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Forfall Møtt for

FO
Berit L. Mysen

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

Tone Åsrud Reime og Tom-Arne Tørfoss
Ståle Ruud

Ordfører Erik Unaas (H) ledet møtet.
Ordfører Erik Unaas fremmet forslag om å sette følgende to saker på saklisten som
h.h.v. sak 18/13 og 19/13:
•
•

Støtte til Øtfold Turhestlag
Tilskudd til etablering av Mysen FreesbeePark

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Orienteringer/saker til drøfting ble fremlagt av ordfører Erik Unaas – se
vedlegg.
Økonomisjef Ståle Ruud orienterte om følgende:
•
•

Status for Eidsberg kommunale Boligstiftelse
Økonomiplan 2014-17 – Politisk og administrativ økonomisk planprosess
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Rådmann Tom-Arne Tørfoss orienterte om et notat fra virksomhetsleder JanErik Eide vedrørende Plasser for øyeblikkelig hjelp døgntilbud ved Edwin
Ruuds Omsorgssenter.
Notatet ble delt ut og vedlegges protokollen.
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9/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 14.02.13
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 14.02.13 godkjennes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 14.02.13 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

10/13
NM PÅ SKI - HØYTORP FORT - FORELØPIG KOSTNADSOVERSLAG
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet med slik
innstilling:
Saken legges frem til drøfting og orientering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet med slik
innstilling:
Saken legges frem til drøfting og orientering.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
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Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 02.04.2013,
sak 23/13:
Rådmannens forslag vedtas.

11/13
SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. I medhold av domstolloven § 68, jfr. § 74, gis Lise Solberg Jensen og Thomas
Erichsen fritak fra sitt verv som alminnelige meddommere.
2. Avgjørelse om fritak er et enkeltvedtak, og en avgjørelse om at det ikke gis fritak
vil kunne påklages etter de alminnelige reglene om klage over kommunale
vedtak.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. I medhold av domstolloven § 68, jfr. § 74, gis Lise Solberg Jensen og Thomas
Erichsen fritak fra sitt verv som alminnelige meddommere.
2. Avgjørelse om fritak er et enkeltvedtak, og en avgjørelse om at det ikke gis fritak
vil kunne påklages etter de alminnelige reglene om klage over kommunale
vedtak.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

12/13
FAST BYGGEKOMITE - OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK
11/91
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Ordningen med fast byggekomite for alle byggeprosjekter avvikles.
2. Ved store investeringsprosjekter vurderes behovet for etablering av særskilt
styringsgruppe for disse.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Ordningen med fast byggekomite for alle byggeprosjekter avvikles.
2. Ved store investeringsprosjekter vurderes behovet for etablering av særskilt
styringsgruppe for disse.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

13/13
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BRUK AV KONSULENTTJENESTER I
EIDSBERG KOMMUNE
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om bruk av konsulenttjenester i Eidsberg
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om bruk av konsulenttjenester i Eidsberg
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
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14/13
MYSEN IF - SØKNAD OM KJØP/LEIE AV AREAL VED MYSEN IDRETTSPARK
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE IVEDTAK:
1. Søknad fra Mysen IF om kjøp av ca 1200 m2 i nordvestre hjørne av gnr. 229. bnr.
101 – Mysen Idrettspark – avslås.
2. Mysen IF tilbys å leie omsøkt areal fast i 10 – ti - år. Leie settes til kr 1000,- årlig
med indeksregulering. Leieforholdet forlenges automatisk med ett år ad gangen,
dersom ingen av partene sier opp leieforholdet med 6 måneders varsel.
3. Dersom planer for en ny Mysen idrettspark realiseres, er det naturlig at det er
mulig å reforhandle leieavtale og at denne inngår i en helhetlig plan. Planen må
også harmonere med ny by- og sentrumsplan.
4. Rådmann gis fullmakt til å inngå leieavtalen på vilkår som fremgår av pkt 2.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Søknad fra Mysen IF om kjøp av ca 1200 m2 i nordvestre hjørne av gnr. 229. bnr.
101 – Mysen Idrettspark – avslås.
2. Mysen IF tilbys å leie omsøkt areal fast i 5 – fem - år. Leie settes til kr 1000,- årlig
med indeksregulering. Leieforholdet forlenges automatisk med ett år ad gangen,
dersom ingen av partene sier opp leieforholdet med 6 måneders varsel.
3. Rådmann gis fullmakt til å inngå leieavtalen på vilkår som fremgår av pkt 2.
Formannskapets behandling:
Fredrik Mortvedt (H) fremmet følgende forslag til endring av punkt 2, første
setning og nytt punkt 3:
Endring punkt 2, første setning:
Mysen IF tilbys å leie omsøkt areal fast i 10 – ti - år.
Nytt punkt 3:
Dersom planer for en ny Mysen idrettspark realiseres, er det naturlig at det er mulig å
reforhandle leieavtale og at denne inngår i en helhetlig plan. Planen må også
harmonere med ny by- og sentrumsplan.
Votering:
Det ble votert punktvis.
Rådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag punkt 2 og Mortvedts forslag.
Mortvedts forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP, SP og Krf) som ble avgitt for
rådmannens forslag.
Mortvedts forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 3 ble enstemmig vedtatt som nytt punkt 4.
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Formannskapets vedtak:
Rådmannens forslag punkt vedtas enstemmig.
Mortvedts forslag til endring av punkt 2, første setning, vedtas med 6 mot 3 stemmer.
Mortvedts forslag til nytt punkt 3 vedtas enstemmig.
Rådmannens forslag til punkt 3 vedtas enstemmig som nytt punkt 4.

15/13
KOMMUNIKASJONSPLAN EIDSBERG KOMMUNE
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. Kommunikasjonsplan for 2013 – 2017 med vedlegg vedtas med følgende
endringer:
Evaluering og oppdatering av denne planen skal gjennomføres i etterkant av
vedtatt kommuneplan, for å koble kommunikasjonsplanen tydelig mot
kommunens overordnede visjon og strategier.
Det utarbeides et eget avsnitt om hvordan vi svarer innbyggere, organisasjoner
og næringsliv på skriftlige henvendelser om videre behandlingsform og saksgang.
Det utarbeides et eget avsnitt om synliggjøring av Eidsberg kommune også i
fylkes-, riks- og fagmedia med tanke på å styrke kommunens omdømme. Ikke
minst for å underbygge kommunen som attraktiv kommune å bosette seg i,
etablering for næringslivet og kommunen som arbeidsplass.
2. Saken legges frem for kommunestyret som melding.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Kommunikasjonsplan for 2013 – 2017 med vedlegg vedtas.
2. Saken legges frem for kommunestyret som melding.
Kommunestyrets vedtak (melding):
Formannskapets behandling:
Maren Hersleth Holsen (V) fremmet følgende endringsforslag punkt 1:
Evaluering og oppdatering av denne planen skal gjennomføres i etterkant av vedtatt
kommuneplan, for å koble kommunikasjonsplanen tydelig mot kommunens
overordnede visjon og strategier.
Lise Floeng (H) fremmet følgende endringsforslag punkt 1:
Det utarbeides et eget avsnitt om hvordan vi svarer innbyggere, organisasjoner og
næringsliv på skriftlige henvendelser om videre behandlingsform og saksgang.
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Det utarbeides et eget avsnitt om synliggjøring av Eidsberg kommune også i fylkes-,
riks- og fagmedia med tanke på å styrke kommunens omdømme. Ikke minst for å
underbygge kommunen som attraktiv kommune å bosette seg i, etablering for
næringslivet og kommunen som arbeidsplass.
Votering:
Det ble votert punktvis.
Rådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt med tillegg av Hersleth Holsens
og Floengs endringsforslag.
Rådmannens forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag punkt 1 med tillegg av Hersleth Holsens og Floens
endringsforslag vedtas.
Rådmannens forslag punkt 2 vedtas.

16/13
LOKALISERING AV HELSEHUSET - INDRE ØSTFOLD MEDISINSKE
KOMPETANSESENTER IKS
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommune støtter en samlokalisering av Indre Østfold Medisinske
Kompetansesenter IKS (Helsehuset) sin virksomhet.
Eidsberg kommune vedtar at Helsehusets virksomhet lokaliseres til tidligere Askim
sykehus under følgende forutsetninger:
1. Askim Rådhus AS (ARAS) igangsetter i løpet av kort tid, i samarbeid med
Helsehuset, utarbeidelse av et romprogram og gjennomfører et forprosjekt for
ombygging av aktuelle lokaler ved tidligere Askim Sykehus.
2. Under forutsetning av at forprosjektet viser at prisen for ombygging ved tidligere
Askim sykehus er rimeligere enn prisen for nybygg som fremkommer i dette
saksfremlegget, videreføres prosjektet med detaljprosjektering og innhenting av
anbud.
3. Det fremforhandles en avtale mellom Helsehuset og ARAS som bygger på
prinsippet om selvkost og som også sikrer muligheter for fremtidige
arealutvidelser knyttet til Helsehusets virksomhet.
4. ARAS dekker kostnader til utarbeidelse av romprogram og forprosjekt som en del
av investeringskostnaden for ombygging. Dersom det avdekkes at tidligere Askim
sykehus ikke skal bygges om til Helsehusets formål, legges kostnaden inn i et
nytt prosjekt som finansieres av Helsehusets eierkommuner.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommune støtter en samlokalisering av Indre Østfold Medisinske
Kompetansesenter IKS (Helsehuset) sin virksomhet.
Eidsberg kommune vedtar at Helsehusets virksomhet lokaliseres til tidligere Askim
sykehus under følgende forutsetninger:
1. Askim Rådhus AS (ARAS) igangsetter i løpet av kort tid, i samarbeid med
Helsehuset, utarbeidelse av et romprogram og gjennomfører et forprosjekt for
ombygging av aktuelle lokaler ved tidligere Askim Sykehus.
2. Under forutsetning av at forprosjektet viser at prisen for ombygging ved tidligere
Askim sykehus er rimeligere enn prisen for nybygg som fremkommer i dette
saksfremlegget, videreføres prosjektet med detaljprosjektering og innhenting av
anbud.
3. Det fremforhandles en avtale mellom Helsehuset og ARAS som bygger på
prinsippet om selvkost og som også sikrer muligheter for fremtidige
arealutvidelser knyttet til Helsehusets virksomhet.
4. ARAS dekker kostnader til utarbeidelse av romprogram og forprosjekt som en del
av investeringskostnaden for ombygging. Dersom det avdekkes at tidligere Askim
sykehus ikke skal bygges om til Helsehusets formål, legges kostnaden inn i et
nytt prosjekt som finansieres av Helsehusets eierkommuner.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Maren Hersleth Holsen (V) ønsket å få vurdert sin habilitet.
Hersleth Holsen ble enstemmig erklært inhabil.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte 02.04.2013,
sak 8/13:
Rådmannens forslag vedtas.
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17/13
SAMARBEID MELLOM ASKIM OG EIDSBERG
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til planlegging og etablering av administrative
samarbeidsløsninger for Askim og Eidsberg og øvrige kommuner i Indre Østfold
innenfor områdene:
a)
b)
c)
d)
e)

Skatteoppkrever
Dokumentsenter – post, journal, arkiv
Lønn, regnskap og fakturering
Geodata og oppmåling
Psykososialt kriseteam

De øvrige kommunene i Indre Østfold-regionen inviteres til å delta i planlegging
og etablering av samarbeidsløsninger på områdene a)-d). Rådmannen delegeres
myndighet til å iverksette samarbeidsløsninger uten ytterligere politisk behandling
på disse tjenesteområdene. Samarbeidet skal baseres på en balansert fordeling
av arbeidsplasser i begge kommunene.
2. Det legges i tillegg fram en egen sak om etablering av brannsamarbeid i Indre
Østfold.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til planlegging og etablering av administrative
samarbeidsløsninger for Askim og Eidsberg og øvrige kommuner i Indre Østfold
innenfor områdene:
a)
b)
c)
d)
e)

Skatteoppkrever
Dokumentsenter – post, journal, arkiv
Lønn, regnskap og fakturering
Geodata og oppmåling
Psykososialt kriseteam

De øvrige kommunene i Indre Østfold-regionen inviteres til å delta i planlegging
og etablering av samarbeidsløsninger på områdene a)-d). Rådmannen delegeres
myndighet til å iverksette samarbeidsløsninger uten ytterligere politisk behandling
på disse tjenesteområdene. Samarbeidet skal baseres på en balansert fordeling
av arbeidsplasser i begge kommunene.
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2. Det legges i tillegg fram en egen sak om etablering av brannsamarbeid i Indre
Østfold.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Kjetil Igletjern (AP) og David Koht-Norbye (SP) fremmet forslag om at
administrasjonsutvalgets innstiling vedtas med den endring at:
•
•

Setning 2 – (Rådmannen D.. tjenesteområdene) i punkt 1 siste avsnitt – strykes.
I punkt 1 siste avsnitt tilføyes: Saken legges frem for politisk behandling når
forslag til lokalisering foreligger.

Votering:
Det ble votert alternativt mellom administrasjonsutvalgets og Igletjerns og KohtNorbyes forslag.
Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2SP og AP)
som ble avgitt for Igletjerns og Koht-Norbyes forslag.
Formannskapets innstilling i møte 04.04.13, sak 17/13:
Administrasjonsutvalgets innstilling vedtas.
Administrasjonsutvalgets behandling:
Arthur Reime (AP) fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til planlegging og etablering av administrative
samarbeidsløsninger for Askim og Eidsberg og øvrige kommuner i Indre Østfold
innenfor områdene:
a)
b)
c)
d)
e)

Skatteoppkrever
Dokumentsenter – post, journal, arkiv
Lønn, regnskap og fakturering
Geodata og oppmåling
Psykososialt kriseteam

2. De øvrige kommunene i Indre Østfold-regionen inviteres til å delta i planlegging
og etablering av samarbeidsløsninger på områdene a)-d). Forslag til
samarbeidsløsninger og lokalisering legges fram for politisk behandling.
Samarbeidet skal baseres på en balansert fordeling av arbeidsplasser i begge
kommunene.
3. Det legges i tillegg fram en egen sak om etablering av brannsamarbeid i Indre
Østfold.
Votering:
Det ble voterte alternativ mellom rådmannens og Reimes forslag.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Reimes
forslag.
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Administrasjonsutvalgets innstilling med 6 mot 3 stemmer:
Rådmannens forslag vedtas.

18/13
STØTTE TIL ØSTFOLD TURHESTFORENING
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. Det bevilges kr. 15 000,- i 2013 til Østfold Turhestforening (Aggerhuiske Ridende
Jægercorps) i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014.
2. Det bevilges kr. 15 000,- for 2014 som innarbeides i budsjettet for 2014.
3. Det er en forutsetning at de øvrige kommunene i Indre Østfold deltar med
økonomisk støtte.
4. Beløpet for 2013 dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
5. Gjenstående etter dette: kr. 355 000,-.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken ble fremmet i møtet.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag:
1. Det bevilges kr. 15 000,- i 2013 til Østfold Turhestforening (Aggerhuiske Ridende
Jægercorps) i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014.
2. Det bevilges kr. 15 000,- for 2014 som innarbeides i budsjettet for 2014.
3. Det er en forutsetning at de øvrige kommunene i Indre Østfold deltar med
økonomisk støtte.
4. Beløpet for 2013 dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
5. Gjenstående etter dette: kr. 355 000,-.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Unaas’ forslag vedtas.

19/13
TILSKUDD TIL ETABLERING AV MYSEN FREESBEEPARK
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. Ordfører får fullmakt til å bevilge inntil kr. 15 000,- som tilskudd fra Eidsberg
kommune til prosjekteier Mysen Videregående skole for etablering av Mysen
FreesbePark.
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2. Det forutsettes formell søknad og konseptbeskrivelse fra Mysen Videregående
skole.
3. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
4. Gjenstående etter dette: kr. 340 000,-.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken ble lagt frem i møtet.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag:
1. Ordfører får fullmakt til å bevilge inntil kr. 15 000,- som tilskudd fra Eidsberg
kommune til prosjekteier Mysen Videregående skole for etablering av Mysen
FreesbePark.
2. Det forutsettes formell søknad og konseptbeskrivelse fra Mysen Videregående
skole.
3. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
4. Gjenstående etter dette: kr. 340 000,-.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Unaas’ forslag vedtas.
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Orienteringer/drøftinger Eidsberg formannskap 04.04.2013
Orienteringssaker fra ordfører (de fleste distribuert kun i skriftlig form):
Grunnlovsjubileet 2014 – vi er vertskap for styringsgruppa i Østfold på Folkenborg
fredag 11/4. Ordfører, kultursjef og Dag Mysen, leder av Eidsbergs jubileumskomite,
deltar.
Regionrådsmøtet i Marker 19. april – Opposisjonsleder og ordfører mottar gjerne
innspill (saksliste ikke kommet)
-

Vi meldt inn flere saker. Inkl. info.rutiner og Fossumstrøkets Festningsverk som
aktuelt prosjekt fra regionen til fylkets utviklingsmidler.

•

Rep. skap, generalforsamlinger og valg - en rekke IKS og andre interkommunale
selskaper. Ordfører er med i mange valgkomiteen. Vi er innstilt på å melde inn
styremedlemmer "nær" sentralt i det politiske arbeid eller i administrasjonen.
Ungt Entreprenørskap – ordfører deltok på dagens årsmøte i Sarpsborg. Ros til
Eidsberg, vi regnes som den mest aktive kommunen i Østfold i dette samspillet
skole/næringsliv.
Helsefremmende skoler, Mysen – ordfører deltok på seminar i dag. Samspill med
grunnskole, og annen aktivitet.
Helsesøsterordningen videregående skoler Mysen, initiert møte med de tre andre
tilliggende kommunene 19. april (sammen finansiere 20 % resterende av
stillingen).
Norsk Kulturarv – vi skal presentere fremste prosjekter Eidsberg kommune.
Ordfører er innstilt på å legge mest vekt på Høytorp fort (også etter drøfting i
hovedutvalg for kultur og oppvekst og med historielaget).
Høytort Fort – for øvrig varsler ordfører om et innspill med forslag til
formannskapet i mai om strategier/styring fortområdet. I forrige periode gikk
formannskapet inn som avviklingsstyre, tiden kan være moden for å legge noe av
dette arbeidet over i en egen gruppe igjen.
Spesielt inn mot 2015-jubileet er det behov for tydeligere kommunal strategi og
eierskap. Fortet hadde 90 000 besøkende i 2012.
Administrasjonen har gjort avtale med Deltagruppen om aktiviteter og vedlikehold
(se også omtale på www.eidsberg.kommune.no)
Arrangementsfond – kanskje i form av underskuddsgaranti - er diskutert i noen
politiske miljø, bl.a. bakgrunnen ønske fra «nye» Momarkedet og enkelte NM
(ikke bare idrett). Dette kommer trolig til behandling i mai.
GlavaTour 15. mai: Det blir et stort arrangement i sentrum denne dagen
(passering ca kl. 14.30). Flere nøkkelpersoner i kommunen møter arrangøren til
planleggingsmøte onsdag 10. april. Så langt ikke fremmet sak om økonomisk
støtte.
Politikerfoto 2007-2011: Administrasjonen arbeider med dette.
Politikerfoto 2011-2012: før Hovedutvalgsmøtene 13. mai kl 15-17 – ikke
bekreftet? ordfører har inngått samarbeid Mysen videregående skole
Kultur- og begivenhetskalenderen: masse skjer – hyggelig om oss politikere på
blir med på den nye Eidsbergfestivalen lørdag 4. mai kl. 17.00 på Festiviteten.
Festiviteten kino - besøket så langt øket med 112 %, gratulerer. «Jeg sier kinoen
har reddet seg selv».
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VA-samarbeidet med Trøgstad – nytt «oppstartsmøte» 11. april.
Indre Østfold Utvikling IKS – innspill på saker, invitere styreleder/konst. daglig
leder på kommende formannskapsmøte.
Ordfører intervjuet NRK/Østfold i morgensendingene om regionen, etableringer
og synlighet.
Indre Østfolds framtid, inkl kommunestruktur?
Alle politikere er invitert til Askim kulturhus for debattmøte og paneldiskusjon
(med ordførerne) mandag 15. april kl. 19.
TV-aksjonen oktober 2013. Kommunal innsamlingskomite, aktuelle medlemmer?
Besøk våre nordiske vennskapskommuner. Avtalt til mai 2014. Vi bør etablere en
egen planleggingskomite.
Vi kommer tilbake til disse oppnevnelsene senere.
Kommunestyremøte 11. april: satt tidsramme til kl. 22, laget en plan med
rådmann og varaordfører på saker som kan utsettes.

Samferdsel
Ordfører i møte med konsernsjef Geir Isaksen og andre sentrale ledere i NSB 3. april
• Spesielt ønskelig med styrket kontakt med Jernbaneverket og Rom Eiendom om
utvikling området rundt Mysen stasjon (evt. også andre av stasjonsområdene).
• Østre linje – ordfører har fullmakt til å heve innsigelse på kobling, avklaringsmøter
med JBV 21. mai.
• TimExpressen /linje 9 – fare for redusert tilbud – ordfører ønsker å markere
synspunkter, både i direkte dialog og via Indre Østfold Regionråd.
• Det arbeides med å utvikle busstilbud Årjäng – Ørje – Mysen
(Värmlandstrafikk/Nortura-samarbeid)
• Det legges et stort trykk på å etablere et Billettsamarbeid og mer offensive
innsalg (mellom bl.a. Ruter, Østfold Kollektivtrafikk, NSB og Nettbuss)
• Det arbeides med å gjenetablere busstopp Oslo – Stockholm igjen i Indre Østfold
(Brennemoen på 1990-tallet)
• Ordfører bruker mye tid på dialog med naboordførere og Statens Vegvesen rundt
samferdsel- og trafikkspørsmål, inkl. E18 og rv 22
Orienteringssaker fra rådmann:
Økonomi - ny dag økonomiplandag flyttes til 13. mai (i stedet for 29. mai).
Notat om økonomiplanarbeidet 2014- delt ut.
Drøftingssaker:
•
•
•

•
•
•

Eidsberg kommunale Boligstiftelse – Formannskap og styre drøftet saken, med
utgangspunkt i presentasjon fra administrasjonen (sendes ut separat).
Vi tar sikte på å samkjøre vedtak mm økonomiplanarbeidet.
Helsehuset – og utleie av plasser til Marker kommune. Ref. sak også omtalt i
media de siste ukene. Rådmannen orienterte, og delte ut en skriftlig orientering
om status.
Mysen FreesbeePark i samspill med Mysen videreg. skole - støtte inntil kr.
15 000.
Østfold Turhestlag / Akershuske ridende Jægerkorps 2014 - søknad om støtte kr.
30.000. Ref egen utsendt e-post.
Formannskapet gjorde egne vedtak om støtte i disse to sakene – med bakgrunn i
ordførers orienteringer.
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