KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Møtedato:

25.03.2021

Møtested:

Digitalt via Teams

Møtetid:

Kl. 18:00 - 23:00

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

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

Forfall:
Tor Inge With
Martin Hanestad
Henrik Omsted Mohn
Toni Sjøenden
Inger Noer

Parti
AP
H
MDG
SP
V

Vararepresentanter:
Caroline Belda

Parti
AP

Sverre Robert Svennevig Offord
Øyvind Høie Henriksen
Per Lunder
Audun Wangen

H
MDG
SP
V

Fra administrasjonen møtte:
Ann Kristin Vårdal Olsen
Cathrine Pedersen
Ingunn Brøndbo Moss
Lars Andreas Uglem
Malin Westby Skoglund
Rune Lund

Av 33 medlemmer møtte 33.
Møtet ble avholdt som fjernmøte, jf Kommunelovens § 11-7.
ENDRING AV SAKSLISTE
Sak 012/21 og 013/21 ble behandlet etter sak 022/21.

Lars Ovlien, AP

Reidun Hagerud, PP
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SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
Orientering
008/21
Godkjenning av møteprotokoll
009/21
Referatsaker
010/21
Statusrapport oppdragsavtalen 2020, 2.halvår
011/21
Kontrollutvalgets årsrapport 2020
012/21
Prosjekt «Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen» Styringsdokument
013/21
Inndragning av skjenkebevilling
014/21
Utvalg av møtefullmektiger til forliksrådet
015/21
Kongsvingerregionen Interkommunalt politisk råd
016/21
Leve Hele Livet
017/21
Tilstandsrapport helse og mestring 2020
018/21
Rullering av Strategi for bredbånd 2021-2027 - Kongsvinger kommune
019/21
Reguleringsplan 201610 Områdereguleringsplan for Midtbyen
020/21
Langeland skole tilbygg, prosjektkostnader
021/21
Tiltak sosialfaglige tjenester NAV
022/21
Forskrift om smtteverntiltak i Kongsvinger kommune

Orientering
Orienteringssaker:
Interkommunalt planarbeid E16
Status koronasituasjonen
Ung Inkludering
Prosjektet Langeland skole

008/21 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 008/21 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

009/21 Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 009/21 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Margrethe Haarr
Lars Andreas Uglem
Mai-Britt Aasen
Uno Frivoll

010/21 Statusrapport oppdragsavtalen 2020, 2.halvår
Kontrollutvalgets
INNSTILLING

·

120 timer av de ubenyttede timene fra 2020 tilføres kontrollutvalgets budsjett i 2021 for kjøp
av revisjonstjenester til å ferdigstille utsatt prosjekt knyttet til «Tjenester til
funksjonshemmede»

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Sak 10/21 Statusrapport oppdragsavtale. 2 forslag til endring., foreslått av AlfTore Pedersen
1. Kommunestyret tar statusrapport for 2.halvår 2020 fra Revisjon Øst IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann vurdere behovet for å tilføre budsjett 2021 økte midler for
eventuelt å dekke merutgifter for revisjonstjenester i 2.tertialrapportering 2021.
Votering:
Forslaget fra Alf-Tore Pedersen, AP, ble satt opp mot kontrollutvalgets innstilling.
Forslaget fra Alf-Tore Pedersen, AP, ble enstemmig vedtatt.
KS - 010/21 Vedtak:
1. Kommunestyret tar statusrapport for 2.halvår 2020 fra Revisjon Øst IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann vurdere behovet for å tilføre budsjett 2021 økte midler for
eventuelt å dekke merutgifter for revisjonstjenester i 2.tertialrapportering 2021.

011/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020
Kontrollutvalgets
INNSTILLING

·

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 011/21 Vedtak:
· Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.

012/21 Prosjekt «Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen» Styringsdokument
Rådmannens
INNSTILLING
Styringsdokument for prosjekt “Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen” tas til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 17.03.2021 - 029/21
Styringsdokument for prosjekt “Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen” tas til orientering.

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 012/21 Vedtak:
Styringsdokument for prosjekt “Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen” tas til orientering.

013/21 Inndragning av skjenkebevilling
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommunestyret inndrar skjenkebevillingen til Elektra Kongsvinger AS på Taverna.
2. Inndragningen gjelder i en periode på 9 dager fra vedtaket blir iverksatt.
3. Klage på vedtak gis ikke oppsettende virkning.

Innstilling fra Formannskap - 17.03.2021 - 032/21
1. Kommunestyret inndrar skjenkebevillingen til Elektra Kongsvinger AS på Taverna.
2. Inndragningen gjelder i en periode på 9 dager fra vedtaket blir iverksatt.
3. Klage på vedtak gis ikke oppsettende virkning.

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag til nytt punkt 3, foreslått av Tommy Smedtorp
Fellesforslag fra Tommy Smedtorp, Kjell Arne Hanssen og Johan Aas
3. Klage på vedtak gis oppsettende virkning

Votering:
· Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling punkt 3 ble satt opp mot fellesforslaget fra Tommy Smedtorp, SP, Kjell
Arne Hanssen og Johan Aas, FrP.
· Fellesforslaget fra Tommy Smedtorp, SP, Kjell Arne Hanssen og Johan Aas, FRP, ble vedtatt
med 20 (SP 8, H 4, FRP 2, KRF 1, MDG 1, V 1, PP 1 - Hagerud, SV 1 - Ibanez, R 1) mot 13 (AP
10, PP 2, SV 1) stemmer.
KS - 013/21 Vedtak:
1. Kommunestyret inndrar skjenkebevillingen til Elektra Kongsvinger AS på Taverna.
2. Inndragningen gjelder i en periode på 9 dager fra vedtaket blir iverksatt.
3. Klage på vedtak gis oppsettende virkning.

014/21 Utvalg av møtefullmektiger til forliksrådet
Rådmannens
INNSTILLING
Kommunestyret i Kongsvinger velger 2 av 5 medlemmer til felles møteutvalg ved Forliksrådet i
Glåmdal etter valgkomitéens innstilling.

Innstilling fra Valgkomiteen - 25.03.2021 - 004/21
Saken utsettes.

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Utsettelsesforslaget fra Valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
KS - 014/21 Vedtak:
Saken utsettes.

015/21 Kongsvingerregionen Interkommunalt politisk råd
Rådmannens
INNSTILLING
Samarbeidsavtale for Kongsvingerregionen interkommunalt politisk råd vedtas.

Innstilling fra Formannskap - 17.03.2021 - 033/21
Samarbeidsavtale for Kongsvingerregionen interkommunalt politisk råd vedtas.

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Samarbeidsavtalens § 4, foreslått av Thor Ringsbu
Samarbeidsavtalens § 4 inneholder en feil. Styret består av ordførerne, og skal ikke velges.
Samarbeidsavtalen bør rettes opp uten opphold, og senest innen 01.10.21
Nytt forslag: Tillegg til rådmannens innstilling i sak 015/21 Kongsvingerregionen interkommunale
råd, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Det legges til rette for en digital løsning slik at alle møtedatoer, sakspapirer og protokoller blir
offentlig tilgjenglig via en egnet nettside.
Votering:
· Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
· Forslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble enstemmig vedtatt.
· Forslaget fra Thor Ringsbu, Krf, ble enstemmig vedtatt.
KS - 015/21 Vedtak:
· Samarbeidsavtale for Kongsvingerregionen interkommunalt politisk råd vedtas.
· Samarbeidsavtalens § 4 inneholder en feil. Styret består av ordførerne, og skal ikke
velges.
Samarbeidsavtalen bør rettes opp uten opphold, og senest innen 01.10.21
· Det legges til rette for en digital løsning slik at alle møtedatoer, sakspapirer og
protokoller blir offentlig tilgjenglig via en egnet nettside.

016/21 Leve Hele Livet
Rådmannens
INNSTILLING
Kommunens arbeid med implementering og gjennomføring av tiltak i kommunalområdet Helse- og
mestring, i tråd med «Leve hele livet», tas til orientering.

Innstilling fra Ungdomsrådet - 09.03.2021 - 009/21
Saken taes til orientering
Innstilling fra Komite for helse og mestring - 10.03.2021 - 005/21
Kommunens arbeid med implementering og gjennomføring av tiltak i kommunalområdet Helse- og
mestring, i tråd med «Leve hele livet», tas til orientering.

25.03.2021 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.

Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 016/21 Vedtak:
Kommunens arbeid med implementering og gjennomføring av tiltak i kommunalområdet Helse- og
mestring, i tråd med «Leve hele livet», tas til orientering.

017/21 Tilstandsrapport helse og mestring 2020
Rådmannens
INNSTILLING
Tilstandsrapport for helse og mestring 2020 tas til orientering .

Innstilling fra Ungdomsrådet - 09.03.2021 - 010/21
Saken taes til orientering
Innstilling fra Komite for helse og mestring - 10.03.2021 - 004/21
Tilstandsrapport for helse og mestring 2020 tas til orientering .

25.03.2021 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 017/21 Vedtak:
Tilstandsrapport for helse og mestring 2020 tas til orientering .

018/21 Rullering av Strategi for bredbånd 2021-2027 - Kongsvinger
kommune
Rådmannens
INNSTILLING
1. Strategi for bredbånd 2021-2027 – Kongsvinger kommune vedtas.
2. Kommunens finansielle andel av bredbåndsutbyggingen avklares årlig gjennom
Handlingsprogram med økonomiplan/årsbudsjett. I 2021 avklares et eventuelt utvidet
finansieringsbehov gjennom tertialrapporteringen.

3. Det søkes Innlandet fylkeskommune om støtte til bredbåndsbygging for områdene:
4.
5.
6.
7.

Austmarka sentrum - Brødbøl (2021)
Brandval Vest (2022)
Eidsberg (2023)
Mensrud – Skinnarbøl (2024)

Innstilling fra Formannskap - 17.03.2021 - 020/21
1. Strategi for bredbånd 2021-2027 – Kongsvinger kommune vedtas.
2. Kommunens finansielle andel av bredbåndsutbyggingen avklares årlig gjennom
Handlingsprogram med økonomiplan/årsbudsjett. I 2021 avklares et eventuelt utvidet
finansieringsbehov gjennom tertialrapporteringen.
3. Det søkes Innlandet fylkeskommune om støtte til bredbåndsbygging for områdene:
1. Austmarka sentrum - Brødbøl (2021)
2. Brandval Vest (2022)
3. Eidsberg (2023)
4. Mensrud – Skinnarbøl (2024)

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 018/21 Vedtak:
1. Strategi for bredbånd 2021-2027 – Kongsvinger kommune vedtas.
2. Kommunens finansielle andel av bredbåndsutbyggingen avklares årlig gjennom
Handlingsprogram med økonomiplan/årsbudsjett. I 2021 avklares et eventuelt utvidet
finansieringsbehov gjennom tertialrapporteringen.
3. Det søkes Innlandet fylkeskommune om støtte til bredbåndsbygging for områdene:
1. Austmarka sentrum - Brødbøl (2021)
2. Brandval Vest (2022)
3. Eidsberg (2023)
4. Mensrud – Skinnarbøl (2024)

019/21 Reguleringsplan 201610 Områdereguleringsplan for Midtbyen
Rådmannens
INNSTILLING
Reguleringsplan ”201610 Områderegulering Midtbyen”, med vedlagte plankart, datert 25.01.2021,
og tilhørende bestemmelser, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Innstilling fra Planutvalget - 09.03.2021 - 005/21

Reguleringsplan ”201610 Områderegulering Midtbyen”, med vedlagte plankart, datert 26.02.2021,
og tilhørende bestemmelser, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende
endringer:
·

Bestemmelse 1 endres til:
1. Planens hensikt
Hensikten med planen er å gi helhetlige rammer for en konsentrert byvekst og klimavennlig
sentrumsutvikling med et godt og variert boligtilbud. Planen bygger på evalueringsrapporten
i parallelloppdraget «Byutviklingsgrep Midtbyen, Kongsvinger» nr. 489.
Intensjonen er å sikre videreføring av områdets identitet og grønne preg, legge grunnlag for
gode byrom og skape tydelige gjennomgående forbindelser for gående og syklende.
Prosjekter kan gjennomføres ved detaljregulering eller ved å søke om byggetillatelse med
hjemmel i denne plan.

·

Bestemmelse 3.1.1 utvides med et nytt punkt i)
i) Detaljregulering
I forbindelse med detaljregulering åpnes det for endringer fra områdereguleringsplanen i
form av for eksempel byggehøyder og utnyttelsesgrad. Det må gjøres rede for hvordan
intensjonen i anbefalingene i parallelloppdraget «Byutviklingsgrep Midtbyen, Kongsvinger»
nr. 489 ivaretas i ny plan.

·

Kongsvinger kommune bruker sine eiendommer i Midtbyen aktivt for å oppnå en god
utvikling, om nødvendig ved makeskifte av arealer.

·

Planen bør peke mer konkret på mulige løsninger for parkering for handel og næring i hele
området, inkl. Kongssenteret Ø. og V., Rådhusgata m.v.

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag i reguleringsbestemmelsene under pkt 3.1.1 fra FrP, foreslått av
Johan Aas
b) Byggehøyder
Tillatt byggehøyde økes i makshøyden med en etasje.
Administrasjonen justerer gesimshøyden i forhold til økningen av etasjehøyden.
c) Utnyttelsesgrad
Den maksimale utnyttelsesgraden (BYA) økes med 15% i alle felt.
Administrasjonen justerer de nye tallene i reguleringsbestemmelsene.

Nytt forslag: Parkvegen 19 og 21, foreslått av Thor Ringsbu
Parkvegen 19 og 21 bevares som inngangsport til Midtbyen i en parkpreget Juellsgate

Nytt forslag: Tillegg til punktet om "Detaljregulering", foreslått av Audun Wangen
Etter innspill fra publikum ønsker vi følgende tillegg til planutvalgets vedtak under punktet
"Detaljregulering" (punkt i):
Parkvegen 19 og 21 bevares som inngangsport til Midtbyen i en parkpreget Juellsgate.
Nytt forslag: Tillegg i planutvalgets vedtak i sak 019/21, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Det legges til noen presiseringer under punktet om "Detaljregulering" punkt i) i planutvalgets
vedtak:
I forbindelse med detaljregulering åpnes det for endringer fra områdereguleringsplanen i form av for
eksempel rekkefølgebestemmelser, større byggehøyder og økt utnyttelsesgrad. Det må gjøres rede
for hvordan intensjonen i anbefalingene i parallelloppdraget «Byutviklingsgrep Midtbyen,
Kongsvinger» nr. 489 ivaretas i ny plan. Hensikten er å skape investeringslyst og gi utbyggere
handlingsrom og fleksibilitet.

Nytt forslag: Fjerne setning fra "Planens hensikt", foreslått av Audun Wangen
Følgende setning fjernes:
Prosjekter kan gjennomføres ved detaljregulering eller ved å søke om byggetillatelse med hjemmel i
denne plan.
Votering:
Audun Wangen, V, trakk sitt forslag som samsvarte med forslaget fra Thor Ringsbu, KrF.
·
·
·
·
·

Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Johan Aas, FrP, fikk 12 (FRP 2, AP 10) stemmer og falt.
Forslaget fra Thor Ringsbu, KrF, fikk 13 (SP 3 - Bakken, Berg, Stensbøl, KRF 1, V 1, MDG 1, AP
1 - Ovlien, PP 3, SV 2, R 1) stemmer og falt.
Forslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, fikk 12 (FRP 2, AP 10) stemmer og falt.
Forslaget fra Audun Wangen, V, fikk 8 (KRF 1, V 1, PP 3, SV 2, R 1) stemmer og falt.

KS - 019/21 Vedtak:
Reguleringsplan ”201610 Områderegulering Midtbyen”, med vedlagte plankart, datert 26.02.2021,
og tilhørende bestemmelser, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende
endringer:
·

Bestemmelse 1 endres til:
1. Planens hensikt
Hensikten med planen er å gi helhetlige rammer for en konsentrert byvekst og klimavennlig
sentrumsutvikling med et godt og variert boligtilbud. Planen bygger på evalueringsrapporten
i parallelloppdraget «Byutviklingsgrep Midtbyen, Kongsvinger» nr. 489.
Intensjonen er å sikre videreføring av områdets identitet og grønne preg, legge grunnlag for
gode byrom og skape tydelige gjennomgående forbindelser for gående og syklende.
Prosjekter kan gjennomføres ved detaljregulering eller ved å søke om byggetillatelse med
hjemmel i denne plan.

·

Bestemmelse 3.1.1 utvides med et nytt punkt i)
i) Detaljregulering
I forbindelse med detaljregulering åpnes det for endringer fra områdereguleringsplanen i
form av for eksempel byggehøyder og utnyttelsesgrad. Det må gjøres rede for hvordan
intensjonen i anbefalingene i parallelloppdraget «Byutviklingsgrep Midtbyen, Kongsvinger»
nr. 489 ivaretas i ny plan.

·

Kongsvinger kommune bruker sine eiendommer i Midtbyen aktivt for å oppnå en god
utvikling, om nødvendig ved makeskifte av arealer.

·

Planen bør peke mer konkret på mulige løsninger for parkering for handel og næring i hele
området, inkl. Kongssenteret Ø. og V., Rådhusgata m.v.

020/21 Langeland skole tilbygg, prosjektkostnader
Rådmannens
INNSTILLING
1. Investeringrammen for tilbygg Langeland skole økes med 27,5 millioner kroner til samlet
ramme på 87,5 millioner kroner inklusive mva for å dekke opp prisvekst og økte beregnede
prosjektkostnader.
2. Økningen i investeringsrammen dekkes inn med momskompensasjon og bruk av
disposisjonsfond med hhv 5,5 millioner kroner og 22 millioner kroner. Total finansiering blir
som følger:

Investeringskostnad inkl
mva
Momskompensasjon
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av lån

Opprinnelig
60 000

Justert
87 500

Endring
27 500

12 000
16 000
32 000

17 500
38 000
32 000

5 500
22 000
0

Endringene innarbeides i økonomiplan for 2022-2025.
Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 10.03.2021 - 006/21
1. Investeringrammen for tilbygg Langeland skole økes med 27,5 millioner kroner til samlet
ramme på 87,5 millioner kroner inklusive mva for å dekke opp prisvekst og økte beregnede
prosjektkostnader.
2. Økningen i investeringsrammen dekkes inn med momskompensasjon og bruk av
disposisjonsfond med hhv 5,5 millioner kroner og 22 millioner kroner. Total finansiering blir
som følger:

Investeringskostnad inkl
mva

Opprinnelig
60 000

Justert
87 500

Endring
27 500

Momskompensasjon
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av lån

12 000
16 000
32 000

17 500
38 000
32 000

5 500
22 000
0

Endringene innarbeides i økonomiplan for 2022-2025.
Innstilling fra Formannskap - 17.03.2021 - 021/21
1. Investeringrammen for tilbygg Langeland skole økes med 27,5 millioner kroner til samlet
ramme på 87,5 millioner kroner inklusive mva for å dekke opp prisvekst og økte beregnede
prosjektkostnader.
2. Økningen i investeringsrammen dekkes inn med momskompensasjon og bruk av
disposisjonsfond med hhv 5,5 millioner kroner og 22 millioner kroner. Total finansiering blir
som følger:

1. Endringene innarbeides i økonomiplan for 2022-2025.

25.03.2021 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 020/21 Vedtak:
1. Investeringrammen for tilbygg Langeland skole økes med 27,5 millioner kroner til samlet
ramme på 87,5 millioner kroner inklusive mva for å dekke opp prisvekst og økte beregnede
prosjektkostnader.
2. Økningen i investeringsrammen dekkes inn med momskompensasjon og bruk av
disposisjonsfond med hhv 5,5 millioner kroner og 22 millioner kroner. Total finansiering blir
som følger:

1. Endringene innarbeides i økonomiplan for 2022-2025.

021/21 Tiltak sosialfaglige tjenester NAV
Rådmannens
INNSTILLING

1. Kongsvinger kommune følger statens veiledende satser ved beregning av økonomisk
sosialhjelp fra 01.06.21.
2. Ungdomssats legges på 80% av statens veiledende satser.
3. Dagens praksis videreføres ved at barnetrygden ikke inntektsberegnes ved utregning
av økonomisk sosialhjelp.

Innstilling fra Formannskap - 17.03.2021 - 026/21

1. Kongsvinger kommune følger statens veiledende satser ved beregning av økonomisk
sosialhjelp fra 01.06.21.
2. Ungdomssats legges på 80% av statens veiledende satser.
3. Dagens praksis videreføres ved at barnetrygden ikke inntektsberegnes ved utregning
av økonomisk sosialhjelp.
25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag fra Rødt, foreslått av Torunn Arnesen
Når satsene for økonomisk sosialhjelp nå økes må de økes til 2021-nivå. Disse satsene er som følger:
Enslige
kr 6 450
Ektepar/samboere
kr 10 800
Person i bofellesskap
kr 5 400
Barn 0-5 år
kr 2 850
Barn 6-10 år
kr 3 250
Barn 11-17 år
kr 4 250
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Torunn Arnesen, R, ble vedatt med 3 (FRP 2, SP 1 - Haarr) stemmer imot.
KS - 021/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune følger statens veiledende satser ved beregning av økonomisk
sosialhjelp fra 01.06.21.
2. Ungdomssats legges på 80% av statens veiledende satser.
3. Dagens praksis videreføres ved at barnetrygden ikke inntektsberegnes ved utregning
av økonomisk sosialhjelp.
4. Når satsene for økonomisk sosialhjelp nå økes må de økes til 2021-nivå. Disse satsene

er som følger:
·
·
·
·
·
·

Enslige: kr 6 450
Ektepar/samboere: kr 10 800
Person i bofellesskap: kr 5 400
Barn 0-5 år: kr 2 850
Barn 6-10 år: kr 3 250
Barn 11-17 år: kr 4 250

022/21 Forskrift om smtteverntiltak i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
Kommunestyret stadfester forskrift om midlertidige tiltak for å hindre spredning av covid-19 i
Kongsvinger kommune, vedtatt av kommuneoverlegen som hastebestemmelse etter
smittevernloven § 4 femte ledd andre setning og kommunestyrevedtak 17.12.2020 om bruk av
kommuneoverlegens myndighet.

25.03.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 022/21 Vedtak:
Kommunestyret stadfester forskrift om midlertidige tiltak for å hindre spredning av covid-19 i
Kongsvinger kommune, vedtatt av kommuneoverlegen som hastebestemmelse etter
smittevernloven § 4 femte ledd andre setning og kommunestyrevedtak 17.12.2020 om bruk av
kommuneoverlegens myndighet.

