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EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
6/12

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
05.06.2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDETS MØTE 17.04.12
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

6/12

Eldrerådet

05.06.2012

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:12/628
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 5176/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra eldrerådets møte 17.04.12 godkjennes.
Eldrerådets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Protokoll.

Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes for vedtakene iverksettes. I
praksis godkjenner leder protokollen på vegne av eldrerådet når denne er
ferdigskrevet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
7/12

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
05.06.2012

TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2012
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

/
7/12
4/12
10/12
26/12
17/12
36/12
/
/

Ungdomsrådet
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Administrasjonsutvalget
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse- og velferd
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskapet
Kommunestyret

05.06.2012
05.06.2012
04.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
14.06.2012
21.06.2012

Arkivkode:212 &14
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:12/582

L.nr.: 4909/12

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 innstilling:
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferd:
Hovedutvalg for miljø og teknikk innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Eldrerådets innstilling:

Sak 7/12
Ungdomsrådets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Første tertialrapport pr. 30.04.2012 som trykt vedlegg.

I tertialrapporten pr 30.04.2012 gis en kort redegjørelse for aktiviteten innenfor
organisasjonens fokusområder – brukere, organisasjon, medarbeidere og økonomi,
med spesielt vekt på den økonomiske situasjonen.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Den økonomiske utviklingen for etatenes drift for 1. tertial 2012 ser noe mørkere ut
enn ved fjorårets rapportering på samme periode. Det er noe større avvik på helse
og velferd og kultur og oppvekst enn ved 1. tertialrapport i 2011. Det synes som om
rammene i budsjettene for 2012 har vært tilstrekkelig gitt en stabil og forutsigbar drift,
men både ved omsorgstjenestene og tjenester rettet mot barn og unge har både
enkeltsaker og systemutfordringer. Dette driver kostnadene i været på flere områder.
Helse- og velferdsetaten varsler et merforbruk i størrelsesorden 3,5 mill kroner, men
signaliserer samtidig at det jobbes med å balansere regnskapet mot budsjettet på
årsbasis. Innenfor kultur og oppvekst signaliseres et merforbruk i størrelsesorden 8,0
mill kroner, men at ulike innsparinger siste del av året kan trekke merforbruket noe
ned. Stabs- og støttetjenester samt teknisk etat har utfordringer, men signaliserer
balansering av regnskap og budsjett på årsbasis.
Ut fra tilbakemelding fra etatene indikeres det driftsutfordringer i størrelsesorden 5-9
mill kroner. Det meste av dette må finne sin dekning gjennom korrigerende tiltak i
driften.
Innenfor de frie inntektene vil rådmannen tilrå og øke skatt/rammetilskudd med
samlet 2,8 mill kroner, nedjustere renteutgiftene med 0,5 mill kroner, redusere hhv.
utbytte og integreringstilskudd med hhv. 1,55 mill kroner og 1,3 mill kroner.
Rådmannen vil komme tilbake med en budsjettjustering i august.

KONKLUSJON:
Kommunens driftssituasjon etter første tertial er anstrengt, men noe bedre enn
rapportering på samme tidspunkt for de to foregående år. Det er behov for å
iverksette korrigerende tiltak for å finne løsninger på de forhold som viser avvik fra
budsjett.
Rådmannen henstiller hovedutvalgene om å iverksette korrigerende tiltak for sine
etater med den oppgave å bringe forbruket i tråd med budsjett.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
8/12

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
05.06.2012

ØKONOMIPLAN 2013-2016
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

5/12
8/12
/
11/12
27/12
18/12
37/12
/
/

Råd for funksjonshemmede
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Administrasjonsutvalget
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse- og velferd
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskapet
Kommunestyret

04.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
14.06.2012
21.06.2012

Arkivkode:151
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:12/381

L.nr.: 4957/12

Rådmannens forslag til vedtak:
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).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferd:
Hovedutvalg for miljø og teknikk innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Eldrerådets innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:
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SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Økonomiske rammer for økonomiplanen 2013-2016

Rådmannen fremmer med dette forslag til foreløpig disponibel inntektsramme, samt
foreløpig ramme for virksomhetenes driftsbudsjett for 2013. Forslaget utgjør det
første arbeidet med budsjettet for 2013 og økonomiplanen for 2013-2016.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Økonomiplanen 2012-2015
TBU – Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi tilrår at
netto driftsresultat over tid bør ligge på 3 pst. Dette er også målsettingen
kommunestyret selv har vedtatt i den langsiktige kommuneplanen. Eidsberg
kommune har de tre siste årene hatt netto driftsresultat som har vært negative eller
null, mens det i 2011 endte på om lag 8,6 mill kroner eller 1,3 prosent. Med unntak
av 2011 vil det si at netto driftsresultat har vært 15-18 mill kroner dårligere enn den
målsettingen kommunestyret selv har vedtatt. Negative netto driftsresultat innebærer
at Eidsberg kommune forringer sine realverdier, og dette er en situasjon kommunen
ikke kan ha over tid. Gjennom prosjekt økt handlingsrom ble det i 2010 løftet fram
over 80 tiltak på til sammen 45 mill kroner som kunne være aktuelle å iverksette for å
øke handlingsrommet med 20 mill kroner. Flere tiltak ble vedtatt, men ikke i
tilstrekkelig grad for å opprettholde driftsnivået uten å øke inntektene. Prosessen ble
videreført i 2011 hvor virksomhetene gjennom egenanalyser fremmet nye forslag til
kostnadsreduksjoner. Den konsekvensjusterte økonomiplanen ble saldert ved å
legge til grunn et effektiviseringskrav i størrelsen fra 5 til opp mot 10 mill kroner i
hvert av de tre årene fra 2013-2015 for å balansere utgiftene med inntektsnivået.
Administrasjonen har arbeidet etter en tanke om å gjennomføre nødvendige grep for
å øke handlingsrommet i tre faser. Budsjettet for 2011/2012 var første fase av denne
snuoperasjonen hvor det å styrke driftsbudsjettet kraftig og gjennomføre
effektiviseringsgrep ble prioritert. Andre fase er å gjennomføre ytterligere
effektiviseringsgrep både i form av kostnadskutt og iverksette tiltak av strukturell art
som får effekt senere i perioden. Økonomiplanen for 2011-2014 og 2012-2015 viste
at dette ikke var tilstrekkelig, og som en tredje fase blir å gjøre valg knyttet til å
fastsette omfang og minstenivå på tjenester opp mot muligheten for å øke
kommunenes inntekter.
Vedtatt økonomiplan viser et inndekningsbehov på mellom 4-9 mill kroner i perioden.
Økonomiplanen 2013-2016
Driftsrammen til virksomhetene påvirkes i stor grad av utviklingen i de frie inntektene
og kommunens låneportefølje og utvikling i rentenivået.
Forslag til foreløpig ramme i driftsbudsjettet for 2013 og anslag over frie inntekter og
finansielle poster de neste 4 årene er vist i vedlegg 1 til saken. Foreløpig økonomisk
ramme legges til grunn for administrasjonens videre arbeid med budsjettet for 2013
og økonomiplanen 2013-2016.
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Forslaget til foreløpig netto driftsramme for 2013 bygger på vedtatt budsjett og
økonomiplan 2012-2015, nye politiske vedtak, 1. tertialrapport for 2012, oppdaterte
anslag på skatt og rammetilskudd etter framleggelsen av Prop. 110 S for 2011-2012
fra Kommunal og regionaldepartementet (Kommuneproposisjonen for 2013), samt
anslag for øvrige frie inntekter og finansielle poster.
Det økonomiske opplegget for 2012 og 2013
Regjeringen presenterte 15. mai 2012 revidert nasjonalbudsjett for 2012 og det
foreløpige økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner for 2013
(kommuneproposisjonen). Regjeringen legger i kommuneproposisjonen fram hva
kommunesektoren kan forvente i inntektsvekst fra 2012 til 2013, samt hvordan
veksten fordeler seg på frie og øremerkede inntekter. I tillegg vises vesentlige
endringer i finansieringssystemer og/eller det juridiske rammeverk for
kommunesektoren. Føringer i kommuneproposisjonen vil i stor grad finnes igjen i det
endelige økonomiske opplegget for 2013 som presenteres i statsbudsjettet i oktober
2012.
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på
mellom 5 ¼ og 6 mrd. kroner. Veksten er regnet fra anslått inntektsvekst i 2012 i
revidert nasjonalbudsjett for 2012. Dersom anslaget for nivået på
kommunesektorens inntekter i 2012 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober,
vil inntektsveksten for 2013 som nå varsles kunne bli endret. Av veksten i samlede
inntekter legges det opp til at mellom 4 ¾ og 5 mrd. kroner kommer som frie
inntekter. Det legges opp til at fylkeskommunene får 800 mill kroner av den foreslåtte
samlede veksten i frie inntekter. Resterende del av veksten i frie inntekter går til
kommunene.
Beregninger utført av TBU - Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og
fylkeskommunal økonomi, indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2013
på om lag 3 ½ mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Av dette vil om
lag 3,1 mrd. kroner måtte finansieres innenfor veksten av frie inntekter.
Inntektsveksten i 2012
Nasjonalbudsjettet for 2012 innebar en realvekst i kommunesektorens samlede
inntekter i 2012 på 4,0 mrd. kroner, tilsvarende 1,1 pst. Veksten i de frie inntektene
ble anslått til 2,7 mrd. kroner, tilsvarende 1,0 pst. Veksten ble regnet i forhold til
daværende anslag på regnskap for 2011. Etter at nasjonalbudsjettet ble lagt fram har
det kommet ny informasjon som har betydning for kommunesektorens inntektsvekst i
2012:
•
•
•

I revidert nasjonalbudsjett er kommunesektorens skatteinntekter oppjustert med
2,3 mrd kroner.
Anslaget på pris- og lønnsvekst (deflator) i kommunesektoren er nedjustert fra 3
¼ pst. i nasjonalbudsjettet til 3,0 pst. i revidert nasjonalbudsjett.
Lønnsveksten i 2012 i norsk økonomi anslås nå til 3 ¼ pst. mot 4,0 pst. i
nasjonalbudsjettet.

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 anslås nå til om lag 5,1
mrd. kroner. Realveksten i frie inntekter anslås til 3,5 mrd. Kroner.
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Foreløpig disponibel ramme for 2012
Størrelsen på driftsrammen bestemmes av summen av skatteinntekter og
rammetilskudd (frie inntekter), renteinntekter, rente- og avdragsutgifter knyttet til
kommunens innlån samt andre fellesutgifter og fellesinntekter. Driftsrammen skal
også dekke avsetninger til buffer og egenfinansiering av investeringer. Dette vil gå på
bekostning av driftsrammen til virksomhetene, men Eidsberg kommune må
opparbeide seg en buffer for å kunne møte svingninger i utgifter og sikre
egenfinansiering av framtidige investeringer. Framover ser vi behovet både for å
finansiere utbygging av barnehagetilbudet og ytterligere utbygging innen
eldreomsorgen. Et netto driftsresultat på 3 pst. er nødvendig for å opprettholde
kommunens realverdier og ha tilstrekkelig midler til sparing og investering. Med
unntak av 2011 har Eidsberg kommunens netto driftsresultat de siste årene vært
negativt eller 0 mot et styringsmål i kommuneplanen på 3 pst. Det legges opp til en
beskjeden, men absolutt nødvendig opptrapping av netto driftsresultat mot slutten av
økonomiplanperioden.
Frie inntekter og finansielle poster
For å anslå forventet nivå på skatteinntekter og rammetilskudd brukes KS’
prognosemodell. Etter de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen for 2013, er
frie inntekter anslått til 506,2 mill kroner i 2012 (2012-priser) eller 521,2 mill kroner i
2013-priser. Det er da lagt til grunn en pris- og lønnsvekst på 3,0 pst. (vektet med
prisvekst og lønnsvekst). I prognosen for skatt og rammetilskudd er det lagt til grunn
et ordinært skjønnstilskudd og skjønn til skattesvake kommuner i Sør-Norge for
Eidsberg kommune i 2013 på 2,0 mill kroner.
Det er lag til grunn et årlig låneopptak til investeringsformål i tråd med gjeldende
økonomiplan og nye politiske vedtak, mens det er lagt til grunn et forsiktig
låneopptak i 2016 på 10 mill kroner. Med bakgrunn i vedtatt økonomiplan 2012-2015
er det ikke tatt hensyn til investeringer til å gjennomføre nødvendige strukturelle
endringer innenfor boliger for funksjonshemmede og rus og psykiatri slik rådmannen
hadde lagt opp til i forslag til økonomiplan. Det er heller ikke tatt hensyn til
investeringer i økt barnehagekapasitet. Dette med bakgrunn i politiske signaler
gjennom budsjettvedtaket for 2012-2015.
Det langsiktige rentenivået for utlån (markedsrenten) antas på lengre sikt til mellom
5-6 pst. Som følge av rentesikring på deler av låneporteføljen får en endring i
rentenivå bare en delvis effekt for Eidsberg kommunes renteutgifter. Ved vesentlig
endring i rentenivået vil dette allikevel slå betydelig ut på handlingsrommet. I forslag
til ramme er det lagt opp til en stigende rente i perioden. Det er i økonomiplanen for
2013-2015 lagt til grunn en gradvis opptrapping med 0,5 prosentpoeng pr. år i 20142016.
Aksjeutbytte fra Østfold Energi er anslått til 2,5 mill kroner årlig i hele
økonomiplanperioden.
Foreløpige rammer inkluderer også 8,2 mill kroner i integreringstilskudd i 2013, men
dette tilskuddet vil avta som følge av vedtak om bosetting av færre flyktninger enn
tidligere. Nivået på frie inntekter og finansielle poster vil bli vurdert på nytt før
framleggelse av rådmannens budsjettforslag i november.
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Forslag til foreløpig ramme for driftsbudsjett 2013
Forslag til foreløpig ramme for virksomhetenes driftsbudsjett 2013 er vist i vedlegg 1.
Rådmannen foreslår foreløpig ramme satt til 488,9 mill kroner i 2013 (2012-priser).
Dette er rammen som er til disposisjon for virksomhetene og til overføringer til private
og interkommunale selskaper, etter at det er avsatt midler til betjening av lånegjeld,
andre fellesutgifter og avsetninger.
Rådmannens forslag til foreløpig ramme for virksomhetene i 2013 innebærer en
vekst på 14,3 mill kroner eller 2,9 pst i forhold til opprinnelig budsjett for 2012.
Kommuneloven krever at økonomiplanen for 4-årsperioden må vise balanse mellom
utgifter og inntekter for hvert enkelt budsjettår. Samtidig skal budsjettet inneholde
realistiske anslag for inntekter og utgifter. Disponibel ramme for virksomhetene i
2014-2016 vil gradvis bli redusert som følge av økte utgifter til rente- og avdrag i
perioden.

KONKLUSJON:
Med bakgrunn i fremmer rådmannen forslag til foreløpig disponibel inntektsramme,
samt foreløpig ramme for virksomhetenes driftsbudsjett for 2013 på 488,9 mill kroner
før kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Forslaget utgjør det første arbeidet med
budsjettet for 2013 og økonomiplanen for 2013-2016.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
9/12

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
05.06.2012

ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2011
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

/
6/12
9/12
/
/
/
/
/
/

Ungdomsrådet
Råd for funksjonshemmede
Eldrerådet
Administrasjonsutvalget
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse- og velferd
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskapet
Kommunestyret

04.06.2012
04.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
14.06.2012
21.06.2012

Arkivkode:151 &14
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:12/378

L.nr.: 4995/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes.
2. Udisponerte i investeringsregnskapet pålydende kr. 5.599.000,40 avsettes til
ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Eldrerådets innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:
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SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Regnskap med noter 2011
Årsmelding 2011
Revisjonsberetning fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
(ettersendes)
Uttalelse fra kontrollutvalget til årsregnskapet for 2011(ettersendes)

Årsmeldingen for 2011 for Eidsberg kommunes samlede virksomhet følger vedlagt
og sees i sammenheng med det avlagte regnskapet for 2011.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Rådmannen har i årsmeldingens kapittel 1 knyttet kommentarer til Eidsberg
kommunes aktivitet i 2011.
Kapittel 2 gir en analyse av det økonomiske resultat og finansielle stilling for 2011.
Driftsregnskapet viser et nullresultat etter at kommuneregnskapets strykningsregler
har kommet til anvendelse. Det innebærer at budsjetterte avsetninger ikke har blitt
avsatt.
Driftsregnskapet for 2011 er gjort opp i balanse. Gjennom året har det blitt varslet et
forbruk utover tildelte rammer fra en rekke virksomheter, og rådmannen vil
understreke at virksomhetene må jobbe videre med for å få kontroll på utgiftene.
Den løpende driften balanseres på en knivsegg og med et høyere rentenivå, økende
pensjonskostnader og press på tjenestene har Eidsberg kommune utfordringer mht.
å balansere driften.
I kapittel 2 gis det også en oversikt over status på finansforvaltningen.
I kapittel 3 gis det en oversikt over fokusområde medarbeidere med fokus på
likestilling, rekruttering, medarbeidertilfredshet og sykefravær.
I årsmeldingens kapittel 4 gis en oversikt over fokusområde organisasjon, herunder
administrativ organisering og tjenester utført av andre.
Kapittel 5 gir en oversikt over den politiske aktiviteten i 2011 sammen med en
oversikt over utvalgte saker behandlet av kommunestyret i 2011.
I kapittel 6 gis en redegjørelse for den mest sentrale aktiviteten ved etatene innenfor
de ulike fokusområdene – organisasjon, medarbeidere, brukere og økonomi, samt
hvilke framtidsutsikter man ser fra etatenes side.

KONKLUSJON:
Eidsberg kommune har avlagt et driftsregnskap med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr. 0,- for 2011 og et udisponert beløp på kr. 5.599.000,40 i
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investeringsregnskapet. Udisponert i investeringsregnskapet på kr. 5.599.000,40
avsettes til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.
Økonomiplanen for 2012-2015 viser en underdekning opp mot 9 mill kroner for årene
2013, 2014 og 2015. Dette er et tydelig signal om at Eidsberg kommune fortsatt må
ha fokus på å redusere utgiftene og/eller øke inntektene for å balansere økonomien
og øke handlingsrommet de kommende årene.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
10/12

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
05.06.2012

STENGING AV JERNBANEGATEN I HELGENE FORLENGET PRØVEPERIODE
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

30/11
50/11
7/12
/
10/12
40/12
57/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Råd for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret

26.10.2011
30.11.2011
04.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
14.06.2012

Arkivkode:Q10
Saksb.: Kjell Olausen
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Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det vises til tidligere vedtak i hovedutvalg for miljø og teknikk i sak 50/11 datert
30.11.11 hvor det ble vedtatt en prøvestenging av Jernbanegata i helgene i en
prøveperiode satt til 6 måneder.
2. Prøveperioden er nå over, og det er foretatt en foreløpig prøveevaluering som
viser positive erfaringer så langt. Prøveperioden bør imidlertid forlenges også til
omfatte erfaring fra sommerhalvåret, og forlenges derfor frem til høsten 2012.
Endelig vedtak fattes før denne prøveperioden er over.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:
Eldrerådets innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:

Sak 10/12
Vedlegg:

Særutskrift sak 30/11 datert 30.11.11 fra hovedutvalg for miljø og
teknikk.
Notat datert 05.02.12.

Grunnet tilbakemeldinger om mye støy og bråk i Jernbanegata i helgene, ble saken
tatt opp til behandling i hovedutvalg for miljø og teknikk den 26.10.11 og 30.11.11.
Hovedutvalget fattet et vedtak om prøvestenging av gata i en periode satt til 6
måneder.
Prøveperioden er nå over, og saken fremmes derfor til behandling med tanke på et
vedtak om fremtidig løsning.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Det er så langt i hovedsak gitt positive tilbakemeldinger på vedtatt stenging.
Imidlertid har stengingen også gitt noen negative bivirkninger for tilgrensende
eiendommer da trafikken har forflyttet seg til nabogater og plasser. Dette gjelder bl.a.
«Krosbytomta» tilhørende Sigg eiendom. Det vises her til vedlagte notat datert
05.02.12 hvor det er anført innkomne uttalelser og merknader. Saken har også hatt
en foreløpig diskusjon i politirådet.
Med henvisning til de merknader som er mottatt og de foreløpige positive signaler
som er mottatt, anser jeg det som riktig at kommunen forlenger prøveperioden til
også å omfatte sommerhalvåret før endelig vedtak fattes i saken.

KONKLUSJON:
Jeg vil derfor anbefale at prøveperioden forlenges frem til oktober 2012 og at saken
forut for dette tidspunktet tas opp til bred evaluering i samråd med politi,
forretningsdrivende og beboere og deretter fremmes for endelig behandling og
vedtak. Dette er også i tråd med konklusjonen fra siste møte i Politirådet 02.05.2012.

