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EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
102/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.11.2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 18.10.12
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

102/12

Formannskapet

29.11.2012

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:12/1175
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 10452/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 18.10.12 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.
103/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.11.2012

TORP - 144/1 OG 12 I EIDSBERG - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV FRA
KAREN SUSANNE MAURTVEDT
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

103/12

Formannskapet

29.11.2012

Arkivkode:GNR 144/1, 12

Arkivsaknr.:12/1058

L.nr.: 9412/12

Saksb.: Ragnhild Saakvitne

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av konsesjonslovens § 1 gis det konsesjon til Karen Susanne Maurtvedt
på eiendommen Torp, gnr. 144 bnr. 1 og 12, beliggende i Eidsberg kommune.
Den avtalte kjøpesum på kr. 4.000.000.- aksepteres.
Som vilkår for konsesjon forutsettes det at kjøper tilflytter og selv bebor eiendommen
i minimum 5 år sammenhengende.
I medhold av jordlovens § 9 er kjøper forpliktet til å drive jordbruksarealene, enten
selv, eller gjennom skriftlig avtale om bortleie som tilleggsjord til annen
landbrukseiendom i minimum 10 år.
Konsesjonsgebyret pålydende kr. 5000.- forutsettes betalt. Regning ettersendes.
Dette vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28 og samme lovs §
29. Fristen for å klage er tre uker fra underretning om vedtaket kommer søker i
hende.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Konsesjonssøknad fra Karen Susanne Maurtvedt.
Kart over eiendommen 144/1 og 12 1:5000
Oversiktskart 1:25000

Erverver:
Karen Susanne Maurtvedt, Slituveien 150, 1859 Slitu

Sak 103/12
Selger:
Inger Helene Narvestad Maurtvedt og Ebbe Maurtvedt, Narvestadveien 68, 1850
Mysen
Konsesjonsobjektet:
Søknad om konsesjon gjelder eiendommen Torp, gnr. 144 bnr. 1 og 12, beliggende i
Eidsberg kommune. Eiendommen Torp består i følge opplysninger fra Skog og
Landskap av 361dekar fulldyrket mark, 223 dekar produktiv skog og 11 dekar annet
areal, totalt 595 dekar.
Den dyrka marka består av to teiger som ligger samlet rundt bebyggelsen og har god
arrondering. Skogen består av 2 teiger, med gode drifts - og adkomstforhold.
Bygningsmassen på eiendommen består av hovedbygning, driftsbygning, stabbur, alt
av eldre dato og nybygd garasje/redskapshus. Den tekniske standarden på
bygningene synes å være fra middels til dårlig, med unntak av nybygd garasje.
Eiendommen har vann fra egen ile og er ikke tilkoblet offentlig avløpsnett.
I følge kommuneplanen for perioden 2005 til 2017 ligger den omsøkte eiendom i
LNF-området – kvalitetsklasse 2.
Pris:
Avtalt kjøpesum er kr. 4.000.000.-.
Formål med ervervet:
I følge konsesjonssøknaden oppgis formålet med ervervet å være kornproduksjon
og utleievirksomhet.
Annet:
Karen Susanne Maurtvedt er mor og svigermor til selgerne. Hun har kjøpt
eiendommen og det søkes konsesjon på eiendommen, da selger ikke har sitt
konsesjonsforhold i orden. jf kommunestyrevedtak av 03.02.2011 – sak 4/11.
Søker oppgir å eie Opdal Gård i Trøgstad kommune. Denne eiendommen har vært
eid og drevet av kjøper i en årrekke og er nå leid bort til eldste sønn fra 01.01.2012.
Kjøper har oppgitt at hun innen ett år etter at konsesjon er gitt, forplikter seg å tilflytte
eiendommen, og selv bebo denne sammenhengende i minimum 5 år
sammenhengende. Eiendommen Torp gnr 144 bnr 1,12 er å regne som egen
selvstendig driftsenhet, selv om selgerne også eier andre landbrukseiendommer.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Konsesjonsloven av 28.11.2003 nr 98 med senere endringer har som formål å
regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom. Dette for å oppnå et effektivt
vern om landbrukets produksjonsarealer, og sikre eier – og bruksforhold som er mest
mulig gagnlig for samfunnet. Som viktige elementer nevnes bl.a. å tilgodese
landbruksnæringen, allmenne naturvern – friluftsinteresser, og en samfunnsmessig
forsvarlig prisutvikling vedrørende fast eiendom. Jf. Konsesjonslovens §1.
I utgangspunktet er alle eiendomserverv konsesjonspliktige. Loven har imidlertid en
noen unntak, herunder eiendommens størrelse og slektskap mellom selger og
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kjøper. Selv om selger og kjøper i dette tilfellet er i slekt med hverandre (mor – sønn)
må kjøper i dette tilfellet søke konsesjon, da selger ikke har sitt konsesjonsforhold i
orden. Selger har ikke oppfylt den personlige boplikten som var et vilkår for at det
skulle gis konsesjon. Salget er således konsesjonspliktig.
Fra 01.01.2004 fikk kommunen vedtaksmyndighet i alle konsesjonssaker. I rundskriv
M-5/2003 heter det at kommunens rolle er å utøve lokalt skjønn og forvalte de
landbrukspolitiske virkemidlene innenfor rammene av nasjonal politikk.
Det vises bl.a. til at det skal utøves lokalt skjønn om rasjonell utforming av
landbrukseiendommer, og forhold knyttet til kulturlandskapet. Det sies også at
konsesjonsloven ikke er noen spesifikk landbrukslov og at hensynet til
landbruksnæringen må veies mot andre hensyn.
Konsesjonsloven har bestemmelser i § 9 som særlig omhandler
landbrukseiendommer. I § 9 - 1 ledd er uttrykket « til fordel for søker» brukt for å få
frem at forvaltningen skal ha en positiv tilnærming til søknaden. Uttrykksformen er
brukt for å få avgjørelsesorganet til å fokusere på momentene som taler for å gi
konsesjon. Forholdene rundt eiendomsoverdragelsen vil være avgjørende
momenter. Det vises også at det skal legges særlig vekt på en samfunnsmessig
forsvarlig prisutvikling og hensynet til bosetting. Et annet vurderingsmoment er om
erverver anses skikket til å drive eiendommen. Det skal legges vekt på hensynet til
dem som har sitt yrke i landbruket.
Med bakgrunn i opplysninger gitt i taksten, noe kjennskap til eiendommen, samt
rettledning gitt i M-3/2002, M-4/2004 og m-1/2010 har administrasjonen vurdert
den avtalte kjøpesum på kr. 4.000.000 til å være en pris som ikke sprenger
prisrammene for konsesjon.
Kjøper har oppgitt i sin konsesjonssøknad at eiendommen skal tilflyttes og bebos
sammenhengende i 5 år av eier. Tilflytning skal skje innen ett år etter at konsesjon er
gitt. Boplikten på eiendommen er således oppfylt oppfylt.
Konsesjonssøker vurderes til å være svært godt skikket.
Konsesjonssøknaden omfattes ikke av delingsforbudet i Jordlovens §12 – fjerde ledd
i og med at det tidligere er fastslått at Torp, 144/1,12 er å betrakte som selvstendig
bruk. Dette er også stadfestet av Fylkesmannen.
Driveplikten i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom er endret fra
01.07.2009 og er nå hjemlet i Jordlovens § 8. Driveplikten gjelder alle
landbrukseiendommer og gjelder i hele eiertiden. Driveplikten oppfylles ved enten å
drive for egen regning og risiko eller ved å leie bort til annen landbrukseiendom i 10
år. Leieavtalen skal være skriftlig og er uoppsigelig for utleier, såfremt ikke
leieavtalen misligholdes. Leieavtalen skal føre til driftsmessige gode løsninger.
Konsesjonssøker har oppgitt at det fortsatt skal drives kornproduksjon og utleie på
eiendommen. Dette er i tråd med de kriterier som ligger til grunn i Jordlovens § 8.

KONKLUSJON:
Ut fra en helhetlig vurdering anbefaler administrasjon at det gis konsesjon til erverver
med vilkår om personlig boplikt på eiendommen i 5 år.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
104/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.11.2012

SAMMENSLÅING AV LEGATER
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

104/12
/

Formannskapet
Kommunestyret

29.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:241 &35
Saksb.: Hilde Lundeby

Arkivsaknr.:12/1128

L.nr.: 10011/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Jens Grønbechs legat, Chr. Hemmingsens legat, Einar Eriksens legat, Mellebys
legat og Ivar Østbys legat overføres til Eidsberg hjelpelegat.
2. Olaf Jahrens legat overføres til Brændemoens legat, som har samme formål i
følge vedtatte statutter.
3. Saldo pr. oppgjørsdato blir overført hhv. Eidsberg hjelpelegat og Brændemoens
legat. Grunnkapitalen på nevnte legater blir stående urørlig.
4. Kommunestyrets vedtak oversendes fylkesmannen i Østfold sammen med
søknad om sammenslåing av legatene.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

Eidsberg kommune har flere legater som i følge statuttene skal utdeles til «fattige og
verdig trengende» i kommunen. Legatene er gamle, fra 1934-1957, og
renteinntektene av grunnkapitalen er av en slik karakter at det er lite formålstjenlig
med separat utdeling fra disse. Legatene har derfor stått urørlige i mange år uten at
de har kommet til nytte. Ved overføring til Eidsberg hjelpelegat vil de samlede
renteinntekter bli større, og her deles det ut midler etter søknad hvert år.
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Når det gjelder Olaf Jahrens legat tilsier statuttene at dette skal godskrives
institusjonslokaler/boliger for eldre. Dette er tilsvarende som med Brændemoens
legat, og det er hensiktsmessig å overføre midlene til dette legatet.
Grunnkapitalen skal stå urørlig.

Legatets navn:
Formål:
Saldo
30.06.12
Grunnkapital
Overføres til:
Olaf Jahrens legat
Institusjonslokaler
177.391
Jens Grønbechs legat
Fattige i Eidsberg
10.199
Hemmingsens legat
Trengende i Hærland
9.565
Einar Eriksens legat
Fattige i Eidsberg
55.747
Ivar Østbys legat
Fattige i Hærland
9.565
Mellebys legat
Trengende i Hærland
16.646

Grunnkapital
100.000
2.000
3.000
20.000
3.000
4.000

Overføres til pr.
Brændemoens legat
Eidsberg hjelpelegat
Eidsberg hjelpelegat
Eidsberg hjelpelegat
Eidsberg hjelpelegat
Eidsberg hjelpelegat

RÅDMANNENS MERKNADER:
De nevnte legater har stått urørlige i mange år og legatene har bare blitt tilført
renteinntekter. Dersom legatene slås sammen, vil avkastningen bli mer relevant å
dele ut etter ønsket formål. Den samlede grunnkapitalen pålydende kr. 132.000 vil bli
stående urørlig.
Eidsberg Sparebank har utarbeidet de årlige regnskapene uten vederlag og ved
sammenslåing vil regnskapet for det enkelte legat bortfalle.

KONKLUSJON:
Løsningen med å innlemme nevnte legater i hhv. Brændemoens legat og Eidsberg
hjelpelegat vil være til fordel for alle. Rådmannen tilrår at Olav Jahrens Legat
innlemmes i Brændemoens legat, mens Jens Grønbechs legat, Hemmingsens legat,
Einar Eriksens legat, Ivar Østbys og Mellebys legat innlemmes i Eidsberg
hjelpelegat.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
105/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.11.2012

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

66/10
105/12
/

Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

04.11.2010
29.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:216
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:10/875

L.nr.: 10454/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget eventuelt å endre planen i perioden.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon 2013-2014
Prosjektbeskrivelse – ”Oppfølging av politiske vedtak”
Prosjektbeskrivelse – ”Etisk reglement og retningslinjer”

Kontrollutvalget behandlet i kontrollutvalgets møte 29.10.2012, sak 12/19, ”Plan for
forvaltningsrevisjon”.
Det ble fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i
rekkefølge i planperioden:
• Prosjekt 1: ”Oppfølging av politiske vedtak” i 2013
• Prosjekt 2: ”Etisk reglement og varslingsrutiner” i 2014
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3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen
utgangen av 2012. Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres
denne til kontrollutvalget.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Jamfør forskrift om kontrollutvalg § 10 skal planen behandles i kommunestyret.
Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å endre planen.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
106/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.11.2012

RULLERING AV HANDLINGSPLAN - FYSISK AKTIVITET
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

/
19/12
55/12
40/12
/
/
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:
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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.
107/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.11.2012

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 - 2015
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

2/11
38/11
103/11
59/12
79/12
54/12
36/12
/
107/12
/

Det faste utvalg for plansaker
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse- og velferd
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskapet
Kommunestyret

03.02.2011
30.11.2011
08.12.2011
12.06.2012
21.06.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
29.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:140
Arkivsaknr.:11/26
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 10169/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Det fremlagte forslag til kommunal planstrategi for 2012 – 2015 vedtas og legges til
grunn for prioriteringer av planoppgaver i samme periode.
Uttalelser fra Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune, Folkehelsa og
Brukerrådet for Askimbarnehagen legges ved den vedtatte planstrategien.
Anbefalingene i uttalelsene tas med i de vurderinger som skal gjennomføres i
tilknytning til hver enkelt planoppgave.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
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SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Forslag til planstrategi for Askim og Eidsberg, datert 29.10.12
Uttalelse fra Østfold fylkeskommune, datert 06.09.12
Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold, datert 30.08.12
Uttalelse fra Østfoldhelsa, datert 28.08.12
Uttalelse fra brukerrådet i Askimbarnehagen, datert 27.08.12
Tema og spørsmål til dialogmøte med innbyggere i Askim og Eidsberg
23.04.12 og notater fra dialogen.

Eidsberg kommune besluttet i sak 103/11 at Eidsberg og Askim skulle samarbeide
om utarbeidelsen av en felles kommunal planstrategi for kommende
kommunestyreperiode 2012 – 2015. Det ble videre besluttet at det skulle nedsettes
et adhoc-utvalg med politiske representanter fra begge kommuner.
Med utgangspunkt i dette ble det utarbeidet et utkast til felles kommunal planstrategi.
Som grunnlag for arbeidet med planstrategi i Eidsberg og Askim ble det utarbeidet
en oversikt over politisk vedtatte planer, planarbeid som allerede er igangsatt, en
vurdering av behovet for revidering av vedtatte planer og en vurdering av behovet for
nye planer for begge kommuner. Når det gjelder arbeidet med reguleringsplaner ble
det utarbeidet en oversikt over igangsatte, vedtatt igangsatte reguleringsplaner og
behovet for å utarbeide nye reguleringsplaner.
Videre ble det 23.04.12 gjennomført felles dialogmøte med innbyggere og politikere i
Eidsberg og Askim. Tema og spørsmål til dialogmøtet og notater fra dialogen er
vedlagt.
I juni 2012 vedtok kommunestyret i Eidsberg å sende forslag til planstrategi ut på
høring.
Etter høringsperiodens utløp forelå det uttalelser fra Fylkesmannen i Østfold, Østfold
fylkeskommune, Østfoldhelsa og fra brukerrådet i Askimbarnehagen:
Fylkesmannen i Østfold uttalte følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behov for å samordne de mange utbyggingsoppgaver og private aktører som
etter hvert presser utviklingen i byområder
Planoppgaver knyttet til den høye andelen innvandrere
Behov for endringer og oppgraderinger av gamle reguleringsplaner
Forebygging og ivaretakelse av befolkningens helse
Forebyggende arbeid for et godt oppvekstmiljø
Anbefaler etablering av frisklivsentraler
I tillegg til jordvern ha fokus på økt og bærekraftig matproduksjon
vareta samfunnssikkerhet i alle deler av planprosessene
Gir honnør for en kort og grundig dokumentasjon

Østfold fylkeskommune uttalte følgende:
•

Fokusområdene i regional planstrategi bør være viktige tema i en
kommunedelpan for teknisk og grønn infrastruktur
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•
•
•
•
•

Regner med at det skal utarbeides handlingsdeler til kommunedelplanene, som
muliggjør tett kobling til budsjett og økonomiplanarbeidet
Legger til grunn at vedtatte mål og strategier i vedtatte klima- og energiplaner
inngår i øvrige planer
Viser til Askim kommunes plan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap
som et godt eksempel
Oppfordrer til at det settes av tid/ressurser til å bidra i et eventuelt samarbeid om
en regional kompetanseplan
Anbefaler prioritering av planer som er best egnet som interkommunale planer

Østfoldhelsa uttalte følgende.
•
•
•
•
•

Positivt at de to kommunene samarbeider om sine plansystemer og at det legges
opp til sammenhenger og en “rød tråd” tenkning i plansystemet
Svært positivt at de to kommunene prioriterer oppstart av kommunedelplan for
omsorg, velferd og folkehelse og kommunedelplan for oppvekst tidlig i perioden
Prioritering av oppstart av de øvrige tematiske kommunedel-planene hadde
styrket plan-strategien
Burde foretatt en prioritering om hvilke tema som skulle inngått i interkommunale
planer
Det bør sikres at plantemaenes mål, intensjoner og foreslåtte tiltak gjenspeiles i
handlingsplan/økonomiplan, med evalueringer i årsmeldingene

Brukerrådet for Askimbarnehagen hadde følgende anførsler:
•
•

Brukerrådet er positive til å slå sammen enkeltområder til en større helhet og er
særlig positive til å se oppvekstområdet i et helhetsperspektiv
Brukerrådet vil påpeke at en oppvekstplan må bidra til å sikre tidlig innsats for
barn og unge og tydeliggjøre sammenhengen mellom barnehage og skole

Det politiske adhocutvalget hadde sitt avsluttende møte 29.10.12. I dette møtet kom
representantene fram til et felles forslag til planstrategi, datert 29.10.12.
Bakgrunnen for arbeidet med den kommunale planstrategien har sine røtter i at den
nye plan- og bygningslov (MD2008), har ambisjon om mer offentlig planlegging og
forsterket kommunal tilrettelegging. Planstrategi skal sette fokus på de
planoppgaver kommunen skal starte opp eller videreføre, for å legge til rette for en
positiv utvikling i kommunen. De mest sentrale forutsetningene for kommunal
planstrategi er gjengitt i punktene under:
•
•
•
•

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for å prioritere
planarbeidet.
Nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i kommunal planstrategi, men i
kommuneplanen når den revideres.
Kommunen skal utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver
valgperiode.
Planstrategien skal vedtas innen et år etter kommunestyrets konstituering.

Plan- og bygningslovens §10 -1 fastsetter rammene for innholdet og behandlingen
av kommunal planstrategi, slik det er vist i punktene under:
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•
•

•
•
•
•
•
•

Minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal
bystyret utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
Bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres,
eller om planen skal videreføres uten endringer.
Skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.
Bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for
behandlingen.
Forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før bystyrets behandling.
Kan ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og
være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.

Komite for samfunnsutvikling i Askim og Hovedutvalg for teknikk og miljø i Eidsberg
skal vedta forslag til planstrategi.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Forslaget til planstrategi for Askim og Eidsberg er ikke utformet med en detaljert
prioritering av hver enkelt planoppgave. Forslaget angir strategiske valg for å legge
til rette for et effektivt, oversiktlig og gjennomgående plansystem. Det er lagt til rette
for å “rydde opp i planjungelen” ved at det foreslås syv tema for kommunedelplaner,
på tvers av kommunens virksomheter. Et viktig utgangspunkt er å sikre at
planoppgavene inngår i et levende og handlekraftig lokaldemokrati. Forslaget
tilfredsstiller plan- og bygningslovens forutsetninger for kommunale planstrategier.
Plan- og bygningslovens utgangspunkt er at arbeidet med kommunal planstrategi
skal gjøres lokalpolitisk interessant.
Planstrategien kan være et verktøy for:
•
•
•
•

Politisk prioritering av plan- og utviklingsoppgaver.
Samfunnsutvikling og utvikling av kommunens tjenester.
Helhet, langsiktighet og forutsigbarhet.
Et godt lokaldemokrati gjennom dialog om politiske visjoner, mål og strategier

Forutsetninger i kommunens planer har betydning for bruk og forvaltning av
naturressurser, innbyggernes levekår og næringslivets verdiskaping.
Kommunale planer, på alle nivå, innebærer forutsetninger om økonomiske
prioriteringer, omprioriteringer og nedprioriteringer. Framtidige planvedtak kan
medføre behov for endringer i Eidsberg kommunes organisasjon.
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (plan- og
bygningslovens §6-1) er utarbeidet i form av et forventningsdokument fra
Miljøverndepartementet med følgende tema:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasjonale forventningers rolle i plansystemet
Viktige utviklingstrekk
Klima og energi
By- og tettstedsutvikling
Samferdsel og infrastruktur
Verdiskaping og næringsutvikling
Natur, kulturmiljø og landskap
Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Hensikten med det nasjonale forventningsdokumentet er å fremme en bærekraftig
utvikling, regionalt og lokalt.
Den nye fylkesplanen for Østfold og statlige rammer og føringer har betydning for
utarbeidelse av den kommunale planstrategien. Det forventes at kommunene i sine
planprioriteringer følger opp statlige og regionale forutsetninger, retningslinjer og
øvrige føringer.
Eidsberg kommune har bred erfaring med interkommunalt samarbeid på mange
områder og nivåer. Et samarbeid med Askim kommune om en felles kommunal
planstrategi er en oppfølging og utvikling av dette.

KONKLUSJON:
Rådmannen anbefaler forslaget til planstrategi for Askim og Eidsberg, datert
29.10.12. legges til grunn for det videre planarbeid i Eidsberg kommune og det
videre samarbeid med Askim på området.
Rådmannen anbefaler at uttalelsene legges ved planstrategien, slik at anbefalingene
kan tas med i de vurderingene som skal gjennomføres i tilknytning til hver enkelt
planoppgave.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
108/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.11.2012

REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

7/11
15/11
14/11
39/12
73/12
76/12
/
108/12
/

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

02.03.2011
03.03.2011
10.03.2011
05.06.2012
14.06.2012
21.06.2012
27.11.2012
29.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:026 M5 &01 Arkivsaknr.:11/143
Saksb.: Jan-Erik Fredriksen

L.nr.: 9984/12

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 innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Brev fra IØR av 28.09.12 med gjeldende selskapsavtale fra 2007

Sak 108/12
Kommunestyret behandlet denne saken senest 21.06.12, k.sak 76/12 og fattet
følgende enstemmige vedtak:
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.
Kommunene som eiere av Indre Østfold Renovasjon har ikke klart å bli enige om
selskapsavtalen slik som foreslått fra Indre Østfold Renovasjon. Eidsberg
kommunestyre ga i sitt vedtak 21.06.12 tilslutning til de foreslåtte endringene og
sikret samtidig at kommunens representanter til representantskapet stemte i
overensstemmelse med kommunestyrets vedtak.
De sentrale punktene selskapsavtalen som var opp til behandling i juni 2012 var:
•
•
•
•
•

Representantskapet for IØR blir et interkommunalt planstyre m.h.t. bl.a.
avfallsplan
Antall styrerepresentanter reduseres og det skal vektlegges kompetanse ved
valg. Dette innebærer at valgkomité må velges.
Etablering av VAR-selskap skal vurderes.
Felles utfakturering til den enkelte abonnent skal utredes.
Mulig overføring forvaltningsmyndighet til IØR for enkelte områder.

Forslaget til selskapsavtale som er oversendt kommunene for behandling er den
som ble vedtatt i 2007 med en mindre endring i §10 som gjelder
styresammensetningen. Det blir nå et styre bestående av 10 medlemmer.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Kommunene blir nå bedt om å rykke tilbake til start, ved at det er den gamle
selskapsavtalen som nå fremmes for behandling i deltakerkommunene.
Dette synliggjør hvor krevende det er med mange eiere som har ulike krav og
ønsker.
Det anbefales at Eidsberg kommune opprettholder sitt vedtak fra behandlingen i juni
som er i samsvar med hva kommunene har bedt om skal legges til grunn for
eierskap i de interkommunale selskaper.
Det fremmes derfor samme forslag til vedtak som ved behandlingen av saken i juni i
år.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
109/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.11.2012

INDRE ØSTFOLD UTIVKLING IKS - ETABLERING/SELSKAPSAVTALE
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

109/12
/

Formannskapet
Kommunestyret

29.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:026 U03 &01 Arkivsaknr.:12/1159
Saksb.: Tom-Arne Tørfoss

L.nr.: 10429/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune slutter seg til forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold
Utvikling IKS.
2. Kroner 50 per innbygger innarbeides i budsjettet for 2013 og i økonomiplanen for
2013-16.
3. Ordfører og opposisjonsleder med tidligere oppnevnte varamedlemmer velges
som kommunens representanter til representantskapet/stiftelsesmøtet.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Forslag til selskapsavtale

Bakgrunn
Indre Østfold Regionråd foreslår etablering av et nytt selskap Indre Østfold Utvikling
IKS. En arbeidsgruppe har jobbet fram et forslag til selskapsavtale for et nytt
interkommunalt selskap som skal samle en del regionale arbeidsoppgaver under en
hatt.
14. september 2012 gjorde Regionrådet følgende vedtak under sak 34/2012:
1. Regionrådet anbefaler forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS
og ber kommunestyrene behandle saken innen 1. desember 2012.
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2. Kommunestyrene bes oppnevne 2 representanter hver til
representantskapet/stiftelsesmøtet.
3. Valgkomiteen bes forberede valg av styre.
4. Arbeidsgruppen gis fullmakt til å fungere som interim-styre inntil styre er
konstituert for blant annet å avklare organisering, bemanning og budsjett for
2013.
Saksopplysninger:
Det er ønske om å få til en mer samordnet og sterkere satsning på utvikling av
regionen. Indre Østfold vokser med mer enn 500 innbyggere per år og det er mange
henvendelser om etableringer og utbygging. Flere utviklingsprosjekter krever
kompetent oppfølging og i noen saker er regionalt perspektiv nødvendig, ettersom
sakene overskrider kommunegrensene. Arbeidet med transportsystemene på
Østlandet er et eksempel på dette, hvor regionen må være i inngrep. Selv om Indre
Østfold oppfattes som en relativt attraktiv region er det andre regioner som vokser
raskere, som får mer oppmerksomhet og mer investeringer.
Derfor ønsker man å fokusere regionens innsats gjennom et nytt utviklingsselskap
som forhåpentligvis kan bli enda mer slagkraftig enn dagens strukturer. Det er ingen
radikale endring som foreslås, kun en rasjonalisering og en liten styrking.
Regionen har bak seg arbeidet med Strategisk Næringsplan 2011-2014 hvor man
har ambisjoner om å bli «den mest attraktive region i Norge for bosetting og næring».
En slik visjon forplikter. Dagens organisering av det regionale utviklingsarbeidet
fordelt på flere selskaper, gir ikke en optimal samordning og er ikke tungt nok i
forhold til en slik målsetting. Det bør bygges et slagkraftig team og ett styre bør være
nok for å lede den regionale utviklingsenheten. Styret og den daglige ledelsen må ha
tett kontakt med næringslivet, med regionrådet og den politiske ledelsen i
kommunene for øvrig.
Det er viktig at regionen har muskler til å håndtere utvikling, samordne strategier og
utspill, følge opp planer og vedtak og være synlig aktiv på ulike arenaer. Noen må
også være pådriver, utviklingsaktør, ta imot etablerere, profilere, markedsføre og
selge regionen, skrive søknader og etablere prosjekter, føre dialog med næringslivet,
kontakte myndigheter, gi råd om finansiering, informasjon om offentlige fond og lose
i havn nye initiativ. Det nye selskapet vil være regionens redskap for dette.
Reiseliv er et sentralt satsningsområde for Indre Østfold. Selv om regionen ikke er
eller kan forventes å bli en stor reiselivsregion i nærmeste framtid, så kan det
etableres mange flere arbeidsplasser som jobber med servering, opplevelser og
overnatting. Ikke minst er det viktig å følge opp de virksomhetene som allerede er
etablert og som ønsker å utvikle seg videre.
Aktiviteten som kommunene i dag støtter gjennom Østfold Bedriftsenter AS, Indre
Østfold Utviklingsfond, Reiseliv Indre Østfold og Kompetanse-Forum AS overføres til
ett nytt selskap. I tillegg ønskes det en økt satsning på informasjon og markedsføring
av regionen i tråd med regionrådets informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Det
ønskes også at regionrådets virksomhet gjennom sekretariatet legges til det nye
selskapet, slik at man får en direkte samkjøring mellom regionens politiske ledelse
og den nye utviklingsorganisasjonen.

Sak 109/12
De eksisterende virksomhetene er forutsatt nedlagt etter vedtak i
generalforsamlingene med unntak av Østfold Bedriftsenter AS, som drives videre
som et kommersielt konsulentselskap.
Det betales i år kroner 39 (ekskl. moms) per innbygger for de tjenestene som utføres
for kommunene av ovennevnte virksomheter. Det gir i underkant av 2 millioner
kroner dersom Rakkestad holdes utenfor. Det ligger ikke økte ressurser for sterkere
satsning på informasjon og markedsføring av regionen i denne summen. Med den
foreslåtte økning vil summen bli drøyt 2,5 mill. kroner.
Drift av regionrådet og lønn til regionrådets sekretariat er ikke med i den summen.
De 10 kommunene har de siste 4 år betalt ca. 4 kroner per innbygger til regionrådssekretariatet(225.000 NOK). Resten av summen er prosjektfinansiert i samarbeid
med Østfold Fylkeskommune og Grensekomiteen Värmland-Østfold. Fra 2013 er det
9 kommuner som utgjør regionrådet og det er usikkert om fylkeskommunen vil bidra
med finansiering til regionrådene i fortsettelsen.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Saken er moden for en snarlig realisering og man ønsker etablering av Indre Østfold
Utvikling IKS før 1. januar 2013. Det er ønskelig med en økt satsning på
regionutvikling. Regionrådet har derfor foreslått kroner 50 (ekskl. moms) per
innbygger som driftstilskudd til det nye selskapet. I tillegg jobbes det med en løsning
rundt finansiering av sekretariatet for regionrådet. Ordningen og finansieringen skal
evalueres etter første driftsår.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
110/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.11.2012

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

101/12
20/12
/
/
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)

