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SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
Orientering
092/21
Godkjenning av møteprotokoll
093/21
Rapportering per oktober 2021
094/21
Interkommunale samarbeid
095/21
Framtidig skolebehov og organisering av grunnopplæringstilbudet i
Kongsvinger kommune
096/21
Tematurer for ungdomstrinnet
097/21
Kommunens rolle knyttet til fasiliteter i Kulturkvartalet
098/21
Opprettelse av et samfunnsmedisinsk senter i Kongsvingerregionen
099/21
Eiendomsskatt – behandling av søknader om fritak etter eiendomsskatteloven §
7a
100/21
Videreføring av omstillingsprogrammet i Kongsvingerregionen
101/21
Startlånsramme for Kongsvinger kommune 2022-2025
102/21
Årsbudsjett 2022 - handlingsprogram/økonomiplan 2022-2025
103/21
Opsjonsavtale B45 Holtlia/Puttara
104/21
Opsjonsavtale B62 Holt
105/21
Oppstart av utredningsarbeid – fremtidig fylkestilhørighet
106/21
Erverv og omdisponering av Holttunet
107/21
Selskapsgjennomgang av Glåmdal brannvesen IKS (GBI) - mandat
108/21
Spillemidler 2021
109/21
Forskrift om smittekarantene i Kongsvinger kommune
110/21
Møteplan for Kontrollutvalget 2022
111/21
Kontrollutvalgets årsplan 2022
112/21
Orientering om bestilt undersøkelse - NAV - Vurdering av nytt FR-prosjekt i
henhold til vedtatt plan
113/21
Revidering finansreglement
114/21
Revidering av økonomireglement
115/21
Vedtekter Kongsvinger kommunale barnehager, revidert for 2022
116/21
Valg av nye representanter i Samarbeidsutvalg for oppvekst og læring
117/21
Tilstandsrapport for barnevernstjenesten i Kongsvinger kommune 2021, basert
på data fra 2020.
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Orientering
Orienteringssaker:
IKP E16
Status i det interkommunale planarbeidet for E16
Status koronasituasjonen
Oppdaterte tall og oversikt for gjeldende situasjon i
Kongsvinger kommune

Eli Wathne / Hilde Nygaard
Lars Andreas Uglem

092/21 Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 092/21 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

093/21 Rapportering per oktober 2021
Rådmannens
INNSTILLING
1. Månedsrapportering per oktober 2021 tas til orientering
2. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status drift for kommunen
(1A) og Status drift for tjenesteområdene (1B) under kapittel «økonomiske oversikter
drift», godkjennes. Endringene er som følger:
Beløp i 1000

Budsjettendring
Sentrale
budsjettendringer
Avsetning til
disposisjonsfond
Bredbånd - redusert bruk
av disposisjonsfond
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Lønnsoppgjør 2021

2021

19 093
2 000
-12 643
-2 863
-15 999
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Lønnsreserve
Netto økning skatt og
ramme
Premieavvik
Renteinntekter startlån
Avvikling strøm
porteføljeforvaltning
Sum Sentrale
budsjettendringer
1-HR og organisasjon
Dekning av prognosert
merforbruk - politisk
virksomhet
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Lønnsoppgjør 2021
Sum 1-HR og organisasjon
2-Miljø og samfunn
Klp pensjon
fellesordningen
Lønnsoppgjør 2021
Sum 2-Miljø og samfunn
3-Oppvekst og læring
Barnevern - økte utgifter
kjøp fra staten pga
plasseringer
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Kompensasjon for
Koronakostnader
Lønnsoppgjør 2021
Sum 3-Oppvekst og læring
4-Helse og mestring
Dekning av prognosert
merforbruk - Bemanning
Helse og mestring
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Kompensasjon for
Koronakostnader
Lønnsoppgjør 2021
Sum 4-Helse og mestring
5-Økonomi og regionale
tjenester
Klp pensjon
fellesordningen
Lønnsoppgjør 2021
Sum 5-Økonomi og
regionale tjenester
6-Sentrale utgifter
Kompensasjon for
Koronakostnader

-9 335
-16 989
-4 254
-600
-3 415
-45 005

500

357
5
378
1 240

2 032
2 311
4 343

5 000

2 685
3
660
4 494
12 842

10 000

7 098
2 855
10 281
8 275
38 509

277
355
632

-10 941
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Sum 6-Sentrale utgifter

-10 941

7-Strategi
Bredbånd
Klp pensjon
fellesordningen
Lønnsoppgjør 2021
Sum 7-Strategi

-2 000
194
186
-1 620

Sum Budsjettendring

45 005

Sum totale
budsjettendringer

0

3. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status investering og
finansiering (2A) og Status investeringer (2B) i rapporten under kapittel «Investering»,
godkjennes. Endringene på prosjekter er som følger:

Beløp i 1000 kr

Prosjekt

Endring

Sæter
IKT oppvekst og læring
Lekeapparater oppvekst
Investeringer IKT
Kultur og fritid
Psykiatriboliger/Aktivitetsbygg
Standardheving veg
Utbedring Ottadekke
Tiurvegen
Bekkelukking - Langelandshjemmet
Fiks nabolaget mitt - ny modul
Sykehusskogen
Føsker-Kletta industriområde
Prosjektledelse investeringer Næring og miljø
Heis Roverudhjemmet
Rådhusteatret oppgradering
Kongsbadet, hovedbasseng, terapi og stupe
Langeland skole
Brannstasjonen
Brannsikkerhet kommunale bygg
Oppgraderinger bygg
Adgangskontroll
Skyrud Sykehjem - brannsikring med fullsprinkling
Fremtidig prosjektering bygg KKE
Prosjektledelse investeringer KKE
Marikollen skole - bergvarme
Utvidelse av antall sykehjemsplasser
Teknisk utstyr i Tråstadhallen
Sum endring investeringer

-1 314
-600
-90
-720
126
-1 000
2 000
600
-250
-500
-250
-2 350
1 000
-1 400
-200
-13
-2 700
-10 000
-23 500
-1 375
80
-100
-3 000
-2 350
-1 800
-2 500
-4 800
215
-56 791

Dette gir følgende endring i finansiering
Redusert momskompensasjon
Refusjon fra andre
Bruk av disposisjonsfond

9 557
-265
-800
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Redusert bruk av lån
Sum endring finansiering

48 299
56 791

4. Det tas opp 91,738 mill. kroner i lån til finansieringer av investeringer i 2021

Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 125/21
1. Månedsrapportering per oktober 2021 tas til orientering
2. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status drift for kommunen
(1A) og Status drift for tjenesteområdene (1B) under kapittel «økonomiske oversikter
drift», godkjennes. Endringene er som følger:
Beløp i 1000

Budsjettendring
Sentrale
budsjettendringer
Avsetning til
disposisjonsfond
Bredbånd - redusert bruk
av disposisjonsfond
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Lønnsoppgjør 2021
Lønnsreserve
Netto økning skatt og
ramme
Premieavvik
Renteinntekter startlån
Avvikling strøm
porteføljeforvaltning
Sum Sentrale
budsjettendringer
1-HR og organisasjon
Dekning av prognosert
merforbruk - politisk
virksomhet
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Lønnsoppgjør 2021
Sum 1-HR og organisasjon
2-Miljø og samfunn
Klp pensjon
fellesordningen
Lønnsoppgjør 2021
Sum 2-Miljø og samfunn
3-Oppvekst og læring
Barnevern - økte utgifter
kjøp fra staten pga
plasseringer
Klp pensjon

2021

19 093
2 000
-12 643
-2 863
-15 999
-9 335
-16 989
-4 254
-600
-3 415
-45 005

500

357
5
378
1 240

2 032
2 311
4 343

5 000

2 685
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fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Kompensasjon for
Koronakostnader
Lønnsoppgjør 2021
Sum 3-Oppvekst og læring

3
660
4 494
12 842

4-Helse og mestring
Dekning av prognosert
merforbruk - Bemanning
Helse og mestring
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Kompensasjon for
Koronakostnader
Lønnsoppgjør 2021
Sum 4-Helse og mestring

10 000

7 098
2 855
10 281
8 275
38 509

5-Økonomi og regionale
tjenester
Klp pensjon
fellesordningen
Lønnsoppgjør 2021
Sum 5-Økonomi og
regionale tjenester

277
355
632

6-Sentrale utgifter
Kompensasjon for
Koronakostnader
Sum 6-Sentrale utgifter

-10 941
-10 941

7-Strategi
Bredbånd
Klp pensjon
fellesordningen
Lønnsoppgjør 2021
Sum 7-Strategi

-2 000
194
186
-1 620

Sum Budsjettendring

45 005

Sum totale
budsjettendringer

0

3. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status investering og
finansiering (2A) og Status investeringer (2B) i rapporten under kapittel «Investering»,
godkjennes. Endringene på prosjekter er som følger:

Beløp i 1000 kr

Prosjekt
Sæter
IKT oppvekst og læring
Lekeapparater oppvekst
Investeringer IKT
Kultur og fritid
Psykiatriboliger/Aktivitetsbygg
Standardheving veg

Endring
-1 314
-600
-90
-720
126
-1 000
2 000
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Utbedring Ottadekke
Tiurvegen
Bekkelukking - Langelandshjemmet
Fiks nabolaget mitt - ny modul
Sykehusskogen
Føsker-Kletta industriområde
Prosjektledelse investeringer Næring og miljø
Heis Roverudhjemmet
Rådhusteatret oppgradering
Kongsbadet, hovedbasseng, terapi og stupe
Langeland skole
Brannstasjonen
Brannsikkerhet kommunale bygg
Oppgraderinger bygg
Adgangskontroll
Skyrud Sykehjem - brannsikring med fullsprinkling
Fremtidig prosjektering bygg KKE
Prosjektledelse investeringer KKE
Marikollen skole - bergvarme
Utvidelse av antall sykehjemsplasser
Teknisk utstyr i Tråstadhallen
Sum endring investeringer

600
-250
-500
-250
-2 350
1 000
-1 400
-200
-13
-2 700
-10 000
-23 500
-1 375
80
-100
-3 000
-2 350
-1 800
-2 500
-4 800
215
-56 791

Dette gir følgende endring i finansiering
Redusert momskompensasjon
Refusjon fra andre
Bruk av disposisjonsfond
Redusert bruk av lån
Sum endring finansiering

9 557
-265
-800
48 299
56 791

4. Det tas opp 91,738 mill. kroner i lån til finansieringer av investeringer i 2021

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
KS - 093/21 Vedtak:
1. Månedsrapportering per oktober 2021 tas til orientering
2. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status drift for kommunen
(1A) og Status drift for tjenesteområdene (1B) under kapittel «økonomiske oversikter
drift», godkjennes. Endringene er som følger:
Beløp i 1000

Budsjettendring

2021

Sentrale
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budsjettendringer
Avsetning til
disposisjonsfond
Bredbånd - redusert bruk
av disposisjonsfond
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Lønnsoppgjør 2021
Lønnsreserve
Netto økning skatt og
ramme
Premieavvik
Renteinntekter startlån
Avvikling strøm
porteføljeforvaltning
Sum Sentrale
budsjettendringer
1-HR og organisasjon
Dekning av prognosert
merforbruk - politisk
virksomhet
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Lønnsoppgjør 2021
Sum 1-HR og organisasjon
2-Miljø og samfunn
Klp pensjon
fellesordningen
Lønnsoppgjør 2021
Sum 2-Miljø og samfunn
3-Oppvekst og læring
Barnevern - økte utgifter
kjøp fra staten pga
plasseringer
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Kompensasjon for
Koronakostnader
Lønnsoppgjør 2021
Sum 3-Oppvekst og læring
4-Helse og mestring
Dekning av prognosert
merforbruk - Bemanning
Helse og mestring
Klp pensjon
fellesordningen
Klp pensjon sykepleier
Kompensasjon for
Koronakostnader
Lønnsoppgjør 2021
Sum 4-Helse og mestring

19 093
2 000
-12 643
-2 863
-15 999
-9 335
-16 989
-4 254
-600
-3 415
-45 005

500

357
5
378
1 240

2 032
2 311
4 343

5 000

2 685
3
660
4 494
12 842

10 000

7 098
2 855
10 281
8 275
38 509

5-Økonomi og regionale
tjenester
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Klp pensjon
fellesordningen
Lønnsoppgjør 2021
Sum 5-Økonomi og
regionale tjenester

277
355
632

6-Sentrale utgifter
Kompensasjon for
Koronakostnader
Sum 6-Sentrale utgifter

-10 941
-10 941

7-Strategi
Bredbånd
Klp pensjon
fellesordningen
Lønnsoppgjør 2021
Sum 7-Strategi

-2 000
194
186
-1 620

Sum Budsjettendring

45 005

Sum totale
budsjettendringer

0

3. Foreslåtte budsjettjusteringer som kommer fram i oversiktene Status investering og
finansiering (2A) og Status investeringer (2B) i rapporten under kapittel «Investering»,
godkjennes. Endringene på prosjekter er som følger:

Beløp i 1000 kr

Prosjekt
Sæter
IKT oppvekst og læring
Lekeapparater oppvekst
Investeringer IKT
Kultur og fritid
Psykiatriboliger/Aktivitetsbygg
Standardheving veg
Utbedring Ottadekke
Tiurvegen
Bekkelukking - Langelandshjemmet
Fiks nabolaget mitt - ny modul
Sykehusskogen
Føsker-Kletta industriområde
Prosjektledelse investeringer Næring og miljø
Heis Roverudhjemmet
Rådhusteatret oppgradering
Kongsbadet, hovedbasseng, terapi og stupe
Langeland skole
Brannstasjonen
Brannsikkerhet kommunale bygg
Oppgraderinger bygg
Adgangskontroll
Skyrud Sykehjem - brannsikring med fullsprinkling
Fremtidig prosjektering bygg KKE
Prosjektledelse investeringer KKE
Marikollen skole - bergvarme

Endring
-1 314
-600
-90
-720
126
-1 000
2 000
600
-250
-500
-250
-2 350
1 000
-1 400
-200
-13
-2 700
-10 000
-23 500
-1 375
80
-100
-3 000
-2 350
-1 800
-2 500
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Utvidelse av antall sykehjemsplasser
Teknisk utstyr i Tråstadhallen
Sum endring investeringer

-4 800
215
-56 791

Dette gir følgende endring i finansiering
Redusert momskompensasjon
Refusjon fra andre
Bruk av disposisjonsfond
Redusert bruk av lån
Sum endring finansiering

9 557
-265
-800
48 299
56 791

4. Det tas opp 91,738 mill. kroner i lån til finansieringer av investeringer i 2021
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094/21 Interkommunale samarbeid
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune støtter at det startes et arbeid med omstilling/effektivisering av
samarbeid og selskaper
2. Med bakgrunn i kriterier i saksfremlegget vurderes det dithen at alle IKS skal gjennomføre
en ekstern gjennomgang av sin organisasjon. Selskapene finansierer oppdraget innenfor
egne rammer. Kommunedirektør/Rådmann i Kontorkommunen tar ansvar for
kommunikasjon med selskapene. Frist for gjennomføring innen 30.6.22. Resultat og tiltak
av gjennomgangen forankres i de berørte kommunestyrene.
3. Gjennomgang av øvrige samarbeidsformer delegeres og gjennomføres av
rådmann/kommunedirektør i kontorkommunen. Eventuelle kostnader finansieres
innenfor samarbeidets rammer. Frist for gjennomføring innen 30.6.22
4. Med bakgrunn i størrelse, omfang og kompleksitet bestilles det en ekstern gjennomgang
av HIKT. Rådmann i Kongsvinger gis fullmakt til å gå i dialog med øvrige
samarbeidskommuner. Frist for gjennomføring innen 30.6.22
5. Hvordan skape bærekraftig samarbeid til det beste for innbyggeren i framtiden? Det
gjennomføres en ekstern gjennomgang med overordnet strategisk blikk på eksisterende
samarbeid og potensiale i regionen. Rådmann i Kongsvinger gis fullmakt til å søke
statsforvalteren om skjønnsmidler.
6. Samarbeidsavtaler standardiseres og nye avtaler utarbeides. Frist innen utgangen av
2022. Kongsvinger kommune gis fullmakt til å gjennomføre prosessen.
7. Rapportering på framdrift og tiltak gjøres i den årlig eierskapsmelding
8. Dette er et omfattende arbeid, da det er mange involverte parter. Det tas forbehold om at
for enkelte samarbeid kan tidsfristene være for korte for å kunne oppnå en god
gjennomgang.

Innstilling fra Formannskap - 17.11.2021 - 108/21
1. Kongsvinger kommune støtter at det startes et arbeid med omstilling/effektivisering av
samarbeid og selskaper
2. Med bakgrunn i kriterier i saksfremlegget vurderes det dithen at alle IKS skal gjennomføre en
ekstern gjennomgang av sin organisasjon. Selskapene finansierer oppdraget innenfor egne
rammer. Kommunedirektør/Rådmann i Kontorkommunen tar ansvar for kommunikasjon
med selskapene. Frist for gjennomføring innen 30.6.22. Resultat og tiltak av gjennomgangen
forankres i de berørte kommunestyrene.
3. Gjennomgang av øvrige samarbeidsformer delegeres og gjennomføres av
rådmann/kommunedirektør i kontorkommunen. Eventuelle kostnader finansieres innenfor
samarbeidets rammer. Frist for gjennomføring innen 30.6.22
4. Med bakgrunn i størrelse, omfang og kompleksitet bestilles det en ekstern gjennomgang av
HIKT. Rådmann i Kongsvinger gis fullmakt til å gå i dialog med øvrige samarbeidskommuner.
Frist for gjennomføring innen 30.6.22
5. Hvordan skape bærekraftig samarbeid til det beste for innbyggeren i framtiden? Det
gjennomføres en ekstern gjennomgang med overordnet strategisk blikk på eksisterende
samarbeid og potensiale i regionen. Rådmann i Kongsvinger gis fullmakt til å søke
statsforvalteren om skjønnsmidler.
6. Samarbeidsavtaler standardiseres og nye avtaler utarbeides. Frist innen utgangen av 2022.
Kongsvinger kommune gis fullmakt til å gjennomføre prosessen.
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7. Rapportering på framdrift og tiltak gjøres i den årlig eierskapsmelding
8. Dette er et omfattende arbeid, da det er mange involverte parter. Det tas forbehold om at
for enkelte samarbeid kan tidsfristene være for korte for å kunne oppnå en god
gjennomgang.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: 094/21 Interkommunale samarbeid - Utsettelsesforslag, foreslått av Elin Såheim
Bjørkli
Forslag: Saken utsettes.
Begrunnelse: I vedtakene i sak 119/20 pkt. 13 og verbalforslag pkt. 4 som det henvises til i
innledningen i saken, ble det vedtatt at Rådmannen skulle gå i dialog med de interkommunale
samarbeidene for å vurdere mulige omstillingstiltak. Saken inneholder ingen beskrivelse av hvordan
dialogen er gjennomført. Vi stiller også spørsmål om kommunestyret har myndighet til å vedta at
IKSer og øvrige interkommunale samarbeidsformer skal gjennomføre en ekstern gjennomgang som
de selv skal bekoste, uten at saken først er behandlet i deres egne styringsorganer, jfr. f.eks. IKSloven §7 og Eierskapsmeldingen 2020 for Kongsvinger kommune pkt. 2.2.
Saken er ikke svart opp i tråd med kommunestyrets vedtak og sendes derfor tilbake til Rådmannen
for ny gjennomgang. Den legges fram for politisk behandling så snart disse to punktene er
behandlet, senest i juni 2022.
Nytt forslag: 094/21 Interkommunale samarbeid - endringsforslag, foreslått av Elin Såheim
Bjørkli
I pkt. 2., 3. og 4 endres frist innen 30.6.22, med teksten "Frist for gjennomføring fastsettes i dialog
med IKS’ene"
Votering:
· Utsettelsesforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, falt med 17 (H 4, SP8, FRP 2, MDG 1, V 1,
KRF 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot endringsforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP.
· Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 (H 4, SP8, FRP 2, MDG 1, V 1, KRF 1) mot 16
(AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
KS - 094/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune støtter at det startes et arbeid med omstilling/effektivisering av
samarbeid og selskaper
2. Med bakgrunn i kriterier i saksfremlegget vurderes det dithen at alle IKS skal gjennomføre en
ekstern gjennomgang av sin organisasjon. Selskapene finansierer oppdraget innenfor egne
rammer. Kommunedirektør/Rådmann i Kontorkommunen tar ansvar for kommunikasjon
med selskapene. Frist for gjennomføring innen 30.6.22. Resultat og tiltak av gjennomgangen
forankres i de berørte kommunestyrene.
3. Gjennomgang av øvrige samarbeidsformer delegeres og gjennomføres av
rådmann/kommunedirektør i kontorkommunen. Eventuelle kostnader finansieres innenfor
samarbeidets rammer. Frist for gjennomføring innen 30.6.22
4. Med bakgrunn i størrelse, omfang og kompleksitet bestilles det en ekstern gjennomgang av
HIKT. Rådmann i Kongsvinger gis fullmakt til å gå i dialog med øvrige samarbeidskommuner.
Frist for gjennomføring innen 30.6.22
5. Hvordan skape bærekraftig samarbeid til det beste for innbyggeren i framtiden? Det
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gjennomføres en ekstern gjennomgang med overordnet strategisk blikk på eksisterende
samarbeid og potensiale i regionen. Rådmann i Kongsvinger gis fullmakt til å søke
statsforvalteren om skjønnsmidler.
6. Samarbeidsavtaler standardiseres og nye avtaler utarbeides. Frist innen utgangen av 2022.
Kongsvinger kommune gis fullmakt til å gjennomføre prosessen.
7. Rapportering på framdrift og tiltak gjøres i den årlig eierskapsmelding
8. Dette er et omfattende arbeid, da det er mange involverte parter. Det tas forbehold om at
for enkelte samarbeid kan tidsfristene være for korte for å kunne oppnå en god
gjennomgang.

095/21 Framtidig skolebehov og organisering av grunnopplæringstilbudet i
Kongsvinger kommune
Rådmannens
INNSTILLING

1. Ungdomstrinnet ved Austmarka barne- og ungdomsskole samlokaliseres med Kongsvinger
ungdomsskole ved Kongsvinger ungdomsskole fra august 2022.
2. Grunnskoletilbudet på barnetrinnet i Kongsvinger kommune lokaliseres til Vennersberg skole,
Marikollen skole og Langeland skole fra august 2024.
3. Rådmannen bes om å fremme sak om forskrift til skolekretsgrenser i henhold til
opplæringslovens § 8-1.
4. Rådmannen gis i oppdrag å sikre god brukermedvirkning med tanke på barnets beste i
eventuelle prosesser i forkant av samlokalisering.
5. Ved eventuelle sammenslåinger av skoler skal ledige skolelokaler i Kongsvinger kommune
ikke benyttes som lokaler for friskoler.

Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 27.10.2021 - 027/21
Kongsvinger kommune skal ikke gjøre endringer i barneskolestrukturen.
Rådmannen undersøker lovligheten og handlingsrommet knyttet til en profilskole på
ungdomsskolen på Austmarka.
Saken realitetsbehandles og sees i sammenheng med budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025.

Innstilling fra Formannskap - 17.11.2021 - 104/21
1. Kongsvinger kommune skal ikke gjøre endringer i barneskolestrukturen.
2. Rådmannen undersøker lovligheten og handlingsrommet knyttet til en profilskole på
ungdomsskolen på Austmarka.

09.12.2021 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet og Ungdomsrådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
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Nytt forslag: Forslag fra Posisjonen ved SP, H, FRP, KRF, MDG, foreslått av Jon Thomas
Hangaard
1. Kongsvinger kommune gjør ikke endringer i skolestrukturen.
2. Rådmann skal gi opplysninger om fritt skolevalg og valgmulighetene i god tid før overgang til
ungdomsskolen og presisere at dette er gjeldende for så vel Kongsvinger ungdomsskole som
ungdomsskolen ved Austmarka.
3. Rådmann bes ses på mulighet for samarbeid på tvers av skoler, og i regionen der det er
hensiktsmessig, hva kommer til profesjonelle læringsfellesskap. Spesielt knyttet til fagutvikling i
basisfag.
4. Kongsvinger kommune skal jobbe for at kompetansebehovet kartlagt i planen brukes i
forbindelse med utvikling/heving av kompetanse og i rekruttering av ansatte for å sikre
kompetansen i Kongsvingerskolen.

Votering:
Punkt 1 i forslaget fra SP, H, FRP, KRF og MDG ble satt opp mot punkt 1 i formannskapets innstilling.
· Punkt 1 i forslaget fra SP, H, FRP, KRF og MDG ble vedtatt med 32 (SP 8, H 4, FRP 2, KRF 1,
MDG 1, AP 10, SV 2, PP 3, R 1) mot 1 (V 1) stemme.
· Øvrige punkter i forslaget fra SP, H, FRP, KRF og MDG ble enstemmig vedtatt.
KS - 095/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune gjør ikke endringer i skolestrukturen.
2. Rådmann skal gi opplysninger om fritt skolevalg og valgmulighetene i god tid før overgang
til ungdomsskolen og presisere at dette er gjeldende for så vel Kongsvinger ungdomsskole
som ungdomsskolen ved Austmarka.
3. Rådmann bes ses på mulighet for samarbeid på tvers av skoler, og i regionen der det er
hensiktsmessig, hva kommer til profesjonelle læringsfellesskap. Spesielt knyttet til
fagutvikling i basisfag.
4. Kongsvinger kommune skal jobbe for at kompetansebehovet kartlagt i planen brukes i
forbindelse med utvikling/heving av kompetanse og i rekruttering av ansatte for å sikre
kompetansen i Kongsvingerskolen.

096/21 Tematurer for ungdomstrinnet
Rådmannens
INNSTILLING
1. Tematurer for ungdomstrinnet gjennomføres ikke for skoleåret 2021/2022.
2. Kompetansemålene knyttet til demokrati, ekstremisme og radikalisering dekkes gjennom
ordinær undervisning.

Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 115/21
1. Tematurer for ungdomstrinnet opprettholdes.
2. Skolene oppfordres til å lage opplegg tilpasset aktuell smittesituasjon inntil pandemien er over,
hvor kompetansemålene knyttet til demokrati, ekstremisme og radikalisering dekkes.

09.12.2021 Kommunestyret
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Merknad i sak
Ungdomsrådet fikk ordet før behandling av denne saken.
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 096/21 Vedtak:
1. Tematurer for ungdomstrinnet opprettholdes.
2. Skolene oppfordres til å lage opplegg tilpasset aktuell smittesituasjon inntil pandemien er
over, hvor kompetansemålene knyttet til demokrati, ekstremisme og radikalisering dekkes.

097/21 Kommunens rolle knyttet til fasiliteter i Kulturkvartalet
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommunestyret ser et stort potensiale i de synergier som ligger i et oppgradert Rådhus -Teater,
flerbrukssal og kinosenter. Et styrket Kulturkvartal vil også kunne bidra til å realisere et byhotell.
2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å realisere framtidig Kulturkvartal basert på
forutsetningene i modell 3 i utredningen:
·
·
·

Rådhus-Teatret eies og driftes av kommunen som kulturbygg.
Kino flyttes ut av Rådhus-Teatret i tråd med utredningen. Etablering og drift av kinosenter skjer i
privat regi.
Flerbrukssalen eies og driftes av Kongsvinger sentrumshotell AS.

3. Det skal ikke jobbes videre med ideen om Bygarasje som en del av prosjektutviklingen.

Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 119/21
1. Kommunestyret ser et stort potensiale i de synergier som ligger i et oppgradert
Rådhus-Teater, flerbrukssal og kinosenter. Et styrket Kulturkvartal vil også kunne
bidra til å realisere et byhotell.
2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å realisere framtidig Kulturkvartal
basert på forutsetningene i modell 2 i utredningen:
· Kommunen eier og drifter Rådhus-Teatret og kinosenteret.
· Kongsvinger sentrumshotell AS eier og drifter flerbrukssalen.
Innenfor denne modellen må en vurdere hvorvidt kommunen skal
inngå en leieavtale på vegne av kulturlivet for bruk av flerbrukssalen.
3. Det skal ikke jobbes videre med ideen om Bygarasje som en del av prosjektutviklingen.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Byparken, foreslått av Eirik Ross
Forslag fra Pp og KrF. En prosjekt utredning som omfatter nedbygging av deler av byparken til
hotell, skrinlegges. Det kan arbeides videre med planlegging av nye kulturbygg knyttet til
Rådhusteateret.
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Nytt forslag: Nytt forslag, foreslått av Tommy Smedtorp
1. Kommunestyret ser et stort potensiale i de synergier som ligger i et oppgradert RådhusTeater, flerbrukssal og kinosenter. Et styrket kulturkvartal vil også kunne bidra til å realisere
et byhotell.
2. Ut i fra kommunens økonomiske handlingsrom forkastes modell 1
3. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å realisere framtidig Kulturkvartal
innenfor rammene av modell 2 og 3.
4. En eventuell investering må ses i sammenheng med finansreglementets økonomiske
handlingsregler.
5. Det skal ikke jobbes videre med ideen om Bygarasje som en del av prosjektutviklingen

Nytt forslag: 097/21 Kommunens rolle knyttet til fasiliteter i Kulturkvartalet - AP opprettholder
Formannskapets innstilling, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Arbeiderpartiet opprettholder forslaget som ble vedtatt i Formannskapet 01.12.2021:
1. Kommunestyret ser et stort potensiale i de synergier som ligger i et oppgradert
Rådhus-Teater, flerbrukssal og kinosenter. Et styrket Kulturkvartal vil også kunne
bidra til å realisere et byhotell.
2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å realisere framtidig Kulturkvartal
basert på forutsetningene i modell 2 i utredningen:
· Kommunen eier og drifter Rådhus-Teatret og kinosenteret.
· Kongsvinger sentrumshotell AS eier og drifter flerbrukssalen.
Innenfor denne modellen må en vurdere hvorvidt kommunen skal
inngå en leieavtale på vegne av kulturlivet for bruk av flerbrukssalen.
3. Det skal ikke jobbes videre med ideen om Bygarasje som en del av prosjektutviklingen.
Votering:
· Forslaget fra Eirik Ross, PP, og Thor Ringsbu, KrF, falt med 9 (PP 3, KRF 1, SV 2, R 1, MDG 1,
SP 1 - Berg) mot 24 (H 4, SP 8, FRP 2, AP 10)stemmer.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Tommy Smedtorp, SP.
· Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1, V 1) mot 16 (H 4, SP 8,
FRP 2, MDG 1, KRF 1) stemmer.
KS - 097/21 Vedtak:
1. Kommunestyret ser et stort potensiale i de synergier som ligger i et oppgradert
Rådhus-Teater, flerbrukssal og kinosenter. Et styrket Kulturkvartal vil også kunne
bidra til å realisere et byhotell.
2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å realisere framtidig Kulturkvartal
basert på forutsetningene i modell 2 i utredningen:
· Kommunen eier og drifter Rådhus-Teatret og kinosenteret.
· Kongsvinger sentrumshotell AS eier og drifter flerbrukssalen.
Innenfor denne modellen må en vurdere hvorvidt kommunen skal
inngå en leieavtale på vegne av kulturlivet for bruk av flerbrukssalen.
3. Det skal ikke jobbes videre med ideen om Bygarasje som en del av prosjektutviklingen.
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098/21 Opprettelse av et samfunnsmedisinsk senter i Kongsvingerregionen
Rådmannens
INNSTILLING

1. Det opprettes et interkommunalt samfunnsmedisinsk senter i Kongsvingerregionen.
2. Ordningen med et samfunnsmedisinsk senter organiseres som et administrativt
vertskommunesamarbeid etter Kommuneloven kap. 20.

3. Senteret skal sørge for å ivareta myndighetskravene innenfor samfunnsmedisin og miljørettet
helsevern, og bemannes med tre samfunnsmedisinere og to rådgivere innenfor miljørettet
helsevern.
4. Utgiftene til senteret fordeles de ulike kommunene etter folketall og slik beskrevet i
fordelingsnøkkel.
5. Tiltaket innarbeides i kommunens Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022. Årlige lønns- og
driftsutgifter estimeres til NOK 6 595 000.
6. Kongsvinger kommune blir vertskommune for samarbeidet og forplikter seg til å finne egnede
lokaler.
7. Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid vedtas.

8. Rådmannen i Kongsvinger kommune gis fullmakt til å organisere etableringen av senteret
og foreta nødvendige ansettelser.

Innstilling fra Komite for helse og mestring - 27.10.2021 - 020/21
1. Det opprettes et interkommunalt samfunnsmedisinsk senter i Kongsvingerregionen.
2. Ordningen med et samfunnsmedisinsk senter organiseres som et administrativt
vertskommunesamarbeid etter Kommuneloven kap. 20.
3. Senteret skal sørge for å ivareta myndighetskravene innenfor samfunnsmedisin og
miljørettet helsevern, og bemannes med tre samfunnsmedisinere og to rådgivere innenfor
miljørettet helsevern.
4. Utgiftene til senteret fordeles de ulike kommunene etter folketall og slik beskrevet i
fordelingsnøkkel.
5. Tiltaket innarbeides i kommunens Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022. Årlige
lønns- og driftsutgifter estimeres til NOK 6 595 000.
6. Kongsvinger kommune blir vertskommune for samarbeidet og forplikter seg til å finne
egnede lokaler.
7. Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid vedtas.
8. Rådmannen i Kongsvinger kommune gis fullmakt til å organisere etableringen av senteret og
foreta nødvendige ansettelser.
9. Saken realitetsbehandles i sammenheng med budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025.
Innstilling fra Formannskap - 17.11.2021 - 106/21
1. Det opprettes et interkommunalt samfunnsmedisinsk senter i Kongsvingerregionen.
2. Ordningen med et samfunnsmedisinsk senter organiseres som et administrativt
vertskommunesamarbeid etter Kommuneloven kap. 20.
3. Senteret skal sørge for å ivareta myndighetskravene innenfor samfunnsmedisin og
miljørettet helsevern, og bemannes med tre samfunnsmedisinere og to rådgivere
innenfor miljørettet helsevern.
4. Utgiftene til senteret fordeles de ulike kommunene etter folketall og slik beskrevet i
fordelingsnøkkel.
5. Tiltaket innarbeides i kommunens Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022.
Årlige lønns- og driftsutgifter estimeres til NOK 6 595 000.
6. Kongsvinger kommune blir vertskommune for samarbeidet og forplikter seg til å finne
egnede lokaler.
7. Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid vedtas.
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8. Rådmannen i Kongsvinger kommune gis fullmakt til å organisere etableringen av
senteret og foreta nødvendige ansettelser.
9. Rådmannen bes om å komme tilbake med nye vurderinger av å løse Kongsvinger
kommunes behov dersom forutsetningene for samarbeid endrer seg.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 098/21 Vedtak:
1. Det opprettes et interkommunalt samfunnsmedisinsk senter i Kongsvingerregionen.
2. Ordningen med et samfunnsmedisinsk senter organiseres som et administrativt
vertskommunesamarbeid etter Kommuneloven kap. 20.
3. Senteret skal sørge for å ivareta myndighetskravene innenfor samfunnsmedisin og
miljørettet helsevern, og bemannes med tre samfunnsmedisinere og to rådgivere
innenfor miljørettet helsevern.
4. Utgiftene til senteret fordeles de ulike kommunene etter folketall og slik beskrevet i
fordelingsnøkkel.
5. Tiltaket innarbeides i kommunens Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022.
Årlige lønns- og driftsutgifter estimeres til NOK 6 595 000.
6. Kongsvinger kommune blir vertskommune for samarbeidet og forplikter seg til å finne
egnede lokaler.
7. Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid vedtas.
8. Rådmannen i Kongsvinger kommune gis fullmakt til å organisere etableringen av
senteret og foreta nødvendige ansettelser.
9. Rådmannen bes om å komme tilbake med nye vurderinger av å løse Kongsvinger
kommunes behov dersom forutsetningene for samarbeid endrer seg.

099/21 Eiendomsskatt – behandling av søknader om fritak etter
eiendomsskatteloven § 7a
Rådmannens
INNSTILLING
1. Dagens praksis knyttet til fritak fra eiendomsskatt videreføres, tidligere vedtak i sak 008/15 og
046/15 opprettholdes.

2. Innlandet fylkeskommune gis ikke fritak for eiendomsskatt for eiendommene gbnr 52/219 m/fl
- Sentrum videregående skole, 73/117 m/fl – Øvrebyen videregående skole, 28/409 –
Kongsvinger tannklinikk.

Innstilling fra Formannskap - 03.11.2021 - 097/21
1. Dagens praksis knyttet til fritak fra eiendomsskatt videreføres, tidligere vedtak i sak
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008/15 og 046/15 opprettholdes.
2. Innlandet fylkeskommune gis ikke fritak for eiendomsskatt for eiendommene gbnr
52/219 m/fl - Sentrum videregående skole, 73/117 m/fl – Øvrebyen videregående skole,
28/409 – Kongsvinger tannklinikk.
3. Videre politisk behandling av saken bes sett i sammenheng med
budsjettbehandlingen for 2022.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Det ble besluttet å utelate punkt 3 i endelig vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 099/21 Vedtak:
1. Dagens praksis knyttet til fritak fra eiendomsskatt videreføres, tidligere vedtak i sak
008/15 og 046/15 opprettholdes.
2. Innlandet fylkeskommune gis ikke fritak for eiendomsskatt for eiendommene gbnr
52/219 m/fl - Sentrum videregående skole, 73/117 m/fl – Øvrebyen videregående skole,
28/409 – Kongsvinger tannklinikk.

100/21 Videreføring av omstillingsprogrammet i Kongsvingerregionen
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommunestyret vedtar at det regionale næringsutviklingsarbeidet (programmet for
næringsmessig omstilling i Kongsvingerregionen) videreføres på samme nivå som i 2020.
2. Kommunestyret ber styret for Kongsvingerregionen IPR legge frem en plan for
finansiering fra regionrådet tilsvarende nivå 2 (1,7 millioner).
3. Kommunestyret ber om at finansiering fra Kongsvinger kommune med 220 kr pr
innbygger innarbeides i økonomiplan 2022-2025/budsjett 2022.
4. Kommunestyret ber om at det utarbeides en søknad til KMD om midler til arbeidet med
regional industrivekst. Kongsvinger kommune anmodes om å utarbeide søknaden.
5. Kommunestyret ber om at det utarbeides en søknad til IFK / regionalt forskningsfond om
midler til arbeidet med å etablere FoU-prosjekter i samarbeid mellom regionalt næringsliv
og nytt forskningssenter. Kongsvinger kommune anmodes om å utarbeide søknaden.

Innstilling fra Formannskap - 17.11.2021 - 107/21
1. Kommunestyret vedtar at det regionale næringsutviklingsarbeidet (programmet for
næringsmessig omstilling i Kongsvingerregionen) videreføres på samme nivå som i 2020.
2. Kommunestyret ber styret for Kongsvingerregionen IPR legge frem en plan for finansiering
fra regionrådet tilsvarende nivå 2 (1,7 millioner).
3. Kommunestyret ber om at finansiering fra Kongsvinger kommune med 220 kr pr innbygger
innarbeides i økonomiplan 2022-2025/budsjett 2022.
4. Kommunestyret ber om at det utarbeides en søknad til KMD om midler til arbeidet med
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regional industrivekst. Kongsvinger kommune anmodes om å utarbeide søknaden.
5. Kommunestyret ber om at det utarbeides en søknad til IFK / regionalt forskningsfond om
midler til arbeidet med å etablere FoU-prosjekter i samarbeid mellom regionalt næringsliv og
nytt forskningssenter. Kongsvinger kommune anmodes om å utarbeide søknaden.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 100/21 Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at det regionale næringsutviklingsarbeidet (programmet for
næringsmessig omstilling i Kongsvingerregionen) videreføres på samme nivå som i 2020.
2. Kommunestyret ber styret for Kongsvingerregionen IPR legge frem en plan for finansiering
fra regionrådet tilsvarende nivå 2 (1,7 millioner).
3. Kommunestyret ber om at finansiering fra Kongsvinger kommune med 220 kr pr innbygger
innarbeides i økonomiplan 2022-2025/budsjett 2022.
4. Kommunestyret ber om at det utarbeides en søknad til KMD om midler til arbeidet med
regional industrivekst. Kongsvinger kommune anmodes om å utarbeide søknaden.
5. Kommunestyret ber om at det utarbeides en søknad til IFK / regionalt forskningsfond om
midler til arbeidet med å etablere FoU-prosjekter i samarbeid mellom regionalt næringsliv og
nytt forskningssenter. Kongsvinger kommune anmodes om å utarbeide søknaden.

101/21 Startlånsramme for Kongsvinger kommune 2022-2025
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune øker startlånsrammen fra kr. 50 millioner til kr. 60 millioner pr år, i
perioden 2022 - 2025. Økningen knyttes til videreføring av prosjektet «Eie først».

Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 118/21
1. Kongsvinger kommune øker startlånsrammen fra kr. 50 millioner til kr. 60 millioner pr år, i
perioden 2022 - 2025. Økningen knyttes til videreføring av prosjektet «Eie først».

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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KS - 101/21 Vedtak:
Kongsvinger kommune øker startlånsrammen fra kr. 50 millioner til kr. 60 millioner pr år, i perioden
2022 - 2025. Økningen knyttes til videreføring av prosjektet «Eie først».
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102/21 Årsbudsjett 2022 - handlingsprogram/økonomiplan 2022-2025
Rådmannens forslag til
INNSTILLING
1. Budsjett og økonomiplan 2022-2025
Fremlagt forslag til Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 for Kongsvinger kommune
godkjennes, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av
digitalt budsjett og dokument.
2. Driftsrammer
a) Driftsbudsjett 2021 Driftsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 1A
bevilgningsoversikt drift.
b) Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 1B
bevilgningsoversikt drift, og vedtas netto på kommunalområde.
c) Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder statlige tilskudd,
lønnsreserven og pensjonsendringer på de enkelte tjenesteområdene.
3. Bundne driftsfond
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. Investeringer
Investeringsrammer i investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 2A
bevilgningsoversikt investering og 2B bevilgninger investeringer
5. Driftstilskudd
a) Kommunestyret vedtar en overføring til Revisjon Øst IKS med 2,074 mill. kr i 2022.
b) Kommunestyret vedtar en overføring til Konsek Øst IKS med 0,407 mill. kr i 2022. Det bevilges
også 0,257 mill. kr til kontrollutvalget.
c) Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Kongsvinger kirkelige fellesråd med 10,065 mill. kr i
2022.
d) Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Glåmdal Brannvesen IKS med 21,563 mill. kroner i
2022.
e) Kommunestyret vedtar et tilskudd til Interkommunalt politisk råd - Regionrådet med, kr 30,- per
innbygger, 0,546 mill kr.
6. Låneopptak
For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:
a) Lån til finansiering av egne investeringer inntil 159,459 mill. kroner.
b) Startlån fra Husbanken til videre utlån inntil 60 mill. kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.
7. Gebyrregulativ
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
2022 vedtas i henhold til foreslått betalingsregulativ. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger
gjøres gjeldende fra 01. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.
Eiendomsgebyr som eiendomsskatt, feiing og renovasjon skal fordeles over 4 terminer i året.
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8. Kassakreditt
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr, som en sikkerhet i forhold til svingninger i
likviditeten.
9. 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 fire syvendedeler i 2022.
c) Generell skattesats settes til 3,24 ‰. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4,00 ‰.
Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 2,2 ‰
d) I henhold til eiendomsskattelovens § 7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagte oversikt.
e) Eiendomsskatten betales i fire terminer i skatteåret.
f) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
10. Disposisjonsfond
Det vedtas følgende bruk av disposisjonsfond:
Formål
Bredbånd

2022
5 000 000

2023
5 000 000

2024
5 000 000

2025
5 000 000

Science Park

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

500 000
25 000
000
34 000
000

25 000
000
33 500
000

25 000
000
33 500
000

25 000
000
33 500
000

Gang. og sykkelveg Stømner
Investeringer
Totalt

Sum
20 000
000
15 000
000
500 000
100 000
000
135 500
000

Innstilling fra Hovedarbeidsmiljøutvalget - 11.11.2021 - 027/21
HAMU tar saken til orientering.
Innstilling fra Administrasjonsutvalget - 17.11.2021 - 014/21
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.
Innstilling fra Formannskap - 17.11.2021 - 109/21
1. Budsjett og økonomiplan 2022-2025
Fremlagt forslag til Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 for Kongsvinger kommune
godkjennes, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av
digitalt budsjett og dokument.
2. Driftsrammer
· Driftsbudsjett 2021 Driftsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i
1A bevilgningsoversikt drift.
· 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.
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3. Bundne driftsfond
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. Investeringer
Investeringsrammer i investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i 2A
bevilgningsoversikt investering og 2B bevilgninger investeringer
5. Driftstilskudd
a. Kommunestyret vedtar en overføring til Revisjon Øst IKS med 2,074 mill. kr i 2022.
b. Kommunestyret vedtar en overføring til Konsek Øst IKS med 0,407 mill. kr i 2022. Det
bevilges også 0,257 mill. kr til kontrollutvalget.
c. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Kongsvinger kirkelige fellesråd med 10,065
mill. kr i 2022.
d. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Glåmdal Brannvesen IKS med 21,563 mill.
kroner i 2022.
e. Kommunestyret vedtar et tilskudd til Interkommunalt politisk råd - Regionrådet med,
kr 30,- per innbygger, 0,546 mill kr.
6. Låneopptak
For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:
a. Lån til finansiering av egne investeringer inntil 159,459 mill. kroner.
b. Startlån fra Husbanken til videre utlån inntil 60 mill. kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.
7. Gebyrregulativ
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
2022 vedtas i henhold til foreslått betalingsregulativ. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger
gjøres gjeldende fra 01. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.
Eiendomsgebyr som eiendomsskatt, feiing og renovasjon skal fordeles over 4 terminer i året.
Gebyrer for eiendomsinformasjon endres i tråd med vedlegget «Eiendomsinformasjon gebyr sats
2022».
8. Kassakreditt
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr, som en sikkerhet i forhold til svingninger i
likviditeten.
9. 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 fire syvendedeler i
2022.
c. Generell skattesats settes til 3,24 ‰. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til
4,00 ‰. Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 2,2 ‰
d. I henhold til eiendomsskattelovens § 7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagte
oversikt.
e. Eiendomsskatten betales i fire terminer i skatteåret.
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
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10. Disposisjonsfond
Det vedtas følgende bruk av disposisjonsfond:
Formål
Bredbånd

2022
5 000 000

2023
5 000 000

2024
5 000 000

2025
5 000 000

Science Park

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

500 000
25 000
000
34 000
000

25 000
000
33 500
000

25 000
000
33 500
000

25 000
000
33 500
000

Gang. og sykkelveg Stømner
Investeringer
Totalt

Sum
20 000
000
15 000
000
500 000
100 000
000
135 500
000

Innstilling fra Eldres råd - 22.11.2021 - 043/21
Eldrerådet sender innspill til Årsbudsjett 2022 - handlingsprogram/økonomiplan 2022-2025.
Innstilling fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 22.11.2021 - 046/21
Råd for personer med funksjonsnedsettelse støtter rådmannens innstilling.

09.12.2021 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av saken.
Behandling
Nytt forslag: Verbalforslag fra SP, H, Frp, V, Mdg og Krf, foreslått av Tommy Smedtorp
Søknader offentlige tilskuddsmidler
Både stat og fylke har en rekke muligheter hvor kommunen kan søke tilskuddsmidler. Det er viktig
at disse mulighetene følges opp systematisk og man søker på det som er tilgjengelig.
Kommunestyret ber rådmannen innarbeide gode rutiner for å søke tilskuddsmidler i alle saker hvor
dette er relevant.
Jord- og skogbruksregnskap
Kommunestyret bestilte i sak 165/19, samt 119/20, et resultatregnskap for jord, skog og
utmarksbasert næring.
Kommunestyret ber igjen rådmannen om at området jord, skog og utmarksbasert næring
synliggjøres med et eget budsjett og regnskap i kommunens budsjett og økonomiplan fra og med
regnskap 2022 og budsjett 2023. Regnskapet skal synliggjøre inntekter og utgifter og gi en full
oversikt over eiendommenes avkastning.
Kommunens institusjoner og omsorgsbygg
Vi har en demografiutvikling hvor kommunens andel eldre stadig vokser og det pågår en prosess
hvor framtidas behov skal defineres og dekkes. Vi er en stor kommune geografisk og våre
innbyggere bor spredt. Pr i dag har vi tjenester også i våre bygder og tettsteder, men noen enheter
er små og det er krevende for best mulig effektiv drift.
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Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere utvikling av, og i tilknytning til, kommunens etablerte
institusjoner og omsorgsbygg i prosessen med kommunens fremtidige behov.
Glåmdal interkommunale brannvesen (GBI)
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om ny brannordning til politisk behandling innen
april 2022. Det økonomiske bidraget fra Kongsvinger kommune justeres når brannordningen er
behandlet, og senest i revidert budsjett i juni 2022.
Eng
Kommunestyret ber rådmannen etablere blomstereng på noen av de grøntarealene som driftes av
kommunen.
Endret politisk organisering
Arbeidsutvalg for miljø legges ned. Arbeidet med å iverksette klimaplanen vedtatt i
kommunestyresak 52/21 ivaretas av komite for miljø og samfunnsutvikling.
Rådmannen bes fremme en sak for Komite for miljø og samfunnsutvikling om etablering av et
trafikksikkerhetsutvalg med deltakelse og mandat som vedtatt i kommunestyresak 50/21 fra
17.6.21. Utvalget skal ha egen ledelse for å sikre framdrift og systematikk i arbeidet.

Klimabudsjett
Kommunestyret setter pris på at rådmannen har levert et klimabudsjett som del av budsjett og
økonomiplan. Den framlagte teksten har likevel ikke preg av å være et budsjett.
Rådmannen bes i sin framtidige rapportering og budsjettering:
Omtale tiltak som har betydning for kommunens klimagassutslipp i klimabudsjettet. Dette
innebærer både tiltak som har positiv og negativ effekt på kommunens utslipp.
Gi et grovt estimat på positive og negative klimavirkninger av nye tiltak i kommunen.
Forholde seg tiltaksdelen av kommunen klimaplan og begrunne valg av tiltak fra tiltakslista i planen.
Omstilling 2.0
Rådmann bes å utvide omstillings- og effektiviseringsarbeidet i Kongsvinger kommune ved å:
● Gjennomgå kvalitet og dimensjonering av ikke-lovpålagte tjenester som utføres av Kongsvinger
kommune, alene eller i samarbeid med andre, for å realisere mulige effektivitetsgevinster,
digitaliseringseffekter og øvrige effekter.
● Gjennomgå dimensjonering og kvalitet i lovpålagte tjenester for å realisere mulige
effektivitetsgevinster, digitaliseringseffekter og øvrige effekter.
● Gjennomgangen skal inneholde en risikovurdering ved å gjøre endringer i tjenestetilbud.
● Det skal legges opp til en kontinuerlig omstilling- og forbedringsprosess i Kongsvinger og
rådmann bes rapportere årlig til kommunestyret om status i arbeidet som en del av
budsjettprosessen.
● Det bør vurderes å innhente ekstern bistand i arbeidet. Det settes av kr 500.000 til ekstern bistand
i 2022.
Oppsplitting gjeld
Kommunestyret ber Rådmannen Legge inn i budsjett dokumentet, en splittet oversikt over
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kommunens langsiktige gjeld.
Oversikten skal vise:
Totalsummen på formidlings lån
Totalsummen på formålslån
Totalsummen på forretnings lån

Nytt forslag: Verbalforslag fra SV., foreslått av Anne Margrethe Sørli-Bolneset
Barnefattigdom.
496 barn i kommunen lever under fattigdomsgrensa, derfor ber vi rådmannen utrede og legge fram
virksomme tiltak - med eller uten kostnad- for å begrense og bekjempe barnefattigdom i
kommunen. Forslagene legges frem for politisk behandling innen juni 2022.
Nytt forslag: Verbalforslag nr. 2 fra SV., foreslått av Anne Margrethe Sørli-Bolneset
Elevers skolehverdag under pandemien.
Koronapandemien har hatt stor innvirkning på elevenes skolehverdag. Derfor ber vi rådmannen
igangsette en elevundersøkelse for å avdekke problematiske forhold knyttet til trivsel og og læring
under pandemien. Denne skal resultere i virksomme tiltak for å bedre situasjonen for elevene.
Spørreundersøkelsen behandles i forbindelse med tilstandsrapporten for grunnskolen, og tiltak
implementeres eventuelt i rådmannenens budsjettforslag for 2023.
Nytt forslag: Verbalforslag fra AP - Familiens Hus i Kongsvinger, foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Vi foreslår at rådmannen utreder en sak om etablering av Familiens Hus i Kongsvinger.
Begrunnelse: Dette handler om barn og unge og deres familier. I dag er flere av tjenestene som kan
være knyttet til et Familiens Hus spredt på ulike lokasjoner i Kongsvinger. Det kan være vanskelig å
finne fram og vi er opptatt av at det skal være lav terskel for å oppsøke hjelp, det skal være lett å
finne fram og kommunen skal bistå barn, unge og foreldre ut fra en helhetlig livssituasjon, og styrke
barn og ungdoms oppvekstsvilkår. Nå som barnevernsreformen trer i kraft, er det riktig tidspunkt å
se nærmere på en slik modell. Barnevernreformen er en oppvekstreform og det handler om
samhandling. I Familiens Hus skal tjenester til barn og familie i utgangspunktet samles på ett sted.
Det vil gjøre det enklere for brukerne ved at de henvender seg ett sted hvor de skal få et profesjonelt
og helhetlig tilbud. Tverrfaglig samarbeid er et viktig stikkord, både i kommunale tjenester og rettet
mot andre samarbeidspartnere. Rådmannen bes se på andre kommuner som har lyktes med dette. I
saken fra rådmannen redegjøres det for:
- Historikken og hva vi kan lære av denne
- Nå-situasjonen
- Beskrivelse av mulig framtidig tilbud
Saken legges fram for politisk behandling innen juni 2022.
Nytt forslag: Verbalforslag fra AP - Livsgledekriteriene satt i system, foreslått av Unn Bjørklund
I Strategi for Heldøgnsomsorg (HDO) og institusjonsplasser 2020-2021 (s.24-26) står det beskrevet
at de ni Livsgledekriteriene skal ligge til grunn for arbeidet som gjøres i institusjoner og
omsorgsboliger og hvordan de skal innarbeides. Vi har per i dag ikke noen oversikt over hvordan
dette er satt i system i institusjonene og omsorgsboligene. Vi ber derfor om at det for hver av
virksomhetene rapporteres konkret for hvordan Livsgledekriteriene følges opp. Rapporten skal
gjøre rede for hvordan de er innarbeidet på systemnivå og gi en oversikt over gjennomførte tiltak.
Det er ønskelig at rapporten avsluttes med opplevd effekt vedr. arbeidet med livsgledekriteriene for
pasienter og ansatte. Rapporten innarbeides årlig fra og med 2022 i Tilstandsrapport helse og
mestring.
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Nytt forslag: Verbalforslag fra Rødt - reduksjon av lønn og godtgjøring for lokalpolitikere,
foreslått av Torunn Arnesen
Lønna til ordfører settes til 80 prosent av stortingsrepresentanters lønn. Øvrige lønninger og
godgjøringer reduseres prosentvis tilsvarende i forhold til denne, som i dag.
Nytt forslag: Verbalforslag nr 1 fra PP - Flytting av middagen til seinere på dagen på sykehjem
og omsorgsboliger, foreslått av Reidun Hagerud
På sykehjemmene og omsorgsboligene i Kongsvinger kommune serveres det middag kl 13.00. Etter
vår mening er dette alt for tidlig. Vi vil arbeide for at middagen flyttes til kl 16.00.
I sin nyttårstale for 5 år siden fortalte daværende statsminister, Erna Solberg, om sykehjem som
hadde flyttet middagen til seinere på dagen. Resultatet var blant annet at sein middag ga økt
aktivitet og bedre ernæring. Også daværende helseminister Bent Høie snakket positivt om det å
flytte middagen.
Det har vist seg at flytting av middagen vil bidra til å forebygge underernæring, og det viser seg at
det vil gi mer ro rundt måltidet, og mindre matsvinn.
Kommunestyret har vedtatt å følge de 9 livsgledekriteriene. Det å ha fokus på måltid og
måltidssituasjon, er en sentral del av disse kriterier.
Tilbakemeldinger etter middagsflytting er blant annet at aktivitetsnivået og matlysten hos
beboerne øker. Dette handler om å ta vare på de eldre og deres livssituasjon.
FORSLAG:
Kommunestyret ber rådmannen om å starte en prosess med formål å etablere en ordning der
middagen på sykehjemmene og omsorgsboligene i Kongsvinger kommune flyttes til seinere på
dagen.
Saken legges frem for politisk behandling innen juni 2022.

Nytt forslag: Verbalforslag nr 2 fra PP - Trivselskoordinator, foreslått av Reidun Hagerud
Flere og flere kommuner ansetter trivselskoordinatorer. Kristiansand kommune har 14 sykehjem og
3 trivselskoordinatorer. En trivselskoordinator kan, slik det f.eks. er lagt opp til her;
- Organisere og legge til rette for varierte, sosiale og kulturelle aktiviteter tilpasset beboernes
behov, individuelt og som gruppe.
- Være kontaktperson for frivillige og samarbeidspartnere, samt koordinere deres innsats.
- Rekruttere og følge opp frivillige.
- Ta initiativ til, og samarbeide med aktuelle aktører i nærmiljøet.
- Være aktivitetsleder på de ulike omsorgssentrene.
- Planlegge program i forhold til årstider og høytider, samt publisere dette.
- Samarbeide med avdelingsledere og ansatte om program av ulike aktiviteter.
FORSLAG:
Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en sak med sikte på å ansette en trivselskoordinator
for våre sykehjem og omsorgsboliger.
Saken legges frem for politisk behandling innen juni 2022.
Nytt forslag: Verbalforslag fra Rødt - om lærlinger, foreslått av Torunn Arnesen
Rådmannen bes se på muligheten for at ungdomsskolen etableres som samarbeidspartner mht
rekruttering av lærlinger i kommunen.
30

Nytt forslag: Verbalforslag fra AP - styrket koordinering av frivillighet, foreslått av Elin Såheim
Bjørkli
Rådmannen legger fram en sak om koordinering av frivilligheten som inneholder:
- Hvordan få større nytte av «Nyby»?
- Hvordan koordinere frivillige på tvers av ulike organiseringer?
- Kan en trivselskoordinator være nyttig for Kongsvinger?
Saken legges fram for komite for helse og mestring innen juni 2022
Begrunnelse: I kommunestyresak 051/21 ble Frivillighetsmeldingen for Kongsvinger 2021-2030 –
Frivilligheten i Kongsvinger – Fri, villig og viktig! vedtatt. Senere har komite for miljø og
samfunnsutvikling behandlet en sak om «Handlingsplan for Frivillighetsmelding 2021-2022» (sak
036/21) der denne ble tatt til orientering. Kommunen har tatt i bruk appen «Nyby» som er verktøy
for å koble frivillige med de som har behov for hjelp eller tjenester. Etter hvert åpner også
Seniorsenteret, selv om det har vært litt problemer som utsetter åpningen. Vi har mye frivillighet i
Kongsvinger og det er bra at mange ønsker å være frivillige hjelpere til et godt fellesskap. Men
samtidig betyr det at vi som kommune har et ekstra ansvar for å legge godt til rette for
koordinering.
Med tanke på at det er mange eldre på institusjoner som trenger opplevelser og aktiviteter, vil det
være behov for å kunne diskutere dette.
Nytt forslag: Budsjettforslag fra posisjonen (H, SP, FRP, KRF, MDG, V), foreslått av Tommy
Smedtorp
Det vises til vedlegget "Budsjettforslag fra posisjonen".
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Nytt forslag: Budsjettforslag fra opposisjonen (AP, PP, SV, R), foreslått av Elin Såheim Bjørkli
Det vises til vedlegget "Budsjettforslag fra opposisjonen".

Votering:
Votering over budsjettforslagene:
Budsjettforslaget med endringer fra SP, H, FrP, KrF, V, MDG ble satt opp mot budsjettforslaget med
endringer fra AP, PP, SV og R.
· Budsjettforslaget med endringer fra SP, H, FrP, KrF, V, MDG ble vedtatt med 17 (H 4,
SP 8, FRP 2, MDG 1, KRF 1, V 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
Votering over verbalforslagene:
· Verbalforslag fra H, SP, FRP, MDG, V, KRF om Søknader offentlige tilskuddsmidler ble
enstemmig vedtatt.
· Verbalforslag fra H, SP, FRP, MDG, V, KRF om Jord- og skogbruksregnskap ble
enstemmig vedtatt.
· Verbalforslag fra H, SP, FRP, MDG, V, KRF om Kommunens institusjoner og
omsorgsbygg ble enstemmig vedtatt.
· Verbalforslag fra H, SP, FRP, MDG, V, KRF om Glåmdal interkommunale brannvesen
(GBI) ble enstemmig vedtatt.
· Verbalforslag fra H, SP, FRP, MDG, V, KRF om Eng ble enstemmig vedtatt.
· Verbalforslag fra H, SP, FRP, MDG, V, KRF om Endret politisk organisering ble
enstemmig vedtatt.
· Verbalforslag fra H, SP, FRP, MDG, V, KRF om Klimabudsjett ble enstemmig vedtatt.
· Verbalforslag fra H, SP, FRP, MDG, V, KRF om Omstilling 2.0 ble vedtatt med 17 (H 4,
SP 8, FRP 2, MDG 1, KRF 1, V 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
· Verbalforslag fra H, SP, FRP, MDG, V, KRF om Oppsplitting gjeld ble enstemmig
vedtatt.
·
·

Verbalforslag fra SV om Barnefattigdom ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag fra SV om Elevers skolehverdag under pandemien falt med med 17 (H 4,
SP 8, FRP 2, MDG 1, KRF 1, V 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.

·

Verbalforslag fra AP om Familiens Hus falt med 17 (H 4, SP 8, FRP 2, MDG 1, KRF 1, V
1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
Verbalforslag fra AP om Livsgledekriteriene satt i system falt med 17 (H 4, SP 8, FRP 2,
MDG 1, KRF 1, V 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
Verbalforslag fra AP om frivillighet falt med 17 (H 4, SP 8, FRP 2, MDG 1, KRF 1, V 1)
mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.

·
·
·
·
·
·

Verbalforslag fra PP om Flytting av middagen til seinere på dagen ble enstemmig
vedtatt.
Verbalforslag fra PP om Trivselskoordinator falt med 17 (H 4, SP 8, FRP 2, MDG 1, KRF
1, V 1) mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
Verbalforslag fra R om Lønn og godtgjøring falt med 30 (H 4, SP 8, FRP 2, MDG 1, KRF
1, V 1, AP 10, PP 3) mot 3 (SV 2, R 1) stemmer.
Verbalforslag fra R om Lærlinger falt med 17 (H 4, SP 8, FRP 2, MDG 1, KRF 1, V 1) mot
16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.

Avsluttende votering:
Budsjettet i sin helhet ble enstemmig vedtatt.
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KS - 102/21 Vedtak:
1. Budsjett og økonomiplan 2022-2025
Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 for Kongsvinger kommune godkjennes, med de føringer
og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av digitalt budsjett og dokument.
2. Driftsrammer
· Driftsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar med 1A bevilgningsoversikt drift med
endringer som fremkommer i tabellen i pkt 11
· Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med 1B bevilgningsoversikt
drift, og vedtas netto på kommunalområde med endringer som fremkommer i
tabellene i punkt 11.
· Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder statlige
tilskudd, lønnsreserven og pensjonsendringer på de enkelte tjenesteområdene.
3. Bundne driftsfond
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. Investeringer
Investeringsrammer i investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med 2A bevilgningsoversikt
investering og 2B bevilgninger investeringer.
5. Driftstilskudd
a. Kommunestyret vedtar en overføring til Revisjon Øst IKS med 2,074 mill. kr i 2022.
b. Kommunestyret vedtar en overføring til Konsek Øst IKS med 0,407 mill. kr i 2022. Det
bevilges også 0,257 mill. kr til kontrollutvalget.
c. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Kongsvinger kirkelige fellesråd med 10,065
mill. kr i 2022.
d. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd til Glåmdal Brannvesen IKS med 21,563 mill.
kroner i 2022.
e. Kommunestyret vedtar et tilskudd til Interkommunalt politisk råd - Regionrådet med,
kr 30,- per innbygger, 0,546 mill kr.
6. Låneopptak
For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:
a. Lån til finansiering av egne investeringer inntil 159,459 mill. kroner.
b. Startlån fra Husbanken til videre utlån inntil 60 mill. kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.
7. Gebyrregulativ
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
2022 vedtas i henhold til foreslått betalingsregulativ. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger
gjøres gjeldende fra 01. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.
Eiendomsgebyr som eiendomsskatt, feiing og renovasjon skal fordeles over 4 terminer i året.
Gebyrer for eiendomsinformasjon endres i tråd med vedlegget «Eiendomsinformasjon gebyr sats
2022».
8. Kassakreditt
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr, som en sikkerhet i forhold til svingninger i
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likviditeten.
9. 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 fire syvendedeler i
2022.
c. Generell skattesats settes til 3,24 ‰. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til
3,24 ‰. Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 2,2 ‰
d. I henhold til eiendomsskattelovens § 7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagte
oversikt.
e. Eiendomsskatten betales i fire terminer i skatteåret.
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
10. Disposisjonsfond
Det vedtas følgende bruk av disposisjonsfond:
Formål
Bredbånd
Science Park
Gang. og sykkelveg Stømner
Områdesikring Politihøgskolen
Sæter
Ekstern bistand
virksomhetsgjennomgang
Investeringer
Totalt

2022
5 000
3 500
500
12 000

2023
5 000
3 500
0
0

2024
5 000
3 500
0
0

2025
5 000
3 500
0
0

500
25 000
46 500

Sum
20 000
14 000
500
12 000
500

25 000
33 500

25 000
33 500

25 000
33 500

100 000
147 000

11. Kommunestyrets endringer i bevilgningsskjemaer:
1A Bevilgningsoversikt - drift
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1B Bevilgninger - drift

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer
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Vedtatte verbalforslag:
12 Søknader offentlige tilskuddsmidler
Både stat og fylke har en rekke muligheter hvor kommunen kan søke tilskuddsmidler. Det er
viktig at disse mulighetene følges opp systematisk og man søker på det som er tilgjengelig.
Kommunestyret ber rådmannen innarbeide gode rutiner for å søke tilskuddsmidler i alle saker
hvor dette er relevant.
13 Jord- og skogbruksregnskap
Kommunestyret bestilte i sak 165/19, samt 119/20, et resultatregnskap for jord, skog og
utmarksbasert næring.
Kommunestyret ber igjen rådmannen om at området jord, skog og utmarksbasert næring
synliggjøres med et eget budsjett og regnskap i kommunens budsjett og økonomiplan fra og
med regnskap 2022 og budsjett 2023. Regnskapet skal synliggjøre inntekter og utgifter og gi
en full oversikt over eiendommenes avkastning.
14 Kommunens institusjoner og omsorgsbygg
Vi har en demografiutvikling hvor kommunens andel eldre stadig vokser og det pågår en
prosess hvor framtidas behov skal defineres og dekkes. Vi er en stor kommune geografisk og
våre innbyggere bor spredt. Pr i dag har vi tjenester også i våre bygder og tettsteder, men
noen enheter er små og det er krevende for best mulig effektiv drift.
Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere utvikling av, og i tilknytning til, kommunens
etablerte institusjoner og omsorgsbygg i prosessen med kommunens fremtidige behov.
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15 Glåmdal interkommunale brannvesen (GBI)
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om ny brannordning til politisk behandling
innen april 2022. Det økonomiske bidraget fra Kongsvinger kommune justeres når
brannordningen er behandlet, og senest i revidert budsjett i juni 2022.
16 Eng
Kommunestyret ber rådmannen etablere blomstereng på noen av de grøntarealene som
driftes av kommunen.
17 Endret politisk organisering
· Arbeidsutvalg for miljø legges ned. Arbeidet med å iverksette klimaplanen vedtatt i
kommunestyresak 52/21 ivaretas av komite for miljø og samfunnsutvikling.
· Rådmannen bes fremme en sak for Komite for miljø og samfunnsutvikling om
etablering av et trafikksikkerhetsutvalg med deltakelse og mandat som vedtatt i
kommunestyresak 50/21 fra 17.6.21. Utvalget skal ha egen ledelse for å sikre framdrift
og systematikk i arbeidet.
18 Klimabudsjett
Kommunestyret setter pris på at rådmannen har levert et klimabudsjett som del av budsjett
og økonomiplan. Den framlagte teksten har likevel ikke preg av å være et budsjett.
Rådmannen bes i sin framtidige rapportering og budsjettering:
Omtale tiltak som har betydning for kommunens klimagassutslipp i klimabudsjettet. Dette
innebærer både tiltak som har positiv og negativ effekt på kommunens utslipp.
Gi et grovt estimat på positive og negative klimavirkninger av nye tiltak i kommunen.
Forholde seg tiltaksdelen av kommunen klimaplan og begrunne valg av tiltak fra tiltakslista i
planen.
19 Omstilling 2.0
Rådmann bes å utvide omstillings- og effektiviseringsarbeidet i Kongsvinger kommune ved å:
· Gjennomgå kvalitet og dimensjonering av ikke-lovpålagte tjenester som utføres av
Kongsvinger kommune, alene eller i samarbeid med andre, for å realisere mulige
effektivitetsgevinster, digitaliseringseffekter og øvrige effekter.
· Gjennomgå dimensjonering og kvalitet i lovpålagte tjenester for å realisere mulige
effektivitetsgevinster, digitaliseringseffekter og øvrige effekter.
· Gjennomgangen skal inneholde en risikovurdering ved å gjøre endringer i
tjenestetilbud.
· Det skal legges opp til en kontinuerlig omstilling- og forbedringsprosess i Kongsvinger
og rådmann bes rapportere årlig til kommunestyret om status i arbeidet som en del av
budsjettprosessen.
· Det bør vurderes å innhente ekstern bistand i arbeidet. Det settes av kr 500.000 til
ekstern bistand i 2022.
20 Oppsplitting gjeld
Kommunestyret ber Rådmannen Legge inn i budsjett dokumentet, en splittet oversikt over
kommunens langsiktige gjeld.
Oversikten skal vise:
Totalsummen på formidlings lån
Totalsummen på formålslån
Totalsummen på forretnings lån
21 Barnefattigdom
496 barn i kommunen lever under fattigdomsgrensa, derfor ber vi rådmannen utrede og legge
fram virksomme tiltak - med eller uten kostnad- for å begrense og bekjempe barnefattigdom i
kommunen. Forslagene legges frem for politisk behandling innen juni 2022.
22 Tidspunkt for middagsservering
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På sykehjemmene og omsorgsboligene i Kongsvinger kommune serveres det middag kl 13.00.
Etter vår mening er dette alt for tidlig. Vi vil arbeide for at middagen flyttes til kl 16.00.
I sin nyttårstale for 5 år siden fortalte daværende statsminister, Erna Solberg, om sykehjem
som hadde flyttet middagen til seinere på dagen. Resultatet var blant annet at sein middag ga
økt aktivitet og bedre ernæring. Også daværende helseminister Bent Høie snakket positivt
om det å flytte middagen.
Det har vist seg at flytting av middagen vil bidra til å forebygge underernæring, og det viser
seg at det vil gi mer ro rundt måltidet, og mindre matsvinn.
Kommunestyret har vedtatt å følge de 9 livsgledekriteriene. Det å ha fokus på måltid og
måltidssituasjon, er en sentral del av disse kriterier.
Tilbakemeldinger etter middagsflytting er blant annet at aktivitetsnivået og matlysten hos
beboerne øker. Dette handler om å ta vare på de eldre og deres livssituasjon.
FORSLAG:
Kommunestyret ber rådmannen om å starte en prosess med formål å etablere en ordning der
middagen på sykehjemmene og omsorgsboligene i Kongsvinger kommune flyttes til seinere
på dagen.
Saken legges frem for politisk behandling innen juni 2022.

103/21 Opsjonsavtale B45 Holtlia/Puttara
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune inngår opsjonsavtale med Nordbohus/Boligpartner (Utbyggerne) for
boligutvikling av område B45 i kommuneplanens arealdel.
Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 117/21
Kongsvinger kommune inngår opsjonsavtale med Nordbohus/Boligpartner (Utbyggerne) for
boligutvikling av område B45 i kommuneplanens arealdel.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 103/21 Vedtak:
Kongsvinger kommune inngår opsjonsavtale med Nordbohus/Boligpartner (Utbyggerne) for
boligutvikling av område B45 i kommuneplanens arealdel.

104/21 Opsjonsavtale B62 Holt
Rådmannens
INNSTILLING
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Kongsvinger kommune inngår vedlagte opsjonsavtale med KOBBL for boligutvikling på Holt.

Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 127/21
Kongsvinger kommune inngår vedlagte opsjonsavtale med KOBBL for boligutvikling på Holt.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 104/21 Vedtak:
Kongsvinger kommune inngår vedlagte opsjonsavtale med KOBBL for boligutvikling på Holt.

105/21 Oppstart av utredningsarbeid – fremtidig fylkestilhørighet
Rådmannens
INNSTILLING
1. Rådmannen i Kongsvinger kommune tar initiativ til en dialog med kommunene i
Kongsvingerregionen gjennom rådmannsutvalget (RU) og representantskapet til
Kongsvingerregionen interkommunalt politisk råd (regionrådet) for å undersøke om
kommunene ønsker å gjennomføre en felles evaluering av dagens fylkestilhørighet og
utrede fremtidig fylkestilhørighet.

2. Rådmannen legger frem forslag til prosess for utredning og undersøker hvilken prosedyre
kommunene må følge dersom det skal søkes om fylkesbytte innen 31.03.2022.

Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 113/21
1. Rådmannen i Kongsvinger kommune tar initiativ til en dialog med kommunene i
Kongsvingerregionen gjennom rådmannsutvalget (RU) og representantskapet til
Kongsvingerregionen interkommunalt politisk råd (regionrådet) for å undersøke om
kommunene ønsker å gjennomføre en felles evaluering av dagens fylkestilhørighet og utrede
fremtidig fylkestilhørighet.
2. Rådmannen legger frem forslag til prosess for utredning og undersøker hvilken prosedyre
kommunene må følge dersom det skal søkes om fylkesbytte innen 31.03.2022.

09.12.2021 Kommunestyret
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Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 105/21 Vedtak:
1. Rådmannen i Kongsvinger kommune tar initiativ til en dialog med kommunene i
Kongsvingerregionen gjennom rådmannsutvalget (RU) og representantskapet til
Kongsvingerregionen interkommunalt politisk råd (regionrådet) for å undersøke om
kommunene ønsker å gjennomføre en felles evaluering av dagens fylkestilhørighet og utrede
fremtidig fylkestilhørighet.
2. Rådmannen legger frem forslag til prosess for utredning og undersøker hvilken prosedyre
kommunene må følge dersom det skal søkes om fylkesbytte innen 31.03.2022.

106/21 Erverv og omdisponering av Holttunet
Rådmannens
INNSTILLING

1. Videre arbeid med å fremskaffe 13 nye sykehjemsplasser for mennesker med
demenssykdom skal ta utgangspunkt i omdisponering og tilpasning av Kongsvinger
boligstiftelse sin eiendom Holttunet.
2. Rådmannen bes fremme en sak til politisk behandling i første møterekke 2022 for å ta
stilling til om prosjektet skal gjennomføres. Saken skal i tillegg omhandle kjøp av
eiendommen, samt kostnader og gjennomføring av ombyggingen.

Innstilling fra Komite for helse og mestring - 24.11.2021 - 022/21
1. Videre arbeid med å fremskaffe 13 nye sykehjemsplasser for mennesker med
demenssykdom skal ta utgangspunkt i omdisponering og tilpasning av Kongsvinger
boligstiftelse sin eiendom Holttunet.
2. Rådmannen bes fremme en sak til politisk behandling i første møterekke 2022 for å ta stilling
til om prosjektet skal gjennomføres. Saken skal i tillegg omhandle kjøp av eiendommen,
samt kostnader og gjennomføring av ombyggingen. I saken skal det også beskrives en
prosess for hvordan nåværende beboere skal ivaretas og gis tilbud om ny bolig.
Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 116/21
1. Videre arbeid med å fremskaffe 13 nye sykehjemsplasser for mennesker med
demenssykdom skal ta utgangspunkt i omdisponering og tilpasning av Kongsvinger
boligstiftelse sin eiendom Holttunet.
2. Rådmannen bes fremme en sak til politisk behandling i første møterekke 2022 for å ta stilling
til om prosjektet skal gjennomføres. Saken skal i tillegg omhandle kjøp av eiendommen,
samt kostnader og gjennomføring av ombyggingen. I saken skal det også beskrives en
prosess for hvordan nåværende beboere skal ivaretas og gis tilbud om ny bolig.

09.12.2021 Kommunestyret
Merknad i sak
Eldrerådet fikk ordet før behandling av saken.
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Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 106/21 Vedtak:
1. Videre arbeid med å fremskaffe 13 nye sykehjemsplasser for mennesker med
demenssykdom skal ta utgangspunkt i omdisponering og tilpasning av Kongsvinger
boligstiftelse sin eiendom Holttunet.
2. Rådmannen bes fremme en sak til politisk behandling i første møterekke 2022 for å ta stilling
til om prosjektet skal gjennomføres. Saken skal i tillegg omhandle kjøp av eiendommen,
samt kostnader og gjennomføring av ombyggingen. I saken skal det også beskrives en
prosess for hvordan nåværende beboere skal ivaretas og gis tilbud om ny bolig.

107/21 Selskapsgjennomgang av Glåmdal brannvesen IKS (GBI) - mandat
Rådmannens
INNSTILLING
1. Eierkommunene Kongsvinger, Grue og Eidskog iverksetter selskapsgjennomgang av GBI iht.
vedlagte mandat.
2. Rådmannen gis i oppdrag – sammen med øvrige eierkommuner og GBI – å sikre fremdrift i
arbeidet.
3. Arbeidet organiseres på formålstjenlig måte (jfr sak om «Interkommunalt samarbeid –
Omstilling og effektivisering). GBI skal la seg representere i arbeidsgruppen med administrativ
ressurs.
4. Det engasjeres ekstern bistand. Kostnaden belastes selskapet.
5. Selskapsgjennomgangen skal ha fremdrift som sikrer at det foreligger en endelig rapport fra
arbeidet innen 30.06.22. Rapporten forelegges eierkommunene for politisk behandling snarest
etter mottak, dog også slik at eierkommunene behandler denne så samtidig som mulig.
6. Rapport fra selskapsgjennomgangen skal omsettes i en omstillingsplan, slik dette er forventet
fra eierkommunene i tidligere vedtak/representantskapsmøte.
7. Tiltak i omstillingsplan skal iverksettes senest 01.01.2023.

Innstilling fra Formannskap - 09.12.2021 - 129/21
1. Eierkommunene Kongsvinger, Grue og Eidskog ber GBI (selskapet) iverksette en
selskapsgjennomgang av selskapet.
Prosessen inneholder tre faser, a) Utredning, b) Eierdialog og C) Implementering
Dette mandatet er en påbygning av sak om «Interkommunalt samarbeid – Omstilling
og effektivisering»
2. Lokal fagforening inviteres til å delta i prosessen.
3. Arbeidet organiseres på formålstjenlig måte i selskapet og gjennomføres av selskapets
styre.
Følgende dokumenter legges til grunn for arbeidet.
· Lov om offentlige anskaffelser
· Selskapets gjeldende selskapsavtale, vedtatt av eierkommunenes
kommunestyrer.
4. Det engasjeres ekstern bistand. Kostnaden belastes selskapet.
5. Selskapsgjennomgangen skal ha fremdrift som sikrer at det foreligger en endelig
rapport fra arbeidet innen 30.06.22. Rapportering om framdrift skjer via selskapets
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ordinære kanaler.
6. Rapporten inklusive omstillingsplan behandles i selskapets organer i løpet av august
2022.
7. Rapporten forelegges eierkommunene til dialog, og avsluttes med en politisk
behandling snarest og i løpet av september 2022.
8. Omstillingsarbeidet starter opp i januar 2023, etter omforent og vedtatt
fremdriftsplan.
9. Rådmann bes komme tilbake til formannskapet dersom det ikke blir likelydende
forslag i eierkommunene.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 107/21 Vedtak:
1. Eierkommunene Kongsvinger, Grue og Eidskog ber GBI (selskapet) iverksette en
selskapsgjennomgang av selskapet.
Prosessen inneholder tre faser, a) Utredning, b) Eierdialog og C) Implementering
Dette mandatet er en påbygning av sak om «Interkommunalt samarbeid – Omstilling
og effektivisering»
2. Lokal fagforening inviteres til å delta i prosessen.
3. Arbeidet organiseres på formålstjenlig måte i selskapet og gjennomføres av selskapets
styre.
Følgende dokumenter legges til grunn for arbeidet.
· Lov om offentlige anskaffelser
· Selskapets gjeldende selskapsavtale, vedtatt av eierkommunenes
kommunestyrer.
4. Det engasjeres ekstern bistand. Kostnaden belastes selskapet.
5. Selskapsgjennomgangen skal ha fremdrift som sikrer at det foreligger en endelig
rapport fra arbeidet innen 30.06.22. Rapportering om framdrift skjer via selskapets
ordinære kanaler.
6. Rapporten inklusive omstillingsplan behandles i selskapets organer i løpet av august
2022.
7. Rapporten forelegges eierkommunene til dialog, og avsluttes med en politisk
behandling snarest og i løpet av september 2022.
8. Omstillingsarbeidet starter opp i januar 2023, etter omforent og vedtatt
fremdriftsplan.
9. Rådmann bes komme tilbake til formannskapet dersom det ikke blir likelydende
forslag i eierkommunene.

108/21 Spillemidler 2021
Rådmannens
INNSTILLING
Ordinære
anlegg
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1.
2.

3.

4.

Søker

Prosjekt

Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune

Tråstad Idrettshall II
Strandpromendaen
aktivitetespark(sparkesykkel,
klatring, parkour,
trampoline,etc.)
Aktiviteter(street plaza)
Vennersberg O-kart sprint

Brandval og
Kongsvinger
Orienteringsklubb
Brandval og
Langerudberget O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb

Nærmiljøanlegg
Søker
Prosjekt
1.

DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
Kongsvinger
kommune

2.
3.

Kostnads- Søknadssum Type
overslag
søknad*
51.875.000
10.000.000
FS

Lagerudberget tursti
Borgeråsrunden 2. tursti

8.250.000

2.000.000

FS

92.500

36.000

FS

272.000

91.000

FS

Kostnadsoverslag Søknadssum
36.396
18.000
25.100
9.000

Boule,Petanque og
Boccia område.
Skansesletta idrettspark

Type
søknad*
N
FS

152.087

FS
76.000

Innstilling fra Komité for miljø- og samfunnsutvikling - 24.11.2021 - 065/21
Ordinære
anlegg
Søker
1.
2.

3.

4.

Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune

Prosjekt

Kostnads- Søknadssum Type
overslag
søknad*
51.875.000
10.000.000
FS

Tråstad Idrettshall II
Strandpromendaen
aktivitetespark(sparkesykkel,
klatring, parkour,
trampoline,etc.)
Aktiviteter(street plaza)
Vennersberg O-kart sprint

Brandval og
Kongsvinger
Orienteringsklubb
Brandval og
Langerudberget O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb

Nærmiljøanlegg
Søker
Prosjekt

8.250.000

2.000.000

FS

92.500

36.000

FS

272.000

91.000

FS

Kostnadsoverslag Søknadssum

Type
søknad*
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1.

DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
Kongsvinger
kommune

2.
3.

Lagerudberget tursti

36.396

Borgeråsrunden 2. tursti

25.100

Boule,Petanque og
Boccia område.
Skansesletta idrettspark

152.087

N
18.000
9.000

FS
FS

76.000

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 108/21 Vedtak:
Ordinære
anlegg
Søker
1.
2.

3.

4.

Kongsvinger
kommune
Kongsvinger
kommune

Prosjekt
Tråstad Idrettshall II
Strandpromendaen
aktivitetespark(sparkesykkel,
klatring, parkour,
trampoline,etc.)
Aktiviteter(street plaza)
Vennersberg O-kart sprint

Brandval og
Kongsvinger
Orienteringsklubb
Brandval og
Langerudberget O-kart
Kongsvinger
Orienteringsklubb

Nærmiljøanlegg
Søker
Prosjekt
1.
2.
3.

DNT Finnskogen
og omegn
DNT Finnskogen
og omegn
Kongsvinger
kommune

Kostnads- Søknadssum Type
overslag
søknad*
51.875.000
10.000.000
FS

Lagerudberget tursti
Borgeråsrunden 2. tursti
Boule,Petanque og
Boccia område.
Skansesletta idrettspark

8.250.000

2.000.000

FS

92.500

36.000

FS

272.000

91.000

FS

Kostnadsoverslag Søknadssum
36.396
18.000
25.100
9.000
152.087

Type
søknad*
N
FS
FS

76.000

109/21 Forskrift om smittekarantene i Kongsvinger kommune
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Rådmannens
INNSTILLING
Kommunestyret vedtar å forlenge virketiden for forskrift om smittekarantene til 10. februar 2022.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 109/21 Vedtak:
Kommunestyret vedtar å forlenge virketiden for forskrift om smittekarantene til 10. februar 2022.

110/21 Møteplan for Kontrollutvalget 2022
Kontrollutvalgets
INNSTILLING
Kommunestyret tar kontrollutvalgets møteplan for 2022 til orientering.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 110/21 Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets møteplan for 2022 til orientering.

111/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022
Kontrollutvalgets
INNSTILLING
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering.

09.12.2021 Kommunestyret

45

Behandling
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 111/21 Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering.
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112/21 Orientering om bestilt undersøkelse - NAV - Vurdering av nytt FRprosjekt i henhold til vedtatt plan
Kontrollutvalgets
INNSTILLING
Kommunestyrets vedtak den 17.12.20 sak 120/20 Plan for forvaltningsrevisjon for 2021-2024 endres
slik at forvaltningsrevisjonsprosjektet rettet mot tilskudd til arbeidsmarkedstiltak (NAV), bortfaller.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Tilleggsforslag fra Høyre, SP, Frp, Krf, V og MdG, foreslått av Øyvind Randmæl—
Warpe
Det bestilles en forvaltningsrevisjon innenfor oppvekst som tar for seg fullføring av videregående
skole med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
·
·

Hvordan jobber Kongsvinger kommune systematisk for å forhindre mobbing i skolen?
Hvordan jobber Kongsvinger Kommune systematisk for å forhindre ufrivillig fravær i barneog ungdomsskolen?

·

Hvordan sikrer Kongsvinger Kommune at elever med ekstra behov får den oppfølgingen de
har krav på?

·

Hvordan jobber Kongsvinger Kommune systematisk med tilpasset opplæring i skolen?

Votering:
Kontrollutvalgets innstilling kombinert med tilleggsforslaget fra Øyvind Randmæl-Warpe, H, ble
enstemmig vedtatt.
KS - 112/21 Vedtak:
Kommunestyrets vedtak den 17.12.20 sak 120/20 Plan for forvaltningsrevisjon for 2021-2024 endres
slik at forvaltningsrevisjonsprosjektet rettet mot tilskudd til arbeidsmarkedstiltak (NAV), bortfaller.
Det bestilles en forvaltningsrevisjon innenfor oppvekst som tar for seg fullføring av videregående
skole med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
· Hvordan jobber Kongsvinger kommune systematisk for å forhindre mobbing i skolen?
· Hvordan jobber Kongsvinger Kommune systematisk for å forhindre ufrivillig fravær i
barne- og ungdomsskolen?
· Hvordan sikrer Kongsvinger Kommune at elever med ekstra behov får den
oppfølgingen de har krav på?
· Hvordan jobber Kongsvinger Kommune systematisk med tilpasset opplæring i skolen?

113/21 Revidering finansreglement
Rådmannens
INNSTILLING
47

Forslag til finansreglement vedtas.

Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 112/21
Forslag til finansreglement vedtas.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 113/21 Vedtak:
Forslag til finansreglement vedtas.

114/21 Revidering av økonomireglement
Rådmannens
INNSTILLING
·

Kommunestyret vedtar forslag til nytt økonomireglement i tråd med ny kommunelov av
22.06.2018.

Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 126/21
· Kommunestyret vedtar forslag til nytt økonomireglement i tråd med ny kommunelov av
22.06.2018.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 114/21 Vedtak:
· Kommunestyret vedtar forslag til nytt økonomireglement i tråd med ny kommunelov av
22.06.2018.

115/21 Vedtekter Kongsvinger kommunale barnehager, revidert for 2022
Rådmannens
INNSTILLING
Reviderte vedtekter for Kongsvinger kommunale barnehager vedtas.
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Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 24.11.2021 - 031/21
Reviderte vedtekter for Kongsvinger kommunale barnehager vedtas.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Nytt forslag: Endringsforslag fra Rødt i punkt 5, foreslått av Torunn Arnesen
Rødt støtter innspill fra FAU Langeland barnehage og foreslår at vedtektene endres slik i punkt 5,
nest siste avsnitt, kulepunkt 2:
«Barn som fyller 1 år i september, oktober, november eller desember det året det søkes om
barnhageplass, har rett til å få plass i barnehagen innen utgangen av den måneden barnet fyller 1 år»
Votering:
· Endringsforslaget fra Torunn Arnesen, R, falt med 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) mot 16 (H 4, SP
7, FRP 2, MDG 1, V 1, KRF 1) stemmer. Ordførers dobbeltstemme avgjorde.
· Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 115/21 Vedtak:
Reviderte vedtekter for Kongsvinger kommunale barnehager vedtas.

116/21 Valg av nye representanter i Samarbeidsutvalg for oppvekst og
læring
Rådmannens
INNSTILLING

Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 24.11.2021 - 030/21
Vedlagt tabell som viser representasjon i Samarbeidsutvalgene vedtas.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 116/21 Vedtak:
Vedlagt tabell som viser representasjon i Samarbeidsutvalgene vedtas.

117/21 Tilstandsrapport for barnevernstjenesten i Kongsvinger kommune
2021, basert på data fra 2020.
49

Rådmannens
INNSTILLING
1. Tilstandsrapporten for barnevernstjenesten tas til orientering.
2. Komiteen og kommunestyret gis orientering om implementeringsarbeidet i henhold til
barneverns- eller oppvekstreformen i juni og ved behandling av tilstandsrapport 2022 i september
2022.
Innstilling fra Komite for oppvekst og læring - 24.11.2021 - 029/21
1. Tilstandsrapporten for barnevernstjenesten tas til orientering.
2. I årlig tilstandsrapport til Kommunestyret inkluderes data om tilsynssaker.
3. Komiteen og kommunestyret gis orientering om implementeringsarbeidet i henhold til
barneverns- eller oppvekstreformen i juni og ved behandling av tilstandsrapport 2022 i
september 2022.
Innstilling fra Formannskap - 01.12.2021 - 114/21
1. Tilstandsrapporten for barnevernstjenesten tas til orientering.
2. I årlig tilstandsrapport til Kommunestyret inkluderes data om tilsynssaker.
3. Komiteen og kommunestyret gis orientering om implementeringsarbeidet i henhold til
barneverns- eller oppvekstreformen i juni og ved behandling av tilstandsrapport 2022 i
september 2022.

09.12.2021 Kommunestyret
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 117/21 Vedtak:
1. Tilstandsrapporten for barnevernstjenesten tas til orientering.
2. I årlig tilstandsrapport til Kommunestyret inkluderes data om tilsynssaker.
3. Komiteen og kommunestyret gis orientering om implementeringsarbeidet i henhold til
barneverns- eller oppvekstreformen i juni og ved behandling av tilstandsrapport 2022 i
september 2022.
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