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Forfall Møtt for

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

Tone Åsrud Reime
Inger-Lise Schie Hystad, Brita Fladberg og Øystein Pedersen

Leder Maria Hauge ledet møtet.
Leder Maria Hauge fremmet forslag om å sette sak om Valg av medlemmer til
ungdomsrådet 2013-2014 på saklisten som sak 33/13.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
SLT-koordinator Brita Fladberg presenterte seg og sitt fagområde, bl.a.:
•
•
•
•
•
•

SLT: Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
Sekretær for politirådet
Ikke så mye ute – det ligger under ungdomskontakten
Ønsker å samarbeide med ungdomsrådet om forebyggende, spesielt innen rus
(eks. forslag om legalisering av cannabis)
Oppfordrer til å lese ungdommens leserinnlegg i Aftenposten onsdager og
lørdager
Ungdomsrådet må bruke media

Fordeling fra ungdomsrådets budsjett 2013:
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•
•
•

Det gis kr. 10 000,- til Familisenteret øremerket barne og unge i julen 2013
Det bestilles 3 krakker og 5 benker fra Indre Østfold Fengsel til ca. kr. 16 000,-.
Disse skal plasseres på Måsan.
Idrettskoordinator Øystein Pedersen bes sjekke pris på fotballmål til Måsan.

Orienteringer:
• Philip Godal – ungdomsrådets representant i 17. mai-komiteen – orienterte om
komiteens arbeid så langt og hadde med seg følgende spørsmål til
ungdomsrådet:
Er ungdomsrådet positive til at 17. mai-komiteen kan gjøre et forsøk på å få med
Hærland skole til å gå i et felles 17. maitog i Mysen i 2014 – også med bakgrunn i
at det er 200 års jubileum for grunnloven?
Ungdomsrådet var enig i at det kunne gjøres et forsøk på å invitere Hærland til
felles 17. maitog for skolene i 2014.
•

Idrettskoordinator Øystein Pedersen orienterte om tilbud fra Wiik-Nilsen AS
om lysanlegg på Måsan – kr. 15 260,- uten montering.
Det må avklares kostnad på montering, strøm, tidsbryter eller fjernstyring av
strøm.

Ungdomsrådet godtar tilbudet ber Øystein om å arbeide videre med saken.
Arbeidsgruppa som har jobbet med lysanlegget gis fullmakt til å jobbe
med/avslutte saken innen 31.12.13.
•

Idrettskoordinator Øystein Pedersen orienterte om tilbud utarbeidet av forelder
om nye elementer til skateparken på Måsan. Det er ikke satt av kommunale
midler til dette og finansiering må være klar før dette kan tas inn i
kommuneldelplan for fysisk aktivitet.

Ungdomsrådets medlemmer Victoria, Anders William og Jenny sjekker med
ungdomsskolen om hva skaterne ønsker seg og kartlegger behovet.
•

Ungdomskontakt Inger-Lise Shie Hystad orienterte om ungdomsseminaret i
forbindelse med Grunnlovsjubileet i august 2014 i Moss. Søknadsfristen er
01.12.13.

Ungdomsrådet melder på 7 personer. Victorias mamma kan være noen dager
og det må finnes en til som kan dele på dagene.
•

Maria orienterte om deltagelse på næringsfrokost med bl.a. ordfører:
Saker som ble tatt opp med ordfører:
o Fordeling av foreslått budsjett med kr. 60 000,-/kr. 20 000,-/kr. 20 000,- til
henholdsvis ungdomsrådet, eldrerådet og råd for funksjonshemmede
o Positivt om elever kan jobbe i kommunene i.f.b. med OD-dagen.
Ungdomsrådet bør jobbe nærmere OD-komiteen
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o Spørsmål om kommunen kan overta ansvaret for videregående skole.
Ungdomsrådet er positive, men stiller spørsmål om det blir det samme tilbudet
•

Maria orienterte om møte med personalsjef Henning Sætra vedrørende
videreutvikling av ungdomsrådet. Nytt møte er avtalt 10.12.13. Spørsmål som
gjenstår er bl.a: Hvordan medlemmene velges og hvor lenge skal de sitte?
Retningslinjer?

Diverse:
• Nytt besøk på ungdomsskolen – usikkert om det blir før eller etter jul (2. uke i
januar). Sigurd sjekker opp
Elevene bør deles i 3 trinn – 3 timer (1 time på hver) + elevrådet
Karoline lager ferdig Power Point
• Sigurd og Anders orienterte fra Ungdommens Fylkesråd.

SAKLISTE
Sak nr. Arkivsaknr.
Tittel
28/13
13/1809
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 22.10.13
29/13
13/972
UTREDNING AV UNGDOMSHUS
30/13
13/1790
UTSATTE BARN OG UNGE I EIDSBERG - FORSTERKET INNSATS
31/13
13/1701
KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV
HANDLINGSPROGRAM
32/13
13/1784
ÅRSBUDSJETT 2014
33/13
13/1504
UNGDOMSRÅDET - VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅDET 2013-2014
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28/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 22.10.13
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 22.10.13 godkjennes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 22.10.13 godkjennes.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

29/13
UTREDNING AV UNGDOMSHUS
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Med henvisning til utredning og saksfremstilling, bes det om at ungdomshus
etableres i 2014.
2. Det pekes spesielt på hvor forebyggende en slik møteplass vil være for
ungdommen i Eidsberg.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. I henhold til rådmannens budsjettforslag for 2014 prioriteres det ikke å bruke
midler til å igangsette etablering og drift av et ungdomshus i Eidsberg kommune.
2. Dersom kommunen i fremtiden finner økonomisk handlingsrom til å etablere et
ungdomshus, skal vedlagte utredning danne det faglige grunnlaget for dette.
Ungdomsrådets behandling:
Leder Maria Hauge fremmet følgende forslag:
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1. Med henvisning til utredning og saksfremstilling, bes det om at ungdomshus
etableres i 2014.
2. Det pekes spesielt på hvor forebyggende en slik møteplass vil være for
ungdommen i Eidsberg.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Hauges forslag vedtas.

30/13
UTSATTE BARN OG UNGE I EIDSBERG - FORSTERKET INNSATS
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Forebyggende arbeid overfor utsatte barn og unge i Eidsberg styrkes fra
01.01.2014 iht føringene som fremkommer av saken.
2. Dette gjøres innenfor en total årlig budsjettramme på 3 mill. kr for 2014.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Forebyggende arbeid overfor utsatte barn og unge i Eidsberg styrkes fra
01.01.2014 iht føringene som fremkommer av saken.
2. Dette gjøres innenfor en total årlig budsjettramme på 3 mill. kr for 2014.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
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31/13
KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV
HANDLINGSPROGRAM
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Forslag til Kommunedelplanen 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.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Forslag til Kommunedelplanen 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:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

32/13
ÅRSBUDSJETT 2014
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Årsbudsjett 2014 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
1.

Eidsberg kommunes budsjett for 2014 fastsettes slik det framkommer av:
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•
•
2.

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2014 – kap. 6)
Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2014
– kap. 9).

Driftsrammer for virksomheter 2014 og investeringsoversikt 2014 vedtas som
vist i budsjettskjema 1B og 2B – jfr. Budsjettdokumentet 2014 – kap. 11.
Rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter
(DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer.

3.

Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften iverksettes som beskrevet i tabell i
budsjettdokumentets kapittel 6.

4.

Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner iverksettes som beskrevet i
budsjettdokumentets kapittel 6.

5.

Eidsberg kommune søker fylkesmannen om inntil 2 nye stillinger innenfor
barnevernet etter vilkår som angis i søknad til Fylkesmannen. Eventuelt
tildelte midler vil benyttes til saksbehandler-/miljøarbeideroppgaver.

6.

Formannskapet bes foreta en kritisk gjennomgang av alle kommunens
medlemskap og støtteoverføringer til selskaper og organisasjoner (eks.
Mysenbyen, Guldkorn, film og kino m.fl.) slik at man redusere kommunens
årlige kostnader med kr 200.000,- for 2014.

7.

Eidsberg kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 53.800.000,- kroner i
2014. 38.800.000,- kroner av låneopptaket skal gå til finansiering av
investeringsprosjekter i 2014, og 15.000.000,- kroner skal gå til
startlån/etableringslån som kommunen videreformidler.
Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå
låneopptaket/-ene på totalt kr. 53.800.000,- og fastsette både lånestruktur og
rente- og avdragsprofil.

8.

Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2015-2018
legge fram en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag
for vedtak om innføring av eiendomsskatt fra 01.01.2015.

9.

Gjennom stadfestet planprogram for kommuneplan 2015-2027 påpekes
utfordringen med å sikre at barnehager og skoler er tilpasset samfunnets
økende krav til faglig kvalitet og relevant sosial kompetanse. Dette skal ses i
lys av ønsket befolkningsvekst og hvilket bosettingsmønster man ønsker i
Eidsberg. Retningsvalg knyttet til ønsket framtidig skolestruktur vil være en
viktig og naturlig del av dette planarbeidet.
For å muliggjøre strukturmessige retningsvalg avsettes budsjettmidler for å
utrede alternative løsninger for framtidig skolestruktur.
Eksternt konsulentmiljø engasjeres i arbeidet og utredningen fremlegges for
politisk behandling i 1. halvår 2014.

10.

Gjennom arbeidet med boligsosial handlingsplan vurderes dagens struktur på
boligtilbudet til voksne utviklingshemmede. Det er grunn til å anta at det vil
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være stordriftsfordeler å realisere både økonomisk og på tjenestekvalitet ved
å samle dette tilbudet på færre driftsenheter. Hovedutvalget for helse og
velferd som styringsgruppe prioriterer og legger til rette for beslutninger som
åpner for strukturendringer på dette tjenesteområdet våren 2014.
11.

Administrasjonen bes innarbeide en inntakspraksis som sikrer at man normalt
har et nødvendig antall ledige sykehjemsplasser til disposisjon for å redusere
risikoen for budsjettoverskridelser.

12.

Administrasjonen bes utrede innsparingspotensialet i å redusere
åpningstidene i de kommunale barnehagene, samt hvilke konsekvenser dette
vil få for tjenestekvaliteten og brukerne av tjenesten.

13.

Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon (kommunestyret/
formannskapet/ ungdomsrådet) i 2014-budsjettet:
Kr 400.000,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon
Kr 100.000,- Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon
Utover dette avsettes kroner 12,000 mill kroner til kompensasjon for
lønnsoppgjøret i 2014 og 3,000 mill kroner til forebyggende arbeid for barn og
unge som fordeles senere.

14.

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.

15.

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 149000.00000.100) – 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
• foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå
avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret
2014.
• fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2014 (konto
149000.97020.100) ut på virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret
er kjent.
• disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med
tilhørende sosiale utgifter.
• disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret
• å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Årsbudsjett 2014 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
1. Eidsberg kommunes budsjett for 2014 fastsettes slik det framkommer av:
•
•
2.

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2014 – kap. 6)
Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2014
– kap. 9).

Driftsrammer for virksomheter 2014 og investeringsoversikt 2014 vedtas som
vist i budsjettskjema 1B og 2B – jfr. Budsjettdokumentet 2014 – kap. 11.
Rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter
(DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer.

3.

Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften iverksettes som beskrevet i tabell i
budsjettdokumentets kapittel 6.

4.

Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner iverksettes som beskrevet i
budsjettdokumentets kapittel 6.

5.

Eidsberg kommune søker fylkesmannen om inntil 2 nye stillinger innenfor
barnevernet etter vilkår som angis i søknad til Fylkesmannen. Eventuelt
tildelte midler vil benyttes til saksbehandler-/miljøarbeideroppgaver.

6.

Formannskapet bes foreta en kritisk gjennomgang av alle kommunens
medlemskap og støtteoverføringer til selskaper og organisasjoner (eks.
Mysenbyen, Guldkorn, film og kino m.fl.) slik at man redusere kommunens
årlige kostnader med kr 200.000,- for 2014.

7.

Eidsberg kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 53.800.000,- kroner i
2014. 38.800.000,- kroner av låneopptaket skal gå til finansiering av
investeringsprosjekter i 2014, og 15.000.000,- kroner skal gå til
startlån/etableringslån som kommunen videreformidler.
Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå
låneopptaket/-ene på totalt kr. 53.800.000,- og fastsette både lånestruktur og
rente- og avdragsprofil.

8.

Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2015-2018
legge fram en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag
for vedtak om innføring av eiendomsskatt fra 01.01.2015.

9.

Gjennom stadfestet planprogram for kommuneplan 2015-2027 påpekes
utfordringen med å sikre at barnehager og skoler er tilpasset samfunnets
økende krav til faglig kvalitet og relevant sosial kompetanse. Dette skal ses i
lys av ønsket befolkningsvekst og hvilket bosettingsmønster man ønsker i
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Eidsberg. Retningsvalg knyttet til ønsket framtidig skolestruktur vil være en
viktig og naturlig del av dette planarbeidet.
For å muliggjøre strukturmessige retningsvalg avsettes budsjettmidler for å
utrede alternative løsninger for framtidig skolestruktur.
Eksternt konsulentmiljø engasjeres i arbeidet og utredningen fremlegges for
politisk behandling i 1. halvår 2014.
10.

Gjennom arbeidet med boligsosial handlingsplan vurderes dagens struktur på
boligtilbudet til voksne utviklingshemmede. Det er grunn til å anta at det vil
være stordriftsfordeler å realisere både økonomisk og på tjenestekvalitet ved
å samle dette tilbudet på færre driftsenheter. Hovedutvalget for helse og
velferd som styringsgruppe prioriterer og legger til rette for beslutninger som
åpner for strukturendringer på dette tjenesteområdet våren 2014.

11.

Administrasjonen bes innarbeide en inntakspraksis som sikrer at man normalt
har et nødvendig antall ledige sykehjemsplasser til disposisjon for å redusere
risikoen for budsjettoverskridelser.

12.

Administrasjonen bes utrede innsparingspotensialet i å redusere
åpningstidene i de kommunale barnehagene, samt hvilke konsekvenser dette
vil få for tjenestekvaliteten og brukerne av tjenesten.

13.

Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon (kommunestyret/
formannskapet/ ungdomsrådet) i 2014-budsjettet:
Kr 400.000,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon
Kr 100.000,- Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon
Utover dette avsettes kroner 12,000 mill kroner til kompensasjon for
lønnsoppgjøret i 2014 og 3,000 mill kroner til forebyggende arbeid for barn og
unge som fordeles senere.

14.

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.

15.

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 149000.00000.100) – 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
2014.
fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2014 (konto
149000.97020.100) ut på virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret
er kjent.
disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med
tilhørende sosiale utgifter.
disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret
å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

33/13
UNGDOMSRÅDET - VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅDET 2013-2014
UNGDOMSRÅDETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Som nye medlemmer av ungdomsrådet velges:
Jenny Johnsrud Amundsen
William Fredrik Bakke Dahl

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Som nye medlemmer av ungdomsrådet velges:
Ungdomsrådets behandling:
Leder Maria Hauge fremmet følgende forslag:
Som nye medlemmer av ungdomsrådet velges:
Jenny Johnsrud Amundsen
William Fredrik Bakke Dahl
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Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Hauges forslag vedtas.

