EIDSBERG KOMMUNE
Ungdomsrådet

24.06.2013/TOA

VEDTAKSPROTOKOLL
Møtested: Formannskapssalen
Innkallingsmåte: Skriftlig
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Medlem
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Møtedato:

Navn
Julie Enger
Johan D. Hegland
Ami Heer
Marcus Langerud Habel
Maria Hauge
Anders Solbakken
Siri M.A. Creece
Karoline Johanne Opsahl
Sigurd Solheim
Jenny W. Leung
Jørgen Vister
Philip L. Godal

11.06.2013 Tid: 15.30

Forfall Møtt for
FU

FU
FU

Av 12 medlemmer møtte 9 – medregnet møtende vararepresentanter.
I tillegg møtte:
Dessuten møtte:

Tone Åsrud Reime
Inger Lise Schie Hystad

Julie Enger ledet møtet.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Ny undomskontakt Inger Lise Schie Hystad presenterte seg.
Orienteringer:
• Sigurd og Jenny orienterte om at resultatet fra besøket på ungdomsskolen
presenteres på ungdomsrådets møte 17.09.13
• Maria orienterte om fremdrift ungdomshus
• Måsanfestivalen.
Det trengs krakker og søppelstativer
Vedrørende behov for strøm, mail fra Ingar Huseby er sendt Stian Sagholen
• Skatebanen.
Marcus sjekker med «skatefolket» om det er behov for flere momenter
Ungdomsrådet kan eventuelt betale for materialer
Veldig søplete ved skatebanen
Kan Pilot’n påta seg litt ryddearbeid mot betaling?
• Bjørneprosjektet.
Gimmingsrud har sagt nei til å la ungdomsrådet bruke veggen som var 1. prioritet
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Det jobbes videre med saken til høsten
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12/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 13.05.13
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 13.05.13 godkjennes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 13.05.13 godkjennes.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

13/13
ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2012
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes.
2. Udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr. 2.122.109,77 avsettes
til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.
3. Eidsberg kommunes mindreforbruk på driftsregnskapet pålydende kr.
16.615.158,36 avsettes til fond. Kr. 330.954,- avsettes til generelt
disposisjonsfond og resterende kr. 16.284.204,36 avsettes til disposisjonsfond
pensjon 2 56 080 2016.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes.
2. Udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr. 2.122.109,77 avsettes
til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.
3. Eidsberg kommunes mindreforbruk på driftsregnskapet pålydende kr.
16.615.158,36 avsettes til fond. Kr. 330.954,- avsettes til generelt
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disposisjonsfond og resterende kr. 16.284.204,36 avsettes til disposisjonsfond
pensjon 2 56 080 2016.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

14/13
TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2013
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Første tertialrapport pr. 30.04.2013 tas til etterretning.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Første tertialrapport pr. 30.04.2013 tas til etterretning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
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15/13
ØKONOMIPLAN 2014-2017
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Økonomiplanen 2014-2017 vedtas slik den foreligger med følgende presiseringer:
1. Eidsberg kommunes økonomiplan for 2014-2017 vedtas slik det framkommer av:
•
•

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett 2014-2017 (jf. økonomiplanen 20142017 – kap. 6)
Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet 2014-2017 (jf. økonomiplanen
2014-2017 – kap. 6)

2. Gjennom økonomiplanen legges det opp til en betydelig satsing på arbeidet
overfor utsatte barn og unge. Dette må ses i sammenheng med den pågående
evalueringen av familiesenteret og vurdering av hvordan skole og barnehage og
andre kan innrette sitt arbeid mot denne gruppen. Rådmannen bes konkretisere
bruken av disse midlene i budsjettforslaget for 2014.
3. Kommunestyret har tidligere bestilt utredninger knyttet til skole- og
barnehagestruktur, kommunens eiendomsmasse og helse- og omsorgstjenester
knyttet til bofellesskap for utviklingshemmede. Rådmannen bes foreta en
tilsvarende gjennomgang av renholds-, vaktmester og utestaben for å se på
mulige effektiviseringsgevinster. Eventuelle effektiviseringsgevinster tilføres de
årlige vedlikeholdsbudsjetter for å bedre ivareta våre realverdier.
4. Eidsberg kommune er hjemmelshaver til eiendomsmassen som Eidsberg
kommunale boligstiftelse forvalter. Rådmannen bes vurdere også denne
eiendomsmassen som en del av den pågående utredningen om kommunal
eiendomsmasse.
5. En konkretisering av planene på VA-området ifb med utbyggingene på Nortura,
fjernvarme i sentrum og sannsynlig samarbeid med Trøgstad kommune, påvirker
VA-gebyrene framover. Siden budsjettvedtaket for 2013 i desember er nye
avtaler kommet på plass og flere vil komme. Rådmannen bes i forbindelse med
budsjettarbeidet for 2014 ha en fornyet gjennomgang av selvkost innenfor VA.
6. Befolkningsprognosene basert på middels nasjonal vekst viser et behov for
investering i infrastruktur når det gjelder barnehage i økonomiplanperioden, økt
skolekapasitet i perioden 2020-2025 og økt behov for institusjon/omsorgsboliger
fra 2025 og framover.
7. Kommunens gjeldsbyrde er stor, og det er ikke tilrådelig at årlige driftsbudsjetter
belastes med en enda større rente- og avdragsutgifter. For å ha tilstrekkelig
kapital for å investere i infrastruktur innenfor skole og eldreomsorg legges det til
rette for innføring eiendomsskatt fra 01.01.2015.
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I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og 3 legges til grunn utskriving av
eiendomsskatt fra 01.01.2015 på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt
verker og bruk og annen næringseiendom.
Skattesatsen settes til 2 promille av fastsatt takst for 2015. Skattesatsen trappes
gradvis opp til 4 promille i 2017.
Rådmannen legger i løpet av høsten 2013 fram en detaljert og konkret utredning
om eiendomsskatt. Eiendomsskatten innføres for å:
• Nedbetale gjeld
• Avsette midler til investeringsfond for nødvendig framtidige investeringer
• Avsette inntil 2 millioner årlig i økt vedlikeholdsramme til kommunale
bygg/veier, forutsatt at det ikke må brukes midler til å dekke eventuelle
regnskapsmessige underskudd i økonomiplanperioden.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser for å kunne skrive ut
eiendomsskatt i 2015.
8. Prioritering av driftstiltak i økonomiplanperioden 2014-2017 gjennomføres slik det
framkommer av tabell 1 i økonomiplanens kapittel 5.
9. Prioritering av investeringstiltak i økonomiplanperioden 2014-2017 gjennomføres
slik det framkommer av tabell 2 i økonomiplanens kapittel 5.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Økonomiplanen 2014-2017 vedtas slik den foreligger med følgende presiseringer:
1. Eidsberg kommunes økonomiplan for 2014-2017 vedtas slik det framkommer av:
•
•

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett 2014-2017 (jf. økonomiplanen 20142017 – kap. 6)
Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet 2014-2017 (jf. økonomiplanen
2014-2017 – kap. 6)

2. Gjennom økonomiplanen legges det opp til en betydelig satsing på arbeidet
overfor utsatte barn og unge. Dette må ses i sammenheng med den pågående
evalueringen av familiesenteret og vurdering av hvordan skole og barnehage og
andre kan innrette sitt arbeid mot denne gruppen. Rådmannen bes konkretisere
bruken av disse midlene i budsjettforslaget for 2014.
3. Kommunestyret har tidligere bestilt utredninger knyttet til skole- og
barnehagestruktur, kommunens eiendomsmasse og helse- og omsorgstjenester
knyttet til bofellesskap for utviklingshemmede. Rådmannen bes foreta en
tilsvarende gjennomgang av renholds-, vaktmester og utestaben for å se på
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mulige effektiviseringsgevinster. Eventuelle effektiviseringsgevinster tilføres de
årlige vedlikeholdsbudsjetter for å bedre ivareta våre realverdier.
4. Eidsberg kommune er hjemmelshaver til eiendomsmassen som Eidsberg
kommunale boligstiftelse forvalter. Rådmannen bes vurdere også denne
eiendomsmassen som en del av den pågående utredningen om kommunal
eiendomsmasse.
5. En konkretisering av planene på VA-området ifb med utbyggingene på Nortura,
fjernvarme i sentrum og sannsynlig samarbeid med Trøgstad kommune, påvirker
VA-gebyrene framover. Siden budsjettvedtaket for 2013 i desember er nye
avtaler kommet på plass og flere vil komme. Rådmannen bes i forbindelse med
budsjettarbeidet for 2014 ha en fornyet gjennomgang av selvkost innenfor VA.
6. Befolkningsprognosene basert på middels nasjonal vekst viser et behov for
investering i infrastruktur når det gjelder barnehage i økonomiplanperioden, økt
skolekapasitet i perioden 2020-2025 og økt behov for institusjon/omsorgsboliger
fra 2025 og framover.
7. Kommunens gjeldsbyrde er stor, og det er ikke tilrådelig at årlige driftsbudsjetter
belastes med en enda større rente- og avdragsutgifter. For å ha tilstrekkelig
kapital for å investere i infrastruktur innenfor skole og eldreomsorg legges det til
rette for innføring eiendomsskatt fra 01.01.2015.
I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og 3 legges til grunn utskriving av
eiendomsskatt fra 01.01.2015 på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt
verker og bruk og annen næringseiendom.
Skattesatsen settes til 2 promille av fastsatt takst for 2015. Skattesatsen trappes
gradvis opp til 4 promille i 2017.
Rådmannen legger i løpet av høsten 2013 fram en detaljert og konkret utredning
om eiendomsskatt. Eiendomsskatten innføres for å:
• Nedbetale gjeld
• Avsette midler til investeringsfond for nødvendig framtidige investeringer
• Avsette inntil 2 millioner årlig i økt vedlikeholdsramme til kommunale
bygg/veier, forutsatt at det ikke må brukes midler til å dekke eventuelle
regnskapsmessige underskudd i økonomiplanperioden.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser for å kunne skrive ut
eiendomsskatt i 2015.
8. Prioritering av driftstiltak i økonomiplanperioden 2014-2017 gjennomføres slik det
framkommer av tabell 1 i økonomiplanens kapittel 5.
9. Prioritering av investeringstiltak i økonomiplanperioden 2014-2017 gjennomføres
slik det framkommer av tabell 2 i økonomiplanens kapittel 5.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
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Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

16/13
REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNE
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling
fra den politiske arbeidsgruppen for gjennomgang av kommunens
reglementer:
Følgende reglement, datert xx.xx.xxxx vedtas:
1. Møte- og saksbehandlingsreglement, generell del
2. Regler for representasjon
3. Reglementer for ordfører og varaordfører og de politiske styrer og utvalg
(sammensetning, ansvarsområde, myndighet og delegering)
4. Reglement for interkommunalt samarbeid og andre rådsorganer
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

17/13
UNGDOMSRÅDET - KONSTITUERING AV LEDER
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Som leder av ungdomsrådet til valg av ny leder 17.09.13 velges Maria Hauge.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Som leder av ungdomsrådet til valg av ny leder 17.09.13 velges
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Ungdomsrådets behandling:
Maria Hauge ønsket å bli konstituert som leder til valg av ny leder 17.09.13.
Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Som leder av ungdomsrådet til valg av ny leder 17.09.13 velges Maria Hauge.

