KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET
Møtedato:

11.11.2021

Møtested:

Kantina, Kongsvinger rådhus

Møtetid:

Kl. 18:00 - 20:00

Medlemmer:
Alf-Tore Pedersen
Iren Carlstrøm
Kjersti Lightfoot Sidselrud
Lars Reidar Ovlien
Minja Tea Dzamarija
Paul Inge Tønseth
Terje Verhaug
Unn Bjørklund
Johan Aas
Kjell Arne Hanssen
Eli Wathne
Louise Margretha Jonassen Erichsen
Simen Niklas Forfot
Øyvind Randmæl—Warpe
Thor Ringsbu
Henrik Omsted Mohn
Eirik Ross
Kurt-Gøran Adriansen
Reidun Hagerud
Erik Stensbøl
Hans Kristian Bakken
Jon Thomas Hangaard
Kim Daniel Hangaard
Per Lunder
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
H
KRF
MDG
PP
PP
PP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV
SV
V

Forfall:
Elin Såheim Bjørkli
Svein Bjørklund
Torunn Arnesen
Dag Tommy Tomteberget

Parti
AP
AP
R
SP

Vararepresentanter:
Egil Andersen
Stian Amundsen Sønsterud

Parti
AP
AP

Christian Sørlien Molstad
Ivar Karelius Hoff

R
SP

Fra administrasjonen møtte:
Ann Kristin Vårdal Olsen
Cathrine Pedersen
Jon Egil Pettersen
Lars Andreas Uglem
Rune Lund

Inhabil person
Simen Niklas Forfot
Iren Carlstrøm
Thor Ringsbu

Sak:
078/21
081/21
081/21

Erstattet av:

Av 33 representanter møtte 33.
ENDRET REKKEFØLGE
Sak 091/21 ble behandlet før sak 090/21.
LUKKET MØTE
Møtet ble lukket under behandling av sak 090/21, Oppnevning av æresborger av Kongsvinger, med
hjemmel i Offentleglova § 5 punkt 1 og § 26 punkt 2 om unntatt offentlighet.

Christian Molstad, R

Kim Daniel Hangaard, SP

Eli Wathne
Ordfører

SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
Orientering
077/21
Godkjenning av møteprotokoll
078/21
Områdesikring Politihøgskolen Sæter
079/21
Retningslinjer for dispensasjon fra pålegg om tilkobling til
offentlig vann- og avløpsnett i Kongsvinger
080/21
Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter del 3 behandling av klage på tildeling
081/21
Eierskap i Finnskogen natur- og kulturpark
082/21
Revidert plan og aktivitet for Psykososialt kriseteam
083/21
Deltakelse i interkommunal opprettelse av FACT-team
084/21
NOK - lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle
overgrep
085/21
Plan for flerspråklige elever Kongsvinger kommune
086/21
Utvikling av innhold og aktivitetstilbud i skolefritidsordningen i
Kongsvinger kommune
087/21
Politisk møteplan 2022
088/21
Søknad om fritak fra politiske verv - Caroline Belda samarbeidsutvalg oppvekst, folkevalgt nemnd Glåmdal
krisesenter
089/21
Nyvalg av Kontrollutvalg for Kongsvinger kommune for
perioden 2019 - 2023
090/21
Oppnevning av æresborger av Kongsvinger
Unntatt offentlighet
091/21
Forskrift om smittekarantene i Kongsvinger kommune

Orientering
Orienteringssaker:
Interkommunalt planarbeid E16
Status i det interkommunale planarbeidet for E16
Status koronasituasjonen
Oppdaterte tall og oversikt for gjeldende situasjon i
Kongsvinger kommune

Eli Wathne
Lars Andreas Uglem

077/21 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 077/21 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

078/21 Områdesikring Politihøgskolen Sæter
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune etablerer områdesikring rundt Campus på Sæter i tråd med PHS sine
ønsker.
2. Kongsvinger kommune innleder dialog med KIL Ski for å relokalisere KIL Ski’s anlegg,
bygningsmasse, parkering og løypetilgang i tråd med reguleringsplanens bestemmelser.
3. Det inngås en tilleggsavtale med PHS, hvor de totale kostnadene, med fradrag for PHS
tilskudd, leieberegnes i tråd med gjeldende avtales prinsipper og gjenværende leietid.
4. Det bevilges i investeringsbudsjettet 3 mill. kroner inkl. mva i 2021 for igangsetting av
områdesikringen på Sæter. Kommunen får 0,6 mill. kroner i fradrag moms, de resterende 2,4
mill. kroner dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Investeringsbudsjett 2021 justeres for
prosjektutgiftene og finansieringen.

Innstilling fra Formannskap - 03.11.2021 - 096/21

1. Kongsvinger kommune etablerer områdesikring rundt Campus på Sæter i tråd med PHS sine
ønsker.
2. Kongsvinger kommune innleder dialog med KIL Ski for å relokalisere KIL Ski’s anlegg,
bygningsmasse, parkering og løypetilgang i tråd med reguleringsplanens bestemmelser.
3. Det inngås en tilleggsavtale med PHS, hvor de totale kostnadene, med fradrag for PHS
tilskudd, leieberegnes i tråd med gjeldende avtales prinsipper og gjenværende leietid.
4. Det bevilges i investeringsbudsjettet 3 mill. kroner inkl. mva i 2021 for igangsetting av
områdesikringen på Sæter. Kommunen får 0,6 mill. kroner i fradrag moms, de resterende 2,4
mill. kroner dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Investeringsbudsjett 2021 justeres for
prosjektutgiftene og finansieringen.

11.11.2021 Kommunestyret
Inhabile
Simen Niklas Forfot

Følgende varamedl. møtte

Merknad

Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 078/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune etablerer områdesikring rundt Campus på Sæter i tråd med PHS sine
ønsker.
2. Kongsvinger kommune innleder dialog med KIL Ski for å relokalisere KIL Ski’s anlegg,
bygningsmasse, parkering og løypetilgang i tråd med reguleringsplanens bestemmelser.
3. Det inngås en tilleggsavtale med PHS, hvor de totale kostnadene, med fradrag for PHS
tilskudd, leieberegnes i tråd med gjeldende avtales prinsipper og gjenværende leietid.
4. Det bevilges i investeringsbudsjettet 3 mill. kroner inkl. mva i 2021 for igangsetting av
områdesikringen på Sæter. Kommunen får 0,6 mill. kroner i fradrag moms, de resterende 2,4
mill. kroner dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Investeringsbudsjett 2021 justeres for
prosjektutgiftene og finansieringen.

079/21 Retningslinjer for dispensasjon fra pålegg om tilkobling til offentlig
vann- og avløpsnett i Kongsvinger
Rådmannens
INNSTILLING
Kommunestyret vedtar med hjemmel i Plan- og bygningsloven §19-2 vedlagte retningslinjer for
dispensasjon fra pålegg om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett i Kongsvinger kommune.
Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak i saker om søknad om dipensasjon.

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 27.10.2021 - 052/21
Kommunestyret vedtar med hjemmel i Plan- og bygningsloven §19-2 vedlagte retningslinjer for
dispensasjon fra pålegg om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett i Kongsvinger kommune.
Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak i saker om søknad om dipensasjon.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 079/21 Vedtak:
Kommunestyret vedtar med hjemmel i Plan- og bygningsloven §19-2 vedlagte retningslinjer for
dispensasjon fra pålegg om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett i Kongsvinger kommune.
Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak i saker om søknad om dispensasjon.

080/21 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter del 3 behandling av klage på tildeling
Rådmannens
INNSTILLING
Klagen fra PULS Kongsvinger AS vedrørende tildeling av midler vedtatt i FS-081/21 avslås.

Innstilling fra Formannskap - 03.11.2021 - 100/21
Klagen fra PULS Kongsvinger AS vedrørende tildeling av midler vedtatt i FS-081/21 avslås.

11.11.2021 Kommunestyret

Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 080/21 Vedtak:
Klagen fra PULS Kongsvinger AS vedrørende tildeling av midler vedtatt i FS-081/21 avslås.

081/21 Eierskap i Finnskogen natur- og kulturpark
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune opprettholder sitt eierskap i Finnskogen natur- og kulturpark

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 27.10.2021 - 056/21
Kongsvinger kommune opprettholder sitt eierskap i Finnskogen natur- og kulturpark

11.11.2021 Kommunestyret
Inhabile
Iren Carlstrøm
Thor Ringsbu

Følgende varamedl. møtte

Merknad

Behandling
Votering:
Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 081/21 Vedtak:
Kongsvinger kommune opprettholder sitt eierskap i Finnskogen natur- og kulturpark.

082/21 Revidert plan og aktivitet for Psykososialt kriseteam
Rådmannens
INNSTILLING
Revidert plan og aktivitet for Psykososialt beredskapsteam (tidligere Psykososialt kriseteam) tas til
orientering.

Innstilling fra Formannskap - 03.11.2021 - 090/21
· Revidert plan og aktivitet for Psykososialt beredskapsteam (tidligere Psykososialt kriseteam)
tas til orientering.
· Det avholdes orientering om revidert plan og aktivitet for psykososialt beredskapsteam i
rådene, komiteer og formannskap i første møterekke 2022.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 082/21 Vedtak:
· Revidert plan og aktivitet for Psykososialt beredskapsteam (tidligere Psykososialt kriseteam)
tas til orientering.
· Det avholdes orientering om revidert plan og aktivitet for psykososialt beredskapsteam i
rådene, komiteer og formannskap i første møterekke 2022.

083/21 Deltakelse i interkommunal opprettelse av FACT-team
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune slutter seg til samarbeidsavtalen mellom Akershus universitetssykehus
og kommunene i deres ansvarsområde om å etablere FACT-team som et prosjekt for en
periode på 3 til 4 år.
2. Kommunen vil behandle evalueringsrapport og vurdere videreføring av tiltaket før
prosjektperiodens utløp.
3. Kongsvinger kommune finansierer sin andel av kostandene første driftsår gjennom
innvilget overgangstilskudd fra Statforvalter. Fra 2023 reduseres avdelingen med 2,2
årsverk da FACT teamet overtar tjenester og ansvar for mellom 30-35 brukere. Disse
lønnsmidlene overføres FACT teamet .

Innstilling fra Komite for helse og mestring - 27.10.2021 - 019/21
1. Kongsvinger kommune slutter seg til samarbeidsavtalen mellom Akershus
universitetssykehus og kommunene i deres ansvarsområde om å etablere FACT-team som et
prosjekt for en periode på 3 til 4 år.
2. Kommunen vil behandle evalueringsrapport og vurdere videreføring av tiltaket før
prosjektperiodens utløp.
3. Kongsvinger kommune finansierer sin andel av kostnadene første driftsår gjennom innvilget
overgangstilskudd fra Statsforvalter. Fra 2023 reduseres avdelingen med 2,2 årsverk da
FACT teamet overtar tjenester og ansvar for mellom 30-35 brukere. Disse lønnsmidlene
overføres FACT teamet.

Innstilling fra Formannskap - 03.11.2021 - 093/21
1. Kongsvinger kommune slutter seg til samarbeidsavtalen mellom Akershus
universitetssykehus og kommunene i deres ansvarsområde om å etablere FACT-team som et
prosjekt for en periode på 3 til 4 år.
2. Kommunen vil behandle evalueringsrapport og vurdere videreføring av tiltaket før
prosjektperiodens utløp.
3. Kongsvinger kommune finansierer sin andel av kostnadene første driftsår gjennom innvilget
overgangstilskudd fra Statsforvalter. Fra 2023 reduseres avdelingen med 2,2 årsverk da
FACT teamet overtar tjenester og ansvar for mellom 30-35 brukere. Disse lønnsmidlene

overføres FACT teamet.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Forslag fra Kongsvinger Arbeiderparti - tilleggsforslag, foreslått av Unn Bjørklund
Forslag om tilleggspunkt:
4. Komité for Helse og mestring holdes orientert.

Nytt forslag: Forslag fra Kongsvinger Arbeiderparti - endringsforslag, foreslått av Unn Bjørklund
2. setning i punkt 3 endres til: Fra 2023 reduseres avdeling for psykisk helse og rus med 2,2 årsverk
da FACT teamet overtar tjenester og ansvar for mellom 30-35 brukere.
Votering:
Punkt 3 i formannskapets innstilling ble satt opp mot Unn Bjørklunds endringsforslag.
· Endringsforslaget fra Unn Bjørklund, AP, ble enstemmig vedtatt.
· Formannskapets innstilling kombinert med endringsforslaget til Unn Bjørklund, AP, ble
enstemmig vedtatt.
· Tilleggsforslaget fra Unn Bjørklund, AP, ble enstemmig vedtatt.
KS - 083/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune slutter seg til samarbeidsavtalen mellom Akershus
universitetssykehus og kommunene i deres ansvarsområde om å etablere FACT-team
som et prosjekt for en periode på 3 til 4 år.
2. Kommunen vil behandle evalueringsrapport og vurdere videreføring av tiltaket før
prosjektperiodens utløp.
3. Kongsvinger kommune finansierer sin andel av kostnadene første driftsår gjennom
innvilget overgangstilskudd fra Statsforvalter. Fra 2023 reduseres avdeling for psykisk
helse og rus med 2,2 årsverk da FACT teamet overtar tjenester og ansvar for mellom
30-35 brukere. Disse lønnsmidlene overføres FACT teamet.
4. Komité for Helse og mestring holdes orientert.

084/21 NOK - lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep
Rådmannens
INNSTILLING
Sak om NOK Innlandet tas til orientering.

Innstilling fra Komite for helse og mestring - 27.10.2021 - 018/21
Sak om NOK Innlandet tas til orientering.

Innstilling fra Formannskap - 03.11.2021 - 094/21
Sak om NOK Innlandet tas til orientering.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemig vedtatt.
KS - 084/21 Vedtak:
Sak om NOK Innlandet tas til orientering.

085/21 Plan for flerspråklige elever Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
1. «Plan for flerspråklige elever Kongsvinger kommune» tas til orientering.
2. Planen implementeres i kommunens barneskoler og ungdomsskoler høsten 2021.
3. Det opprettes samarbeid med NAV flyktning i forhold til å etablere fordelingsmodell ved
bosetting av innvandrere og/eller nyankomne flyktninger i forhold til integreringstilskudd og
tilskudd 1 og tilskudd 2.
4. Rådmannen får i oppdrag å vurdere hvordan et felles innføringstilbud for nyankomne kan
ivareta en bedre språkopplæring, som fremmer inkludering i fellesskapet. Vurderingen
unkluderer også samarbeid med GIV ved en eventuell etablering.

Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 27.10.2021 - 022/21
1. «Plan for flerspråklige elever Kongsvinger kommune» tas til orientering.
2. Planen implementeres i kommunens barneskoler og ungdomsskoler høsten 2021.
3. Det opprettes samarbeid med NAV flyktning i forhold til å etablere fordelingsmodell ved
bosetting av innvandrere og/eller nyankomne flyktninger i forhold til integreringstilskudd og
tilskudd 1 og tilskudd 2.
4. Rådmannen får i oppdrag å vurdere hvordan et felles innføringstilbud for nyankomne kan
ivareta en bedre språkopplæring, som fremmer inkludering i fellesskapet. Vurderingen
unkluderer også samarbeid med GIV ved en eventuell etablering.
Innstilling fra Formannskap - 03.11.2021 - 091/21
1. «Plan for flerspråklige elever Kongsvinger kommune» tas til orientering.
2. Planen implementeres i kommunens barneskoler og ungdomsskoler høsten 2021.
3. Det opprettes samarbeid med NAV flyktning i forhold til å etablere fordelingsmodell
ved bosetting av innvandrere og/eller nyankomne flyktninger i forhold til
integreringstilskudd og tilskudd 1 og tilskudd 2.
4. Rådmannen får i oppdrag å vurdere hvordan et felles innføringstilbud for nyankomne
kan ivareta en bedre språkopplæring, som fremmer inkludering i fellesskapet.
Vurderingen inkluderer også samarbeid med GIV ved en eventuell etablering, og

fremmes for politisk behandling.
5. Rådmannen får i oppdrag å vurdere om en tospråklig pedagog/assistent kan gi bedre
effekt i språkopplæringen.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 085/21 Vedtak:
1. «Plan for flerspråklige elever Kongsvinger kommune» tas til orientering.
2. Planen implementeres i kommunens barneskoler og ungdomsskoler høsten 2021.
3. Det opprettes samarbeid med NAV flyktning i forhold til å etablere fordelingsmodell
ved bosetting av innvandrere og/eller nyankomne flyktninger i forhold til
integreringstilskudd og tilskudd 1 og tilskudd 2.
4. Rådmannen får i oppdrag å vurdere hvordan et felles innføringstilbud for nyankomne
kan ivareta en bedre språkopplæring, som fremmer inkludering i fellesskapet.
Vurderingen inkluderer også samarbeid med GIV ved en eventuell etablering, og
fremmes for politisk behandling.
5. Rådmannen får i oppdrag å vurdere om en tospråklig pedagog/assistent kan gi bedre
effekt i språkopplæringen.

086/21 Utvikling av innhold og aktivitetstilbud i skolefritidsordningen i
Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING

1. Det utarbeides en felles plan for skolefritidsordningen i Kongsvinger kommune med bakgrunn
i den nasjonale rammeplanen for skolefritidsordningen innen 01.04.22
2. Samarbeid med kulturskolen sees i lys av rammeplan for skolefritidsordingen og utredes
videre og innarbeides i planen for skolefritidsordningen i Kongsvinger kommune innen
01.04.22.
3. Det etableres en møtearena for gjennomføring av nettverksmøter for kommunens
skolefritidsordninger fra 01.11.21.

Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 27.10.2021 - 023/21
1. Det utarbeides en felles plan for skolefritidsordningen i Kongsvinger kommune med
bakgrunn i den nasjonale rammeplanen for skolefritidsordningen innen 01.04.22
2. Samarbeid med kulturskolen sees i lys av rammeplan for skolefritidsordingen og utredes
videre og innarbeides i planen for skolefritidsordningen i Kongsvinger kommune innen
01.04.22.
3. Det etableres en møtearena for gjennomføring av nettverksmøter for kommunens
skolefritidsordninger fra 01.11.21.
Innstilling fra Formannskap - 03.11.2021 - 092/21
1. Det utarbeides en felles plan for skolefritidsordningen i Kongsvinger kommune med

bakgrunn i den nasjonale rammeplanen for skolefritidsordningen innen 01.04.22
2. Samarbeid med kulturskolen sees i lys av rammeplan for skolefritidsordingen og utredes
videre og innarbeides i planen for skolefritidsordningen i Kongsvinger kommune innen
01.04.22.
3. Det etableres en møtearena for gjennomføring av nettverksmøter for kommunens
skolefritidsordninger fra 01.11.21.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag, foreslått av Øyvind Randmæl—Warpe
Nytt punkt 4:
Rådmannen jobber videre med involvering av frivillige lag, foreninger og virksomheter i SFOtilbudet. Status i dette arbeidet legges frem i komitè for oppvekst innen mai 2022.
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Øyvind Randmæl-Warpe, H, ble enstemmig vedtatt.
KS - 086/21 Vedtak:
1. Det utarbeides en felles plan for skolefritidsordningen i Kongsvinger kommune med
bakgrunn i den nasjonale rammeplanen for skolefritidsordningen innen 01.04.22
2. Samarbeid med kulturskolen sees i lys av rammeplan for skolefritidsordingen og
utredes videre og innarbeides i planen for skolefritidsordningen i Kongsvinger
kommune innen 01.04.22.
3. Det etableres en møtearena for gjennomføring av nettverksmøter for kommunens
skolefritidsordninger fra 01.11.21.
4. Rådmannen jobber videre med involvering av frivillige lag, foreninger og virksomheter
i SFO-tilbudet. Status i dette arbeidet legges frem i komitè for oppvekst innen mai
2022.

087/21 Politisk møteplan 2022
Rådmannens
INNSTILLING
Politisk møteplan for 2022 vedtas.

Innstilling fra Formannskap - 03.11.2021 - 098/21
Politisk møteplan for 2022 vedtas.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, med forbehold om at møtedatoer for Utvalg for
myndighetskontakt legges inn så snart de foreligger.

KS - 087/21 Vedtak:
Politisk møteplan for 2022 vedtas.

088/21 Søknad om fritak fra politiske verv - Caroline Belda samarbeidsutvalg oppvekst, folkevalgt nemnd Glåmdal krisesenter
Ordførers
INNSTILLING
1. Caroline Belda innvilges fritak fra sine verv som
· vararepresentant i samarbeisutvalget for Vangen barnehage og
· vararepresentant til folkevalgt nemnd for Glåmdal krisesenter.
· vararepresentant i samarbeisutvalget for Vangen barnehage og
· vararepresentant til folkevalgt nemnd for Glåmdal krisesenter.
1. (…) velges som ny vararepresentant til folkevalgt nemnd for Glåmdal krisesenter, jf
kommunelovens § 7-10, 4.ledd.
2. (…) velges som ny vararepresentant til samarbeidsutvalget for Vangen barnehage.

Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 27.10.2021 - 025/21
1. Caroline Belda innvilges fritak fra sine verv som
· vararepresentant i samarbeidsutvalget for Vangen barnehage og
· vararepresentant til folkevalgt nemnd for Glåmdal krisesenter.
2. (...) velges som ny vararepresentant til folkevalgt nemnd for Glåmdal krisesenter, jf
kommuneloven § 7-10, 4. ledd.
3. Stian Amundsen Sønsterud velges som ny vararepresentant til samarbeidsutvalget for
Vangen barnehage.
Innstilling fra Valgkomiteen - 11.11.2021 - 017/21
1. Caroline Belda innvilges fritak fra sine verv som
· vararepresentant i samarbeidsutvalget for Vangen barnehage og
· vararepresentant til folkevalgt nemnd for Glåmdal krisesenter.
2. Minja Tea Dzamarija velges som ny vararepresentant til folkevalgt nemnd for Glåmdal
krisesenter, jf kommuneloven § 7-10, 4. ledd.
3. Stian Amundsen Sønsterud velges som ny vararepresentant til samarbeidsutvalget for
Vangen barnehage.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 088/21 Vedtak:
1. Caroline Belda innvilges fritak fra sine verv som
· vararepresentant i samarbeidsutvalget for Vangen barnehage og
· vararepresentant til folkevalgt nemnd for Glåmdal krisesenter.
2. Minja Tea Dzamarija velges som ny vararepresentant til folkevalgt nemnd for Glåmdal

krisesenter, jf kommuneloven § 7-10, 4. ledd.
3. Stian Amundsen Sønsterud velges som ny vararepresentant til samarbeidsutvalget for
Vangen barnehage.

089/21 Nyvalg av Kontrollutvalg for Kongsvinger kommune for perioden
2019 - 2023
Rådmannens
INNSTILLING
Saken legges fram uten innstilling.
Innstilling fra Valgkomiteen - 11.11.2021 - 016/21
Fra AP, PP, SV, R:
Faste representanter
Vararepresentanter
Alf Tore Pedersen, AP
Turid Dybendahl, AP
Reidun Thøger Andresen, AP
Jørn Uthus, PP
Randi Ryan, PP
Tormod Asle Jarsve, R
Fra SP, H, V, KRF, MDG, FRP
Faste representanter
Stig Holm, H
Tom Arne Strandberg, FRP

·
·

Vararepresentanter
Kristin Haugen, V
Berit Sternberg, SP
Ola Schiong Hagen, FRP

Som leder velges Alf-Tore Pedersen.
Som nestleder velges Stig Holm.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Valgkomiteens innstiling ble enstemmig vedtatt.
KS - 089/21 Vedtak:
Som medlemmer i kontrollutvalget for Kongsvinger kommune velges:
Fra AP, PP, SV, R:
Faste representanter
Alf Tore Pedersen, AP
Reidun Thøger Andresen, AP
Randi Ryan, PP
Fra SP, H, V, KRF, MDG, FRP
Faste representanter
Stig Holm, H
Tom Arne Strandberg, FRP

·
·

Som leder velges Alf-Tore Pedersen.
Som nestleder velges Stig Holm.

Vararepresentanter
Turid Dybendahl, AP
Jørn Uthus, PP
Tormod Asle Jarsve, R

Vararepresentanter
Kristin Haugen, V
Berit Sternberg, SP
Ola Schiong Hagen, FRP

090/21 Oppnevning av æresborger av Kongsvinger
Rådmannens
INNSTILLING
Saken fremmes uten innstilling

Innstilling fra Formannskap - 11.11.2021 - 102/21
Formannskapet ønsker å utnevne en av byens innbyggere til æresborger av Kongsvinger.
Formannskapet vil legge fram forslag på kandidat med begrunnelse ved kommunestyrets
behandling av saken.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling til Æresborger av Kongsvinger ble enstemmig vedtatt.
KS - 090/21 Vedtak:
Formannskapets innstilling til Æresborger av Kongsvinger ble enstemmig vedtatt.

091/21 Forskrift om smittekarantene i Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING
Kommunestyret stadfester og forlenger virketiden til 9. sesember 2021 for forskrift om
smittekarantene, vedtatt av kommuneoverlegen som hastebestemmelse etter smittevernloven § 41 femte ledd andre setning.

11.11.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 091/21 Vedtak:
Kommunestyret stadfester og forlenger virketiden til 9. sesember 2021 for forskrift om
smittekarantene, vedtatt av kommuneoverlegen som hastebestemmelse etter smittevernloven § 41 femte ledd andre setning.

