KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP

Møtedato:

22.03.2017

Møtetid:

Kl. 17:00 - 21:45

Møtested:

Rådhuset, lille festsal

Saksnr.:

019/17-031/17

Medlemmer:
Elin Såheim Bjørkli
Iran Morovati
Ole Martin Knashaug
Sjur Strand
Kjell Arne Hanssen
Eli Wathne
Odd Henning Dypvik
Margrethe Haarr
Stig Holm

Parti
AP
AP
AP
AP
FRP
H
H
SP
UAVH

Av 9 medlemmer møtte 9.
Fra administrasjonen møtte:

Torleif Lindahl, Karin Nagell




Ordfører Sjur Strand, Ap, fratrådte som inhabil ved behandling av sak 028/17.
Varaordfører Margrethe Haarr, Sp, trådte inn som ordfører ved behandling av sak 028/17.





Eli Wathne, H, ble innvilget permisjon kl 21.00, og fratrådte før behandling av sak 031/17.
Iran Morovati, Ap, ble innvilget permisjon kl. 21.00, og fratrådte før behandling av sak 031/17.
Egil Andersen, Ap, trådte inn som varamedlem for Iran Morovati fra kl. 21.00, og deltok under
behandling av sak 031/17.

Underskrifter:

Sjur Arnfinn Strand

SAKLISTE:

Sak nr.

Sakstittel

019/17
020/17
021/17
022/17
023/17
024/17
025/17
026/17
027/17
028/17
029/17
030/17
031/17

Godkjenning av møteprotokoll
Orienteringssaker
Bofellesskap for utviklingshemmede
Planmessig arbeid i barneverntjenesten
Utkast til mandat på digitaliserings- og
effektiviseringsprogrammet
Behandling av ny idrettshall tilknyttet Kongsvinger
ungdomsskole
Anmodning om uttalelse - Kongsvinger Montessoriskole SA søknad etter friskoleloven
Månedsrapportering - februar 2017
Endring av vedtekter og retningslinjer for kommunalt
næringsfond
Kongsvinger Studenthus - etablering av studentboligstiftelse
Søknad om tilskudd etablering av barne- ungdomskorps
Revidert budsjett I-2017
Påskeaktivitet

019/17: Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

22.03.2017 Formannskap
Votering:
Vedtaket var enstemmig.

FS- 019/17 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

020/17: Orienteringssaker
·

Festningshotellene v/Tony Eide

·

Kongsvinger krematorium v/Ole Erik Lindalen

·

Politihøgskolen Sæter

22.03.2017 Formannskap

FS- 020/17 Vedtak:
·

Festningshotellene v/Tony Eide

·

Kongsvinger krematorium v/Ole Erik Lindalen

·

Politihøgskolen Sæter

021/17: Bofellesskap for utviklingshemmede

Rådmannens
INNSTILLING
Det gjennomføres et forprosjekt for nærmere å avklare:
· Utforming, størrelse og innhold i nytt boligbygg
· Kostnader og finansieringsalternativ; lån og tilskudd
· Antatt husleie
· Tjenester og organisering tilknyttet boligene
· Utforming for å ivareta de ansattes sikkerhet
Rådmannen anser lokaliseringsalternativ 1, Puttara, som den beste tomta og anbefaler at
byggeprosjektet oppføres her.

Kongsvinger kommune skal lede forprosjektet og Kongsvinger boligstiftelse skal delta. Det skal
sikres god brukerinvolvering i forprosjektet. Kommunen er økonomisk ansvarlig for kostnadene i
forprosjektet, men kostnadene skal inkluderes i bygge-/ervervskostnadene ved realisering av
forprosjektet.
Forprosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av september 2017.

15.03.2017 Komité for helse- og omsorg
Forslag fra Johan Aas (Frp):
Når innstilling til lokalisering er klar, sendes det til politisk behandling. Eventuell
reguleringsplaner
settes i gang så snart det er mulig.
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

KOMH- 006/17 Vedtak:
Det gjennomføres et forprosjekt for nærmere å avklare:
· Utforming, størrelse og innhold i nytt boligbygg
· Kostnader og finansieringsalternativ; lån og tilskudd
· Antatt husleie
· Tjenester og organisering tilknyttet boligene
· Utforming for å ivareta de ansattes sikkerhet
Når innstilling til lokalisering er klar, sendes det til politisk behandling. Eventuell reguleringsplan settes i
gang så snart det er mulig.
Rådmannen anser lokaliseringsalternativ 1, Puttara, som den beste tomta og anbefaler at
byggeprosjektet oppføres her.
Kongsvinger kommune skal lede forprosjektet og Kongsvinger boligstiftelse skal delta. Det skal
sikres god brukerinvolvering i forprosjektet. Kommunen er økonomisk ansvarlig for kostnadene i
forprosjektet, men kostnadene skal inkluderes i bygge-/ervervskostnadene ved realisering av
forprosjektet.
Forprosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av september 2017.

22.03.2017 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

FS- 021/17 Vedtak:
Det gjennomføres et forprosjekt for nærmere å avklare:
· Utforming, størrelse og innhold i nytt boligbygg
· Kostnader og finansieringsalternativ; lån og tilskudd
· Antatt husleie
· Tjenester og organisering tilknyttet boligene

· Utforming for å ivareta de ansattes sikkerhet
Når innstilling til lokalisering er klar, sendes det til politisk behandling. Eventuell reguleringsplan settes i
gang så snart det er mulig.
Rådmannen anser lokaliseringsalternativ 1, Puttara, som den beste tomta og anbefaler at
byggeprosjektet oppføres her.
Kongsvinger kommune skal lede forprosjektet og Kongsvinger boligstiftelse skal delta. Det skal
sikres god brukerinvolvering i forprosjektet. Kommunen er økonomisk ansvarlig for kostnadene i
forprosjektet, men kostnadene skal inkluderes i bygge-/ervervskostnadene ved realisering av
forprosjektet.
Forprosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av september 2017.

022/17: Planmessig arbeid i barneverntjenesten

Rådmannens
INNSTILLING
Komitéen støtter rådmannens tiltak og sender saken til behandling i formannskapet før
kommunestyret

16.03.2017 Komité for oppvekst
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

KOMO- 014/17 Vedtak:
Komitéen støtter rådmannens tiltak og sender saken til behandling i formannskapet før
kommunestyret

22.03.2017 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

FS- 022/17 Vedtak:
Komitéen støtter rådmannens tiltak og sender saken til behandling i formannskapet før
kommunestyret

023/17: Utkast til mandat på digitaliserings- og effektiviseringsprogrammet

Rådmannens
INNSTILLING
Digitaliserings- og effektiviseringsprogrammet får en ramme på kr 2.500.000,- til ekstern bistand og
frikjøp av interne ressurser, for å sikre en smidig gjennomføring og raskere gevinstrealisering.
Tiltaket finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

22.03.2017 Formannskap
Odd Henning Dypvik, H, foreslo:
Saken utsettes. Rådmannen bes fremme saken på nytt, med konkretisering av
·

prosjektets mandat, herunder leveranser, økonomisk ramme og tidsplan

·

om det bør ansettes en digitaliseringsansvarlig som også kan jobbe med digitalisering i et
lengre perspektiv

·

forholdet mellom programmet og HIKT, både i prosjektfasen og i driftsfasen

Forslaget falt med 4 (H 2, Frp 1, Uavh 1) mot 5 (Ap 4, Sp 1) stemmer.
Elin Såheim Bjørkli, Ap, foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling:
Formannskapet holdes orientert om framdrift.
Votering:
Innstillingen ble gjort med 7 (Ap 4, Sp 1, Frp 1, Uavh 1) mot 2 (H) stemmer.

FS- 023/17 Vedtak:
Digitaliserings- og effektiviseringsprogrammet får en ramme på kr 2.500.000,- til ekstern bistand og
frikjøp av interne ressurser, for å sikre en smidig gjennomføring og raskere gevinstrealisering.
Tiltaket finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
Formannskapet holdes orientert om framdrift.

024/17: Behandling av ny idrettshall tilknyttet Kongsvinger ungdomsskole

Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune vedtar at opsjonen vedrørende idrettshall tilknyttet Kongsvinger
Ungdomsskole utløses og at det bygges en full idrettshall (23x44 m).
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå en avtale med Hedmark fylkeskommune om leie av
halltid i ny idrettshall.
3. Hvis Hedmark fylkeskommune beslutter å leie halltid av en privat aktør, bygger
Kongsvinger kommune en basishall (23x23 m) tilknyttet Kongsvinger ungdomsskole.
4. Finansiering i henhold til punktene over:

Basishall (23*23m)
Pris eks
mva
Mva
Pris inkl
mva
Spillemidler
Mva komp /
Ordinær
mva
refusjon
Låneopptak

26 500

Stor hall (23*44
m)
41 500

6 625
33 125

10 375
51 875

4 000
6 625

7 000
10 375

22 500

34 500

Tall i hele
1000

Ved bygging av stor hall (23*44 m) vil Hedmark Fylkeskommune faktureres leie.

16.03.2017 Komité for oppvekst
Endringsforslag fra Kjell Arne Hanssen (Frp):
Punkt 3 i rådmannens forslag slettes.
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

KOMO- 017/17 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune vedtar at opsjonen vedrørende idrettshall tilknyttet Kongsvinger
Ungdomsskole utløses og at det bygges en full idrettshall (23x44 m).
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå en avtale med Hedmark fylkeskommune om leie av
halltid i ny idrettshall.
3. Finansiering i henhold til punktene over:

22.03.2017 Formannskap
Votering:

Innstillingen er enstemmig.

FS- 024/17 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune vedtar at opsjonen vedrørende idrettshall tilknyttet Kongsvinger
Ungdomsskole utløses og at det bygges en full idrettshall (23x44 m).
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå en avtale med Hedmark fylkeskommune om leie av
halltid i ny idrettshall.
3. Finansiering i henhold til punktene over:

025/17: Anmodning om uttalelse - Kongsvinger Montessoriskole SA - søknad etter
friskoleloven

Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommunestyre anser at etablering av Kongsvinger Montessoriskole vil medføre
vesentlige negative konsekvenser for den offentlige skolen, både skolefaglig og økonomisk, og
ønsker ikke å gi sin tilslutning til en slik etablering.
Kongsvinger kommune ønsker ikke å legge til rette for friskoledrift i Kongsvinger by. En ønsker
derfor ikke å leie ut eller selge kommunale bygninger til det formål å drive friskole.
Kongsvinger kommunestyre legger klausul på at når Holt ungdomsskole slås sammen med Tråstad
ungdomsskole og Roverud ungdomsskole til Kongsvinger ungdomsskole, så skal ikke lokalene
benyttes til skolevirksomhet.
Saksfremlegget med vedtak er å betrakte som uttalelse til Utdanningsdirektoratet.

16.03.2017 Komité for oppvekst
Votering:
Innstillingen ble gjort med 5 (H 1, Sp 1,, Ap 3) mot 1 (Frp) stemmer.

KOMO- 016/17 Vedtak:
Kongsvinger kommunestyre anser at etablering av Kongsvinger Montessoriskole vil medføre
vesentlige negative konsekvenser for den offentlige skolen, både skolefaglig og økonomisk, og
ønsker ikke å gi sin tilslutning til en slik etablering.
Kongsvinger kommune ønsker ikke å legge til rette for friskoledrift i Kongsvinger by. En ønsker
derfor ikke å leie ut eller selge kommunale bygninger til det formål å drive friskole.
Kongsvinger kommunestyre legger klausul på at når Holt ungdomsskole slås sammen med Tråstad
ungdomsskole og Roverud ungdomsskole til Kongsvinger ungdomsskole, så skal ikke lokalene
benyttes til skolevirksomhet.
Saksfremlegget med vedtak er å betrakte som uttalelse til Utdanningsdirektoratet.

22.03.2017 Formannskap
Odd Henning Dypvik, H, foreslo:
Kongsvinger kommune har ingen merknad til søknaden fra Kongsvinger Montesorriskole SA.
Votering:
Innstillingen ble gjort med 5 (Ap 4, Sp 1) mot 4 (H 2, Frp 1, Uavh 1) stemmer.

FS- 025/17 Vedtak:
Kongsvinger kommunestyre anser at etablering av Kongsvinger Montessoriskole vil medføre
vesentlige negative konsekvenser for den offentlige skolen, både skolefaglig og økonomisk, og
ønsker ikke å gi sin tilslutning til en slik etablering.
Kongsvinger kommune ønsker ikke å legge til rette for friskoledrift i Kongsvinger by. En ønsker
derfor ikke å leie ut eller selge kommunale bygninger til det formål å drive friskole.
Kongsvinger kommunestyre legger klausul på at når Holt ungdomsskole slås sammen med Tråstad
ungdomsskole og Roverud ungdomsskole til Kongsvinger ungdomsskole, så skal ikke lokalene
benyttes til skolevirksomhet.
Saksfremlegget med vedtak er å betrakte som uttalelse til Utdanningsdirektoratet.

026/17: Månedsrapportering - februar 2017

Rådmannens
INNSTILLING
Legges fram uten innstilling.

22.03.2017 Formannskap
Formannskapet foreslo:
Månedsrapport februar 2017 tas til orientering.
Votering:

Vedtaket var enstemmig.

FS- 026/17 Vedtak:
Månedsrapport februar 2017 tas til orientering.

027/17: Endring av vedtekter og retningslinjer for kommunalt næringsfond

Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter for næringsfondet.
2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for næringsfondet.
3. Næringshenvendelser som ikke kan behandles på delegert myndighet skal behandles av
komité for næring, kultur og miljø.

22.03.2017 Formannskap
Elin Såheim Bjørkli, Ap, foreslo:
Saken utsettes. Sendes først til komite for næring, kultur og miljø for behandling.
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

FS- 027/17 Vedtak:
Saken utsettes. Sendes først til komite for næring, kultur og miljø for behandling.

028/17: Kongsvinger Studenthus - etablering av studentboligstiftelse

Rådmannens
INNSTILLING
*
1. Kongsvinger kommune etablerer Kongsvinger Studenthus som studentboligstiftelse
sammen med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger.
2. Kongsvinger kommune går inn med 100.000 kroner i stiftelseskapital.
3. Det nedsettes et styre sammensatt som beskrevet i utkast til vedtekter.

22.03.2017 Formannskap
Ordfører Sjur Strand fratrådte som inhabil ved behandling av saken.
Varaordfører Margrethe Haarr trådte inn som ordfører ved behandling av saken.
Administrasjonen ønsket å tillegge i punkt 2:
Innarbeides i revidert budsjett I-2017.
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

FS- 028/17 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune etablerer Kongsvinger Studenthus som studentboligstiftelse
sammen med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger.
2. Kongsvinger kommune går inn med 100.000 kroner i stiftelseskapital. Innarbeides i revidert
budsjet I-2017.
3. Det nedsettes et styre sammensatt som beskrevet i utkast til vedtekter.

029/17: Søknad om tilskudd etablering av barne- ungdomskorps

Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune gir et tilskudd på kr. 160.000 til etablering av et barne- og
ungdomskorps i Kongsvinger. Tiltaket finansieres ved bruk av bundet driftsfond ca kr
24.000 og det resterende ca kr 136.000 innarbeides i revidert budsjett I – 2017.
2. Tilskuddet skal benyttes til investering i instrumenter, notemateriell, medlemskap i
Norges Musikkorps forbund. Inntil kr. 45.000 av tilskuddet kan benyttes til instruksjon og
promotering i skolene.
3. Ved en eventuell oppløsning av korpset tilfaller instrumentene og note materiellet
Kongsvinger kommune.

15.03.2017 Komite for kultur, miljø og integrering
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

KMI- 006/17 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune gir et tilskudd på kr. 160.000 til etablering av et barne- og
ungdomskorps i Kongsvinger. Tiltaket finansieres ved bruk av bundet driftsfond ca kr 24.000
og det resterende ca kr 136.000 innarbeides i revidert budsjett I – 2017.
2. Tilskuddet skal benyttes til investering i instrumenter, notemateriell, medlemskap i Norges
Musikkorps forbund. Inntil kr. 45.000 av tilskuddet kan benyttes til instruksjon og

promotering i skolene.
3. Ved en eventuell oppløsning av korpset tilfaller instrumentene og note materiellet
Kongsvinger kommune.

22.03.2017 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

FS- 029/17 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune gir et tilskudd på kr. 160.000 til etablering av et barne- og
ungdomskorps i Kongsvinger. Tiltaket finansieres ved bruk av bundet driftsfond ca kr 24.000
og det resterende ca kr 136.000 innarbeides i revidert budsjett I – 2017.
2. Tilskuddet skal benyttes til investering i instrumenter, notemateriell, medlemskap i Norges
Musikkorps forbund. Inntil kr. 45.000 av tilskuddet kan benyttes til instruksjon og
promotering i skolene.
3. Ved en eventuell oppløsning av korpset tilfaller instrumentene og note materiellet
Kongsvinger kommune.

030/17: Revidert budsjett I-2017

Rådmannens
INNSTILLING
1.Følgende endringer i driftsbudsjettet vedtas:

2. Følgende endringer i investeringsbudsjettet vedtas:

22.03.2017 Formannskap
Margrethe Haarr, Sp, foreslo på vegne av Ap og Sp:
Tidligere behandlet:
- tilskudd etablering barn- og unge korps: 136000,- etablering av Kongsvinger studenthus (stiftelseskapital): 100000,- digitaliserings og effektiviseringsprogrammet: 1 250 000,Nye tiltak:
- støtte søknaden om "vind i håret" : 15000,- midler satt av til næringsutvikling: 2 000 000,- Visit Kongsvinger regionen (økning fra 10,- til 30,- per innbygger): 360000,Endringene dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfondet.

Votering:
Punkt 1-3, 1. avsnitt ble gjort enstemmig.
Punkt 3, 2. avsnitt, strekpunkt 1 ble gjort enstemmig.
Punkt 3, 2 avsnitt, strekpunkt 2 og 3 ble gjort med 5 (Ap 1, Sp 1) mot 4 (H 2, Uavh 1, Frp 1) stemmer.

FS- 030/17 Vedtak:
1.Følgende endringer i driftsbudsjettet vedtas:

2.Følgende endringer i investeringsbudsjettet vedtas:

3. Tidligere behandlet:- tilskudd etablering barn- og unge korps: 136000,-- etablering av
Kongsvinger studenthus (stiftelseskapital): 100000,-- digitaliserings og
effektiviseringsprogrammet: 1 250 000,-Nye tiltak: - støtte søknaden om "vind i håret" : 15000,-midler satt av til næringsutvikling: 2 000 000,- - Visit Kongsvinger regionen (økning fra 10,- til
30,- per innbygger): 360000,- Endringene dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfondet.

031/17: Påskeaktivitet
Ingen

22.03.2017 Formannskap
Eli Wathne, H, ble innvilget permisjon før behandling av saken.
Iran Morovati, Ap, ble innvilget permisjon før behandling av saken.
Egil Andersen, Ap, trådte inn som varamedlem for Iran Morovati før behandling av saken.
Ole Martin Knashaug, Ap, foreslo:
Barn under 16 år får gratis adgang til Kongsbadet når denne er åpen i perioden fra 10.04.17-17.04.17.
Dette for å gi barn under 16 år et aktivitetstilbud i påsken 2017. Tiltaket dekkes innenfor
Kongsbadets budsjettramme.
Votering:
Vedtaket var enstemmig.

FS- 031/17 Vedtak:
Barn under 16 år får gratis adgang til Kongsbadet når denne er åpen i perioden fra 10.04.17-17.04.17.
Dette for å gi barn under 16 år et aktivitetstilbud i påsken 2017. Tiltaket dekkes innenfor
Kongsbadets budsjettramme.

