieavtale med varighet 5 år og med gjensidig skriftlig oppsigelsestid på 1 år for
lokaler i Scüssler veg 10 til etablering av Seniorsenter fra 1.5.21. Husleie 2021 for
Seniorsenter anslås til kr. 13.617 per måned med en mulig husleieøkning på inntil 10 % etter
nødvendige tilpasninger om ombygging.
2. Det inngås leieavtale med varighet 5 år og med gjensidig skriftlig oppsigelsestid på 1 år for
lokaler i Kristian Walbys veg 11 til etablering av Dagsenter for mennesker med
demenssykdom fra 1.4.21. Husleie 2021 for Dagsenter for mennesker med demenssykdom
anslås til kr 9375 per måned med en mulig husleieøkning på inntil 10 % etter nødvendige
tilpasninger og ombygging. Dette finansieres ved bruk av avsetning til disposisjonsfond.
Budsjett for 2021 justeres tilsvarende.

006/21 Dagsturhytte i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune deltar i Innlandet fylkeskommunes prosjekt Dagsturhytte, med år
2022 som ønsket tidspunkt for bygging.
2. De økonomiske kostnadene til prosjektet innarbeides i forslag til budsjett for 2022, og det
søkes om spillemidler til prosjektet.
3. Rådmannen igangsetter en prosess for å avklare lokalisering, samt organisering av drift og
vedlikehold av Dagsturhytta.

Innstilling fra Formannskap - 10.02.2021 - 010/21
1. Kongsvinger kommune deltar i Innlandet fylkeskommunes prosjekt Dagsturhytte, med år
2022 som ønsket tidspunkt for bygging.
2. De økonomiske kostnadene til prosjektet innarbeides i forslag til budsjett for 2022, og det
søkes om spillemidler til prosjektet.
3. Rådmannen igangsetter en prosess for å avklare lokalisering, samt organisering av drift og
vedlikehold av Dagsturhytta.

18.02.2021 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Nytt forslag: Dagsturhytte i Kongsvinger kommune - tilleggsforslag, foreslått av Elin Såheim
Bjørkli
Tillegg til formannskapets vedtak: legge til et nytt punkt som da blir punkt 4.
4. Saken legges fram til politisk behandling, med økonomisk oversikt og mulig driftskonsept, før

signering av kontrakt.

Nytt forslag: Tilleggsforslag fra Høyre, foreslått av Øyvind Randmæl—Warpe
Tillegg til formannskapets vedtak: legge til et nytt punkt som da blir punkt 4.
4. Saken legges fram til politisk behandling, med økonomisk oversikt og mulig driftskonsept, før
signering av kontrakt. Saken skal inneholde kartlegging av mulige samarbeidspartnere på drift blant
kommunens frivillige lag og foreninger, mulighetsstudier for aktuell plassering og avklaring med
grunneier.

Votering:
Forslaget fra Øyvind Randmæl-Warpe, H, ble satt opp mot forslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP.
Forslaget fra Øyvind Randmæl-Warpe, H, ble vedtatt med 16 (SP 7, H 4, FRP 2, MDG 1, KRF 1, SV 1 Ibanez) mot 16 (SP 1 - Hangaard, AP 10, PP 3, SV 1, R 1) stemmer, hvor ordførers dobbeltstemme
avgjorde.
Formannskapets innstilling, kombinert med vedtatt tilleggsforslag, ble vedtatt med 25 (SP 5, H 4,
AP 10, PP 3, SV 2, R 1) mot 7 (SP 3 – Smedtorp, Bakken, Berg, FRP 2, MDG 1, KRF 1) stemmer.
KS - 006/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune deltar i Innlandet fylkeskommunes prosjekt Dagsturhytte, med år
2022 som ønsket tidspunkt for bygging.
2. De økonomiske kostnadene til prosjektet innarbeides i forslag til budsjett for 2022, og det
søkes om spillemidler til prosjektet.
3. Rådmannen igangsetter en prosess for å avklare lokalisering, samt organisering av drift og
vedlikehold av Dagsturhytta.
4. Saken legges fram til politisk behandling, med økonomisk oversikt og mulig driftskonsept,
før signering av kontrakt. Saken skal inneholde kartlegging av mulige samarbeidspartnere
på drift blant kommunens frivillige lag og foreninger, mulighetsstudier for aktuell
plassering og avklaring med grunneier.

