KONGSVINGER KOMMUNE
MØTEBOK FOR FORMANNSKAP

Møtedato:

19.04.2017

Møtetid:

Kl. 17:45 - 18:55

Møtested:

Rådhuset, lille festsal

Saksnr.:

032/17 – 039/17

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 og Karin Nagell

Utlevert i møte:

Underskrifter:
Sjur A. Strand

Månedsrapport for mars 2017

SAKLISTE:

Sak nr.

Sakstittel

032/17
033/17
034/17
035/17

Godkjenning av møteprotokoll
Orienteringssaker
Retningslinjer partssamarbeid
Utvidelse av Hedmark IKT- samarbeidet med Sør-Odal
kommune
Månedsrapportering - mars 2017
Kongsvinger og omegns barnehjemslegat - Sletting
Gatelys Norvald Strands veg
Økonomisk ramme for arrangement ved Sommertoget 2017

036/17
037/17
038/17
039/17

SKAL BEHANDLES I
Utvalg

Møtedato

Saksnr

Formannskap

19.04.2017

032/17

Saksansv.:

Hilde Th. Sundbye

Godkjenning av møteprotokoll
Vedlegg:
Protokoll - Formannskap - 22.03.2017

Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

19.04.2017 Formannskap

Votering:
Vedtaket var enstemmig

FS- 032/17 Vedtak:

Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

Arkiv:
17/1055

Arkivsaknr.:
K1 - 033

SKAL BEHANDLES I
Utvalg

Møtedato

Saksnr

Formannskap

19.04.2017

033/17

Saksansv.:

Hilde Th. Sundbye

Arkiv:
17/1055

Arkivsaknr.:
K1 - 033

Orienteringssaker
·
·

Finnskogen Regionalpark v/Herdis Bragelien
Bondelagets våraksjon 2017 v/ Anne-Lise Brenna Ording, Brandval og Vinger
Bondelag

19.04.2017 Formannskap

FS- 033/17 Vedtak:

·
·

Finnskogen Regionalpark v/Herdis Bragelien
Bondelagets våraksjon 2017 v/ Anne-Lise Brenna Ording, Brandval og Vinger
Bondelag

SKAL BEHANDLES I
Utvalg

Møtedato

Saksnr

Administrasjonsutvalget

19.04.2017

002/17

Formannskap

19.04.2017

034/17

Saksansv.:

Tove Feltman Hendnes

Arkiv:
17/946

Arkivsaknr.:
K1 - 032

Retningslinjer partssamarbeid
Vedlegg:
Partssamarbeid
Drøftingsreferat 150317

Rådmannens
INNSTILLING
Retningslinjer for partssamarbeid vedtas som styringsverktøy for samarbeidet mellom arbeidsgiver- og
arbeidstakerrepresentanter i Kongsvinger kommune. Retningslinjene kan justeres av rådmannen etter
drøfting med de tillitsvalgte.

19.04.2017 Administrasjonsutvalget

Fagforbundet foreslo:
Når 3 medlemmer krever det, skal det være møte i Administrasjonsutvalget.
Odd Henning Dypvik, H, foreslo:
Pkt. 3-6 i reglementet kan justeres etter drøfting med tillitsvalgte.
Votering:
Innstillingen er enstemmig

ADM- 002/17 Vedtak:
Retningslinjer for partssamarbeid vedtas som styringsverktøy for samarbeidet mellom arbeidsgiver- og
arbeidstakerrepresentanter i Kongsvinger kommune. Retningslinjene kan justeres av rådmannen etter
drøfting med de tillitsvalgte.

Når 3 medlemmer krever det, skal det være møte i Administrasjonsutvalget.
Pkt. 3-6 i reglementet kan justeres etter drøfting med tillitsvalgte.

19.04.2017 Formannskap

Votering:
Vedtaket var enstemmig.

FS- 034/17 Vedtak:
Retningslinjer for partssamarbeid vedtas som styringsverktøy for samarbeidet mellom arbeidsgiver- og
arbeidstakerrepresentanter i Kongsvinger kommune. Retningslinjene kan justeres av rådmannen etter
drøfting med de tillitsvalgte.

Når 3 medlemmer krever det, skal det være møte i Administrasjonsutvalget.
Pkt. 3-6 i reglementet kan justeres etter drøfting med tillitsvalgte.

Saksopplysninger:
Det har oppstått ønske om å etablere retningslinjer for samarbeidet mellom folkevalgte og
administrative arbeidsgiverrepresentanter og ansattrepresentanter. Bakgrunnen er at de tillitsvalgte har
opplevd at involveringen i den årlige strategi- og budsjettprosessen ikke har vært god nok. Høsten
2016 ble det tatt initiativ til å forbedre dette, og det ble gjennomført en samarbeidsprosessene som
partene var fornøyd med. Det var også behov for å revidere eksisterende retningslinjer for
administrasjonsutvalget og legge disse inn de nye retningslinjene. Administrasjonsutvalget er det
partssammensatte utvalget som sikrer de ansatte medinnflytelse i overordnede saker om forholdet
mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunens ansatte.

Vedlegg:
Rådmannen la 15. mars 2017 fram forslag til retningslinjer for partssamarbeid til drøfting for de
tillitsvalgte, jfr vedlagte referat. På drøftingsmøtet deltok varaordfører, rådmann og HR-sjef samt
representanter for de største fagforeningene. Det var enighet om at dokumentet er et første forsøk på å
trekke opp linjene til et mer systematisk samarbeid spesielt når det gjelder strategi- og
budsjettprosessen, og det kan bli nødvendig med justeringer. De tillitsvalgte var også fornøyd med at
øvrige samarbeidsarenaer- og roller var beskrevet i dokumentet. Det kom også fram på drøftingsmøtet
at de nyetablerte informasjonsmøtene mellom kommunalsjefer og tillitsvalgte er på plass i all
hovedsak og fungerer godt. Det var videre enighet om at saken sendes til administrasjonsutvalget og
deretter til formannskapet for endelig behandling.

Vurdering:
Retningslinjene beskriver alle samarbeidsarenaer som lov- og avtaleverk legger opp til, og hvilke
rettigheter og plikter partene har. Henvisning til bakenforliggende tariffavtale og lovregel er angitt for
hvert punkt. Dokumentet oppsummerer på denne måten på en kortfattet måte samarbeidsstrukturen
mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene i kommunen. Det egner seg godt til informasjon
og opplæring av ansatte, tillitsvalgte og ledere på alle nivåer. Fordi retningslinjene er ferske og flere
prosesser ikke er tilstrekkelig utprøvd, kan det være nødvendig med justeringer underveis. Mindre
justeringer bør kunne gjøres av rådmannen etter drøfting med de tillitsvalgte.

SKAL BEHANDLES I
Utvalg

Møtedato

Saksnr

Formannskap

19.04.2017

035/17

Kommunestyret

Saksansv.:

Rune Lund

Arkiv:
11/6004

Arkivsaknr.:
K1 - 056, K3 - &10

Utvidelse av Hedmark IKT- samarbeidet med Sør-Odal kommune
Vedlegg:
Vedlegg 1 Vedtekter for Hedmark IKT
Vedlegg 2 Ny Samarbeidsavtale Hedmark IKT
Vedlegg 3 Forespørsel om deltakelse for Sør-Odal kommune
Vedlegg 4 Vedtak styremøte HIKT
Vedlegg 5 Styrets beslutningsgrunnlag

Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommunestyre slutter seg til at det interkommunale samarbeidet Hedmark IKT
utvides til å omfatte Sør-Odal kommune.
2. Kommunestyret godkjenner vedtektene slik det fremgår av vedlegg 1.
3. Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen slik det fremgår av vedlegg 2.
4. Utvidelsen trer i kraft fra 25.02.2018.
5. Vedtaket er fattet under forutsetning av at pkt 1-4 vedtas likelydende i alle
deltakerkommunene.

19.04.2017 Formannskap

Votering:
Innstillingen er enstemmig

FS- 035/17 Vedtak:

1. Kongsvinger kommunestyre slutter seg til at det interkommunale samarbeidet Hedmark IKT
utvides til å omfatte Sør-Odal kommune.
2. Kommunestyret godkjenner vedtektene slik det fremgår av vedlegg 1.
3. Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen slik det fremgår av vedlegg 2.
4. Utvidelsen trer i kraft fra 25.02.2018.
5. Vedtaket er fattet under forutsetning av at pkt 1-4 vedtas likelydende i alle
deltakerkommunene.

Saksopplysninger:
Hedmarken IKT ble etablert som et interkommunalt samarbeid mellom Hamar, Stange og Løten 1.
januar 2006. Samarbeidet ble med virkning fra 1. januar 2011 utvidet til å omfatte kommunene NordOdal, Kongsvinger og Grue. Elverum kommune og Sør-Odal kommune besluttet i 2011 å ikke delta i
samarbeidet.
Sør-Odal kommune har henvendt seg til Hedmark IKT med en anmodning om å bli innlemmet i
samarbeidet med virkning fra 25. februar 2018. Sør-Odal kjøper i dag IKT- driftstjenester fra privat
leverandør. Sør-Odal består av 7800 innbyggere og har begrunnet sin anmodning med at kommunen
har et utstrakt tjenestesamarbeid med Kongsvinger og Nord-Odal, og at det er grunn til å tro at dette
samarbeidet vil øke fremover. Kommunen mener derfor de er tjent med et mer forpliktende samarbeid
med sine nabokommuner på IKT-siden.
Styret i Hedmark IKT fattet ved behandling av saken 11. mars 2016 følgende vedtak:
«Styret er positive til at Sør-Odal innlemmes i Hedmark IKT-samarbeidet, dersom det kommer et
politisk vedtak om at Sør-Odal ønsker dette. Det er en forutsetning at Sør-Odal kommune tar de
nødvendige investeringer for å passe inn i vår plattform, og at Hedmark IKT henter ut en økonomisk
gevinst av utvidelsen.»
Styret behandlet den 30. september 2016 saken på ny, etter at Sør-Odal kommune den 21. juni 2016
hadde behandlet saken i kommunestyret. Styret i Hedmark IKT fattet etter det følgende vedtak:
«Styret godkjenner beslutningsgrunnlaget, slik det er presentert i styremøtet. Saken legges frem for
politisk behandling i hver av eierkommunene i løpet av høsten 2016.»
Styrets beslutningsgrunnlag følger som vedlegg 5.

Vurdering:
Hedmark IKT uttaler i sitt beslutningsgrunnlag at «Den omfattende digitaliseringen i samfunnet, vil i
langt større grad enn hittil også påvirke kommuner. …………..En utvidelse av HIKT vil gi flere til å
dele kostnadene for denne utviklingen, og gi mulighet for en enda mer automatisert drift for å frigi
ressurser til utviklingsarbeid. Digitaliseringen må baseres på robuste løsninger, som er enkle å drifte
og enkle å videreutvikle. Standardiserte løsninger for flest mulig kommuner gir robuste løsninger og
optimalisering av driftskostnader, mens skreddersøm gir sårbare og komplekse løsninger med høye
driftskostnader.
HIKT ser det som sin oppgave å ha en ledende rolle i å utvikle sine kommuners IKT-løsninger i takt
med digitaliseringen av samfunnet. Gode og effektive løsninger på dette området, vil legge til rette for
store gevinstmuligheter i hver kommune i form av selvbetjeningsløsninger og mindre tid til manuell
saksbehandling.»

Økonomi
Hedmark IKT har uttalt følgende når det gjelder økonomi:
«Den samlede effekten av nye verktøyer og økede volumer er beregnet til å bidra til:
· Driftspris for den enkelte PC og det enkelte nettbrett antas å bli noe redusert i løpet av 2017
og 2018. Med Sør-Odals volumer tatt i betraktning, antar vi det er mulig å oppnå en samlet
reduksjon på 5-10 %. En årlig besparelse i størrelsesorden kr. 1.500.000.
· Kostnaden for den sentrale serverparken er budsjettert til kr. 24.596.196 i 2016. En utvidelse
med Sør-Odal kommune vil kun utgjøre en økning på ca. kr. 1.000.000. Dette tilsvarer en
samlet gevinst på over kr. 1.200.000 pr. år.
· HIKT er forpliktet til å levere 2.800 timer til prosjektledelse/prosjektdeltagelse pr. år uten
ekstra kostnad for kommunene i dag. Dette vil vi være i stand til å utvide til 3.600 timer fra
og med 2018 ved en innlemmelse av Sør-Odal kommune i samarbeidet, en økning på 800
timer (800 konsulenttimer i det åpne markedet tilsvarer i dag ca. 1. mill. kroner).

Utvidelsen med Sør-Odal kommune vil samlet gi en årlig gevinst på 3,5 til 4,0 millioner. Det er da tatt
utgangspunkt i at Sør-Odals volumer tilsvarer en økning på 8,2 % i forhold til innbyggertallet for
dagens seks kommuner.»
Investeringer:
Det vil ikke kreve noen investeringer eller kostnader for dagens 6 kommuner å innlemme Sør-Odal
kommune. Sør-Odal kommune forplikter seg til å gjøre nødvendige investeringer i løpet av 2017, slik
at de enkelt kan fases inn HIKTs infrastruktur (serverpark, lagringsløsning, backup-løsning,
bredbåndsnettverk etc.) før en endelig innfasing pr. 25. februar 2018.»
Rådmannens anbefaling
Rådmannen støtter vurderingen fra Hedmark IKT og anbefalingen om en utvidelse mot Sør-Odal.
Omfattende og økende digitalisering av samfunnet, samt krav til effektivisering, stiller store krav til
kommunen, blant annet innenfor velferdsteknologi, automatisering og selvbetjeningsløsninger. Dette
er krevende både med tanke på investeringer, krav til kompetanse og robuste fagmiljøer. En utvidelse
av Hedmark IKT er en naturlig følge av disse utviklingstrekkene, selv om Sør-Odal kommune er en
forholdsvis liten kommune.
Rådmannen ser også mulige ulemper ved en utvidelse. Flere eiere kan bidra til at beslutningsprosesser
blir mer krevende. Det er i dag utfordrende å få til felles løsninger på alle plattformer og flere eiere
kan vanskeliggjøre dette ytterligere. Geografisk avstand kan også være en utfordring, men
beliggenheten mellom deltakerne i Sør-fylket og på Hedmarken gjør at dette ikke vil være av vesentlig
betydning.
Felles digitaliseringsstrategi for deltakerne i samarbeidet, forankring på rådmannsnivå ved at
deltakerne er representert med rådmenn i styret, samt mulighet for ulik investeringstakt på en del
områder, gjør likevel at fordelene ved en utvidelse oppveier ulempene.
Rådmannen anbefaler at Hedmark IKT utvides til å omfatte Sør-Odal kommune.
En utvidelse av Hedmark IKT til å omfatte Sør-Odal krever endring i samarbeidets vedtekter og
samarbeidsavtale. Innholdet i dagens vedtekter og samarbeidsavtale er i det vesentlige opprettholdt
med følgende endringer:
Vedtektene:
§ 1: Samarbeidet er utvidet til å omfatte Sør-Odal
§ 5: Innskudd og eierandel
Ved etableringen av samarbeidet har dagens deltakere gått inn med en etableringskostnad i tillegg til at
det er opparbeidet fond. Det er lagt inn i vedtektene at Sør-Odal ved inntreden i samarbeidet skal

betale inn en forholdsmessig andel til reservefondet basert på innbyggertall og verdien på fondet pr
01.01.2018.
Fondet beløper seg pr 31.12.2016 til ca 3,8 mill. Basert på budsjettet for 2017 anslår Hedmark IKT at
fondet vil øke med ca 1,5 mill til ca 5,3 mill kr pr 1.1.2018. For Sør-Odal vil innbetalingen til fondet
utgjøre ca. kr 500 000, men endelig beløp vil avhenge av regnskapstall for 2017. I stedet for å
forpliktelse seg til en etableringskostnad i selskapet forplikter Sør-Odal seg til å investere i nødvendig
infrastruktur i forkant av utvidelsen. Dette er regulert i samarbeidsavtalen. Se under.
Nye eierandeler basert på folketallet pr 1.1.2017 vil være som følger:

Eierandeler skal årlig justeres i forhold til folketallet pr 01.01.
§ 11 Daglig leder
Det er inntatt en presisering i vedtektene om at daglig leders fullmakter innenfor personalområdet må
utøves innenfor de rammer som følger av delegeringsreglementet til Hamar kommune. Dette har ikke
sammenheng med utvidelsen, men er en følge av de justeringen som ble foretatt i organisasjonsformen
i 2017, som en oppfølgning av forvaltningsrevisjonen som tidligere er gjennomført i Hedmark IKT.
§ 15 Ikrafttredelse
Sør-Odal har i dag avtale med privat leverandør av IKT- driftstjenester. Utvidelsen vil tre i kraft fra
25.02.2018 når avtalen med dagens leverandør utløper.
For øvrig er det kun gjort noen språklige forenklinger og rettet skrivefeil.
Samarbeidsavtalen:
1. pkt 1
2. Avtalen er utvidet til å omfatte Sør-Odal og det er tatt inn en forutsetning om at omsetningen til
andre ikke kommer i strid med bestemmelsene utvidet egenregi i anskaffelsesforskriften.
Pkt 4
Sør-Odal har én ansatt innenfor IKT-drift. Ansettelsesforholdet vil bli overført til Hamar kommune
ved en innlemming av Sør-Odal i samarbeidet.
Pkt 5
Det er tatt inn en presisering av dagens praksis hvor det fremgår at kostnader som ikke naturlig
reflekteres av bruk eller innbyggertall, fakturers likt pr deltaker i samarbeidet.
Det er presisert at Sør-Odal forplikter seg til å gjøre investeringer i nødvendig infrastruktur i løpet av
2017, slik at de enkelt kan fases inn i Hedmark IKT. Dette omfatter serverpark, lagringsløsning, back
up løsning, bredbåndsnettverk etc.
Øvrige endringer i avtalen innebærer ingen realitetsendringer. Enkelte bestemmelser er fjernet da de
ikke lenger er aktuelle.
Delegering:
Som en oppfølgning av deltakernes beslutning om å tilpasse Hedmark IKT slik at det ikke er et eget

rettssubjekt, er det presisert at arbeidsgiverfunksjonen ligger til Hamar kommune. Det bør derfor
delegeres fullmakt til rådmannen til utøve arbeidsgiverfunksjonen. Denne vil bli videredelegert til
styret.

SKAL BEHANDLES I
Utvalg

Møtedato

Saksnr

Formannskap

19.04.2017

036/17

Saksansv.:

Karin Nagell

Arkiv:
16/2680

Månedsrapportering - mars 2017
Vedlegg:
Notat månedsrapportering mars 2017

Rådmannens
INNSTILLING
Legges fram uten innstilling.

19.04.2017 Formannskap

Formannskapet foreslo:
Månedsrapport for mars 2017 tas til orientering.
Votering:
Vedtaket ble enstemmig vedtatt

FS- 036/17 Vedtak:

Månedsrapport for mars 2017 tas til orientering.

Saksopplysninger:
Saken vil bli presentert i formannskapsmøtet.

Arkivsaknr.:
K1 - 151

SKAL BEHANDLES I
Utvalg

Møtedato

Saksnr

Formannskap

19.04.2017

037/17

Saksansv.:

Siri Elisabeth Nygaard
Hansen

Arkiv:
11/4259

Arkivsaknr.:
K1 - 241

Kongsvinger og omegns barnehjemslegat - Sletting
Vedlegg:
Sparebanken-hedmark oppgjør legatkonto
Vedtak om opphevelse av stiftelse - KONGSVINGER OG OMEGNS BARNEHJEMS LEGAT org.nr.
940 046 491

Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger og Omegns Barnehjemslegat oppheves, og stiftelsen slettes.
Midlene, kr. 119 454,51, settes på bundet fond merket «sommerjobb ungdom fattigdomsmidler».

19.04.2017 Formannskap

Votering:
Vedtaket var enstemmig

FS- 037/17 Vedtak:
Kongsvinger og Omegns Barnehjemslegat oppheves, og stiftelsen slettes.
Midlene, kr. 119 454,51, settes på bundet fond merket «sommerjobb ungdom fattigdomsmidler».

Saksopplysninger:
Lotteri og Stiftelsestilsynet har innvilget søknad om sletting av Kongsvinger og Omegns
Barnehjemslegat.
Det har ikke vært utdelt noe fra legatet siden 2005, og det har heller ikke kommet inn noen søknader
om midler.

Formålet med legatet er å utdele rentene av forvaltningskapitalen som stipendium til uformuende
ungdom i Vinger prestegjeld til praktisk og teoretisk opplæring.
Per 01.01.2017 er kapitalen i legatet på kr. 120 122,27. Kapitalen ble tilført renter med kr. 479,- i
2016. Gebyret i fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er høyere enn avkastningen på kapitalen og legatet har
derfor årlig gått med et underskudd uten at det er utbetalt midler i henhold til statuttene.
I hehold til statuttene i legatet består styret av 3 medlemmer fra Vinger prestegjeld som er oppnevnt av
formannskapet.
Kongsvinger kommune ønsker å kunne bruke midlene i legatet, kr. 119 454,51, til barne- og
ungdomsaktiviteter i byen.
Midlene settes på øremerket fond merket «sommerjobb ungdom fattigdomsmidler».

SKAL BEHANDLES I
Utvalg

Møtedato

Saksnr

Komite for næring og byutvikling

08.11.2016

030/16

Formannskap

09.11.2016

081/16

Formannskap

15.11.2016

092/16

Komite for næring og byutvikling

14.03.2017

004/17

Kommunestyret

06.04.2017

039/17

Formannskap

19.04.2017

038/17

Kommunestyret

Saksansv.:

Andreas Fuglum

Arkiv:
16/2561

Arkivsaknr.:
K2 - Q02

Gatelys Norvald Strands veg
Rådmannens
INNSTILLING
Anmodningen om å etablere gatelys på Siva avslås.

08.11.2016 Komite for næring og byutvikling

Ole Martin Knashaug, Ap, foreslo:
Saken utsettes. Kommunen tar initiativ til et fellesmøte med bedriftene på Siva for å se på
muligheten for en finansiering. Komite Næring og byutvikling vil behandle saken på nytt
innen 01.03.17.
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

KONB- 030/16 Vedtak:

Saken utsettes. Kommunen tar initiativ til et fellesmøte med bedriftene på Siva for å se på
muligheten for en finansiering. Komite Næring og byutvikling vil behandle saken på nytt
innen 01.03.17.

09.11.2016 Formannskap

Stig Holm, Uavh, foreslo:
Saken utsettes til neste
formannskapsmøte.
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

FS- 081/16 Vedtak:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

15.11.2016 Formannskap

FS- 092/16 Vedtak:

Saken utsatt, skulle ikke stått på sakskartet til dette møtet.

14.03.2017 Komite for næring og byutvikling

Ole Martin Knashaug, Ap, foreslo:
Kongsvinger kommune bevilger inntil 1,5 mill kr til gatelys i Norvald Strands veg. Beløpet
dekkes opp i forbindelse med budsjettjustering i juni 2017.
Helge Thomassen, PP, foreslo:
Det gis tilskudd på kr 750.000,- til å dekke deler av kostnadene til gatelys.
Votering:
Innstillingen ble gjort med 5 (Ap 4, Krf 1) mot 2 (PP 1, H 1) stemmer. Mindretallet stemte på
Thomassens forslag.

KONB- 004/17 Vedtak:

Kongsvinger kommune bevilger inntil 1,5 mill kr til gatelys i Norvald Strands veg. Beløpet
dekkes opp i forbindelse med budsjettjustering i juni 2017.

06.04.2017 Kommunestyret

Kjell Arne Hansen, Frp, foreslo:
Saken utsettes da saken skal til behandling i formannskapet før endelig behandlig i
kommunestyret.

Votering:
Vedtaket var enstemmig.

KS- 039/17 Vedtak:

Saken utsettes da saken skal til behandling i formannskapet før endelig behandlig i
kommunestyret.

19.04.2017 Formannskap

Odd Henning Dypvik, H, foreslo:
Det gis tilskudd på kr. 750.000.- til å dekke deler av kostnadene til gatelys.
Beløpet dekkes av midler satt av til næringsutvikling i KS 40/17.
Votering:
Innstillingen ble gjort med 6 (4 Ap, 1 Sp, 1 UAVH) mot 3 (2H, 1 Frp) stemmer. Mindretallet
stemte på Dypviks forslag.

FS- 038/17 Vedtak:

Kongsvinger kommune bevilger inntil 1,5 mill kr til gatelys i Norvald Strands veg. Beløpet
dekkes opp i forbindelse med budsjettjustering i juni 2017.

Saksopplysninger:
Siva Ringen ved Erik Platek, Schütz Nordic AS, ber Kongsvinger kommune om å etablere gatelys
langs Norvald Strands veg på Siva, og viser til tidligere dialog med kommunen om å gjøre
industriområdet på Siva mer presentabelt. Siva ringen ble etablert i 2015.
Det beskrives at det nå er 18 selskap etablert på Siva, som til sammen hadde en omsetning på over 1
milliard kroner i 2014.
Kommunen og bedriftene på Siva har de senere årene hatt en dialog om hvordan industriområdet kan
gjøres mer presentabelt. Bedriftene har vært aktive og gjennomført flere tiltak. De har ryddet områder
for skog, etablert ny skilting med lyssetting, økt gressklipping/kantklipping og foretatt oppussing rundt
bedriftene. Kommunen har utbedret overvannshåndteringen i tilknytning til jernbaneundergangen,
inkludert grøfting og reasfaltering. I tillegg er kommunens vintervedlikehold prioritert høyere enn
tidligere.
Siva Ringen ønsker at kommunen skal etablere gatelys fra krysset ved Fv 175 og langs Norvald
Strands veg, hvor blant annet trafikksikkerhet, enklere å finne frem for besøkende, redusert risiko for
tyveri og at gatelys vil gi et oppløft for hele området (attraktivitet), blir trukket frem som argumenter.
De gir i søknaden uttrykk for at de ikke har noen mulighet til å påkoste gatelys selv.
Norvald Strands veg er fartsregulert med 50 km/t og vegen er forholdsvis oversiktlig. Vegen brukes
ikke som skoleveg, da skolebarn langs Åsumvegen innerst på området, har skoleskyss.

Det er ikke gatelys på Fv 175, denne vegen har fartsgrense 80 km/t.

Vurdering:
Rådmannen synes det er svært positivt at Siva Ringen er etablert og at bedriftene har bidratt til at
industriområdet har fått et løft de siste årene.
Ønsket om å få gatelys på SIVA har vært opp til diskusjon med kommunen flere ganger etter at
området ble bygd ut på 60-70-tallet.
Ved etablering av nye nærings- eller boligtomter, har det de siste 10-årene (både i Kongsvinger og i
andre kommuner), vært vanlig at gatelys inngår som en del av kostnadene ved kjøp av tomten. Videre
er det vanlig at kommunen påtar seg drifts- og vedlikeholdsansvaret av veg og gatelys etter at utbygger
har etablert infrastrukturen. Det samme har vært tilfelle for de nærings- og boligtomter kommunen
selv har solgt de siste 10-årene. Det er også vanlig i mange kommuner at grunneiere langs kommunale
veger og gater må ta investeringskostnadene selv, hvis de ønsker å etablere gatelys i ettertid. I
Kongsvinger har det ikke vært noen slike saker de siste årene.
De fleste nærings- og boligområdene i Kongsvinger har gatelys i dag, men det er grunn til å tro at både
andre bedrifter og boligeiendommer gjerne ønsker at kommunen etablerer gatelys frem til sine
eiendommer, hvis kommunen bekoster gatelys i Norvald Strands veg.
ØstCom AS kjøpte tomt og etablerte seg på Siva i 2014. De har på eget initiativ, etablert og bekostet 5
gatelyspunkt i egen tomtegrense langs Norvald Strands veg.
Rådmannen har foretatt en grovberegning av hva det vil koste å etablere gatelys langs vegen. Hvis det
etableres ca 40 lyspunkter (inkl. J. Svenheims v.), vil kostnaden beløpe seg på ca kr 1.500.000,-.
Rådmannen ser for seg følgende alternativer i saken:
1. Anmodningen om å etablere gatelys på Siva avslås.
2. Det gis tilskudd til å dekke deler av kostnadene til gatelys.
3. Anmodningen om å etablere gatelys imøtekommes og gjennomføres så snart det bevilges
midler til tiltaket.

Hvis gatelys på Siva skal bekostes av private interesser, vil det være naturlig at det er grunneierne i
området som går sammen om å gjennomføre tiltaket. Det er flere grunneiere i området, med Siva
Kongsvinger Eiendom AS som den største grunneieren. Flere av grunneierne leier ut sine eiendommer
til enkeltbedrifter og kan eventuelt ved revidering av leieavtalene vurdere en økt husleie som helt eller
delvis dekker investeringskostnadene. I et slikt alternativ vil kommunen overta anlegget så snart det er
ferdigstilt og dekke fremtidige utgifter til drift og vedlikehold.
Rådmannen anbefaler at kommunen avslår søknaden. Det bør være bedriftene og grunneierne som
etablerer gatelyset, og at kommunen overtar drift og vedlikehold av gatelyset når dette eventuelt blir
bygd.
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19.04.2017

039/17

Kommunestyret

Saksansv.:

Stig Fonås

Arkiv:
17/1143

Arkivsaknr.:
K2 - C03

Økonomisk ramme for arrangement ved Sommertoget 2017
Vedlegg:
Sommertoget 2017 - kjøreplan
Tidsskjema for sendinger

Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger setter av inntil kr. 500.000 til prosjektet Sommertoget 2017.
Det arbeides aktivt med søknader og sponsorer til arrangementet, og det jobbes opp mot frivilligheten
og næringslivet i regionen for å få til et positivt arrangement.

19.04.2017 Formannskap

Administrasjonen ønsket å tillegge avsnitt 3:
Finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
Odd Henning Dypvik, H, foreslo tillegg:
Beløpet dekkes av midler satt av til næringsutvikling i KS 40/17.
Votering:
Avsnitt 1 og 2 ble gjort enstemmig.
Avsnitt 3 ble gjort med 6 (4 Ap, 1 Sp, 1 UAVH) mot 3 (2 H, 1 Frp) stemmer. Mindretallet
stemte på Dypviks forslag.

FS- 039/17 Vedtak:
Kongsvinger setter av inntil kr. 500.000 til prosjektet Sommertoget 2017.
Det arbeides aktivt med søknader og sponsorer til arrangementet, og det jobbes opp mot frivilligheten
og næringslivet i regionen for å få til et positivt arrangement.

Finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

Saksopplysninger:
20 juli vil Kongsvinger få besøk av NRK’s storsatsing i 2017 – Sommertoget.
Kongsvinger er utvalgt som et av hoved stoppestedene, og vil ha sendinger på radio, nett og TV den
20. juli og nett og radio den 21. juli i forbindelse med avreise.
I tillegg til hoved stoppet i Kongsvinger vil toget ha en stopp på Roverud stasjon.
Toget vil den 20. juli har avreise fra Elverum om morgenen, for så å ha stopp på Braskereidfoss, Flisa,
Kirkenær og Roverud, ved avreise har det stopp på Skarnes.
Programmet for sendinger er pr. dato

20. juli
08.00-09.00
09.00-11.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
15.00-18.00
18.30-22.00
19.30-20.00
21.30-22.30

DK rapporterer før dagens tur
P1 Reiseradioen sender fra dagens tog
P1+ sender fra stasjonen
P1+ og DK har samsending fra stasjonen
DK sender fra stasjonen
Nett og NRK1 – sommertoget minutt for minutt
P1 Kveldsåpent
NRK 1 På vei til sommertoget i dag, redigert
NRK 1 Sommeråpent fra stasjonen

21.juli
08.00-09.00
09.00-11.00

DK rapporterer før dagens tur
P1 Reiseradioen sender fra dagens tog

Kongsvinger kommune og regionen er invitert til å profilere seg gjennom arrangement i forbindelse
med tog besøket.
Hedmark fylkeskommune har bevilget midler til å dekke prosjektledelse for alle kommunene som får
besøk i Hedmark, og Visit Hedmark har engasjert selskapet Fjord til dette. De hadde en tilsvarende
prosjektledelse i forbindelse med Skibladner i 2016, og har derfor en god erfaring i samarbeidet med
kommuner og NRK.
For å kunne ha en økonomisk oversikt over hva et slikt arrangement vil koste har en hatt kontakt med
Hamar kommune som hadde et tilsvarende arrangement i 2016 .
Ut fra den informasjon er det satt opp følgende budsjett utkast:

Programutgifter, artister, konfransier etc
Aktivitetsutgifter, stands, servering etc
Logistikkutgifter, overnattinger, reiseutgifter, rigging
Infrastruktur, wc, sikkerhet etc
Teknikk, scene, lyd.lys, storskjerm, filming etc
Beregnet totalkostnad

250.000
100.000
30.000
20.000
150.000
500.000

Det forutsettes at det under arbeidet med programmet blir jobbet med ulike sponsorer og søkt om
tilskudd der det er mulig.
For å kunne jobbe regionalt har Kongsvinger kommune informert regionrådet om prosjektet, og
Kulturadministrasjonen i kommunen i regionen er sammen med Byen Vår, Visit Sør Hedmark og
Solør Næringshage, som har ansvaret for Solørkommunene, invitert til en idedugnad den 28. april.
Det er avtalt et møte med Fjord i begynnelsen av mai for å se på hvilke muligheter en har for

arrangementet i Kongsvinger. En ser her på muligheten av å ha hele arrangementet rundt Kongsvinger
stasjon eller også å benytte Byscenen.

Vurdering:
Sommetoget vil være en unik mulighet for Kongsvinger kommune og Kongsvinger region til å
profilere seg nasjonalt. Erfaringene etter sendingene fra Skibladner viste at økningen i besøk til
Mjøsregionen var høyere enn andre regioner i 2016, og at det ga en stor økning i antall overnattinger.
For et slikt arrangement må en trekke inn både frivilligheten og næringslivet. Det er viktig at vi får
fram vår identitet og særegenhet. Fjord som prosjektleder vil her bli en god og viktig sparringspartner
og veileder ut fra den kunnskapen de har fra 2016.
Med kjennskapen og informasjonen en har fra NRK så ønsker de innspill og ideer, men vil selv ha regi
og velge hva som skal sendes både i radio, TV og på Nett. Derfor er det viktig at vi er kreative i den
innledende fasen.
Nå vil det ut fra sendeskjema være rikelig med muligheter til selv å profilere det som skjer rundt NRK
sendingene. Her er det muligheter for næringslivet til å profilere seg, trekke fram lokale artister og
kulturutøvere av alle slag. Samtidig vil frivilligheten ha en stor mulighet til å profilere seg overfor
regionens innbyggere.
I forbindelse med arrangementet er det i pakken som Fjord skal levere også en produksjon av en film
fra hele arrangementet. Denne vil være Kongsvinger kommunes eiendom og vil kunne benyttes fritt i
etterkant.
Rådmannen ser denne muligheten til profilering som meget viktig, det kan være med på å sette
Kongsvinger ennå mer på kartet og følger meget godt opp til de valgte strategiene for kommunen. På
likhet som for Mjøsregionen kan det gi økt besøk av turister og derved ha positiv effekt for
næringslivet i regionen.

