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EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
94/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
18.10.2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 06.09.12
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

94/12

Formannskapet

18.10.2012

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:12/1019
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 8888/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 06.09.12 godkjennes.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Protokoll.

Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I
praksis godkjenner ordfører protokollen på vegne av formannskapet når denne er
ferdigskrevet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
95/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
18.10.2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 20.09.12
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

95/12

Formannskapet

18.10.2012

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:12/1016
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 8885/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 20.09.12 godkjennes.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Protokoll.

Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I
praksis godkjenner ordfører protokollen på vegne av formannskapet når denne er
ferdigskrevet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
96/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
18.10.2012

TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2012
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

15/12
9/12
/
/
44/12
31/12
/
96/12
/

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

16.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
18.10.2012
23.10.2012

Arkivkode:212 &14
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:12/1013

L.nr.: 8949/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Andre tertialrapport pr. 31.08.2012 tas til etterretning.
2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine
virksomheter med den oppgave å redusere merforbruket.
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:

Sak 96/12
SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Andre tertialrapport pr. 31.08.2012 som trykt vedlegg.

I tertialrapporten pr 31.08.2012 gis en kort oppsummering av aktiviteten innenfor
organisasjonen med spesielt vekt på den økonomiske statusen. Eidsberg kommune
er fra 1. mai organisert etter en ren to-nivåmodell og rapporteringen har endret noe
innretning fra en overordnet etatsrapportering til en rapportering på virksomhetsnivå.
Etter hvert som den nye organiseringen får satt seg og nødvendige systemer
innarbeidet, vil rapporteringen utvikles til i sterke grad også inneholde kvalifiserte tall
utover økonomiske tall.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Den økonomiske utviklingen for virksomhetenes aktivitet pr. 2. tertial 2012 trekker i
negativ retning i forhold til 1. tertial. Spesielt virksomhetene Familiesenteret og da
fortrinnsvis på rus- og psykiatri og barnevern, samt innenfor skole fremkommer et
betydelig merforbruk i forhold til tildelte rammer. Innenfor pleie- og omsorgsområdet
er det spesielt på områdene Edwin Ruuds omsorgssenter og Bo- og dagtilbud for
voksne utviklingshemmede hvor der fremkommer et merforbruk. Både ved
omsorgstjenestene og tjenester rettet mot barn og unge har enkeltsaker og
systemutfordringer gjort at kostnadene drives i været.
Ut fra tilbakemelding fra virksomhetene indikeres det driftsutfordringer i
størrelsesorden 10-14 mill kroner samlet for virksomhetene, hvilket er en økning på
om lag 5 mill kroner fra 1. tertialrapport. Erfaringsmessig er virksomhetene mer
nøkterne på å varsle inntektsøkninger framfor kostnadsøkninger, men med bakgrunn
i de samlede varslede driftsutfordringene vil rådmannen signalisere at situasjonen er
krevende men at det jobbes for å minimalisere merforbruket.
Det ble ikke gjennomført en budsjettkorreksjon etter 1. tertial, men med
utgangspunkt i det opprinnelige budsjettet vil rådmannen innenfor de frie inntektene
tilrå å øke skatt/rammetilskudd med samlet 2,5 mill kroner, nedjustere renteutgiftene
med 0,75 mill kroner, redusere hhv. utbytte og integreringstilskudd med 1,55 mill
kroner og 1,3 mill kroner.

KONKLUSJON:
Kommunens driftssituasjon er mer krevende enn etter første tertial. Det gjenstår 2,5
måned av årets drift og effekten av ytterligere korrigerende tiltak vil være begrenset,
men at det jobbes for å minimalisere merforbruket. Et merforbruk i 2012 vil skape
større utfordringer i en allerede krevende budsjettprosess for 2013 og 2014. Et
merforbruk i 2012 vil måtte dekkes inn gjennom lavere driftsnivå i 2013 og 2014.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
97/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
18.10.2012

LUNDEBY BADEPLASS- FONYELSE AV LEIEKONTRAKT
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

97/12

Formannskapet

18.10.2012

Arkivkode:D37
Arkivsaknr.:09/251
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 8388/12

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Utkast til fornyet leieavtale mellom Eidsberg kommune som leietaker og Anne
Grethe Løken Bredholt , eier av Bjerke gnr 202 bnr 1 godkjennes.
2. Rådmannen gis fullmakt til å utforme endelig avtale.
3. Ordfører undertegner avtalen på vegne av Eidsberg kommune.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Utkast til ny leieavtale – Lundebyvannet badeplass
Kart over området

Eidsberg kommune har i en årrekke leid ca 25 dekar av eiendommen Bjerke, gnr 202
bnr 1 beliggende ved Lundebyvannet i Hærland. Grunneier er Anne Grethe Løken
Bredholt. Det leide arealet benyttes som offentlig badeplass og rekreasjonsområde
for kommunens innbyggere og andre. Gjeldende leieavtale utløper 01.01.2013.
Avtalen gir adgang til 10 års fornyelse.
Leiesum for hele arealet er i dag ca.21000.- kr. Denne har blitt indeksregulert i
henhold til endringer i konsumprisindeksen hvert annet år.
På det leide areal har kommunen satt opp både toalettanlegg og kioskbygning.
Vedlikehold av disse bygningene er et kommunalt ansvar.
Det har de siste årene blitt bevilget 100.000.- kr til drift og vedlikehold av området.
Dette skal dekke leie av plass, vaktmestertjenester, vedlikehold og drift av
badeplassen mm. Kiosken har de senere år blitt leid ut vederlagsfritt til noen som
har hatt lyst til å drive for egen regning og risiko.
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RÅDMANNENS MERKNADER:
Lundeby badeplass har lange tradisjoner som offentlig badeplass for kommunens
innbyggere og innbyggere fra omkringliggende kommuner. Området er svært mye
benyttet av spesielt barnefamilier, da badeplassen er langgrunn og oppleves som et
trygt alternativ for små barn. Sett i et frilufts- og folkehelseperspektiv er plassen og
området en viktig arena for å skape trygge møteplasser i kommunen. Denne
muligheten bør videreføres og kommunen har et ansvar for å legge noe til rette for at
innbyggere og besøkere skal kunne benytte dette område som frilufts og
rekreasjonsområde.
Nåværende eier ønsker å videreføre leieavtalen med kommunen, men med noen
mindre endringer av avtaleteksten. Endringene gjelder i hovedsak pkt 4, 6 og 7.
Endringer i andre punkter går på ordlyd uten endring av punktets reelle innhold.
I avtalens pkt 4 er utgangspunktet for leiepris oppjustert til 2012-nivå, samt at
beregningsmetoden for fastsetting av økning er forenklet noe gjennom å fjerne
beregningsleddet 80%. Det vil si at i ny avtale tas det utgangspunkt i økningen i
konsumprisindeksen uten prosentvis justering.
I avtalens pkt 6 er det kommet en tilføyelse om at det er kommunen som er ansvarlig
for vedlikehold av bygninger og installasjoner på badeplassen
Avtalens pkt 7 gjelder kommunens adgang til å benytte hovedbølets vannkilde
beliggende i skogen syd for gamle E-18. Slik det er i dag har både badeplassen og
5-6 hytter sommervann fra denne vannkilden. Avtalen sier ingen ting om
vedlikeholdsansvaret for denne ledningen. For å sikre at kommunen ikke er ansvarlig
for vedlikehold av vannledningen lengre enn til selve badeplassen og dusjpunktene
bør kommunen grave egen ledning fra brønn til frem til badeplassen med
tilkoblingspunkter. Dette tiltaket er foreløpig ikke kostnadsberegnet. Endringen i
avtalens pkt 7 synliggjør kommunens ansvar for vedlikehold av vannledning til
badeplassen.

KONKLUSJON:
Da anbefales å videreføre leieavtalen vedrørende Lundebyvannet badeplass i
ytterligere ti år, da det er stedet har stor rekreasjonsverdi for kommunens innbyggere
og andre.
Utkast til leieavtale godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å utforme endelig
avtaletekst. Ordfører undertegner avtalen på vegne av kommunen.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
98/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
18.10.2012

OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE I EIDSBERG KOMMUNE
ENDRING AV KRAV TIL HYGIENISERING I SONE 1
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

33/09
50/09
37/11
10/12
19/12
22/12
55/12
80/12
/
98/12
/

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskapet
Kommunestyret
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskapet
Kommunestyret

03.06.2009
18.06.2009
30.11.2011
07.02.2012
09.02.2012
16.02.2012
12.06.2012
21.06.2012
16.10.2012
18.10.2012
23.10.2012

Arkivkode:M30
Arkivsaknr.:09/543
Saksb.: Wenche Myhrvold Olsen

L.nr.: 8811/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Tilleggskravet i sone 1 til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være
< 1000/100 ml oppheves.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Uttalelse fra Miljørettet helsevern

Sak 98/12
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok i sak 22/12, punkt 3 den 16.02.2012 følgende:
«I sone 1 stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal
være < 1000/100 ml, regnet som årlig middelverdi.»
I Temaplan vannmiljø 2006-2016 for Eidsberg kommune, godkjent av
Kommunestyret i sak 64/05 den 29.09.2005, er det satt følgende miljømål for
Lundebyvannet i forhold til bakterier:
•

Vannet skal være minst like godt egnet til bading og rekreasjon som i dag, det vil
si at innholdet av TKB skal være under 50/100 ml.

For andre vannforekomster i kommunen er miljømålet < 1000 TKB/100 ml.
Dette miljømålet er bakgrunnen for kravet om < 1000 TKB/100 ml i utslipp fra
avløpsanlegg i Lundebyvannets nedbørfelt, som har vært en del av lokal forskrift
siden 2007. I 2012 ble dette tatt ut av forskriften, men kravet ble videreført i vedtaket
i sak 22/12.
Desinfeksjon av avløpsvann
I Eidsberg kommune er det mye leire med dårlig evne til infiltrasjon av avløpsvann.
Dette innebærer at det i forbindelse med opprydding i spredt avløp hovedsakelig vil
bli bygd minirenseanlegg. Minirenseanlegg renser 99 % av bakteriene, men det kan
fortsatt være over 100 000 TKB/100 ml i utløpsvannet. De fleste minirenseanlegg må
derfor ha en etterbehandling (etterpolering) av utløpsvannet for å klare kravet til
bakterier i sone 1. Leverandørene av minirenseanlegg har ulike løsninger, blant
annet desinfeksjon med hydrogenperoksid og UV-lys.
Eidsberg kommune har blitt kjent med at det knytter seg store usikkerheter til
effekten av noen av de etterbehandlingsløsningene som leveres. Aquateam
gjennomførte en vurdering av hva som kan oppnås ved desinfeksjon av utløpsvann
fra minirenseanlegg på oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2010
(Aquateam rapport nr: 10-021 Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg).
Konklusjonen var at kjemisk desinfeksjon har relativt dårlig effekt på virus og andre
smittestoffer. UV-anlegg krever rengjøring av lamper og jevnlig lampebytte for å
fungere tilfredsstillende.
Synet til Folkehelseinstituttet er at man ved bruk av kjemiske desinfeksjonsmetoder
fjerner indikatorbakteriene, men ikke smittefaren. Ved prøvetaking kan man da få
inntrykk av at vannkvaliteten er god selv om smittefaren fra virus og andre
smittestoffer fortsatt er tilstede. Desinfeksjon av avløpsvann til en følsom resipient
med brukerinteresser som bading eller drikkevannsproduksjon, fordrer at man har en
meget god effekt hele tiden for at det skal ha noen mening. Usikkerheten omkring
hvorvidt et lite anlegg uten kontinuerlig oppfølging vil kunne fungere 100 % av tiden
er stor. En tillatelse til utslipp basert på en tro om at utslippet hygieniseres gjennom
desinfeksjon, vil kunne skape en falsk trygghet.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter synet til Folkehelseinstituttet. Som følge av
dette har en rekke kommuner i Akershus, som tidligere hadde et krav til

Sak 98/12
hygienisering, gått bort fra dette. I Drammensregionen har de imidlertid opprettholdt
kravet til hygienisering.
Eidsberg kommune har bedt Miljørettet helsevern i Indre Østfold om en uttalelse i
forhold til problemstillingen. Denne følger vedlagt. De mener at det vil være av større
nytte å gjøre en vurdering av hvert enkelt anlegg/utslipp i området. Enkelte utslipp vil
kunne ligge slik til at det fortsatt vil være aktuelt å vurdere en form for ekstra
rensetrinn med tanke på bakterier, men det vil da være viktig å se på andre
løsninger, som også har god effekt på virus og andre smittestoffer. For områder
lengre unna Lundebyvannet vil det være aktuelt å vurdere effekten av oppgradering
av eksisterende anlegg før man eventuelt krever ekstra rensetrinn.

RÅDMANNENS MERKNADER:
I sone 1 er det satt et generelt krav til hygienisering i et stort område. Kravet
innebærer at vi godkjenner etterbehandlingsløsninger det er knyttet usikkerhet til
effekten av. Kravet medfører høyere investeringskostnader og driftskostnader for
anleggseier. Skal vi forsvare den ekstra kostnaden kravet påfører innbyggerne, må vi
være sikre på at det er et reelt behov for tiltaket og at pengene blir brukt på et tiltak
som er tilfredsstillende.
Revidert lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eidsberg kommune gir
kommunen hjemmel til å kunne stille krav om risikoreduserende tiltak der hvor
særskilte brukerinteresser (fiske, bading, drikkevann, jordvanning, osv.) blir berørt. Et
krav om risikoreduserende tiltak kan stilles som et krav til teknisk løsning eller som et
krav til hygienisk utslippskvalitet (Termotolerante koliforme bakterier (TKB)).
Miljørettet helsevern i Indre Østfold mener at det vil være av større nytte å gjøre en
vurdering av hvert enkelt anlegg/utslipp i området. Dersom det generelle kravet til
hygienisering i sone 1 fjernes, vil det bli gjort en vurdering sammen med Miljørettet
helsevern i forhold til om det for noen utslipp nær Lundebyvannet eller eventuelle
drikkevannskilder må stilles krav om risikoreduserende tiltak. Eidsberg kommune vil i
så fall stille krav til at tiltaket også har en tilfredsstillende effekt i forhold til fjerning av
virus og andre smittestoffer.

KONKLUSJON:
Tilleggskravet i sone 1 til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være
< 1000/100 ml oppheves.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
99/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
18.10.2012

DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS - ENDRING I SESKAPSAVTALEN
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

99/12
/

Formannskapet
Kommunestyret

18.10.2012
23.10.2012

Arkivkode:074
Arkivsaknr.:12/222
Saksb.: Jan-Erik Fredriksen

L.nr.: 8871/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommune godkjenner at Hvaler kommune blir medeier i Driftsassistansen i
Østfold IKS og at §2 i selskapsavtalen endres til å bli slik:
§2
§2-1 Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad,
Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rygge, Råde, Sarpsborg,
Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler.
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§2-2 Eierkommunenes eierandel i selskapet:
Kommune
Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

Eierandel i %
2,03%
6,45%
5,54%
14,16%
8,95%
3,73%
3,45%
3,17%
9,12%
4,64%
6,63%
1,43%
4,43%
11,95%
3,22%
3,88%
3,84%
3,65%

Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte
kommunes eierandel i selskapet
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Brev fra Driftsassistansen i Østfold IKS, datert 16. juli 2012
Gjeldende selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS

Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) eies i dag av 17 kommuner i Østfold, hvilke er
alle kommuner i Østfold med unntak av Hvaler. Hvaler kommunestyre vedtok
09.02.2012 å søke om medeierskap i Driftsassistansen i Østfold IKS på like vilkår
som de øvrige eierkommuner.
Styret i DaØ har vurdert søknaden om medeierskap og la frem følgende forslag til
vedtak for representantskapet i DaØ den 24. april 2012:
1 Hvaler kommune ønskes velkommen som medeier i Driftsassistansen i Østfold IKS.
2 Nye eierandeler i selskapet blir som vist i tabellen under.
3 Endringene i selskapsavtalen sendes til behandling i alle eierkommunene

Sak 99/12
Kommune

%-andel av eierskap i 2011

Ny eierandel fra 2012

Rømskog
Aremark
Marker
Skiptvet
Hvaler
Våler
Hobøl
Trøgstad
Spydeberg
Råde
Rakkestad
Eidsberg
Rygge
Askim
Halden
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Sum

1,84%
2,19%
2,97%
2,97%
0%
3,32%
3,50%
3,76%
3,50%
4,55%
4,99%
5,77%
7,00%
7,09%
9,71%
9,71%
12,52%
14,61%
100%

1,43%
2,03%
3,17%
3,22%
3,45%
3,65%
3,73%
3,84%
3,88%
4,43%
4,64%
5,54%
6,36%
6,45%
8,95%
9,12%
11,95%
14,16%
100%

Representantskapet vedtok enstemmig styrets forslag til vedtak.
I selskapsavtalen skal det angis hvem som er eiere av selskapet og hvilke
eierandeler de ulike eierne har i selskapet. For at foretaksregisteret skal kunne
godkjenne ny selskapsavtale må det vedlegges kopi av at dette er behandlet og
godkjent i hver enkelt eierkommunes kommunestyre/bystyre og det må foreligge
likelydende vedtak i alle eierkommunene. På samme måte som ved Sarpsborgs
inntreden i selskapet i 2009 har administrasjonen i DaØ laget et felles saksfremlegg
og likt forslag til vedtak for behandling i eierkommunene.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Ingen merknader utover det som fremkommer av saksfremstillingen fra DaØ med
vedlegg.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
100/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
18.10.2012

ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD FORLIKSRÅD - VALG FOR PERIODEN 2013
- 2017
Saknr.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
A. Med hjemmel i domstollovens § 27 etableres et felles forliksråd for kommunene
Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad bestående av to
avdelinger. Etter domstollovens §27 bes Justis- og beredskapsdepartementet om
samtykke om å opprette et felles forliksråd med 2 avdelinger.
B. Forliksrådets navn skal være Indre Østfold Forliksråd
C. Som representanter og vararepresentanter til Indre Østfold forliksråd velges:
Avdeling 1 som representerer kommunene Askim, Hobøl og Skiptvet
Representanter:
1. Einar Bjorvand, Askim kommune
2. Øistein Johansen, Hobøl kommune
3. Torgunn Skjelle Sollid, Skiptvet kommune
Vararepresentanter:
1. Trygve Westgaard, Askim kommune
2. Gea Tollan Seiersten, Hobøl kommune
3. Per Espenes, Skiptvet kommune
Avdeling 2 som representerer kommunene Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad

Sak 100/12
Representanter:
1 Randi Finstad Sand, Eidsberg kommune
2 ----------------------------, Spydeberg kommune
3 Sissel Iren Kreppen, Trøgstad kommune
Vararepresentanter:
1 Arthur Reime, Eidsberg kommune
2 ------------------------, Spydeberg kommune
3 Tor Melvold, Trøgstad kommune
D. Valg av ledere:
Som leder av forliksrådet velges: Einar Bjorvand, Askim kommune
Som leder av forliksrådets avdeling 1 velges: Einar Bjorvand, Askim kommune
Som leder av forliksrådets avdeling 2 velges: Randi Finstad Sand, Eidsberg
kommune
E. Alle valg gjelder for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016
F. Som faste møtefullmektiger for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016 oppnevnes:
Steinar Svendsen
Marit Fredheim

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Brev fra politistasjonssjef Trond Widme, mottatt 13.09.2012.

Som det fremgår av det vedlagte brev fra politistasjonssjef Trond Widme er det
grunnleggende enighet om å opprette felles forliksråd for kommunene tilhørende
Indre Østfold Politistasjon med hjemmel i domstollovens § 27. Det ble holdt et møte i
regi av politiet 06.09.12 hvor kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad
var representert. Det er enighet om at forliksrådet skal hete Indre Østfold Forliksråd
og bestå av to avdelinger. Avdelingene foreslås sammensatt slik:
1. Askim 2 rep, Hobøl 1 representant. Vararepresentant i rekkefølge: Skiptvet,
Hobøl, Askim. Askim skal ha ledervervet i denne avdelingen
2. Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad. Alle 1 representant hver. Vararepresentant i
rekkefølge: Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad. Eidsberg skal ha ledervervet for
denne avdelingen.

Sak 100/12
I tillegg må det velges en leder for Indre Østfold Forliksråd. Lederen for Indre Østfold
Forliksråd vil også være leder for en av avdelingene. Det betyr at leder for Indre
Østfold Forliksråd vil komme fra Askim eller Eidsberg.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Selv om det er noen nyanser i de respektive kommuners vedtak om opprettelse av et
felles forliksråd i Indre Østfold, er det enighet om prinsippet. Selve etableringen av
forliksrådet ble drøftet på et møte mellom kommunene og politiet 06.09.12. På møtet
ble den praktiske tilretteleggingen for etablering av Indre Østfold Forliksråd drøftet og
det ble enighet om en videre fremdrift i saken.
For å få iverksatt vedtaket om et forliksråd for Indre Østfold med to avdelinger må
alle kommunene fatte likelydende vedtak. Videre skal det velges medlemmer,
varamedlemmer, leder for Indre Østfold Forliksråd og ledere for forliksrådets to
avdelinger.
Det må også sikres samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet med hjemmel
i domstolslovens §27 for å opprette to avdelinger under samme forliksråd.

