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Erik Mogens Unaas
Maren J. Hersleth Holsen
Jan Fredrik Mortvedt
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Marit Synnøve Skjeppe
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Anne Borger Mysen

Møtedato:

19.09.2013 Tid: 18.00

Forfall Møtt for

FO

FO
Berit L. Mysen
Inger Lise Floeng

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

Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss
Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland

Ordfører Erik Unaas (H) ledet møtet.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
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48/13
FORMANNSKAPET 19.09.2013 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER
Orienteringer:
•
•
•
•
•
•

Stortingsvalget 2013 – Valgresultatet godkjent for Eidsberg og Østfold
Kommende eiermøter i interkommunale selskaper
TV-aksjonen 2013 – Innsamlingskomite er nedsatt
Avvik i.h.t. arkivforskriften – Arkivplan for Eidsberg kommune
Kommunestyreseminar 13.-14.11.13 med kommuneplan som tema
Politisk økonomiseminar 18.10.13 – Årsbudsjett 2014

Drøftinger:
•

•

I medhold av kommunelovens §31 og offentlighetslovens §23 ble møtet lukket
under drøfting av to saker knyttet til næringsarealer og salgsprosessen på
Fossum
Formannskapet nedsatte en «salgsnemnd» med mandat å vurdere innkomne
bud på Fossum. Nemnda består av:
Hovedutvalgsleder Anne Borger Mysen
Ordfører Erik Unaas
Opposisjonspolitiker David Koht-Norbye

Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Orienteringer/drøftinger tas til etterretning.

49/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 22.08.13
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 22.08.13 godkjennes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 22.08.13 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
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50/13
ORGANISERING AV MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK - MIKO
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Presentasjonen av organisering, arbeids- og ansvarsområder for virksomhet for miljø
og kommunalteknikk tas til orientering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet med slik
innstilling:
Presentasjonen av organisering, arbeids- og ansvarsområder for virksomhet for miljø
og kommunalteknikk tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
Administrasjonsutvalgets behandling:
Ingen forslag.
Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling i møte 17.09.2013, sak 26/13:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 17.09.2013,
sak 66/13:
Rådmannens forslag vedtas.

51/13
KOMMUNAL MÅLSETTING FOR HJORTEVILTFORVALTNING I EIDSBERG
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Den fremlagte kommunale målsetningen for hjortevilt i Eidsberg vedtas med de
endringer som kom i høringssvar fra Eidsberg/Slitu elgforvaltningsområdet.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Den fremlagte kommunale målsetningen for hjortevilt i Eidsberg vedtas med de
endringer som kom i høringssvar fra Eidsberg/Slitu elgforvaltningsområdet.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

52/13
MYSEN BRUKBAR - BRUDD PÅ SKJENKEBESTEMMELSENE
FORMANNSKAPETS VEDTAK MED 6 MOT 3 STEMMER:
I I medhold av alkoholloven av 17.12.04. nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr. 27,
§ 1-8 og alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, punkt 15j), vedtas:
Mysen Brukbar får skriftlig advarsel for brudd på bestemmelsene om skjenketid.
Administrasjonen bes utforme denne.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet med slik
innstilling:

I medhold av alkoholloven av 17.12.04. nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr. 27,
§ 1-8 og alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, punkt 15i), vedtas:
1. Skjenkebevillingen for Mysen Brukbar inndras for 2 dager.
2. Inndragningen gjelder for torsdag 17.10 og fredag 18.10.13.
3. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28
innen 3 uker etter mottatt vedtak, jfr. § 29.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag:
I I medhold av alkoholloven av 17.12.04. nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr. 27,
§ 1-8 og alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, punkt 15j), vedtas:
Mysen Brukbar får skriftlig advarsel for brudd på bestemmelsene om skjenketid.
Administrasjonen bes utforme denne.
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Øivind T. Reymert (Krf) fremmet rådmannens forslag.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom Unaas’ og Reymerts forslag.
Unaas’ forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2Krf og AP) som ble avgitt for
Reymerts forslag.
Formannskapets vedtak med 6 mot 3 stemmer:
Unaas’ forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Leder Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag:
I medhold av alkoholloven av 17.12.04. nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr. 27,
§ 1-8 og alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, punkt 15j), vedtas:
1. Mysen Brukbar får skriftlig advarsel for brudd på bestemmelsene om skjenketid.
Administrasjonen bes utforme denne.
2. Notat vedligger protokollen.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Voldens forslag.
Voldens forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (Krf) som ble avgitt for rådmannens
forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling med 8 mot 1 stemme i møte
17.09.2013, sak 42/13:
Voldens forslag vedtas.

53/13
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FINANSIERING AV MULIGHETSSTUDIE
FOR GLOMMABANEN
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. Eidsberg kommune bevilger kr. 33 333,- til finansiering av et mulighetsstudie for
prosjektet Glommabanen AS.
2. Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Etter dette gjenstår kr.
217 000,-.
3. Bevilgningen forplikter ikke for videre engasjement etter mulighetsstudie eller i
aksjeselskapet.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Eidsberg kommune bevilger inntil kr 33.333,33 til finansiering av en
mulighetsstudie for prosjektet Glommabanen AS.
2. Beløpet dekkes av formannskapet disposisjonskonto 149000.00000.100.
3. Bevilgningen forutsetter at de Askim og Rakkestad kommune innvilger tilsvarende
beløp til Glommabanen AS.
4. I Indre Østfold er kommunene Askim, Eidsberg og Rakkestad bedt om å bidra
med til sammen kr 100.000,-. De øvrige kommunene i Indre Østfold utfordres til
å bidra med en del av dette beløpet.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag:
1. Eidsberg kommune bevilger kr. 33 333,- til finansiering av et mulighetsstudie for
prosjektet Glommabanen AS.
2. Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Etter dette gjenstår kr.
217 000,-.
3. Bevilgningen forplikter ikke for videre engasjement etter mulighetsstudie eller i
aksjeselskapet.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Unaas’ forslag vedtas.

54/13
NM PÅ SKI - HØYTORP FORT - SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØYPENETT
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
1. Eidsberg kommune bekrefter at det er satt av midler til utbygging av helårs
løypenett på og ved Høytorp Fort i økonomiplan 2014-17 (vedtatt i
kommunestyret 20.06.13) og vil med det yte et tilskudd på inntil 2,5 mill. kroner til
Mysen I.F. Utbetaling av tilskuddet forutsetter inngåelse av samarbeidsavtale
i.h.t. vedtakets punkt 5.
2. Mysen I.F. er selv ansvarlig for å inngå nødvendige avtaler med berørte
grunneiere.
3. Mysen I.F. må avklare om det skal søkes spillemidler med fylkeskommunal
garanti, eller støtte gjennom regionale utviklingsmidler via Østfold
Fylkeskommune.
4. Bygging og finansiering av eventuell permanent skibru på Høytorp Fort må
drøftes videre i Utviklingsstyret for Høytorp Fort, Mysen I.F. og andre berørte
parter.
5. Formannskapet er positive til at Mysen I.F. starter arbeidet med tydelig merking
av traseene, og at det startes dugnadsarbeid i etterkant av kommunestyrets
endelige behandling. Det forutsettes at det inngås en avtale mellom Eidsberg
kommune og Mysen I.F. som regulerer disse forholdene.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Eidsberg kommune bekrefter at det er satt av midler til utbygging av helårs

2.
3.
4.
5.

løypenett på og ved Høytorp Fort i økonomiplan 2014-2017 (vedtatt i
kommunestyret 20. juni 2013) og vil med det yte et tilskudd på inntil kr. 2,5 mill. til
Mysen IF.
Mysen IF er selv ansvarlig for å inngå nødvendige avtaler med berørte
grunneiere.
Mysen IF må avklare om de skal søkes spillemidler med fylkeskommunal garanti,
eller støtte gjennom regionale utviklingsmidler via Østfold fylkeskommune.
Bygging og finansiering av evt permanent skibru på Høytorp Fort må drøftes
videre i Utviklingsstyret for Høytorp Fort, Mysen IF og andre berørte parter.
Formannskapet er positive til at Mysen IF starter arbeidet med tydelig merking av
traseene, og at det startes dugnadsarbeid i etterkant av kommunestyrets
endelige behandling. Det forutsettes at det inngås en avtale mellom Eidsberg
kommune og Mysen IF som regulerer disse forholdene.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas’ fremmet følgende tillegg til formannskapets innstilling
punkt 1:
Utbetaling av tilskuddet forutsetter inngåelse av samarbeidsavtale i.h.t. vedtakets
punkt 5.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag med Unaas’ tilleggsforslag til punkt 1 vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag:
1. Eidsberg kommune bekrefter at det er satt av midler til utbygging av helårs
løypenett på og ved Høytorp Fort i økonomiplan 2014-2017 (vedtatt i
kommunestyret 20.06.13) og vil med det yte et tilskudd på inntil kr. 2,5 mill. til
Mysen I.F.
2. Mysen I.F. er selv ansvarlig for å inngå nødvendige avtaler med berørte
grunneiere.
3. Mysen I.F. avklarer selv om det skal søkes spillemidler med fylkeskommunal
garanti, eller støtte gjennom regionale utviklingsmidler via Østfold
Fylkeskommune.
4. Bygging og finansiering av eventuell permanent skibru på Høytorp Fort drøftes
videre i Utviklingsstyret for Høytorp Fort, Mysen I.F. og andre berørte parter.
5. Kommunestyret godkjenner at Mysen I.F. starter arbeidet med tydelig merking av
traseene, og at det startes dugnadsarbeid i etterkant av kommunestyrets
endelige behandling. Det forutsettes at det inngås en avtale mellom Eidsberg
kommune og Mysen I.F. som regulerer disse forholdene.
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Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 17.09.2013,
sak 75/13:
Borger Mysens forslag vedtas.

Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Leder Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag:
1. Eidsberg kommune bekrefter at det er satt av midler til utbygging av helårs
løypenett på og ved Høytorp Fort i økonomiplan 2014-2017 (vedtatt i
kommunestyret 20.06.13) og vil med det yte et tilskudd på inntil kr. 2,5 mill. til
Mysen I.F.
2. Mysen I.F. er selv ansvarlig for å inngå nødvendige avtaler med berørte
grunneiere.
3. Mysen I.F. avklarer selv om det skal søkes spillemidler med fylkeskommunal
garanti, eller støtte gjennom regionale utviklingsmidler via Østfold
Fylkeskommune.
4. Bygging og finansiering av eventuell permanent skibru på Høytorp Fort drøftes
videre i Utviklingsstyret for Høytorp Fort, Mysen I.F. og andre berørte parter.
5. Kommunestyret godkjenner at Mysen I.F. starter arbeidet med tydelig merking av
traseene, og at det startes dugnadsarbeid i etterkant av kommunestyrets
endelige behandling. Det forutsettes at det inngås en avtale mellom Eidsberg
kommune og Mysen I.F. som regulerer disse forholdene.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 17.09.2013,
sak 48/13:
Voldens forslag vedtas.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag:
1. Eidsberg kommune bekrefter at det er satt av midler til utbygging av helårs
løypenett på og ved Høytorp Fort i økonomiplan 2014-17 (vedtatt i
kommunestyret 20.06.13) og vil med det yte et tilskudd på inntil 2,5 mill. kroner til
Mysen I.F.
2. Mysen I.F. er selv ansvarlig for å inngå nødvendige avtaler med berørte
grunneiere.
3. Mysen I.F. må avklare om det skal søkes spillemidler med fylkeskommunal
garanti, eller støtte gjennom regionale utviklingsmidler via Østfold
Fylkeskommune.
4. Bygging og finansiering av eventuell permanent skibru på Høytorp Fort må
drøftes videre i Utviklingsstyret for Høytorp Fort, Mysen I.F. og andre berørte
parter.
5. Formannskapet er positive til at Mysen I.F. starter arbeidet med tydelig merking
av traseene, og at det startes dugnadsarbeid i etterkant av kommunestyrets
endelige behandling. Det forutsettes at det inngås en avtale mellom Eidsberg
kommune og Mysen I.F. som regulerer disse forholdene.
6. Formannskapet ber om at søknaden fremlegges til ordinær politisk behandling i
september.
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Formannskapets enstemmige vedtak i møte 22.08.2013, sak 47/13:
Unaas’ forslag vedtas.

55/13
BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014 - 2016
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommune vil bosette flyktninger i tråd med vedtak fattet i 2012. Det vil si
bosetting av inntil 45 flyktninger i perioden 2012-2015. Dette inkluderer
familiegjenforeninger. Det forutsettes at det ved bosetting kan skaffes til veie egnede
boliger og stilles barnehageplasser til rådighet der det er nødvendig.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommune vil bosette flyktninger i tråd med vedtak fattet i 2012. Det vil si
bosetting av inntil 45 flyktninger i perioden 2012-2015. Dette inkluderer
familiegjenforeninger. Det forutsettes at det ved bosetting kan skaffes til veie egnede
boliger og stilles barnehageplasser til rådighet der det er nødvendig.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Som saksordfører velges Per Hermann Bodal.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 17.09.2013,
sak 47/13:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Ingen forslag.
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Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte 17.09.2013,
sak 24/13:
Rådmannens forslag vedtas.

56/13
STADFESTING - PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN 2015-2027 FOR
EIDSBERG KOMMUNE
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Planprogram for kommuneplan 2015 – 2027, fastsettes. Vedtaket fattes med hjemmel i
Plan- og bygningslovens § 11-13.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Planprogram for kommuneplan 2015 – 2027, fastsettes. Vedtaket fattes med hjemmel i
Plan- og bygningslovens § 11-13.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Som saksordfører velges varaordfører Maren Hersleth Holsen (V).
Råd for funksjonshemmedes behandling:
Rådet for funksjonshemmede støtter Fylkesmannens innspill pkt.2; «FM anbefaler at
Eidsberg kommune som en del av arbeidet med kommunedelplan etablerer et
internkontrollsystem for å kunne følge med på og kontrollere at helse- og
sosialtjenestene er i tråd med regelverket og at disse fungerer som planlagt».
Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling i møte 16.09.2013, sak
9/13:
Rådmannens forslag tas til etterretning.
Eldrerådets behandling:
I henhold til punkt 5.1 og 7.1 forlanger eldrerådet å bli aktivt involvert i
planprosessen.
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Eldrerådets enstemmige innstilling i møte 17.09.2013, sak 10/13:
Rådmannens forslag tas til etterretning inntil videre.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling i møte 17.09.13, sak 22/13:
Rådmannens forslag vedtas.
Administrasjonsutvalgets behandling:
Ingen forslag.
Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling i møte 17.09.2013, sak 25/13:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 17.09.2013,
sak 49/13:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte 17.09.2013,
sak 23/13:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 17.09.2013,
sak 76/13:
Rådmannens forslag vedtas.

