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Navn
Erik Mogens Unaas
Maren J. Hersleth Holsen
Jan Fredrik Mortvedt
Inger Lise Floeng
Øivind Tønnes Reymert
Marit Synnøve Skjeppe
Kjetil Igletjern
Berit L. Mysen
Liv Hjørdis Bleie Berger
Kristian Berger
Anders Sølve Strand
David Koht-Norbye

Forfall Møtt for
FO
FO

FO
Maren J. Hersleth Holsen
Jan Fredrik Mortvedt
Liv Hjørdis Bleie Berger

Av 9 medlemmer møtte 9 – medregnet møtende vararepresentanter.
I tillegg møtte:
Dessuten møtte:

Tone Åsrud Reime og Tom-Arne Tørfoss
Tore Aanesland

Ordfører Erik Unaas (H) ledet møtet.
Ordfører Erik Unaas fremmet forslag om å behandle sak 74/12 og 75/12 som h.h.v.
sak 1 og 2.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Ordfører Erik Unaas orienterte om følgende:
•
•
•
•
•
•

Fremdrift E-18
Momarkedet 2012
NM på Ski
Nytt IKS – Indre Østfold Utviklingsselskap (samordning av eksisterende)
Mysebus fremtid
Phoenix House Haga
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63/12
TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2012
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Første tertialrapport pr. 30.04.2012 tas til etterretning.
2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine etater med
den oppgave å bringe forbruket i tråd med budsjett.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Første tertialrapport pr. 30.04.2012 tas til etterretning.
2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine etater med
den oppgave å bringe forbruket i tråd med budsjett.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Administrasjonsutvalgets behandling:
Ingen forslag.
Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling i møte 05.06.2012, sak 10/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 05.06.2012,
sak 26/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte 05.06.2012,
sak 17/12:
Rådmannens forslag vedtas.
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Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 05.06.2012,
sak 36/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Eldrerådets behandling:
Ingen forslag.
Eldrerådets enstemmige innstilling i møte 05.06.2012, sak 7/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling i møte 05.06.2012, sak 5/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Råd for funksjonshemmedes behandling:
Ingen forslag.
Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling i møte 04.06.2012, sak
4/12:
Rådmannens forslag vedtas.

64/12
ØKONOMIPLAN 2013-2016
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Kommunestyret tar føringene i økonomiplanen for 2013-2016 til etterretning.
2. Foreløpig økonomisk ramme for virksomhetenes driftsbudsjett for 2013 settes til
488,9 mill kroner (2012-kroner).

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Kommunestyret tar føringene i økonomiplanen for 2013-2016 til etterretning.
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2. Foreløpig økonomisk ramme for virksomhetenes driftsbudsjett for 2013 settes til
488,9 mill kroner (2012-kroner).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Administrasjonsutvalgets behandling:
Ingen forslag.
Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling i møte 05.06.2012, sak 11/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 05.06.2012,
sak 27/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte 05.06.2012,
sak 18/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 05.06.2012,
sak 37/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Eldrerådets behandling:
Ingen forslag.
Eldrerådets enstemmige innstilling i møte 05.06.2012, sak 8/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling i møte 05.06.2012, sak 6/12:
Rådmannens forslag vedtas.
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Råd for funksjonshemmedes behandling:
Ingen forslag.
Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling i møte 04.06.2012, sak
5/12:
Rådmannens forslag vedtas.

65/12
ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2011
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes.
2. Udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr. 5.599.000,40 avsettes
til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes.
2. Udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr. 5.599.000,40 avsettes
til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Skriv datert 14.06.12 fra økonomisjef vedrørende korrigeringer ble delt ut i
møtet.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Administrasjonsutvalgets behandling:
Ingen forslag.
Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling i møte 05.06.2012, sak 13/12:
Rådmannens forslag vedtas.
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Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 05.06.2012,
sak 33/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte 05.06.2012,
sak 22/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 05.06.2012,
sak 45/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Eldrerådets behandling:
Ingen forslag.
Eldrerådets enstemmige innstilling i møte 05.06.2012, sak 9/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling i møte 05.06.2012, sak 7/12:
Rådmannens forslag vedtas.
Råd for funksjonshemmedes behandling:
Ingen forslag.
Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling i møte 04.06.2012, sak
6/12:
Rådmannens forslag vedtas.

66/12
SKATTEREGNSKAP OG SKATTEOPPKREVERENS ÅRSMELDING FOR 2011
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
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Skatteregnskapet og skatteoppkreverens årsrapport for 2011, samt kontrollrapport
2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Eidsberg kommune tas til orientering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Skatteregnskapet og skatteoppkreverens årsrapport for 2011, samt kontrollrapport
2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Eidsberg kommune tas til orientering.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

67/12
GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR ORDFØRER OG VARAORDFØRER
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Godtgjøringsreglement for ordfører og varaordfører i Eidsberg kommune vedtas og
gjøres gjeldende med virkning fra tidspunktet for vedtak i kommunestyret.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Godtgjøringsreglement for ordfører og varaordfører i Eidsberg kommune vedtas og
gjøres gjeldende med virkning fra tidspunktet for vedtak i kommunestyret.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
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Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

68/12
KOMMUNAL GARANTI - MYSEN MENIGHETSHUS BETANIA
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune garanterer med simpel kausjon overfor Mysen menighet for
et lån på inntil 3,0 mill. kroner knyttet til utbygging av Mysen menighetshus
Betania.
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 20
år.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune garanterer med simpel kausjon overfor Mysen menighet for
et lån på inntil 3,0 mill. kroner knyttet til utbygging av Mysen menighetshus
Betania.
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 20
år.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
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69/12
FOREBYGGING AV FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE - ETABLERING AV
ORDNING MED SOSIALFAGLIGE RÅDGIVERE
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim
videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes
sosialfaglige kontorer
2. Eidsberg kommune bevilger kroner 137.434,- per år til tiltaket. Finansiering
innarbeides i ordinært budsjett. Summen indeksjusteres årlig i tråd med
lønnsutviklingen for kommunale arbeidstakere. Det forutsettes at de andre
kommunene gjør tilsvarende vedtak.
3. Eidsberg kommune forutsetter at det årlig rapporteres om utviklingen i det frafallsforebyggende arbeidet ved de videregående skolene i Indre Østfold.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim
videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes
sosialfaglige kontorer
2. Eidsberg kommune bevilger kroner 137.434,- per år til tiltaket. Evt. kostnader for
2012 dekkes av formannskapets disposisjonskonto mens videre finansiering
innarbeides i ordinært budsjett. Summen indeksjusteres årlig i tråd med
lønnsutviklingen for kommunale arbeidstakere. Det forutsettes at de andre
kommunene gjør tilsvarende vedtak.
3. Eidsberg kommune forutsetter at det årlig rapporteres om utviklingen i det frafallsforebyggende arbeidet ved de videregående skolene i Indre Østfold.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:
Eidsberg kommune bevilger kroner 137.434,- per år til tiltaket. Finansiering
innarbeides i ordinært budsjett. Summen indeksjusteres årlig i tråd med
lønnsutviklingen for kommunale arbeidstakere. Det forutsettes at de andre
kommunene gjør tilsvarende vedtak.
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Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag punkt 1 og 3 vedtas.
Unaas’ forslag nytt punkt 2 vedtas.

70/12
SALGSBEVILLING FOR PERIODEN 01.07.12 - 30.06.16
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. I medhold av alkoholloven av 17.12.04 nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr.
27 og alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, godkjennes
salgssted, bevillingshavere, styrere og stedfortredere i henhold til vedlagte
oversikt, datert 19.05.12.
2. Salgsperioden settes i medhold av alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg
kommune i utgangspunktet til inntil 4 år med opphør 30.06.16.
3. Salgstidene settes til de til enhver tid gjeldende forskrifter for åpnings-, lukningsog salgstider for salgssteder med salgsbevilling i Eidsberg kommune.
4. I medhold av alkoholforskriftens § 8 skal innehavere av salgsbevilling føre
internkontroll med den internkontroll som skal drives i.h.t. bevillingen,
alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Frist for
fremleggelse av dokumentasjon settes til 01.08.12.
5. Å gi eller avslå søknader om salgsbevilling er hver for seg et enkeltvedtak og kan
påklages i medhold av forvaltningslovens § 28 innen 3 uker etter mottatt vedtak,
jfr. § 29.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. I medhold av alkoholloven av 17.12.04 nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr.
27 og alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, godkjennes
salgssted, bevillingshavere, styrere og stedfortredere i henhold til vedlagte
oversikt, datert 19.05.12.
2. Salgsperioden settes i medhold av alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg
kommune i utgangspunktet til inntil 4 år med opphør 30.06.16.
3. Salgstidene settes til de til enhver tid gjeldende forskrifter for åpnings-, lukningsog salgstider for salgssteder med salgsbevilling i Eidsberg kommune.
4. I medhold av alkoholforskriftens § 8 skal innehavere av salgsbevilling føre
internkontroll med den internkontroll som skal drives i.h.t. bevillingen,
alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Frist for
fremleggelse av dokumentasjon settes til 01.08.12.
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5. Å gi eller avslå søknader om salgsbevilling er hver for seg et enkeltvedtak og kan
påklages i medhold av forvaltningslovens § 28 innen 3 uker etter mottatt vedtak,
jfr. § 29.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

71/12
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01.07.12 - 30.06.16
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. I medhold av alkoholloven av 17.12.04 nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr.
27 og alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, godkjennes
bevillingssted, bevillingshavere, styrere og stedfortredere i henhold til vedlagte
oversikt, datert 19.05.12.
2. Skjenkeperioden settes i medhold av alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg
kommune i utgangspunktet til inntil 4 år med opphør 30.06.16.
3. Skjenketidene settes til de til enhver tid gjeldende forskrifter for åpnings-,
luknings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder i Eidsberg kommune.
4. Styrere og stedfortredere som ikke har avlagt godkjent etablererprøve for
serveringsloven og kunnskapsprøve for alkoholloven, skal ha avlagt disse innen
01.09.12.
5. I medhold av alkoholforskriftens § 8 skal innehavere av skjenkebevilling føre
internkontroll med den internkontroll som drives i.h.t. bevillingen, alkoholloven og
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Frist for fremleggelse av
dokumentasjon settes til 01.08.12
6. Skjenkestedenes øvrige vilkår settes i medhold av alkoholpolitiske retningslinjer
for Eidsberg kommune.
7. Å gi eller avslå søknader om skjenkebevilling er hver for seg et enkeltvedtak og
kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28 innen 3 uker etter mottatt
vedtak, jfr. § 29.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
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I medhold av alkoholloven av 17.12.04 nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr.
27 og alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, godkjennes
bevillingssted, bevillingshavere, styrere og stedfortredere i henhold til vedlagte
oversikt, datert 19.05.12.
Skjenkeperioden settes i medhold av alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg
kommune i utgangspunktet til inntil 4 år med opphør 30.06.16.
Skjenketidene settes til de til enhver tid gjeldende forskrifter for åpnings-,
luknings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder i Eidsberg kommune.
Styrere og stedfortredere som ikke har avlagt godkjent etablererprøve for
serveringsloven og kunnskapsprøve for alkoholloven, skal ha avlagt disse innen
01.09.12.
I medhold av alkoholforskriftens § 8 skal innehavere av skjenkebevilling føre
internkontroll med den internkontroll som drives i.h.t. bevillingen, alkoholloven og
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Frist for fremleggelse av
dokumentasjon settes til 01.08.12
Skjenkestedenes øvrige vilkår settes i medhold av alkoholpolitiske retningslinjer
for Eidsberg kommune.
Å gi eller avslå søknader om skjenkebevilling er hver for seg et enkeltvedtak og
kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28 innen 3 uker etter mottatt
vedtak, jfr. § 29.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

72/12
ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD LOKALMEDISINSKE
KOMPETANSESENTER IKS
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med
innstilling:
•

Eidsberg kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske
Kompetansesenter IKS.

•

Eidsberg kommunes representanter til representantskapet for etablering av Indre
Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS får fullmakt til å godkjenne
selskapsavtalen for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS som
foreslått av representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS i møte 10. mai
2012.
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•

Eidsberg kommune tar de vedlagte planer for innhold i og omfang av tjenester
med budsjettanslag som skal legges til Indre Østfold Kompetansesenter IKS
foreløpig til orientering. Eidsberg kommune legger til grunn at det legges opp til et
nært samarbeid mellom Indre Østfold Kompetansesenter og eierkommunene når
det gjelder både omfang av tjenester og innhold i disse som selskapet skal utføre
på vegne av kommunene. Eidsberg kommune forutsetter også at det i dette
arbeidet foretas en kvalitetssikring av kostnader, slik at eierkommunene får et
godt grunnlag for bruk i kommunenes årsbudsjetter og økonomiplaner. En
gjennomgang av bemanning og kompetanse i de ulike tjenestene som legges til
Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS, inngår i denne
vurderingen.

•

Eidsberg kommune aksepterer at det engasjeres en daglig leder i Indre Østfold
Kompetansesenter IKS og forplikter seg til å dekke den andel som Eidsberg
kommune etter selskapsavtalen skal dekke.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med
innstilling:
•

Eidsberg kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske
Kompetansesenter IKS.

•

Eidsberg kommunes representanter til representantskapet for etablering av Indre
Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS får fullmakt til å godkjenne
selskapsavtalen for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS som
foreslått av representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS i møte 10. mai
2012.

•

Eidsberg kommune tar de vedlagte planer for innhold i og omfang av tjenester
med budsjettanslag som skal legges til Indre Østfold Kompetansesenter IKS
foreløpig til orientering. Eidsberg kommune legger til grunn at det legges opp til et
nært samarbeid mellom Indre Østfold Kompetansesenter og eierkommunene når
det gjelder både omfang av tjenester og innhold i disse som selskapet skal utføre
på vegne av kommunene. Eidsberg kommune forutsetter også at det i dette
arbeidet foretas en kvalitetssikring av kostnader, slik at eierkommunene får et
godt grunnlag for bruk i kommunenes årsbudsjetter og økonomiplaner. En
gjennomgang av bemanning og kompetanse i de ulike tjenestene som legges til
Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS, inngår i denne
vurderingen.

•

Eidsberg kommune aksepterer at det engasjeres en daglig leder i Indre Østfold
Kompetansesenter IKS og forplikter seg til å dekke den andel som Eidsberg
kommune etter selskapsavtalen skal dekke.

Kommunestyrets vedtak:
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Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

73/12
REVIDERING AV SELSKAPSAVTALEN FOR I NDRE ØSTFOLD RENOVASJON
IKS
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen for
Indre Østfold Renovasjon IKS slik det fremgår av vedlegg til brev fra Indre Østfold
Renovasjon IKS, datert 14.12.2011.
2. Kommunens representanter i representantskapsmøte i Indre Østfold Renovasjon
IKS som skal behandle forslaget om ny selskapsavtale, gis fullmakt til å stemme i
tråd med dette vedtaks pkt 1.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen for
Indre Østfold Renovasjon IKS slik det fremgår av vedlegg til brev fra Indre Østfold
Renovasjon IKS, datert 14.12.2011.
2. Kommunens representanter i representantskapsmøte i Indre Østfold Renovasjon
IKS som skal behandle forslaget om ny selskapsavtale, gis fullmakt til å stemme i
tråd med dette vedtaks pkt 1.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Berit L. Mysen (AP) ønsket å få vurdert sin habilitet.
Mysen ble enstemmig erklært inhabil.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
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Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 05.06.2012,
sak 39/12:
Rådmannens forslag vedtas.

74/12
FJERNVARME - EIDSBERG KOMMUNE
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:
•

•
•
•

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 fremmes som egen sak.
Total energikostnad for fjernvarme skal være lavere enn alternativ kostnad for
elektrisitet som kommunen har i dag og fremover kunne fått i markedet.

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 fremmes som egen sak.
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•

Total energikostnad for fjernvarme skal være konkurransedyktig/lavere enn
alternativ kostnad for elektrisitet som kommunen har i dag og fremover kunne
fått i markedet.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Berit L. Mysen (AP) fremmet punkt 1, 2 og 4 fra kommunestyrets
flertallsinnstilling i møte 29.03.12, sak 37/12:
1. Eidsberg kommune bes utrede alternative oppvarmingskilder i forhold til
fjernvarme.
2. Det utredes fjernvarme som egen sak hvor bl.a. priser og klimaspørsmål kommer
tydelig frem.
4. Utredningen legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2012.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling og
Mysens forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (2AP)
som ble avgitt for Mysens forslag.
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Jens Tore Holene (SP) fremmet forslag om at ordet «konkurransedyktig» i 4.
kulepunkt fjernes.
Votering:
Det ble først votert over Holenes forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert punktvis over punkt 1 og kulepunkt 1, 2 og 3 som ble
enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Holenes forslag vedtas.
Punkt 1 og kulepunkt 1, 2 og 3 vedtas.

75/12
VEI, VANN OG AVLØP - FJERNVARME - EIDSBERG KOMMUNE
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
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1. Eidsberg kommune utbedrer vei, vann og avløpsanlegg samtidig med etablering
av fjernvarmeanlegg i områdene
a. Kapellveien/Kløverveien
b. Torggaten
c. Folkenborgveien/Trollstien
d. Skolegaten
som er anbefalt i rapport fra Pøyry (vedlagt)
2. Det forutsettes inngått en egen utbyggingsavtale med Østfold Energi AS som skal
regulere kostnadsdeling og praktiske forhold knyttet til planlegging og framføring
av fjernvarmerør og utbedring av VA-anlegg herunder istandsetting av gater og
fortau. Utbyggingsavtalen legges fram for hovedutvalg for miljø og teknikk til
godkjenning.
3. Østfold Energi AS forutsettes å innlemme planleggings- og gjennomføringsarbeid
for kommunenes VA-tiltak, herunder istandsetting av gater og fortau i sitt
anbudsarbeid.
4. Det fremmes en egen sak om ekstraordinært låneopptak når anbudssummer er
klare. I anbudet må inngå investeringer i VA-anlegg som skal inngå i arbeidet
med fjernvarmeanlegget, herunder istandsetting av gater og fortau og
nødvendige investeringer for tilpasninger av varmesentraler i de kommunale bygg
som skal kobles til Østfold Energi sitt fjernvarmeanlegg, kfr sak om kjøp av
fjernvarme til kommunale bygg.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune utbedrer vei, vann og avløpsanlegg samtidig med etablering
av fjernvarmeanlegg i områdene
a. Kapellveien/Kløverveien
b. Torggaten
c. Folkenborgveien/Trollstien
d. Skolegaten
som er anbefalt i rapport fra Pøyry (vedlagt)
2. Det forutsettes inngått en egen utbyggingsavtale med Østfold Energi AS som skal
regulere kostnadsdeling og praktiske forhold knyttet til planlegging og framføring
av fjernvarmerør og utbedring av VA-anlegg herunder istandsetting av gater og
fortau. Utbyggingsavtalen legges fram for hovedutvalg for miljø og teknikk til
orientering.
3. Østfold Energi AS forutsettes å innlemme planleggings- og gjennomføringsarbeid
for kommunenes VA-tiltak, herunder istandsetting av gater og fortau i sitt
anbudsarbeid.
4. Det fremmes en egen sak om ekstraordinært låneopptak når anbudssummer er
klare. I anbudet må inngå investeringer i VA-anlegg som skal inngå i arbeidet
med fjernvarmeanlegget, herunder istandsetting av gater og fortau og
nødvendige investeringer for tilpasninger av varmesentraler i de kommunale bygg
som skal kobles til Østfold Energi sitt fjernvarmeanlegg, kfr sak om kjøp av
fjernvarme til kommunale bygg.
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Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne B. Mysen (H) fremmet forslag om at ordet «orientering» i punkt 2
endres til «godkjenning».
Votering:
Det ble votert punktvis.
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Mysens forslag til endring av punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Punkt 1 vedtas.
Mysens forslag punkt 2 vedtas.
Punkt 3 og 4 vedtas.

