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EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
16/12

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
27.11.2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 16.10.12
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

16/12

Ungdomsrådet

27.11.2012

Arkivkode:033 F4 &17
Arkivsaknr.:12/1192
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 10514/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 16.10.12 godkjennes.
Ungdomsrådets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Protokoll.

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

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
17/12

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
27.11.2012

HØRING - PLAN FOR KLINIKKER OG KLINIKKSTRUKTUR FOR ØSTFOLD
FYLKESKOMMUNE 2013-2023
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

29/11
22/11
7/11
6/11
12/12
17/12
17/12
52/12
37/12
/

Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse- og velferd
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Råd for funksjonshemmede
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse- og velferd
Kommunestyret

05.09.2011
26.10.2011
06.09.2011
06.09.2011
28.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:024 G4 &13 Arkivsaknr.:11/544
Saksb.: Anne-Beate Oraug Leistad

L.nr.: 10439/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommunes høringssvar i forbindelse med Plan for klinikker og
klinikkstruktur 2013 – 2023 slik den fremkommer i saksfremlegget, tas til orientering.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Eldrerådets innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Høringsbrev
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Planforslaget kan leses i sin helhet her:
http://www.ostfoldfk.no/stream_file.asp?iEntityId=14443
Fra Østfold fylkeskommune er forslag til «Plan for klinikker og klinikkstruktur for 2013
– 2023 sendt kommunen til høring. Planen er forankret i fylkestingets vedtak til
Tannhelseplan. Eidsberg har tidligere sendt inn høring til Tannhelseplan. Høringen
nå dreier seg om kapittel 6 i Tannhelseplanen, som omhandler Klinikker og
klinikkstruktur, herunder lokalisering, utforming og innhold.
Høringsfristen er satt til 20.12.12.
Innledningsvis påpekes målsettingen om å kunne gi pasientene den best mulige
behandlingen. Arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til plan, mener dette lettest
vil gjøres gjennom å etablere attraktive og robuste klinikker, som vil kunne rekruttere
gode fagfolk og også gi rom for å ta i bruk moderne utstyr. Større og færre klinikker
vil også kunne gi Østfold fylkeskommune mulighet til å imøtekomme kravet til
tilgjengelighet og universell utforming, noe som igjen gir en mest mulig likeverdig
tjeneste til alle brukere.
Planenes målsetting for klinikker og klinikkstruktur:
«Østfold skal ha tannklinikker som, til enhver tid, fyller kravene til tilgjengelighet og
faglig innhold. Det betyr at klinikkene skal ha tidsmessig utstyr og bemannes slik at
de kan fungere som robuste enheter.»
Med henvisning til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som omhandler
universell utforming, har fylkeskommunen gjennomført en kartlegging av sine
klinikker, som viser at klinikkene i Askim, Halden, Moss og Mysen kommer dårligst
ut. Kartleggingen viser videre at flere klinikker vanskelig lar seg ombygge eller
rehabilitere til tilfredsstillende standard.
Kartleggingen har kategorisert de ulike klinikkene etter en tilstandskategorisering fra
1-5 slik:
1. Godt tilrettelagt – ingen tiltak nødvendig
2. Delvis tilrettelagt – enkelte mindre tiltak nødvendig
3. Mindre tilgjengelig – flere tiltak nødvendig. Mangler ved bl.a. heis, trapp,
adkomstforhold og kommunikasjon.
4. Lite tilgjengelig og større bygningstekniske utfordringer er påkrevet. Eksempelvis
er det små heiser, smale korridorer, manglende handicaptoaletter etc.
5. Uegnet – lite tilgjengelig. Arealene er blant annet ikke tilgjengelig for
rullestolbrukere.
Videre omtales struktur og organisering. Klinikkene i Østfold er i dag organisert i 4
distrikter og 19 klinikker.
Eidsberg hører under Klinikkene i indre Østfold-distriktet som består av
kommunene Rømskog, Marker, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Spydeberg,
Skiptvet, Askim og Hobøl.
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Mysen Tannklinikk gir tilbud til kommunene Eidsberg og Trøgstad. I tillegg er 4
ungdomskull overført fra Marker kommune. Klinikken gir tilbud til 4780 pasienter og
har en bemanning på 2,5 tannlege, 0,6 tannpleier og 2,5 tannhelsesekretær.
For Mysen tannklinikk konkluderer tilstandsrapporten slik:
•
•
•

Utstyr og innredning er godt / middels
Universell utforming: Kategori 5 (Uegnet – lite tilgjengelig. Arealene er blant annet
ikke tilgjengelig for rullestolbrukere).
Merknad: Det er nødvendig med nye lokaler da planløsning, plass og
tilgjengelighet ikke er tilfredsstillende.

Østfold Analyse er bedt om å vurdere om nåværende distriktsinndeling er det mest
optimale eller om det finnes andre og bedre alternativer sett i forhold til
befolkning/antall pasienter og reisevei.
Planforslaget lister opp fordeler og ulemper i forhold til klinikkstørrelse, bemanning
og reisevei og konkluderer med at det samlet sett vil være flest fordeler ved større
enheter og anbefaler 5-6 klinikker i Østfold i planperioden.
I planen foreslås ulike lokaliseringsalternativer, hvor det for Eidsbergs del er foreslått
lokalisering lagt til Indre definert med 1 til 2 klinikker for til sammen 16.100 pasienter.
Endringen er antydet å skje i perioden 2013 – 2015.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Eidsberg ønsker å la seg høre og mener det er av stor betydning for innbyggerne å
ha en god og hensiktsmessig tannklinikk i Mysen. Dagens organisering med et
tannhelsetilbud til innbyggerne i Eidsberg, Trøgstad, 4 ungdomsårskull fra Marker og
det faktum at Mysen har en videregående skole med 900 elever fra egen og
omkringliggende kommuner, understreker betydningen av å videreføre et
tannhelsetilbud lokalt i Eidsberg kommune.
Hittil har den største brukergruppen vært barn og unge. I årene fremover vil det
imidlertid på grunn av bedring av tannhelse hos barn og unge, i langt større grad
være nye brukergrupper som unge voksne, eldre og brukergrupper med spesiell
behov som rusmisbrukere og funksjonshemmede som vil kreve de største
ressursene. For flere av disse gruppene vil det være vanskelig å forflytte seg og de
vil være avhengig av et tilbud lokalt.
Erfaringer fra kommunene Sarpsborg og Fredrikstad antyder at et tannhelsetilbud
knyttet til helsetilbud som lokale helsehus kan ivareta denne gruppens behov også
for tannhelse.
Tannhelseplanen peker selv på transportutfordringer med et begrenset kollektivtilbud
i Indre Østfold. Selv med det faktum at privatbil i dag er det mest benyttede
transportmiddel, vil det for de brukergruppene som er avhengig av offentlig transport
få de største konsekvensene. Flere brukergrupper som ban, unge eldre og
funksjonshemmede vil være avhengig av reisefølge, noe som igjen vil kunne gi
fravær fra jobb for foresatte/pårørende.
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Eidsberg mener det bør kunne vurderes at tannpleiere i noen grad kan reise ut til
enkelte brukergrupper.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
18/12

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
27.11.2012

FESTIVITETEN KINO - EVALUERING
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

18/12
18/12
57/12
14/12

Ungdomsrådet
Eldrerådet
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Råd for funksjonshemmede

27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
28.11.2012

Arkivkode:C34 &34
Arkivsaknr.:12/1102
Saksb.: Margaret Lang Aadalen

L.nr.: 9723/12

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kinodrift i Eidsberg kommune videreføres med faste kinodager onsdag, fredag og
søndag.
2. Framtidig investeringsbehov tas opp til vurdering i forbindelse med rullering av
økonomiplan 2014-17.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts vedtak:
Ungdomsrådets innstilling:
Eldrerådets innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Kinostatistikk

Festiviteten kino
Kinoen var gjennom store endringer i 2010-2011. Digitaliseringsprosessen viste seg
å bli en langvarig og turbulent tid, med stengninger og overgangsproblemer. Det
førte til en nedgang i besøkstallene, og i budsjettgjennomgangen høsten 2011 ble
det bestemt at kinoen skulle tas ut av kulturbudsjettet for 2013.
Fra 1. august 2011 viser publikumstallene at kinoen igjen er inne i en positiv periode.
Fremgangen har fortsatt i 2012, slik statistikken fra Film & kino viser. Fra medio
oktober 2011 til medio oktober 2012 har Festiviteten kino hatt en publikumsøkning
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på 54 % og er i ferd med å nå billettinntektene forutsatt i budsjettet. (Vedlegg 1 kinostatistikk.)
Mål og tiltak for 2012 er gjennomført (Vedlegg 2 – Mål og tiltak for 2012).
.
Resultater på landsbasis
Tallene som er vedlagt (Vedlegg 1- kinostatistikk) viser besøkstall fra medio oktober
2007-2012. Generelt er det de små kinoene som har vunnet mest – i alle fall i besøk
– etter digitaliseringen. Tallene for kinoer med besøk under 10 000, viser også
besøket fram til medio oktober for alle årene.
De totale kinotallene viser at bildet er rimelig stabilt, og som det ser ut nå vil tallene
for 2012 ligge tett på 2011-resultatet.
Kinoen som del av et samlet kulturtilbud i en by
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning – analyserer i sin rapport Nr. 43/00,
2000 næringsmessige og kulturelle ringvirkningseffekter av kinodrift i Bergen. I punkt
6.3.1.analyseres kino som del av et samlet kulturtilbud. Det følgende er hentet
herfra:
«Kinoen er med å gi den samlede massen av kulturtilbud i sentrum større tyngde.
Dette er til fordel for alle kulturinstitusjonene i byen. Man kan også tenke seg at ett
kulturtilbud skaper interesse for andre tilbud, fordi det bidrar til økt aktivitet blant
publikum og fordi et større antall tilbud stimulerer til økt interesse i sin
alminnelighet.»
I punkt 5.5. i rapporten diskuteres kinoens betydning for næringslivet i sentrum:
«MKinoen trekker folk til sentrum og bidrar til å styrke markedsgrunnlaget for annen
næringsaktivitet i området.»
Resultater av nedleggelse av kinodrift i en by
Østlandsforskning foretok i 2006 en undersøkelse om konsekvensene ved
nedleggelse av kinodrift i Horten I 2001, som er sammenfattet i ØF-rapport nr.
10/2006. Her beskrives økonomiske og kulturelle aspekter ved kinodrift.
Fremtidig kinodrift generelt og i Mysen spesielt
Film og den digitale verden for øvrig, er inne i en rivende utvikling. Det utvikles stadig
bedre formater, 3D og bedre lydkvalitet, som gjør at filmopplevelsen blir stadig mer
virkelighetsnær og effektfull. Samtidig er tilgjengeligheten til film for folk flest blitt
enklere og rimeligere enn noen sinne. Det er derfor svært vanskelig å forutsi hvordan
fremtidens kino vil fremstå. Det som er sikkert er at hvis kinoen som institusjon skal
overleve, må den hele tiden være et skritt foran det folk tilbys hjemme i sofakroken,
og den må også kunne tilby noe mer, som f.eks. å være en møteplass for folk.
Nødvendige fremtidige investeringer
I nærområdene til Eidsberg finnes flere aktive og konkurransedyktige kinoer. Dersom
Festiviteten kino skal være med å konkurrere med disse de nærmeste årene, må det
investeres i:
•

En oppgradering til 3D.
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•

I 2010 ble 4 % av filmene produsert i 3D, i 2011 er tallet 11 % og i 2012 ble 25%
av alle filmer produsert i 3D.
Kostnader knyttet til oppgradering er stipulert til ca. kr.160.000.
E-billett-system
Eidsberg kommune bør investere i et internettbasert billettsystem. Et ebillettsystem vil ikke bare komme kinopublikumet til gode, men vil være et godt
tilbud til alle som kjøper billetter til kulturarrangementer i Eidsberg.
Pris etablering:
kr. 10.000,- eks. mva.
Lisens:
kr. 800,- per mnd, eks. mva.
I tillegg kommer en billettavgift på kr 5,- per billett som selges på internett.

•

Bedre komfort, dvs. nye seter i salen
Festiviteten har ca. 400 seter, og man kan tenke seg en utskifting av setene over
flere år. Totalkostnad vil da være ca. 1.400.000 eks. mva.

Utfordringer
Det ligger en utfordring i deling av salen mellom Eidsberg kulturskole og Festiviteten
kino.
Onsdager ønsker Eidsberg kulturskole å bruke scenen på kveldstid, noe som
utelukker filmvisning på onsdager. Det ble i 2012 gjort en samordning av billettluke
for kino og bad. Hensikten var at de ansatte kunne betjene både kino og bad
samtidig. Dette er effektivt og god ressursbruk for kommunen. Av hensyn til lag og
foreningers treningstider ellers i uka, er det viktig å fortsette med onsdager som
offentlig badedag.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Festiviteten kino er en viktig kulturbærer og kulturarena i Eidsberg.
Kinoen er viktig for huset Festiviteten, som er en egen institusjon. Festiviteten og
kinoen er med å danne pilaren i Kulturtorget.
Eidsberg kommune har en kulturskole med høy kvalitet og stor aktivitet. Teaterdelen
har mange elever, høye ambisjoner og gode resultater. Kulturskolen kan vise til store
oppsettinger. Det har gitt Kulturskolen et godt omdømme, noe som også kommer
kulturlivet i Eidsberg og Festiviteten til gode. Det er viktig at kulturskolen fortsatt får
gode vekst- og utviklingsmuligheter fremover. Fra 2013 vil Kulturskolen derfor kunne
legge sin teaterundervisning på onsdager til Store Festsal.
I et kulturfaglig perspektiv mener rådmannen å ha ivaretatt kulturskolen og kinoen på
best mulig måte, sett i lys av de utfordringene som finnes i sambruket av
scenerommet i Festiviteten.

KONKLUSJON:
Rådmannen anbefaler videreføring av kinodrift i Eidsberg kommune med faste
kinodager. Framtidig investeringsbehov tas opp til vurdering i forbindelse med
rullering av økonomiplan 2014-17.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
19/12

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
27.11.2012

RULLERING AV HANDLINGSPLAN - FYSISK AKTIVITET
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

19/12
19/12
55/12
40/12
/
15/12
106/12
/

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

27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
28.11.2012
29.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:123
Arkivsaknr.:10/1024
Saksb.: Anne Lena Mjøen Moum

L.nr.: 10464/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunedelplan for anlegg og områder for fysisk aktivitet § 6, langsiktige behov for
tiltak vedrørende anlegg og områder, og § 7, prioritert handlingsprogram for anlegg
og områder, vedtas.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Eldrerådets innstilling:

Sak 19/12
SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Innspill til rullering
Innspill fra EIR
Forslag til rullering

Kommunedelplan for anlegg og områder for fysisk aktivitet skal revideres en gang i
hver kommunestyreperiode. Denne skal revideres i 2013.
I tillegg rulleres kommunedelplanens handlingsprogram (§§ 6 og 7) årlig. Dette skjer i
forbindelse med behandlingen av spillemiddelsøknader, og er en forutsetning for å
kunne søke om spillemidler.
Kommunedelplanens handlingsprogram (pkt. 7.2) er en tabell som viser kommunens
prioritet når det gjelder anlegg som søker eller skal søke om spillemidler.
Programmet rulleres årlig sammen med langtidsprogrammet (pkt. 6.3)
Det har i år kommet inn 3 nye innspill, henholdsvis fra Trømborg IL, Hærland IL og
Kirkefjerdingen skole. I tillegg kommer utbyggingen av eventuelle Ski-NM løyper og
ny svømmehall, sistnevnte har kommet et nytt innspill rundt fra Mysen svømmeklubb
nå i 2012. De andre tre gjeldende som står fra rulleringen i 2011(§ 7), OL Flaggtreff,
Eidsberg JFF og Mysen pistollag, står alle med planlagt oppstart/fullføring i 2013.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Hærland IL har planer om å bygge et sanitæranlegg ved Myrås skihytte, og ønsker å
søke spillemidler til dette prosjektet.
Kirkefjerdingen Skole jobber med planer om å fornye/utbedre utemiljøet på skolen. I
innspillet står det at sandvolleyballbane er planen, men i møter etter innspillet har de
gått litt bort fra dette og tenkt i retning av et parkour-anlegg. Men de ønsker å søke
spillemidler til utbedring av uteområdet sitt i forbindelse med skolens 50-årsjubileum i
2015.
Trømborg IL har v/ styret vedtatt å bygge ny kiosk, handicaptoalett, lager og garasje
for traktor etc. ved stadion på Trømborg skole. Her jobbes det allerede opp mot en
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og deretter spillemiddelsøknad, forutsatt at de
blir med tatt med i rulleringen av kommunedelplan for anlegg og områder for fysisk
aktivitet § 6 og 7.
Det har i tillegg kommet et innspill fra Mysen svømmeklubb vedrørende ny
svømmehall. Hvor det er ønsker om en klar fremdriftsplan med sluttdato for
ferdigstillelse av nytt anlegg. Fra rulleringen av kommunedelplanen for anlegg og
områder for fysisk aktivitet for 2012, befinner prosjektet rundt ny svømmehall seg på
plass nr.7 under § 6 – Langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder.
I 2011 gikk en gruppe av klubber/lag, fra Indre Østfold, sammen for å søke om
arrangementet ski-NM i 2014 med Høytorp Fort, Momarken travbane og
Kjølen/Marker som arenaer. Dette krever en betydelig utbygging av løypeanlegget på
bl.a. Høytorp Fort, og saken ble derfor løftet opp politisk i 2011 og utbyggingen ble
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satt inn i kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet § 7 – prioritert
handlingsprogram for anlegg og områder for fysisk aktivitet. Saken stoppet i 2011
opp hos fylkeskonservator og godkjenning av inngripen på Høytorp Fort i forbindelse
med byggingen av løypetraseen. Ski-NM i 2014, ble derfor ikke tildelt Indre Østfold
og søkerklubbene/lagene herfra. Høsten 2012 har derimot fylkeskonservator gitt
klarsignal for utbygging av løypetraseen, og gruppene med klubber/lag ønsker å
søke på nytt om arrangementet. Grunnet at løypetraseen er noe endret og derfor må
kostnadsberegnes på nytt, vil derfor løypeutbyggingen i år stå under § 6, i
rulleringsforslaget. Dette kan løftes opp til § 7 igjen i 2013, når nøyaktige planer og
kostnadsberegninger foreligger.
Ut fra innspillene, og gjennomgang av disse, foreslås innspillet fra Trømborg IL –
bygging av kiosk, garasje og bod Trømborg Stadion satt som 5.prioritet i
handlingsprogrammet (§7.2).
Videre settes innspillene fra henholdsvis Kirkefjerdingen skole –
uteområdet/sandvolleyballbane og Hærland IL – sanitæranlegg Myrås skihytte inn
under langsiktige behov(§6).
Disse vurderingene er gjort ut fra hvem som har lagt frem helt konkrete planer inkl.
budsjett og finansiering, og hvem som er i startfasen med sine planer.
I 2013 skal kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet gjennomgå
en større revidering. Det vil da bli en grundig gjennomgang av hele planen, inkludert
§ 6 Langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder og § 7 Prioritert
handlingsprogram for anlegg og områder for fysisk aktivitet.

KONKLUSJON:
Rullering av § 6 og 7 i kommunedelplan for anlegg og områder for fysisk aktivitet,
anbefales vedtatt med foreslåtte endringer.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
20/12

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
27.11.2012

STENGING AV JERNBANEGATEN I HELGENE
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

30/11
50/11
7/12
10/12
10/12
40/12
57/12
20/12
21/12
/
13/12
/

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

26.10.2011
30.11.2011
04.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
14.06.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
28.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:Q10
Saksb.: Kai Roterud

Arkivsaknr.:11/1048

L.nr.: 10282/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Prøveordningen med stenging av Jernbanegaten i helgene blir en permanent
ordning.
2. Unntatt fra trafikkstengingen er beboere, næringsdrivende og kollektivtrafikk,
samt andre med særskilt tillatelse. Eidsberg kommune er den eneste som kan
utstede slike tillatelser etter skriftlige søknader. Nye tillatelser vil ha en gyldighet
ut 2020, deretter må det søkes på nytt av den enkelte. Eidsberg kommune vil
kunngjøre når fristen for ny søknadsrunde oppkommer.
3. Utstede bevis i prøveperioden er ikke gyldige etter overgangen til permanent
ordning.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:
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SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Innspill til evaluering fra Sentrum Borettslag
Innspill til evaluering fra Statens vegvesen
Innspill til evaluering fra Nettbuss Østfold
Innspill til evaluering fra Follo politidistrikt
Innspill til evaluering fra Sigg Eiendom

Sak knyttet til stenging av Jernbanegaten i helgene, ble behandlet i hovedutvalg for
miljø og teknikk i møte den 26.1011, sak 30/11 og 50/11, etter anmodning fra politiet.
Hovedutvalget fattet enstemmig vedtak og slik iverksetting med formål å redusere
trafikk og støy i Jernbanegaten i helgene.
Prøveperioden på 6 måneder ble forlenget (ks 11/1048) for å få med seg
sommer/høst før endelig evaluering av ordningen. Eidsberg kommune har underveis
fått flere muntlige tilbakemeldinger knyttet til ordningen og de fleste av disse har vært
positive til tiltaket.
Prøveordningen skal evalueres av Eidsberg kommune sammen med politiet og
eventuelt andre berørte parter innen utløpet av prøveperioden. I den anledning ble
det sendt/levert ut brev datert 24.10.12 til Politiet, Nettbuss Østfold, Drosjesentralen,
Statens vegvesen, NSB, næringsdrivende, gårdeiere, beboere/borettslag.
Kommentarer til mottatte innspill:
Drosjenæringen har muntlig gitt tilbakemelding til virksomhetsleder Kjell H. Olausen
om at ordningen fungerer godt.
Ingen kommentar.
Sentrum Borettslag og Nettbuss Østfold skriver i sine innspill at de er positive til
ordningen.
Ingen kommentar.
Statens vegvesen påpeker viktigheten av at hvis reguleringen/forbudet videreføres
må forbudet overvåkes og håndheves strengt om det skal ha noen hensikt. De
påpeker også viktigheten av at det ikke er for mange unntak til forbudet.
Kommentar:
Erfaringen med beboerbevis/næringsdrivendebevis brukt i prøveperioden
videreføres, men det vurderes mindre endringer som gyldighet.
Sigg Eiendom forventer at politiet tar affære og er tilstedeværende i området slik at
private plasser ikke benyttes til opphold som alternativ til Jernbanegata. Det
forventes også at kommunen, eventuelt i samarbeid med pub eiere utfører
opprydning og ettersyn av sidearealer til Jernbanegata lørdager og søndager
fremover.
Ingen kommentar.
Follo politidistrikt skriver at ordningen fra deres side har vært udelt positiv. Etter noen
«innkjøringsproblemer» her det hele gått seg til og vi har hatt få eller ingen klager på
stengingen.
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Det anbefales på det sterkeste herfra at stenging av Jernbanegaten i Mysen innføres
som en permanent ordning.
Ingen kommentar.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Det er i all hovedsak gitt positive tilbakemeldinger på vedtatt prøveordning om
stenging av Jernbanegaten i helgene. Imidlertid har stengingen også gitt noen
negative bivirkninger for tilgrensende eiendommer da trafikk har forflyttet/forsterket
seg til nabogater og plasser. Dette gjelder spesielt «Krosbytomta» tilhørende Sigg
Eiendom og det vises til deres innspill som beskriver virkninger og forslag til tiltak.
Saken har blitt diskutert i politirådet og omtalt/diskutert ved gjennomføringen av
byvandringen den 03.10.12.
Med henvisning til de innspill som er mottatt og de positive signaler som er mottatt,
anser jeg det som riktig at kommunen gjør ordningen permanent.

KONKLUSJON:
1. Prøveordningen med stenging av Jernbanegaten i helgene blir en permanent
ordning.
2. Unntatt fra trafikkstengingen er beboere, næringsdrivende og kollektivtrafikk,
samt andre med særskilt tillatelse. Eidsberg kommune er den eneste som kan
utstede slike tillatelser etter skriftlige søknader. Nye tillatelser vil ha en gyldighet
ut 2020, deretter må det søkes på nytt av den enkelte. Eidsberg kommune vil
kunngjøre når fristen for ny søknadsrunde oppkommer.
3. Utstede bevis i prøveperioden er ikke gyldige etter overgangen til permanent
ordning.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
21/12

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
27.11.2012

BJØRNEPROSJEKTET - BRUK AV KOMMUNEVÅPENET
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

21/12

Ungdomsrådet

27.11.2012

Arkivkode:005
Arkivsaknr.:12/1193
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 10518/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling.
Ungdomsrådets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

3 tegninger.

Ungdomsrådet er tildelt kr. 20 000,- i LUK-midler til utredning av et prosjekt for
oppføring av dekorasjoner e.l. på fasade(r) i Mysen sentrum. Beløpet er tildelt via
Østfold Fylkeskommune og er opprinnelig ment som en del av prosjektet «Byene
Askim og Mysen mot 2050».
Johan Dybvik Hegland fra ungdomsrådet og Anders Sølve Strand fra regionalt
ungdomsråd utgjorde prosjektgruppen.
Prosjektgruppen har hatt «workshop» med resten av ungdomsrådet. Resultatet av
dette arbeidet ble at ungdomsrådet ønsker å bruke kommunevåpenet i et prosjekt
kalt: «Bjørneprosjektet».
3 unge kunstnere ble invitert til en konkurranse med mandat:
Utkast til tegning med tema kommunevåpenet som kan males på en fasade/vegg i
Mysen sentrum
De 3 inviterte kunstnerne har levert hvert sitt forslag. Kostnadsoverslagene lyder på
kr. 21 000,- til 28 000,- for oppføring på en ferdig klargjort vegg.
Forslagene er honorert med kr. 3 000,- hver, betalt av LUK-midlene.
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RÅDMANNENS MERKNADER:
Det er positivt at ungdomsrådet deltar i prosjekter som dette. Det er viktig at
ungdommen selv har meninger og gir uttrykk for hvordan de ønsker å ha det i
fremtiden.
Dette prosjektet har nå kommet et steg videre, der ungdomsrådet må vurdere om de
ønsker å gå videre med et eller flere av forslagene eller ikke.
Dersom ungdomsrådet ønsker å fortsette prosjektet må følgende i første omgang
avklares:
•
•
•
•

Formannskapet er tillagt myndigheten til bruk av kommunevåpenet og må derfor
godkjenne ethvert forslag. De er strenge regler for bruk av kommunevåpenet.
Eventuell tillatelse fra grunneier til å bruke vegg/fasade.
Eventuell finansiering – Ungdomsrådet eller sponsor?
Informasjon

Siden dette er ungdomsrådets prosjekt, legges saken frem uten innstilling.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
22/12

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
27.11.2012

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

101/12
20/12
22/12
16/12
22/12
56/12
41/12
/
110/12
/

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

22.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
28.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
29.11.2012
13.12.2012

Arkivkode:151
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:12/381

L.nr.: 10360/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 vedtas slik det foreligger med følgende
presiseringer og tillegg:
A: Økonomiplan 2013-16:
1. Eidsberg kommunes økonomiplan for 2013-2016 fastsettes slik det
framkommer av:
•
•

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jf. budsjettdokumentet 2013 – kap. 10).
Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jf. Budsjettdokumentet 2013 –
kap. 10).

2. Eidsberg kommunale boligstiftelse bes gi en vurdering hva gjelder stiftelsens
framtidige drift og økonomi, samt konsekvenser for beboerne med
utgangspunkt i at stiftelsens økonomi skal gå i balanse. Sentrale premisser for
vurderingen er kommunestyrets vedtak og forutsetninger for bygging av
Sandbo Bofellesskap (k.sak 51/01), Spurveveien Bofellesskap (k.sak 59/01)
og omsorgsboligene ved Edwin Ruuds Omsorgssenter (k.sak 72/01). NOU
1997:17 Finansiering og brukerbetalinger for pleie- og omsorgstjenester, samt
husleielovens muligheter og begrensninger vil også gi sentrale premisser for
stiftelsens vurderinger.
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Stiftelsen bes legge fram sine vurderinger samtidig med at kommunestyret
skal behandle boligsosial handlingsplan, slik at det legges til rette for et
helhetlig og samordnet grep når det gjelder kommunens eiendomsforvaltning.
3. Innen miljø- og kommunalteknikk legges det til rette for en prosjektlederstilling,
alternativt kjøp av tjenestene, med hovedoppgaver knyttet til oppfølging av
nødvendige investeringer for å møte Norturas behov når det gjelder vann og
avløp. Prosjektlederstillingen varer til 31.12.2016 og belastes
investeringsbudsjettet og inngår i selvkostregnskapet for vann- og
avløpssektoren.
4. Eidsberg kommune bevilger fra år 2013 et årlig driftstilskudd til Askim
kulturhus på 200.000,- kroner.
5. Prioritering av nye driftstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016 gjennomføres
slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9.
6. Prioritering av nye investeringstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016
gjennomføres slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9.
B: Årsbudsjett 2013:
1. Eidsberg kommunes budsjett for 2013 fastsettes slik det framkommer av:
•
•

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 6).
Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2013
– kap. 8).

2. Driftsrammer for etater/virksomheter 2013 vedtas som vist i budsjettskjema 1B
– jfr. Budsjettdokumentet 2013 – vedlegg II, kap. 11.
De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto
driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende
rammer.
3. Nye prioriterte tiltak iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets
kapittel 7.
4. Besparelses- og effektiviseringstiltak iverksettes som beskrevet i egen tabell i
budsjettdokumentets kapittel 7.
5. Hovedutvalget for oppvekst og kultur prioriter og vedtar fordeling og støtte til
lag og foreninger.
6. Årsverksrammer fordelt på virksomheter godkjennes slik det framkommer av
egen oppstilling i kapittel 4.
Eventuelle utvidelser av den samlede årsverksrammen for Eidsberg kommune
skal godkjennes av kommunestyret. Unntatt fra dette er midlertidige årsverk
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finansiert med eksterne midler, eller nye tiltak finansiert av kommunestyret
selv.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta interne omfordelinger av
årsverksressurser.
7. Følgende låneopptak foretas i 2013:
•
•
•
•
•
•
•

Kr 12.000,000,- til startlån for videreutlån (Husbanken)
Kr. 17.500.000,- til VA-sanering, fjernvarme i Mysen sentrum
Kr. 15.000.000,- til VA Nortura
Kr 6.000.000,- til oppgradering av grendeskoler
Kr 4.000.000,- til VA-investeringer (reservevannforsyning)
Kr.
500.000,- til IKT-investeringer
Kr
850.000,- til utskifting av maskinpark

Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå
låneopptaket/-ene på totalt kr. 55.850.000,- og fastsette både lånestruktur og
rente- og avdragsprofil.
8. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon (kommunestyret/
formannskapet/ ungdomsrådet) i 2013-budsjettet:
• Kr. 750.000,- Budsjettreserve til kommunestyrets disposisjon
• Kr. 400.000,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon
• Kr. 100.000,- Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon
Utover dette avsettes kroner 23,975 mill kroner til kompensasjon for
lønnsoppgjøret i 2012 og 2013, samt 8,0 mill kroner i økte pensjonskostnader
i 2013.
9. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget
avgiftshefte. Alle satser er ekskl. merverdiavgift. Der hvor tjenesten er
merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av
billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen.
10. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale
og
fylkeskommunale budsjetter, § 4:
A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er
bevilget til politisk styring (konto 149000.97000.100) – kr 400.000,-.
Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med
formannskapets fordeling.
B. Rådmannen gis fullmakt til å:
•

foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av
organisasjonsmessige endringer
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•

•

•
•

foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå
avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret
2013
fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2012 og
2013 (konto 149020.97000.100) ut på etater/virksomheter når
resultatet av lønnsoppgjøret er kjent
disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med
tilhørende sosiale utgifter
disponere tilskudd bevilget av til spesielle formål i løpet av budsjettåret

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling:
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Eldrerådets innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Budsjettdokumentet 2013
Avgiftshefte 2013
Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 – Eidsberg kirkelige fellesråd

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 ble presentert
og delt ut til politiske representanter og andre ved offentliggjøringen 01.11. 2012.
Budsjettdokumentene som danner grunnlag for rådmannens innstilling er:
1. Budsjettdokumentet 2013 m/økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013
(rådmannens forslag av 01.11.2012)
2. Avgiftshefte 2013 – Kommunale avgifter, gebyrer og leier (rådmannens
forslag av 01.11.2012)
3. Eidsberg kirkelige fellesråd – Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 (vedtatt
av kirkelig fellesråd 25.10.2012)

