EIDSBERG KOMMUNE

15.10.2013/TOA

Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING
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Møtedato: 22.10.2013

Tid: 15.30

Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 21.10.13 kl 13.00
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Saksnr.
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23/13
13/1504
UNGDOMSRÅDET - VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅDET 2013-2014
24/13
13/1676
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 17.09.13
25/13
13/1312
VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL 17.-MAIKOMITEEN FRA
UNGDOMSRÅDET
26/13
13/1600
TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2013
27/13
13/1641
POLITIVEDTEKTER FOR EIDSBERG KOMMUNE
Maria Hauge (sign)
Leder

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
23/13

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
22.10.2013

UNGDOMSRÅDET - VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅDET 2013-2014
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

18/13
23/13

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet

17.09.2013
22.10.2013

Arkivkode:033 F4 &15
Arkivsaknr.:13/1504
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 9381/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Som nye medlemmer av ungdomsrådet velges:
Ungdomsrådets vedtak:
Ungdomsrådets behandling i møte 17.09.13, sak 18/13:
Ungdomsrådet fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte.
Ungdomsrådets enstemmige vedtak i møte 17.09.2013, sak 18/13:
Ungdomsrådets forslag vedtas.

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

Saken ble utsatt i møte 17.09.13.
Ungdomsrådet består av 12 medlemmer. Ungdomsrådet velger selv nye medlemmer
når noen går ut.
Det må veles 3 nye medlemmer etter at Julie Enger, Johan D. Hegland og Ami Heer
gitt ut av ungdomsrådet til sommerferien 2013.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
24/13

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
22.10.2013

GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 17.09.13
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

24/13

Ungdomsrådet

22.10.2013

Arkivkode:033 F4
Arkivsaknr.:13/1676
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 9386/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 17.09.13 godkjennes.
Ungdomsrådets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Protokoll.

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

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
25/13

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
22.10.2013

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL 17.-MAIKOMITEEN FRA
UNGDOMSRÅDET
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

43/13
25/13

Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Ungdomsrådet

17.09.2013
22.10.2013

Arkivkode:C03
Saksb.: Ingar Huseby

Arkivsaknr.:13/1312

L.nr.: 9383/13

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst oppnevner følgende til 17. mai-komitèen for
2014/2015.
- _____________________________
- _____________________________
2. For 2014 oppnevnes følgende til å stille med 1 representant.
- Hærland Bygdekvinnelag
- Heen Bygdekvinnelag
3. For 2014 oppnevner ungdomsrådet 1 representant + vara:
Ungdomsrådets vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Leder Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag til punkt 1:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst oppnevner følgende til 17. mai-komiteen for
2014/2015:
•
•

Erik Unaas (H)
Opposisjonen gis fullmakt til å oppnevne representant innen 01.10.13

Leder Espen A. Volden (H) fremmet følgende tillegg til punkt 2:
HK Eidsberg forespørres som tredje lag og forening i tillegg til rådmannens 2 forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige vedtak i møte 17.09.2013, sak
43/13:
Rådmannens forslag med Voldens forslag til punkt 1 og tilleggsforslag til punkt 2
vedtas.

Sak 25/13
SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

17. mai-komitèen består av 7 medlemmer. 4 av medlemmene oppnevnes for 2 år.
Det oppnevnes 2 medlemmer hvert år for å sikre overlapping. I tillegg oppnevnes det
2 lag/foreninger som velger hver sin representant for 1 år. Ungdomsrådet velger
hvert år 1 representant med vara.
For 2012/2013 var oppnevnt:
-

David Koht-Norbye
Rolf Dillevik

For 2013/2014 er oppnevnt:
-

Espen A. Volden
Vegar Fjell

Lag og foreninger var i 2013 representert ved Slitu Velforening og Mysen og omegn
Røde Kors.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Kulturavdelingen bistår komitèen med utsendelse av brev, innkallinger til møter,
føring av regnskap m.v.
17. mai-feiringen i 2014 vil naturlig nok bli preget av 200 års-jubilèet for
grunnlovsforhandlingene på Eidsvoll. Det er derfor viktig at komitèen kommer i gang
med sitt arbeide så tidlig som mulig. 1814-2014-komitèen er godt i gang med sitt
arbeid, og vil trekke 17. mai-komitèen med i det videre arbeidet med felles
markeringer på nasjonaldagen.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
26/13

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
22.10.2013

TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2013
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

13/13
14/13
26/13
30/13
52/13
28/13
79/13
59/13
85/13

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

21.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
24.10.2013
31.10.2013

Arkivkode:212 &14
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:13/1600

L.nr.: 9084/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Andre tertialrapport pr. 31.08.2013 tas til etterretning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalgenes innstilling:
Rådenes innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Andre tertialrapport pr. 31.08.2013 som trykt vedlegg.

Eidsberg kommune bruker Corporater som rapporteringssystem for den månedlige
oppfølgingen mot virksomhetene og mot politisk nivå. Andre tertialrapport bygger
videre på den lesten som ble etablert for første tertial. Bruk av Corporater som
rapporteringssystem systematiserer oppfølgingen med virksomhetene og gjør

Sak 26/13
rapporteringen både internt i administrasjonen og mot politisk nivå mer
strømlinjeformet og effektivt.
Innfasingen av mange nye systemer parallelt gjør at det fortsatt trengs mer tid på å
sette formen på rapporteringen.
Tertialrapporten pr. 31.08.2013 gir som tidligere en kort oppsummering av aktiviteten
innenfor virksomhetene og organisasjonen som helhet med et spesielt fokus på den
økonomiske statusen.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Den økonomiske utviklingen for virksomhetenes aktivitet etter to tertialer er
utfordrende. Rådmannen vil spesielt nevne at utfordringene er krevende innenfor
virksomhetene Familiesenteret, Skole, NAV og Edwin Ruuds omsorgssenter. Disse
virksomhetene har prognoser som avviker vesentlig fra tildelte rammer.
Sammenlignet med status etter 1. tertial er det spesielt økonomisk utviklingen ved
NAV og sosialhjelpsutbetalingene som er mer negativ enn forventet, men de øvrige
virksomhetene har også forverret driftssituasjonen sammenlignet med 1. tertial.
Virksomhetene barnehage, bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede og
hjemmebaserte tjenester har også avvik fra tildelt ramme, men i noe mindre omfang.
Stabs- og støttetjenester og de tekniske områdene melder å ha økonomien under
kontroll.
Ut fra tilbakemelding fra virksomhetene indikeres det driftsutfordringer i
størrelsesorden 13-15 mill kroner samlet for virksomhetene. Erfaringsmessig er
virksomhetene mer nøkterne på å varsle inntektsøkninger framfor kostnadsøkninger,
men med bakgrunn i de samlede varslede driftsutfordringene vil rådmannen
understreke at situasjonen er utfordrende, og at merforbruket vil få konsekvenser for
budsjettarbeidet for 2014. Et merforbruk av denne størrelsen vil innebære at
rammene fra økonomiplanen 2014-2017 må gjennomgås, med tanke på å tilpasse
driftsnivået og ta høyde for en inndekning av merforbruket i 2014 og 2015.
Manglende inndekning på et underskudd innen utgangen av de på de to påfølgende
år vil medføre innmelding i ROBEK-registeret. Det medfører at kommunen blir satt
under administrasjon av Fylkesmannen.
Rådmannen vil komme tilbake med egen sak vedrørende budsjettkorreksjoner.

KONKLUSJON:
Kommunens driftssituasjon er som tidligere år krevende. Virksomhetenes
tilbakemeldinger understreker utfordringene som de står i daglig – et krysspress
mellom krav til og behov for tjenester og begrensede midler. Dette har rådmannen
signalisert over tid. Til tross for trykket, må rådmannen henstille virksomhetene om å
holde forbruket nede for å begrense utfordringene med inndekning og nedjustering
av driftsnivået for 2014.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
27/13

Utvalg
Ungdomsrådet

Møtedato
22.10.2013

POLITIVEDTEKTER FOR EIDSBERG KOMMUNE
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

12/13
13/13
27/13
62/13
88/13

Råd for funksjonshemmede
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Formannskapet
Kommunestyret

21.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
24.10.2013
31.10.2013

Arkivkode:X31 &00
Arkivsaknr.:13/1641
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 9218/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Forslag til forskrift om politivedtekt for Eidsberg kommune vedtas med følgende
endring av §§ 15 og 16:
§ 15, første ledd, Fortau m.v. skal lyde:
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og
luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.
§ 16. Takras, skal lyde:
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet
utenfor eiendommen for snø og is.
2. Revidert forslag til forskrift oversendes Politidirektoratet for stadfestelse.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Rådenes innstilling:

Sak 27/13
SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Kommunestyresak 25/11
Forskrifter vedtatt 05.05.11
Skriv av 23.08.11 fra Politidirektoratet

RÅDMANNENS MERKNADER:
Kommunestyret vedtok i møte 05.05.11, sak 25/11, forslag til forskrift om
politivedtekt for Eidsberg kommune.
Forslag til forskrift ble sendt Politidirektoratet via fylkesmannen for stadfestelse. I
skriv datert 23.08.11 uttaler Politidirektoratet at for å godkjenne §§ 15 og 16 i.h.t.
forslaget, må det kunne dokumenteres at det foreligger rettslig bindende lokal
sedvane om at eier av hus eller grunn mot offentlig sted har plikt til renhold og
rydding av fortau.
Etter samtaler med virksomhet for miljø og teknikk, er det klart at det ikke foreligger
tilstrekkelig etablert praksis for renholds- og ryddeplikt som det fremgår av forslaget
til §§ 15 og 16 i sak 25/11.
Politidirektoratet foreslår at §§ 15 og 16 endres slik at de kun dekker renholds- og
ryddeplikt som ikke krever bindende sedvane, sålydende:
§ 15, første ledd, Fortau m.v.:
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og
luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.
§ 16. Takras:
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor
eiendommen for snø og is.

KONKLUSJON:
Siden det ikke foreligger rettslig bindende sedvane vedrørende de foreslåtte §§ 15
og 16 i kommunestyrets vedtak i sak 25/11, fremmes det forslag om endring i.h.t.
Politidirektoratets merknader.
For stadfestelse, skal saken oversendes Politidirektoratet via Fylkesmannen i
Østfold.

