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111/17: Godkjenning av møteprotokoll
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.
29.11.2017 Formannskap
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
FS- 111/17 Vedtak:
Vedlagt møteprotokoll godkjennes.

112/17: Forutsigbarhetsvedtak - utbyggingsavtale
Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommunestyre vedtar følgende forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i
Kongsvinger kommune jf. pbl. § 17-2. Vedtaket erstatter tidligere vedtak KST-sak 003/07, datert
25.01.07):
Bakgrunn
Arealplanlegging og arealdisponering i Kongsvinger kommune er nedfelt i kommuneplan og
reguleringsplan (område- eller detaljregulering). Grunneier/utbyggers arealdisponering må skje i
henhold til disse planene. I visse tilfeller vil det være behov for å inngå utbyggingsavtaler som
regulerer på hvilken måte en plan (eller et eller flere tiltak i en plan) skal gjennomføres og bekostes. I
tillegg kan det være behov for å inngå avtale som et supplement til en eller flere arealplaner. Dette
vedtaket skal gi grunneier/utbygger oversikt over når utbyggingsavtaler kan måtte påregnes og
hvilket innhold kommunen har forventninger om.
Teknisk og grønn infrastruktur
Utbygger må selv opparbeide og bekoste nødvendig teknisk og grønn infrastruktur som er hjemlet i
plan- og bygningsloven (jf kap 12 og 18) eller i den aktuelle arealplan. Når kommunen er én av flere
utbyggere eller det foreligger særlige grunner, kan det i visse tilfeller være hensiktsmessig å inngå
utbyggingsavtale som angir hvem som skal opparbeide ulike typer teknisk og grønn infrastruktur,
inklusive offentlige rom (torg/plasser/parkanlegg), kvalitet og utforming, samt hvem som skal
bekoste disse tiltakene. Avtalen kan også regulere fremdrift og krav til ferdigstillelse for de ulike
tiltakene. Det kan også gjøres avtale om organisatoriske forhold for slike anlegg, i tillegg til eierskap,
drift og vedlikehold av disse.
Bygningsmessig utforming
Det kan inngås utbyggingsavtale som stiller krav til utforming som går lenger enn det som kan stilles
i plan, bl a krav til universell utforming, livsløpsstandard, tilpasning til ulike brukergrupper,
energieffektive og miljøvennlige løsninger, fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser, og
kvalitet.
Juridiske og organisatoriske forhold ved bygg
Som et mulig virkemiddel for å ivareta boligpolitiske hensyn, kan det inngås utbyggingsavtale som
stiller krav om organisatoriske forhold for bygg, herunder krav til minimums eller maksimumsalder
for eiere/beboere, krav om andel enheter til utleie og krav om klausulering av kjøps og salgspris.
Som et mulig virkemiddel for å ivareta miljø- og transporthensyn og for å redusere behovet for
parkeringsdekning, kan det inngås utbyggingsavtale som stiller krav om felles bilpoolordning.

Kommunal forkjøpsrett
For boligutbygging med 20 eller flere boenheter, eller bygninger over 1500 kvm, kan kommunen
inngå utbyggingsavtale om kommunal forkjøpsrett til markedspris for 5 % av boligene, minimum 1
boenhet.
Forskuttering
Det kan inngås utbyggingsavtale angående forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendig for
gjennomføring av planvedtak.
Overdragelse av grunn til offentlige formål
Det kan inngås utbyggingsavtale om overdragelse av grunn til offentlige formål som trafikk,
friluftsliv, offentlig bebyggelse, kommunaltekniske anlegg mv.
Veileder
Kommunens veileder om utbyggingsavtaler (se eget vedlegg) gir mer detaljert informasjon om
utarbeidelsen av utbyggingsavtaler i Kongsvinger kommune.
Geografisk avgrensning
Vedtaket gjelder for hele Kongsvinger kommune.

21.11.2017 Planutvalget
Forslag fra Elin Bjørkli (Ap):
Planutvalget tar saken til orientering.
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
PL- 056/17 Vedtak:
Planutvalget tar saken til orientering.
29.11.2017 Formannskap
Votering
Innstillingen er enstemmig.
FS- 112/17 Vedtak:
Kongsvinger kommunestyre vedtar følgende forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i
Kongsvinger kommune jf. pbl. § 17-2. Vedtaket erstatter tidligere vedtak KST-sak 003/07, datert
25.01.07):
Bakgrunn
Arealplanlegging og arealdisponering i Kongsvinger kommune er nedfelt i kommuneplan og
reguleringsplan (område- eller detaljregulering). Grunneier/utbyggers arealdisponering må skje i
henhold til disse planene. I visse tilfeller vil det være behov for å inngå utbyggingsavtaler som
regulerer på hvilken måte en plan (eller et eller flere tiltak i en plan) skal gjennomføres og bekostes. I
tillegg kan det være behov for å inngå avtale som et supplement til en eller flere arealplaner. Dette
vedtaket skal gi grunneier/utbygger oversikt over når utbyggingsavtaler kan måtte påregnes og
hvilket innhold kommunen har forventninger om.
Teknisk og grønn infrastruktur
Utbygger må selv opparbeide og bekoste nødvendig teknisk og grønn infrastruktur som er hjemlet i
plan- og bygningsloven (jf kap 12 og 18) eller i den aktuelle arealplan. Når kommunen er én av flere
utbyggere eller det foreligger særlige grunner, kan det i visse tilfeller være hensiktsmessig å inngå

utbyggingsavtale som angir hvem som skal opparbeide ulike typer teknisk og grønn infrastruktur,
inklusive offentlige rom (torg/plasser/parkanlegg), kvalitet og utforming, samt hvem som skal
bekoste disse tiltakene. Avtalen kan også regulere fremdrift og krav til ferdigstillelse for de ulike
tiltakene. Det kan også gjøres avtale om organisatoriske forhold for slike anlegg, i tillegg til eierskap,
drift og vedlikehold av disse.
Bygningsmessig utforming
Det kan inngås utbyggingsavtale som stiller krav til utforming som går lenger enn det som kan stilles
i plan, bl a krav til universell utforming, livsløpsstandard, tilpasning til ulike brukergrupper,
energieffektive og miljøvennlige løsninger, fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser, og
kvalitet.
Juridiske og organisatoriske forhold ved bygg
Som et mulig virkemiddel for å ivareta boligpolitiske hensyn, kan det inngås utbyggingsavtale som
stiller krav om organisatoriske forhold for bygg, herunder krav til minimums eller maksimumsalder
for eiere/beboere, krav om andel enheter til utleie og krav om klausulering av kjøps og salgspris.
Som et mulig virkemiddel for å ivareta miljø- og transporthensyn og for å redusere behovet for
parkeringsdekning, kan det inngås utbyggingsavtale som stiller krav om felles bilpoolordning.
Kommunal forkjøpsrett
For boligutbygging med 20 eller flere boenheter, eller bygninger over 1500 kvm, kan kommunen
inngå utbyggingsavtale om kommunal forkjøpsrett til markedspris for 5 % av boligene, minimum 1
boenhet.
Forskuttering
Det kan inngås utbyggingsavtale angående forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendig for
gjennomføring av planvedtak.
Overdragelse av grunn til offentlige formål
Det kan inngås utbyggingsavtale om overdragelse av grunn til offentlige formål som trafikk,
friluftsliv, offentlig bebyggelse, kommunaltekniske anlegg mv.
Veileder
Kommunens veileder om utbyggingsavtaler (se eget vedlegg) gir mer detaljert informasjon om
utarbeidelsen av utbyggingsavtaler i Kongsvinger kommune.
Geografisk avgrensning
Vedtaket gjelder for hele Kongsvinger kommune.

113/17: Prosjekt Helsebyen Kongsvinger
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre prosjektet Helsebyen Kongsvinger slik som
beskrevet i prosjektplanen.

2. Finansiering av prosjektet for 2018 dekkes av posten renteutgifter. For 2019 og 2020

avklares finansieringen i forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.
3. Det fremmes en sak til formannskapet før sommerferien for å orientere om status i
arbeidet så langt og for å kunne justere prosjektet underveis.

29.11.2017 Formannskap
Eli Wathne, H, foreslo:
· Det etableres et forprosjekt med mål om å etablere prosjektet Helsebyen Kongsvinger.
· I forprosjektet forankres prosjektet med deltakende organisasjoner, inkludert Kongsvinger
sykehus og Ahus.
· I forprosjektet konkretiseres prosjektskisse som vedlagt i saken.
· Det avsettes en ramme på 200 000 til forprosjektet.
· Forprosjektet sluttføres innen 1. kvartal og hovedprosjektet legges umiddelbart fram til
politisk behandling.
Votering:
Innstillingen ble gjort med 5 (AP 4, SP 1) mot 4 (H 2, FRP 1, UAVH 1) stemmer. Mindretallet stemte
for Wathnes forslag.
FS- 113/17 Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre prosjektet Helsebyen Kongsvinger slik som beskrevet
i prosjektplanen.
2. Finansiering av prosjektet for 2018 dekkes av posten renteutgifter. For 2019 og 2020 avklares
finansieringen i forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.
3. Det fremmes en sak til formannskapet før sommerferien for å orientere om status i arbeidet
så langt og for å kunne justere prosjektet underveis.

114/17: Kommunal garanti for DES-boliger på Austmarka
Rådmannens
INNSTILLING
I henhold til kommunelovens §51 stiller Kongsvinger kommune ikke garanti for utbygging av DESboliger på Austmarka.

29.11.2017 Formannskap
Formannskapet ber administrasjonen se på alternative løsning og saken utsettes.
Votering
Innstillingen er enstemmig.
FS- 114/17 Vedtak:
Formannskapet ber administrasjonen se på alternative løsning og saken utsette.

115/17: Regional barnevernberedskap

Rådmannens
INNSTILLING
·
·
·
·
·

Skissert modell for barnevernsording igangsettes i løpet av mars 2018
Samarbeidet formaliseres ved langsiktig samarbeidsavtaler mellom alle kommunene.
Ordningen skal evalueres etter første driftsår
Oppstart krever vedtak i samtlige kommuner
Dette vedtaket erstatter alle tidligere vedtak om barnevernsvakt.

·

De involverte barneverntjenestene har fullt ansvar i «sine» uker.
· Kongsvinger har ansvar for 3 av 8 uker og vaktas pc.
· Eidskog har ansvar for 1 av 8 uker, turnusen og samarbeidsmøtene.
· Solør har ansvar for 2 av 8 uker og vaktas telefon.
· Odal har ansvar for 2 av 8 uker og opplæringsprogrammet for beredskapsvakt

.

29.11.2017 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
FS- 115/17 Vedtak:
·
·
·
·
·

Skissert modell for barnevernsording igangsettes i løpet av mars 2018
Samarbeidet formaliseres ved langsiktig samarbeidsavtaler mellom alle kommunene.
Ordningen skal evalueres etter første driftsår
Oppstart krever vedtak i samtlige kommuner
Dette vedtaket erstatter alle tidligere vedtak om barnevernsvakt.

·

De involverte barneverntjenestene har fullt ansvar i «sine» uker.
· Kongsvinger har ansvar for 3 av 8 uker og vaktas pc.
· Eidskog har ansvar for 1 av 8 uker, turnusen og samarbeidsmøtene.
· Solør har ansvar for 2 av 8 uker og vaktas telefon.
· Odal har ansvar for 2 av 8 uker og opplæringsprogrammet for beredskapsvakt

116/17: Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021
Rådmannens
INNSTILLING
1.
2.
3.
4.

Rådmannens forslag til Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021 vedtas.
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr.
Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån i Husbanken på inntil 30 mill. kr.
Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 247,325 mill. kr. og nytt
låneopptak til investeringer på 218,018 mill. kr.
5. Eiendomsskatt
a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i
hele kommunen.
b. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018:
c. Skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 2,2 o/oo.

d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret
e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
f. Eiendommer i henhold til vedlegg 1 fritas for eiendomsskatt etter
eiendomsskattelovens § 7a og b.

1. Kommunale avgifter, gebyrer og betaling for kommunale tjenester vedtas slik det
fremgår av vedlagte betalingsregulativ for 2018.

15.11.2017 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
FS- 102/17 Vedtak:
Rådmannens innstilling tas til orientering, og realitetsbehandles i formannskapet 29.11.17

29.11.2017 Administrasjonsutvalget
Votering:
Innstillingen er enstemmig.

ADM- 006/17 Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Rådmannens forslag til Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021 vedtas.
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr.
Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån i Husbanken på inntil 30 mill. kr.
Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 247,325 mill. kr. og nytt
låneopptak til investeringer på 218,018 mill. kr.
5. Eiendomsskatt
a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i
hele kommunen.
b. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018:
c. Skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 2,2 o/oo.
d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret
e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
f. Eiendommer i henhold til vedlegg 1 fritas for eiendomsskatt etter
eiendomsskattelovens § 7a og b.

1. Kommunale avgifter, gebyrer og betaling for kommunale tjenester vedtas slik det
fremgår av vedlagte betalingsregulativ for 2018.

29.11.2017 Formannskap
Margrethe Haarr, SP, fremmet fellesforslag fra AP og SP

Elin Såheim Bjørkli, AP, foreslo endring i punktene:
1: Rådmannens forslag til budsjett 2018 vedtas med disse endringene: (se tabell).
3: Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån i Husbanken på inntil 50 millioner
4: Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for til 341.785 mill. kr.
5: Eiendomsskatt
c) Endres til:
Skattesatsen settes til:
· Verker og bruk: 2,5 promille
· Næring: 2,5 promille
· Bolig, landbruk og fritid: 2,7 promille

Odd Hening Dypvik, H, fremmet fellesforslag fra H og FRP

Pkt 1: tilføyes (se tabell over)
Pkt 3: endres til 60 mill
Pkt 4: anleggsmidler endres til 291 mill, låneopptak endres til 168 mill.

Sjur Strand, AP, foreslo følgende nye punkter:
· Rådmannen bes om å vurdere om dagens forvaltninsrevisjon tilfredstiller kommunems
behov eller om en bør vurdere andre leverandører av slike tjenester.
· Rådmannem bes fremme en sak gjeldende det å ta inn to stipendiater til masterutdanning
innen avansert klinisk sykepleie.

Votering
Punkt 1: ble gjort med 5 (AP 4, SP 1) mot 4 (H 2, FRP 1, UAVH 1 )stemmer. Mindretallet stemte for
Dypviks forslag.
Punkt 2: ble enstemmig
Punkt 3-5: ble gjort med 5 (AP 4, SP 1) mot 4 (H 2, FRP 1, UAVH 1 )stemmer. Mindretallet stemte for
Dypviks forslag.
Punkt 6-8: ble enstemmig

FS- 116/17 Vedtak:

1.
2.
3.
4.

Rådmannens forslag til budsjett 2018 vedtas med disse endringene: (se tabell).
Kassakreditten opprettholdes med inntil 50 mill. kr.
Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån i Husbanken på inntil 50 millioner
Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for til 341.785 mill. kr. og nytt
låneopptak til investeringer på 218,018 mill. kr.
5. Eiendomsskatt
a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres
eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen.
b. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018:
c. Skattesatsen settes til:
· Verker og bruk: 2,5 promille
· Næring: 2,5 promille
· Bolig, landbruk og fritid: 2,7 promille
d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret
e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen
tidligere vedtatte skattevedtekter.
f. Eiendommer i henhold til vedlegg 1 fritas for eiendomsskatt etter
eiendomsskattelovens § 7a og b.
6. Kommunale avgifter, gebyrer og betaling for kommunale tjenester vedtas slik det fremgår
av vedlagte betalingsregulativ for 2018.
7. Rådmannen bes om å vurdere om dagens forvaltningsrevisjon tilfredstiller kommunens
behov eller om en bør vurdere andre leverandører av slike tjenester.

8. Rådmannen bes fremme en sak gjeldende det å ta inn to stipendiater til masterutdanning
innen avansert klinisk sykepleie.

117/17: Revidering av budsjett 2017 - 4
Rådmannens
INNSTILLING
1. Driftsbudsjettet 2017 justeres i henhold til ovenstående oppstillingen.

2. Investeringsbudsjett 2017 justeres i henhold til oppstilling under saksvurdering. Låneopptaket
reduseres med 4,44 mill.kr.

29.11.2017 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
FS- 117/17 Vedtak:
1. Driftsbudsjettet 2017 justeres i henhold til ovenstående oppstillingen.
2. Investeringsbudsjett 2017 justeres i henhold til oppstilling under saksvurdering.
Låneopptaket reduseres med 4,44 mill.kr.

118/17: Månedsrapportering per oktober 2017
Rådmannens
INNSTILLING
Økonomirapportering per oktober 2017 tas til orientering.

29.11.2017 Formannskap
Votering:
Vedtaket var enstemmig
FS- 118/17 Vedtak:
Økonomirapportering per oktober 2017 tas til orientering.

119/17: Møteplan politiske møter 2018
Rådmannens
INNSTILLING
Møteplan 2018 tas til etterretning
29.11.2017 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
FS- 119/17 Vedtak:
Møteplan 2018 tas til etterretning.

120/17: Kommunale vigsler - Endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018
Rådmannens
INNSTILLING
1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndigheten til ordfører og varaordfører.

I tillegg gis rådmannen myndighet til å delegere vigselsmyndighet til to ansatte.
Vigselsmyndigheten er delegert fra og med 1.1.2018.
2. Rådmannen bes følge opp saken og opprette et kommunalt vigselstilbud fra 1.1.2018 i tråd med
gjeldende lovverk og føringer gitt ved behandling av denne saken. Det utarbeides nærmere
retningslinjer og informasjonsskriv om det kommunale vigselstilbudet som gjøres kjent.

29.11.2017 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
FS- 120/17 Vedtak:
1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndigheten til ordfører og varaordfører.
I tillegg gis rådmannen myndighet til å delegere vigselsmyndighet til to ansatte.
Vigselsmyndigheten er delegert fra og med 1.1.2018.
2. Rådmannen bes følge opp saken og opprette et kommunalt vigselstilbud fra 1.1.2018 i tråd med
gjeldende lovverk og føringer gitt ved behandling av denne saken. Det utarbeides nærmere
retningslinjer og informasjonsskriv om det kommunale vigselstilbudet som gjøres kjent.

