KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Møtedato:

09.09.2021

Møtested:

Vinger hotell

Møtetid:

Kl. 18:00 - 21:00

Medlemmer:
Alf-Tore Pedersen
Elin Såheim Bjørkli
Iren Carlstrøm
Kjersti Lightfoot 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
Eirik Ross
Kurt-Gøran Adriansen
Torunn Arnesen
Dag Tommy Tomteberget
Hans Kristian Bakken
Jon Thomas Hangaard
Margrethe Haarr
Siw Christel Berg
Tommy Smedtorp
Anne Margrethe Sørli-Bolneset
Carmen Monfort Ibanez
Inger Noer

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

Forfall:
Caroline Belda
Henning Olstad Kjøk
Martin Hanestad
Thor Ringsbu
Henrik Omsted Mohn
Reidun Hagerud
Erik Stensbøl
Toni Sjøenden

Parti
AP
AP
H
KRF
MDG
PP
SP
SP

Vararepresentanter:
Minja Tea Dzamarija

Parti
AP

Stian Amundsen Sønsterud
Simen Niklas Forfot
Åse Wisløff Nilssen
Øyvind Høie Henriksen
John Reidar Holen
Ivar Karelius Hoff
Kim Daniel Hangaard

AP
H
KRF
MDG
PP
SP
SP

Av 33 medlemmer møtte 33.

Hans Kristan Bakken, SP

Iren Carlstrøm, AP

Margrethe Haarr
Ordfører

SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
Orientering
054/21
Godkjenning av møteprotokoll
055/21
Vedlikeholdsplan kommunale bygg og eiendommer
056/21
Samarbeidsavtale mellom Anno museum og Kongsvinger
museum
057/21
Tilskuddssats for kontingent og utstyrskassa
058/21
Reguleringsplan Næringsområde Klettavegen, planID 202004 detaljregulering med konsekvensutredning - sluttbehandling
059/21
Søknad om uttreden fra politiske verv - Toni Sjøenden
060/21
Søknad om uttreden fra politiske verv - Caroline Bernal Belda
061/21
Søknad om uttreden fra politiske verv - Henning Olstad Kjøk

Orientering
Orienteringssaker:
Interkommunalt planarbeid E16
Status koronasituasjonen
Orientering ved politikontakt Halvor Østlid - hatefulle ytringer mot
folkevalgte og ansatte
Status i pågående strategiarbeid for håndtering av hatefulle ytringer mot
folkevalgte og ansatte
Informasjon om bidrag til TV-aksjonen

Margrethe Haarr
Lars Andreas Uglem
Halvor Østlid
Mette Anderssen
Margrethe Haarr

054/21 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

09.09.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag til endring i protokoll i sak 40/21, foreslått av Siw Christel Berg
Forslaget fremmet av representanten Carlstrøm i gjeldende sak legges fram for planutvalget for
videre behandling.

Votering:
Endringsforslaget fra Siw Christel Berg, SP, ble enstemmig vedtatt.
Protokollen forøvrig ble enstemmig vedtatt.
KS - 054/21 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes, kombinert med endringsforslaget fra Siw Christel Berg, SP.
Punkt 3 i vedtaket på KS-sak 040/21 skal lyde:
·

Forslaget fremmet av representanten Carlstrøm i gjeldende sak legges fram for planutvalget
for videre behandling.

055/21 Vedlikeholdsplan kommunale bygg og eiendommer
Rådmannens
INNSTILLING
1. Vedlikeholdsplan kommunale eiendommer i Kongsvinger kommune 2022-2031 vedtas.

2. Rådmannen bes om å oppdatere vedlikeholdsplanen årlig.
3. Vedlikeholdsplanens tidfestede omfang og tiltak avklares, og vedtas, i den årlige budsjett- og
økonomiplanprosessen.

Innstilling fra Formannskap - 01.09.2021 - 074/21
1. Vedlikeholdsplan kommunale eiendommer i Kongsvinger kommune 2022-2031 vedtas.
2. Rådmannen bes om å oppdatere vedlikeholdsplanen årlig.
3. Vedlikeholdsplanens tidfestede omfang og tiltak avklares, og vedtas, i den årlige budsjettog økonomiplanprosessen.

09.09.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag fra Sp, H, FrP, KrF, MDG og V:, foreslått av Inger Noer
Nytt punkt 4 som tillegg til rådmannens innstilling: Kommunestyret ber om at rådmannen ved neste
rullering av vedlikeholdsplanen innarbeider miljøhensyn som et av målene for kommunens
eiendomsdrift. Planen må også vise hvilke av tiltakene i kommunens klimaplan som man planlegger
å iverksette i planperioden.

Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Inger Noer, V, ble enstemmig vedtatt.
KS - 055/21 Vedtak:
1. Vedlikeholdsplan kommunale eiendommer i Kongsvinger kommune 2022-2031
vedtas.
2. Rådmannen bes om å oppdatere vedlikeholdsplanen årlig.
3. Vedlikeholdsplanens tidfestede omfang og tiltak avklares, og vedtas, i den årlige
budsjett- og økonomiplanprosessen.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen ved neste rullering av vedlikeholdsplanen
innarbeider miljøhensyn som et av målene for kommunens eiendomsdrift. Planen må
også vise hvilke av tiltakene i kommunens klimaplan som man planlegger å iverksette i
planperioden.

056/21 Samarbeidsavtale mellom Anno museum og Kongsvinger museum
Rådmannens
INNSTILLING
Samarbeidsavtalen mellom Anno museum og Kongsvinger kommune godkjennes.

Innstilling fra Formannskap - 01.09.2021 - 075/21
Samarbeidsavtalen mellom Anno museum og Kongsvinger kommune godkjennes, med følgende
tillegg:

Det avtales gjensidig 1 års oppsigelsestid.

09.09.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 056/21 Vedtak:
Samarbeidsavtalen mellom Anno museum og Kongsvinger kommune godkjennes, med følgende
tillegg:
Det avtales gjensidig 1 års oppsigelsestid.

057/21 Tilskuddssats for kontingent og utstyrskassa
Rådmannens
INNSTILLING
Satsen for kontingentkassa endres til maksimalt kr. 1500 pr. semester pr. søker.
Tilskuddet kan innvilges fra det året en fyller 6 år til ut det året en fyller 19 år.

Innstilling fra Ungdomsrådet - 10.06.2021 - 023/21
Ungdomsrådet støtter Rådmannens innstilling.
Innstilling fra Formannskap - 01.09.2021 - 076/21
Satsen for kontingent- og utstyrskassa endres til maksimalt kr. 1500 pr. semester pr. søker. Det kan
søkes samlet for ett år om gangen.
Tilskuddet kan innvilges fra det året en fyller 6 år til ut det året en fyller 19 år.
Råmann bes fremme en sak til komite for Miljø og samfunnsutvikling innen 1.11.21. hvor det
vurderes om familien eller barnet/ungdommen selv kan søke om støtte fra kontingent- og
utstyrskassa. Ungdomsrådet og idrettsrådet skal uttale seg i saken.

09.09.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Sak 057/21 Tilskuddssats for kontingent- og utstyrskasse, foreslått av Elin Såheim
Bjørkli
Tillegg til formannskapets vedtak:
Foresatte, barn og unge må gjøres kjent med at det finnes en ordning med kontingent- og
utstyrskasse når invitasjon om påmelding til ulike fritidsaktiviteter kommer. Dette må gjøres kjent
før man har meldt seg på, slik at økonomi ikke er til hinder for påmelding. Kommunen bidrar til at
informasjon distribueres gjennom skolene og gjennom lag og foreninger.

Nytt forslag: Endring av aldersgruppe og ordlyd for semester, foreslått av Øyvind Høie
Henriksen
Foreslår at tilskuddet kan gis til alle til og med det året de fyller 19 år, altså ingen nedre
aldersgrense.
Ord «semester» endres til «halvår»
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble enstemmig vedtatt.
Endringsforslaget fra Øyvind Henriksen, MDG, ble enstemmig vedtatt.
KS - 057/21 Vedtak:
· Satsen for kontingent- og utstyrskassa endres til maksimalt kr. 1500 pr. halvår pr.
søker. Det kan søkes samlet for ett år om gangen.
· Tilskuddet kan innvilges fram til ut det året en fyller 19 år.
· Rådmannen bes fremme en sak til komite for Miljø og samfunnsutvikling innen
01.11.21. hvor det vurderes om familien eller barnet/ungdommen selv kan søke om
støtte fra kontingent- og utstyrskassa. Ungdomsrådet og idrettsrådet skal uttale seg i
saken.
· Foresatte, barn og unge må gjøres kjent med at det finnes en ordning med
kontingent- og utstyrskasse når invitasjon om påmelding til ulike fritidsaktiviteter
kommer. Dette må gjøres kjent før man har meldt seg på, slik at økonomi ikke er til
hinder for påmelding. Kommunen bidrar til at informasjon distribueres gjennom
skolene og gjennom lag og foreninger.

058/21 Reguleringsplan Næringsområde Klettavegen, planID 202004 detaljregulering med konsekvensutredning - sluttbehandling
Rådmannens
INNSTILLING
Detaljregulering «Næringsområde Klettavegen» med konsekvensutredning, planID 202004, med
plankart datert 16.03.2021 og bestemmelser datert 18.03.2021, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
Følgende påskrift endres på plankartet:
f_BKT endres til o_BKT.
f_GBG1 og f_GBG2 endres til o_GBG1 og o_GBG2.
Innstilling fra Planutvalget - 24.08.2021 - 020/21
Detaljregulering «Næringsområde Klettavegen» med konsekvensutredning, planID 202004, med
plankart datert 16.03.2021 og bestemmelser datert 18.03.2021, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
Følgende påskrift endres på plankartet:
f_BKT endres til o_BKT.
f_GBG1 og f_GBG2 endres til o_GBG1 og o_GBG2.
Innstilling fra Eldres råd - 23.08.2021 - 030/21
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling

09.09.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 058/21 Vedtak:
Detaljregulering «Næringsområde Klettavegen» med konsekvensutredning, planID 202004, med
plankart datert 16.03.2021 og bestemmelser datert 18.03.2021, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
Følgende påskrift endres på plankartet:
· f_BKT endres til o_BKT.
· f_GBG1 og f_GBG2 endres til o_GBG1 og o_GBG2.

059/21 Søknad om uttreden fra politiske verv - Toni Sjøenden
Ordførers
INNSTILLING
1. Toni Sjøenden innvilges fritak fra sine verv fra dags dato og ut kommunestyreperioden:
· Fast representant i kommunestyret, komité for miljø og samfunn og arbeidsutvalg
for miljø
· Fast representant i formannskapet, klagenemnda, administrasjonsutvalget
· Fast representant i kommunestyret, komité for miljø og samfunn og arbeidsutvalg for miljø
· Fast representant i formannskapet, klagenemnda, administrasjonsutvalget
2. 1.vararepresentant for Senterpartiet, Per Lunder, velges som nytt fast medlem til
kommunestyret, komité for miljø og samfunn og arbeidsutvalg for miljø.
3. Valgkomiteen bes innstille på følgende verv, jf kommunelovens § 7-10, 4.ledd:
· Ny representant til Formannskapet – Klagenemnda - Administrasjonsutvalget

Innstilling fra Valgkomiteen - 09.09.2021 - 011/21
Til formannskapet velges Hans Kristian Bakken.

09.09.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Ordførers innstilling, kombinert med valgkomiteens innstilling, ble enstemmig vedtatt.
KS - 059/21 Vedtak:
1. Toni Sjøenden innvilges fritak fra sine verv fra dags dato og ut
kommunestyreperioden:
· Fast representant i kommunestyret, komité for miljø og samfunn og
arbeidsutvalg for miljø
· Fast representant i formannskapet, klagenemnda,
administrasjonsutvalget

·

Fast representant i kommunestyret, komité for miljø og samfunn og
arbeidsutvalg for miljø
· Fast representant i formannskapet, klagenemnda,
administrasjonsutvalget
2. 1.vararepresentant for Senterpartiet, Per Lunder, velges som nytt fast medlem til
kommunestyret, komité for miljø og samfunn og arbeidsutvalg for miljø.
3. Som ny representant til Formannskapet – Klagenemnda - Administrasjonsutvalget
velges Hans Kristian Bakken.

060/21 Søknad om uttreden fra politiske verv - Caroline Bernal Belda
Ordførers
INNSTILLING
1. Caroline Belda innvilges fritak fra sine verv fra dags dato og ut kommunestyreperioden:
· Fast representant i kommunestyret og komité for helse og mestring
· Fast representant i Planutvalget
· Vararepresentant i Formannskapet – Klagenemnda – Administrasjonsutvalget
· Vararepresentant i komité for oppvekst og læring
2. 1.vararepresentant for Arbeiderpartiet, Minja Tea Dzamarija, velges som nytt fast medlem
til kommunestyret og komité for helse og mestring.
3. Valgkomiteen bes innstille på følgende verv, jf kommunelovens § 7-10, 4.ledd:
·
·
·

Ny representant til Planutvalget
Ny vararepresentant til Formannskapet – Klagenemnda – Administrasjonsutvalget
Ny vararepresentant til komité for oppvekst og læring

Innstilling fra Valgkomiteen - 09.09.2021 - 010/21
3. Valgkomiteen bes innstille på følgende verv, jf kommunelovens § 7-10, 4.ledd:
· Ny representant til Planutvalget
· Ny vararepresentant til Formannskapet – Klagenemnda – Administrasjonsutvalget
· Ny vararepresentant til komité for oppvekst og læring
Minja Tea Dzamarija

09.09.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Ordførers innstilling, kombinert med valgkomiteens innstilling, ble enstemmig vedtatt.
KS - 060/21 Vedtak:
1. Caroline Belda innvilges fritak fra sine verv fra dags dato og ut
kommunestyreperioden:
· Fast representant i kommunestyret og komité for helse og mestring
· Fast representant i Planutvalget

·

Vararepresentant i Formannskapet – Klagenemnda –
Administrasjonsutvalget
· Vararepresentant i komité for oppvekst og læring
2. 1.vararepresentant for Arbeiderpartiet, Minja Tea Dzamarija, velges som nytt fast
medlem til kommunestyret og komité for helse og mestring.
3. Som ny representant til Planutvalget, ny vararepresentant til Formannskapet –
Klagenemnda – Administrasjonsutvalget og ny vararepresentant til komité for
oppvekst og læring velges Minja Tea Dzamarija.

061/21 Søknad om uttreden fra politiske verv - Henning Olstad Kjøk
Ordførers
INNSTILLING
1. Hennig Olstad Kjøk innvilges fritak fra sine verv fra dags dato og ut
kommunestyreperioden.
2. 2.vararepresentant for Arbeiderpartiet, Svein Dagfinn Bjørklund, velges som nytt fast
medlem til kommunestyret, komité for miljø og samfunn og arbeidsutvalg for miljø.

09.09.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 061/21 Vedtak:
1. Hennig Olstad Kjøk innvilges fritak fra sine verv fra dags dato og ut kommunestyreperioden.
2. 2.vararepresentant for Arbeiderpartiet, Svein Dagfinn Bjørklund, velges som nytt fast
medlem til kommunestyret, komité for miljø og samfunn og arbeidsutvalg for miljø.

