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5/12
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 01.12.11
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 01.12.11 godkjennes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 01.12.11 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

6/12
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 15.12.11
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 15.12.11 godkjennes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 15.12.11 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

7/12
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 10.01.12
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 10.01.12 godkjennes.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 10.01.12 godkjennes.
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Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

8/12
REFUSJONSORDNING MELLOM KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD BARNEHAGE
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
Innstilling:
1. Eidsberg kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold
for barn som går i kommunal barnehage i annen kommune en barnet er
folkeregistrert.
2. Eidsberg kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp
tilsvarende årlig beregnet gjennomsnittssats i kommunen barnet går i barnehage.
3. Eidsberg kommune refunderer kommunen hvor barnet går eventuelle særskilt
tildelte tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne, knyttet til Lov om
barnehager
4. Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den
endelige godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og
refusjon betales for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter
og begynner.
5. Nettverket for barnehagemyndigheten i Indre Østfold etablerer nødvendige
administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har
oversikt over kostnadene.
6. Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner
gir sin tilslutning til ordningen.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
Innstilling:
1. Eidsberg kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold
for barn som går i kommunal barnehage i annen kommune en barnet er
folkeregistrert.
2. Eidsberg kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp
tilsvarende årlig beregnet gjennomsnittssats i kommunen barnet går i barnehage.
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3. Eidsberg kommune refunderer kommunen hvor barnet går eventuelle særskilt
tildelte tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne, knyttet til Lov om
barnehager
4. Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den
endelige godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og
refusjon betales for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter
og begynner.
5. Nettverket for barnehagemyndigheten i Indre Østfold etablerer nødvendige
administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har
oversikt over kostnadene.
6. Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner
gir sin tilslutning til ordningen.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 07.02.12,
sak 6/12:
Rådmannens forslag vedtas.

9/12
INFORMASJONSSTRATEGI I INDRE ØSTFOLD
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Saken realitetsbehandles ikke.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunene som er med i Indre Østfold Regionråd bevilger årlig 10 kroner per
innbygger til regionalt informasjons- og kommunikasjonsarbeid, som fordeles jevnt
etter innbyggertall. Utgiften for Eidsberg på kr 110.000,- innarbeides i 1.
tertialrapport.
Bevilgningen forutsetter at alle de øvrige IØ-kommunene også finansierer sin andel
av det regionale info- og kommunikasjonsarbeidet.
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Ordningen gjelder fra og med 2012 og 2013, og skal evalueres etter 2 år.
Regionrådets arbeidsutvalg får fullmakt til å disponere ressursen og organisere
informasjonstjenesten.
Næringslivet/Utviklingsfondet forutsettes å bidra med et tilsvarende beløp.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at saken ikke realitetsbehandles.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Unaas’ forslag vedtas.

10/12
FELLES FORLIKSRÅD FOR INDRE ØSTFOLD KOMMUNENE TILHØRENDE
INDRE ØSTFOLD POLITISTASJON
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune slutter seg til oppfordringen fra Politidirektoratet og
politistasjonssjefen ved Indre Østfold politistasjon om å ha et felles forliksråd for
kommunene tilhørende Indre Østfold Politistasjon fra 01.01.2013.
2. Forliksrådets møter avholdes ved Indre Østfold Politistasjon eller der
politistasjonssjefen ved Indre Østfold Politistasjon finner det hensiktsmessig.
3. Eidsberg kommune anbefaler at det etableres inntil tre avdelinger, en avdeling for
Askim kommune, 1 avdeling for Eidsberg kommune og en avdeling for de øvrige
kommunene. Representantene og vararepresentantene i avdelingen for Eidsberg
kommune oppnevnes av Eidsberg kommunestyre.
4. Ordfører gis fullmakt til å inngå endelig avtale om felles forliksråd for kommunene
tilhørende Indre Østfold Politistasjon.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune slutter seg til oppfordringen fra Politidirektoratet og
politistasjonssjefen ved Indre Østfold politistasjon om å ha et felles forliksråd for
kommunene tilhørende Indre Østfold Politistasjon fra 01.01.2013.
2. Forliksrådets møter avholdes ved Indre Østfold Politistasjon eller der
politistasjonssjefen ved Indre Østfold Politistasjon finner det hensiktsmessig.
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3. Eidsberg kommune anbefaler at det etableres inntil tre forliksråd (avdelinger), en
avdeling for Askim kommune, 1 avdeling for Eidsberg kommune og en avdeling
for de øvrige kommunene. Representantene og vararepresentantene i avdelingen
for Eidsberg kommune oppnevnes av Eidsberg kommunestyre.
4. Ordfører gis fullmakt til å inngå endelig avtale om felles forliksråd for kommunene
tilhørende Indre Østfold Politistasjon.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at ordet ”forliksråd” i punkt 3
strykes.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag med Unaas’ endringsforslag vedtas.

11/12
VILTFORVALTNING 2012
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det opprettes ikke kommunal viltnemnd i Eidsberg kommune for perioden 2012 –
2015.
2. Viltforvaltningen forvaltes etter samme prinsipper som tidligere med politisk fattet
vedtak på bestandsmål, minsteareal for tildeling av fellingskvoter fastsatt etter
forskrift.
3. Den daglige forvaltningen etter viltloven delegeres til administrasjon.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det opprettes ikke kommunal viltnemnd i Eidsberg kommune for perioden 2012 –
2015.
2. Viltforvaltningen forvaltes etter samme prinsipper som tidligere med politisk fattet
vedtak på bestandsmål, minsteareal for tildeling av fellingskvoter fastsatt etter
forskrift.
3. Den daglige forvaltningen etter viltloven delegeres til administrasjon.
4. Det bes om at arbeidsgruppen som skal revidere reglementene om å vurdere om
viltforvaltningen delegeres til hovedutvalg for miljø og teknikk.
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Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag:
1. Det opprettes kommunal viltnemnd i Eidsberg kommune for perioden 2012-2015.
2. Viltnemnd opprettes med tre politiske representanter med vararepresentanter. I
tillegg oppnevner representanter fra grunneier-, landbruk-, jeger- og
naturverninteresse to representanter med vararepresentanter.
3. Arbeidsgruppen som skal revidere reglementene, bes om å utarbeide reglement
for viltforvaltningen. Når reglementet er godkjent, velger kommunestyret de
politiske representantene til viltnemnda.
Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) fremmet på vegne av V, H og Krf
forslag om at rådmannens forslag vedtas med den endring at punkt 4 strykes.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom Hersleth Holsens forslag på vegne av V, H og Krf og
Koht-Norbyes forslag.
Hersleth Holsens forslag på vegne av V, H og Krf ble vedtatt med 8 mot 1 stemme
(SP).
Formannskapets innstilling med 8 mot 1 stemme:
Rådmannens forslag vedtas med den endring at punkt 4 strykes.

12/12
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - PLEIE OG OMSORG
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om ressursstyring i pleie og omsorg i
Eidsberg kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.
Hovedutvalg for helse og velferd ønsker en redegjørelse for hva som er gjort i forhold
til sykefraværet ved alle avdelinger i begge virksomheter på møte 05.06.12.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
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Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om ressursstyring i pleie og omsorg i
Eidsberg kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Per Hermann Bodal (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Hovedutvalg for helse og velferd ønsker en redegjørelse for hva som er gjort i forhold
til sykefraværet ved alle avdelinger i begge virksomheter på møte 05.06.12.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over Bodals tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte 07.02.12, sak
4/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Bodals tilleggsforslag vedtas.

13/12
HØRING - ETABLERING AV LOKALMEDISINSK KOMPETANSESENTER OG
ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR INDRE ØSTFOLD LEGEVAKT IKA
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansamarbeid som et felles
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold hvor også Sykehuset Østfold HF er en
avtalepart.
2. Eidsberg kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk
Kompetanse IKS.
3. Innspill som fremgår av Eidsberg kommunes høringssvar, bes hensyntatt i
utforming av ny selskapsavtale.
4. Eidsberg kommune imøteser ny selskapsavtale som bygger på prinsippene i den
interkommunale eierskapsmeldingen ”Langsiktighet – Samfunnsansvar –
Åpenhet” lagt fram til politisk behandling innen juni 2012.
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5. Ved valg til styret for selskapet våren 2012 gis kommunens representanter i
selskapets representantskap fullmakt til å sikre at styret blir et kompetansestyre
som bygger på prinsippene i eierskapsmeldingen ”Langsiktighet –
Samfunnsansvar – Åpenhet”.
6. Kostnader fordeles med et grunnbeløp og etter uttak av tjenester. Dette bør også
gjelde for legevakten.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold hvor også Sykehuset Østfold HF er en
avtalepart.
2. Eidsberg kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk
Kompetansesenter IKS.
3. Innspill som fremgår av Eidsberg kommunes høringssvar, bes hensyntatt i
utforming av ny selskapsavtale.
4. Eidsberg kommune imøteser ny selskapsavtale som bygger på prinsippene i den
interkommunale eierskapsmeldingen ”Langsiktighet – Samfunnsansvar –
Åpenhet” lagt fram til politisk behandling innen juni 2012.
5. Ved valg til styret for selskapet våren 2012 gis kommunens representanter i
selskapets representantskap fullmakt til å sikre at styret blir et kompetansestyre
som bygger på prinsippene i eierskapsmeldingen ”Langsiktighet –
Samfunnsansvar – Åpenhet”.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 til
hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Eidsberg kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesamarbeid, som et felles
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold, hvor også Sykehuset Østfold HF er
avtalepart.
David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 til
hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Eidsberg kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk
Kompetanse IKS.
Inger Lise Floeng (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 til hovedutvalg
for helse og velferds innstilling:
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Kostnader fordeles med et grunnbeløp og etter uttak av tjenester. Dette bør også
gjelde for legevakten.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Koht-Norbyes forslag til nytt punkt 1 og 2 til hovedutvalg for helse og velferds
innstilling vedtas.
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling punkt 3, 4 og 5 vedtas.
Floens forslag til nytt punkt 6 til hovedutvalg for helse og velferds innstilling vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Per Hermann Bodal (H) fremmet følgende endringsforslag:
Rådmannens forslag vedtas med den endring at navnet kompetansesenter endres til
kompetansesamarbeid.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag og Bodals endringsforslag.
Bodals endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer (AP og SP) som ble avgitt
for rådmannens forslag.
Hovedutvalg for helse- og velferds innstilling i møte 07.02.12, sak 5/12:
Bodals forslag vedtas.

14/12
NY SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD OG 17
KOMMUNER I ØSTFOLD
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med retningslinjer som fremgår av
vedlegg 1 til denne saken mellom Sykehuset Østfold HF og Eidsberg Kommune
2. Eidsberg kommune legger til grunn at det ved revisjon og utvidelse av avtalen
første halvår 2012 vil foreligge en evaluering av praksis knyttet til innleggelse og
utskriving av pasienter, jf retningslinje 3 om innleggelse i Sykehuset Østfold og
retningslinje 5 om utskriving av pasienter som antas å ha behov for kommunale
tjenester.
3. Eidsberg kommune legger til grunn at det ved revisjon og utvidelse av avtalen
første halvår 2012 foreligger en forpliktende avtale mellom Sykehuset Østfold HF
og lokalmedisinsk kompetansesenter for Indre Østfold om tjenester mv, jf
retningslinje 1 om oppgavedeling.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med retningslinjer som fremgår av
vedlegg 1 til denne saken mellom Sykehuset Østfold HF og Eidsberg Kommune
2. Eidsberg kommune legger til grunn at det ved revisjon og utvidelse av avtalen
første halvår 2012 vil foreligge en evaluering av praksis knyttet til innleggelse og
utskriving av pasienter, jf retningslinje 3 om innleggelse i Sykehuset Østfold og
retningslinje 5 om utskriving av pasienter som antas å ha behov for kommunale
tjenester.
3. Eidsberg kommune legger til grunn at det ved revisjon og utvidelse av avtalen
første halvår 2012 foreligger en forpliktende avtale mellom Sykehuset Østfold HF
og lokalmedisinsk kompetansesenter for Indre Østfold om tjenester mv, jf
retningslinje 1 om oppgavedeling.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte 07.02.12, sak
6/12:
Rådmannens forslag vedtas.

15/12
SØRLI - 59/11 - EIDSBERG KOMMUNE KJØP AV EIENDOMMEN
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Saken utsettes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Bolig på gnr. 59, bnr. 11, deles fra med egen tomt og legges ut for salg.
2. Administrasjonen beslutter eventuelt salg av mindre grensearaler til naboer i
Kirkås.
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3. Kostnader knyttet til salget av boligen med utskilt tomt forskutteres fra ubundet
investeringsfond (25699.201) og tilbakeføres ved salg.
Formannskapets behandling:
David Koht-Norbye (SP) fremmet forslag om at saken utsettes.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Koht-Norbyes forslag vedtas.

16/12
HEGGIN 1 - REHABILITERING, BRANNSIKRING OG HEIS
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Rådmannens forslag om rehabilitering, brannsikring og heis Heggin I forkastes.
2. Fram til det på et senere tidspunkt eventuelt etableres heis på Heggin I åpnes det
for å legge politiske møter til andre lokaler med universell utforming.
3. Administrasjonen forhandler snarest fram avtale med Indre Østfold Politistasjon
om etablering av avdelingskontor i alternative lokaler i offentlig eller privat eie.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Rehabilitering, brannsikring og heis i Heggin 1 gjennomføres slik det nå er fremlagt,
innenfor et budsjett på 5,7 mill. kroner.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Rådmann Tom-Arne Tørfoss fremla ny innstilling i saken:
1. Rehabilitering, brannsikring og heis i Heggin I gjennomføres slik det nå er
framlagt, innenfor et budsjett på 5,7 mill. kroner.
2. Investeringen lånefinansieres i sin helhet, hvorav 0,4 mill. kroner allerede er
finansiert gjennom tidligere låneopptak.
3. Eidsberg kommune tar opp et lån pålydende kr. 5 300 000,- til restfinansiering av
prosjektet.
4. Økte rente- og avdragsforpliktelser innarbeides i økonomiplan ved rullering.
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Fredrik Mortvedt (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V og Krf:
1. Rådmannens forslag om rehabilitering, brannsikring og heis Heggin I forkastes.
2. Fram til det på et senere tidspunkt eventuelt etableres heis på Heggin I åpnes det
for å legge politiske møter til andre lokaler med universell utforming.
3. Administrasjonen forhandler snarest fram avtale med Indre Østfold Politistasjon
om etablering av avdelingskontor i alternative lokaler i offentlig eller privat eie.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens nye forslag og Mortvedts forslag på
vegne av H, V og Krf.
Mortvedts forslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og
SP) som ble avgitt for rådmannens nye forslag.
Formannskapets innstilling:
Mortvedts forslag på vegne av H, V og Krf vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling med 6 mot 3 stemmer i møte
07.02.12, sak 13/12:
Rådmannens forslag forkastes.
Kommunestyrets behandling:
David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP, AP, Frp og
SV:
Kommunestyret prioriterer å fullføre bygging av heis, samt legge forholdene til rette
for lokaler til politiet.
Byggekomiteen bes om å komme med forslag til hvordan andre tilleggsforslag som
har kommet til i prosessen eventuelt kan løses og tidsplan for disse.
Ordfører og rådmann avklarer videre fremdrift med byggekomiteen. Forslag til
endelig heisløsning legges frem for råd for funksjonshemmede.
Øivind T. Reymert (Krf) fremmet følgende forslag på vegne av Krf, H og V:
Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med byggekomiteen, komme med et
oppdatert konsept og budsjett innen utgangen av februar for oppgradering av Heggin
I, inkl. heis. Imens klargjøres det utleiearealer for Indre Østfold Politistasjon i bygget.

Votering:
Det ble votert alternativt mellom Koht-Norbyes forslag på vegne av SP, AP, Frp og
SV og Reymerts forslag på vegne av Krf, H, V og Uavh.
Reymerts forslag ble vedtatt med 20 mot 15 stemmer (7AP, 5SP, 2Frp og SV) som
ble avgitt for Koht-Norbyes forslag.
Kommunestyrets vedtak med 20 mot 15 stemmer i møte 08.12.11, sak 104/11:
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Reymerts forslag på vegne av Krf, H, V og Uavh vedtas.
Formannskapets behandling:
Maren Hersleth Holsen (V) fremmet følgende tillegg til ordførers forslag:
Formannskapet ønsker samtidig å vurdere alternative lokaliseringer for politiske
møter i perioden.
Liv H.B. Berger (SP) fremmet følgende forslag:
Formannskapet prioriterer å fullføre bygging av heis, samt legge forholdene til rette
for lokaler til politiet. Andre tilleggsforslag som har kommet til i prosessen, stilles i
bero. Ordfører og rådmann avklarer videre fremdrift med byggekomiteen.
Votering:
Det ble først votert alternativt mellom ordførers og Bergers forslag.
Ordførers forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP).
Det ble deretter votert over Hersleth Holsens forslag som ble forkastet med 8 mot 1
stemme (V).
Formannskapets innstilling i møte 01.12.11, sak 103/11:
Ordførers forslag vedtas.

17/12
LOKAL TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV SMIL- OG NMSK-MIDLER I
PERIODEN 2013 - 2016
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Arbeidet med rullering av lokal tiltaksstrategi for bruk av SMIL og NMSK-midler
2013 – 2016 igangsettes.
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 2 politikere, representanter fra
næringsorganisasjonene og 2 fra administrasjonen.
3. Som politisk representant fra hovedutvalg for miljø og teknikk velges Aud
Jørgentvedt (Krf).
4. Som politisk representant fra formannskapet velges varaordfører Maren Hersleth
Holsen (V).
5. Administrasjonen leder arbeidet med rullering av planen.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
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innstilling:
1. Arbeidet med rullering av lokal tiltaksstrategi for bruk av SMIL og NMSK-midler
2013 – 2016 igangsettes.
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 2 politikere, representanter fra
næringsorganisasjonene og 2 fra administrasjonen.
3. Som politisk representant fra hovedutvalg for miljø og teknikk velges:
4. Administrasjonen leder arbeidet med rullering av planen.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) fremmet forslag om at det også bør
velges en politisk representant fra formannskapet som nytt punkt 4.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
David Koht-Norbye (SP) fremmet forslag på varaordfører Maren Hersleth
Holsen som politisk representant fra formannskapet.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 1, 2 og 3 vedtas.
Hersleth Holsens forslag til nytt punkt 4 vedtas.
Koht-Norbyes forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag:
Som politisk representant fra hovedutvalg for miljø og teknikk velges Aud
Jørgentvedt (Krf).
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 07.02.12, sak
9/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Borger Mysens forslag vedtas.

18/12
NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJON- OG DELINGSSAKER FRA
01.01.2012
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
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Endringene av gebyr for konsesjons og delingssaker fastsatt i forskrift av
14.12.2011 tas til etterretning.
De nye maksimumssatsene kr. 5000.- for konsesjonsbehandling og kr. 2000.- for
fradeling etter Jordloven tas inn i Eidsberg kommunes gebyrhefte for 2012 og gjøres
gjeldende med øyeblikkelig virkning.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Endringene av gebyr for konsesjons og delingssaker fastsatt i forskrift av 14.12.2011
tas til etterretning.
De nye maksimumssatsene kr. 5000.- for konsesjonsbehandling og kr. 2000.- for
fradeling etter Jordloven tas inn i Eidsberg kommunes gebyrhefte for 2012 og gjøres
gjeldende med øyeblikkelig virkning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 07.02.12, sak
2/12:
Rådmannens forslag vedtas.

19/12
OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE I EIDSBERG KOMMUNE
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Soneinndeling med tidsplan for opprydding i spredt avløp i Eidsberg
kommune.
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Foreslått soneinndeling vedtas med målsetting om ferdigstillelse innen 2018.
Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre endringer ved behov.
2. Endring i temaplan vannmiljø
Alle avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller kravene i lokal forskrift til utslipp av fosfor og
organisk stoff bør oppgraderes.
Alle utilfredsstillende avløpsanlegg i Eidsberg kommune skal oppgraderes i henhold
til Soneinndeling med tidsplan for opprydding i spredt avløp i Eidsberg kommune.
3. Krav til hygienisering i sone 1
I sone 1 stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal
være < 1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi.
4. Kostnadsgrense for tilknytning til offentlig avløpsnett
Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis der tilknytning kan skje for en
kostnad for huseier på inntil 2G (der G er folketrygdens grunnbeløp).
5. Kommunal eller privat løsning
Kommunen kan ikke ta på seg et ansvar for anskaffelse og drift av minirenseanlegg
for kommunens innbyggere.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Soneinndeling med tidsplan for opprydding i spredt avløp i Eidsberg
kommune.
Foreslått soneinndeling og tidsplan vedtas, men administrasjonen gis fullmakt til å
gjøre endringer ved behov.
2. Endring i temaplan vannmiljø
Alle avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller kravene i lokal forskrift til utslipp av fosfor og
organisk stoff bør oppgraderes.
Alle utilfredsstillende avløpsanlegg i Eidsberg kommune skal oppgraderes i henhold
til Soneinndeling med tidsplan for opprydding i spredt avløp i Eidsberg kommune.
3. Krav til hygienisering i sone 1
I sone 1 stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal
være < 1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi.
4. Kostnadsgrense for tilknytning til offentlig avløpsnett
Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis der tilknytning kan skje for en
kostnad for huseier på inntil 2G (der G er folketrygdens grunnbeløp).
5. Kommunal eller privat løsning
Kommunen kan ikke ta på seg et ansvar for anskaffelse og drift av minirenseanlegg
for kommunens innbyggere.
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Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) ønsket å få vurdert sin habilitet.
Hersleth Holsen ble enstemmig erklært habil.
David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 til
hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Foreslått soneinndeling vedtas med målsetting om ferdigstillelse innen 2018.
Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre endringer ved behov.
David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 til
hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Kommunen starter arbeidet med felles anskaffelse av minirenseanlegg og står
ansvarlig for driften av disse. Avgiften for avløp regnes ut etter selvkostprinsippet for
den samlede driften av det offentlige avløpsnettet og minirenseanleggene.
Votering:
Det ble først votert alternativt mellom hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling og
Koht-Nordbyes forslag til nytt punkt 1.
Koht-Norbyes forslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert alternativt mellom hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling og KohtNorbyes forslag punkt 5.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 5 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer
(2AP og SP) som ble avgitt for Koht-Norbyes forslag.
Formannskapets innstilling:
Koht-Norbyes forslag punkt 1 vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 2, 3, 4 og 5 vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 07.02.12, sak
10/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Jens Tore Holene (SP) ønsker å stå fritt ved den videre behandling av saken.

20/12
NORTURA - FREMTIDIG BEHOV FOR VANN OG AVLØPSTJENESTER
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
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innstilling:
1. Eidsberg kommune igangsetter utredninger knyttet til å tilrettelegge for fremtidig
behov for vann og avløpstjenester for Nortura.
2. Eidsberg kommune innhenter anbud og igangsetter nødvendig ekstern VAkompetanse for å tilrettelegge for levere nødvendig vannleveranser til Nortura.
3. Eidsberg kommune forskutterer kostnadene til pkt 1 og pkt 2. Kostnadene dekkes
ved ekstraordinære låneopptak.
4. Eidsberg kommune går i dialog med Nortura for å utarbeide en utbyggingsavtale
knyttet til utredning, planlegging og utbygging av nødvendig infrastruktur for å
kunne levere nødvendige vann- og avløpstjenester. Utbyggingsavtalen skal
inneholde en fordelingsnøkkel knyttet til de kostnader tiltaket utløser.
Utbyggingsavtalen skal være godkjent før igangsettelsestillatelse for nybygget
gis. Nødvendig juridisk kompetanse innhentes.
5. Utbyggingsavtalen behandles etter reglene i plan- og bygningsloven kap.17, hvor
avtalen legges ut på offentlig høring og kunngjøres når den er vedtatt.
6. Formannskapet bes på neste måte få presentert en konkret fremdriftsplan fram
mot ferdigstillelse av VA-anleggene og åpning av Norturas fabrikkanlegg mars
2014.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune igangsetter utredninger knyttet til å tilrettelegge for fremtidig
behov for vann og avløpstjenester for Nortura.
2. Eidsberg kommune innhenter anbud og igangsetter nødvendig ekstern VAkompetanse for å tilrettelegge for levere nødvendig vannleveranser til Nortura.
3. Eidsberg kommune forskutterer kostnadene til pkt 1 og pkt 2. Kostnadene dekkes
ved ekstraordinære låneopptak.
4. Eidsberg kommune går i dialog med Nortura for å utarbeide en utbyggingsavtale
knyttet til utredning, planlegging og utbygging av nødvendig infrastruktur for å
kunne levere nødvendige vann- og avløpstjenester. Utbyggingsavtalen skal
inneholde en fordelingsnøkkel knyttet til de kostnader tiltaket utløser.
Utbyggingsavtalen skal være godkjent før igangsettelsestillatelse for nybygget
gis. Nødvendig juridisk kompetanse innhentes.
5. Utbyggingsavtalen behandles etter reglene i plan- og bygningsloven kap.17, hvor
avtalen legges ut på offentlig høring og kunngjøres når den er vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
David Koht-Norbye (SP) og Kjetil Igletjern (AP) ønsket å få vurdert sin habilitet.
Koht-Norbye og Igletjern ble enstemmig erklært inhabile.
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 til
hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
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Formannskapet bes på neste måte få presentert en konkret fremdriftsplan fram mot
ferdigstillelse av VA-anleggene og åpning av Norturas fabrikkanlegg mars 2014.
Berit L. Mysen (AP) fremmet forslag om at ordet ”skal” i punkt 4, 2. setning,
endres til ”bør”.
Votering:
Det ble først votert over hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 1, 2 og 3
som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert alternativt mellom hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 4
og Mysens endringsforslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 4 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme
(AP) som ble avgitt for Mysens forslag.
Unaas’ forslag til nytt punkt 6 til hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Unaas’ forslag til nytt punkt 6 til hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Jens Tore Holene (SP) fremmet forslag om at 2. setning i punkt 4 –
Utbyggingsavtalen skal inneholde en fordelingsnøkkel knyttet til de kostnader
tiltaket utløser – strykes.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag punkt 1, 2, 3 og 5 som ble enstemmig
vedtatt.
Det ble deretter votert alternativt mellom rådmannens forslag punkt 4 og Holenes
endringsforslag til punkt 4.
Rådmannens forslag punkt 4 ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (SP) som ble avgitt for
Holenes endringsforslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling i møte 07.02.12, sak 12/12:
Rådmannens forslag vedtas.

21/12
KJØP AV FJERNVARME I KOMMUNALE BYGG
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det inngås avtaler om tilkobling av kommunale bygg til planlagt fjernvarmeanlegg
i regi av Østfold energi og kjøp av fjernvarme fra dette med følgende presiseringer
og tillegg:
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•
•
•
•
•

Kommunen står fritt til å velge om også energi til varmtvann i tillegg til
oppvarming skal inngå i energileveransene utfra en teknisk og økonomisk
vurdering i hvert bygg.
Ved Mysen skole tillates at installert jordvarmesystem fremdeles brukes som
grunnoppvarming.
Tilkobling av fjernvarme til kunstgressbane må evt. fremmes som egen sak.
Total energikostnad for fjernvarme skal være konkurransedyktig/lavere enn
alternativ kostnad for elektrisitet som kommunen har i dag og fremover kunne
fått i markedet.
Det forutsettes at ny fornybarandel på fjernvarmeproduksjonen på minst 90%.

2. Egen avtale som skal detaljregulere praktiske forhold rundt planlegging og
fremføring av fjernvarmerør utarbeides. Avtalen skal gjelde foran ”avtale om
rettigheter til fremføring av fjernvarmeanlegg”,- utarbeidet av Østfold energi.
Avtalen skal også ta opp i seg presiseringer av partenes ansvar og
kostnadsdeling i tilknytning til følgende kulepunkt . Avtale refereres for
hovedutvalg.
Østfold Energi forutsettes å innlemme planleggings- og gjennomføringsarbeid for
kommunens VA – tiltak i sitt anbudsarbeid.
3. Kommunestyret gjør vedtak om ekstraordinært låneopptak når anbudssummer
foreligger.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det inngås avtaler om tilkobling av kommunale bygg til planlagt fjernvarmeanlegg
i regi av Østfold energi og kjøp av fjernvarme fra dette med følgende presiseringer
og tillegg:
•
•
•
•

Kommunen står fritt til å velge om også energi til varmtvann i tillegg til
oppvarming skal inngå i energileveransene utfra en teknisk og økonomisk
vurdering i hvert bygg.
Ved Mysen skole tillates at installert jordvarmesystem fremdeles brukes som
grunnoppvarming.
Tilkobling av fjernvarme til kunstgressbane må evt. fremmes som egen sak.
Total energikostnad for fjernvarme skal være konkurransedyktig/lavere enn
alternativ kostnad for elektrisitet som kommunen har i dag og fremover kunne
fått i markedet.

2. Egen avtale som skal detaljregulere praktiske forhold rundt planlegging og
fremføring av fjernvarmerør utarbeides. Avtalen skal gjelde foran ”avtale om
rettigheter til fremføring av fjernvarmeanlegg”,- utarbeidet av Østfold energi.
Avtalen skal også ta opp i seg presiseringer av partenes ansvar og
kostnadsdeling i tilknytning til følgende kulepunkt . Avtale refereres for
hovedutvalg.
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Østfold Energi forutsettes å innlemme planleggings- og gjennomføringsarbeid for
kommunens VA – tiltak i sitt anbudsarbeid.
3. Ekstaordinært låneopptak tas opp til økte investeringer i størrelsesorden kr 17
mill. når anbudssummer blir klare
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag:
1. Eidsberg kommune bes utrede alternative oppvarmingskilder i forhold til
fjernvarme.
2. Utreningen legges frem for kommunestyret i junimøtet.
Votering:
Ved votering ble hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtatt med 7 mot 2
stemmer (2AP).
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Fredrik Mortvedt (H) ønsker å stå fritt ved den videre behandling av saken.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Jens Tore Holene (SP) fremmet forslag om at saken utsettes til prisen Eidsberg
kommune skal betale for fjernvarme er klarlagt.
Votering:
Holenes utsettelsesforslag ble forkastet med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP).
Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt under punkt
1:
Det forutsettes at ny fornybarandel på fjernvarmeproduksjonen på minst 90%.
Anders Sølve Strand (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:
Kommunestyret gjør vedtak om ekstraordinært låneopptak når anbudssummer
foreligger.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag punkt 1 og 2 med Holenes
tilleggsforslag til punkt 1 som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert alternativt mellom rådmannens og Strands forslag punkt 3.
Strands forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling/vedtak i møte
07.02.12, sak 15/12:
Rådmannens forslag punkt 1 og 2 med Holenes tilleggsforslag til punkt 1 vedtas.
Strands forslag til nytt punkt 3 vedtas.

25
Eva B. Svendstad (AP) ønsker å stå fritt ved den videre behandlingen av saken.

22/12
FELLES OVERORDNET BRANNVAKT I EIDSBERG OG RAKKESTAD
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommunestyre vedtar å videreføre samarbeidsavtalen med Rakkestad
kommune om felles overordnet brannvakt.
2. Avtalen gjelder inntil videre.
3. Gjensidig oppsigelsestid er 12 måneder.
Vedtaket forutsetter at Rakkestad kommunestyre vedtar det samme ovenfor
Eidsberg kommune

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommunestyre vedtar å videreføre samarbeidsavtalen med Rakkestad
kommune om felles overordnet brannvakt.
2. Avtalen gjelder inntil videre.
3. Gjensidig oppsigelsestid er 12 måneder.
Vedtaket forutsetter at Rakkestad kommunestyre vedtar det samme ovenfor
Eidsberg kommune
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:
Eidsberg kommune går i dialog med Marker for å etablere en samarbeidsavtale for
brannsjeffunksjonen.
Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 5:
Samarbeidsavtalen legges frem for kommunestyret for endelig godkjenning i
aprilmøtet.
Votering:
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Det ble først votert over hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling som ble
enstemmig vedtatt.
Igletjerns forslag til nytt punkt 4 og 5 til hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling
ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP).
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling siste avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Rolf Ertkjern Lende (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:
Eidsberg kommune etablerer samarbeid med Marker kommune og utvikler avtaler
med Marker angående felles overordnet brannvakt.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag punkt 1, 2, og 3, samt siste avsnitt, som
ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over Ertkjern Lendes forslag til nytt punkt 4 som ble forkastet
med 7 mot 2 stemmer (2AP).
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 07.02.12, sak
14/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

