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Møtedato:

28.11.2013 Tid: 18.00

Forfall Møtt for

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

Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss
Hilde Lundeby og Ståle Ruud

Ordfører Erik Unaas (H) ledet møtet.
Ordfører Erik Unaas fremmet forslag om at sak vedrørende Forslag til bruk av
sideveismidler til gang- og sykkelvei Ramstad – Hærland kirke – settes på
saklisten som sak 88/13.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

SAKLISTE
Sak nr. Arkivsaknr.
Tittel
68/13
13/1840
FORMANNSKAPET 28.11.13 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER
69/13
13/1806
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 24.10.13
70/13
13/1647
HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - HERUNDER
NORMERTE REGLER FOR INNDRAGNING AV BEVILLING OG ØKTE KRAV TIL

2
KONTROLL MED BEVILLINGER - MELDING
71/13
13/1761
GEBYRER PÅ VA-SEKTOREN FOR PERIODEN 2014 - 2017 - MELDING
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86/13
13/1474
HUBROVEIEN 14 - 57/275 - SØKNAD OM MULIGHET FOR UTVIDELSE AV TOMT
87/13
13/142
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68/13
FORMANNSKAPET 28.11.13 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Orienteringene tas til etterretning.
•
•
•
•

Klinisk billeddiagnostikk og labtjenester – felles administrativt høringssvar
undertegnet av rådmennene i Indre Østfold-kommunene p.g.a. kort høringsfrist
Reglement for Eidsberg kommune – Kort presentasjon av plassering på
hjemmesiden og lenker
Drifts-/økonomisk status. Status fra tertialrapporten er fortsatt gjeldende. Det
jobbes med et opplegg for kompakt rapportering i hvert møte fra 2014.
Kommunestyrets julemøte 12.12.13 er på Mysen Videregående skole.
Fotografering fra kl. 16.00. Servering v/skolens elever etter møtet.

Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

69/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 24.10.13
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 24.10.13 godkjennes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 24.10.13 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
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70/13
HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - HERUNDER
NORMERTE REGLER FOR INNDRAGNING AV BEVILLING OG ØKTE KRAV TIL
KONTROLL MED BEVILLINGER - MELDING
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Meldingen tas til etterretning.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Meldingen tas til etterretning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas.
Kjetil Igletjern (AP) oppnevnes som saksordfører til kommunestyrebehandlingen.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling i møte 26.11.13, sak 62/13:
Rådmannens forslag vedtas.

71/13
GEBYRER PÅ VA-SEKTOREN FOR PERIODEN 2014 - 2017 - MELDING
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Meldingen tas til etterretning.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Meldingen tas til etterretning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 26.11.13, sak
88/13.

72/13
POLITISK MØTEPLAN FOR 2014
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Møteplan for 1. og 2. halvår 2014 vedtas med følgende endringer og tillegg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formannskapets møter starter kl. 15.00 med servering og møtestart kl. 15.00.
12.-13.11.14 avsettes til politikerseminar.
Hovedutvalg for miljø og teknikk vurderer selv tidlig møtestart.
Det tas høyde for julegateåpning i november 2014.
Formannskapets møte i parentes 23.02.14 rettes til 23.01.14
Formannskapets møte i parentes 02.10.13 rettes til 09.10.14.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Møteplan for 1. og 2. halvår 2014 vedtas.
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Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag til
rådmannens forslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formannskapets møter starter kl. 15.00 med servering og møtestart kl. 15.00.
12.-13.11.14 avsettes til politikerseminar.
Hovedutvalg for miljø og teknikk vurderer selv tidlig møtestart.
Det tas høyde for julegateåpning i november 2014.
Formannskapets møte i parentes 23.02.14 rettes til 23.01.14
Formannskapets møte i parentes 02.10.13 rettes til 09.10.14.

Formannskapets enstemmige innstilling:
Unaas’ forslag vedtas.

73/13
ØSTFOLDMUSEET - ØKT BEVIGNING TIL FOLKENBORG MUSEUM
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommunes økonomiske situasjon tilsier ikke at vi kan imøtekomme ønsket
om en økt bevilgning til Folkenborg museum.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommunes økonomiske situasjon tilsier ikke at vi kan imøtekomme ønsket
om en økt bevilgning til Folkenborg museum.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas.
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Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 26.11.13,
sak 100/13:
Rådmannens forslag vedtas.

74/13
SKJEBERGKILEN MARINA - SALG AV AKSJER
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune aksepterer Sarpsborg kommunes tilbud om å kjøpe Eidsberg
kommunes aksjer i Skjebergkilen Marina AS for kr. 400.000,-.
2. Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre salget så snart godkjenning i bystyret i
Sarpsborg foreligger.
3. Salgspris med fratrekk for omkostninger avsettes til ubundet investeringsfond.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune aksepterer Sarpsborg kommunes tilbud om å kjøpe Eidsberg
kommunes aksjer i Skjebergkilen Marina AS for kr. 400.000,-.
2. Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre salget så snart godkjenning i bystyret i
Sarpsborg foreligger.
3. Salgspris med fratrekk for omkostninger avsettes til ubundet investeringsfond.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag:
1. Eidsberg kommune selger ikke sine aksjer i Skjebergkilen Marina.
2. Årlig utbytte fordeles likt mellom Rockeverksted, Pilot’n, Mekkeverkstedet og
Natteravnene.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Igletjerns forslag.
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Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (2AP) som ble avgitt for
Igletjerns forslag.
Formannskapets innstilling med 7 mot 2 stemmer:
Rådmannens forslag vedtas.

75/13
AMORTISERING AV PREMIEAVVIK - PRINSIPPENDRING
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommune endrer prinsipp for amortisering av akkumulert premieavvik fra
ett år til ti år fra og med regnskapsåret 2013.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommune endrer prinsipp for amortisering av akkumulert premieavvik fra
ett år til ti år fra og med regnskapsåret 2013.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

76/13
PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Saken utsettes.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Fra 01.01.2014 knyttes folkevalgte opp mot den ordinære pensjonsordningen
som gjelder for ansatte i kommunen.
2. Grensen for innmelding av folkevalgte i pensjonsordningen settes til 50% stilling.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at saken utsettes.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Unaas’ forslag vedtas.

77/13
BUDSJETTJUSTERINGER
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
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Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling i møte 26.11.13, sak 66/13:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte 26.11.2013,
sak 33/13:
Rådmannens innstilling vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling i møte 26.11.13, sak 90/13:
Rådmannens forslag vedtas.

78/13
ÅRSBUDSJETT 2014
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
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Rådmannen korrigerte forslag til nytt punkt 2 følger saken:
Driftsrammer for virksomheter 2014 og investeringsoversikt 2014 vedtas som vist i
budsjettskjema 1B og 2B med tillegg av endringer i notat av 26.11.13, jfr.
Budsjettdokumentet 2014 – kap. 11.
De vedtatte rammer slik de fremkommer av budsjettskjema 1B, korrigert for notat av
25.11.2013, for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og
forpliktende rammer.
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringene i virksomhetenes rammer.
Ordfører Erik Unaas (H), varaordfører Maren H. Holsen (V) og Kjetil Igletjern
(AP) tillegg til rådmannens forslag punkt 5:
For å styrke barnevernets evne til å ta tak i uløste oppgaver i tjenesten, vil Eidsberg
kommune ta risikoen med å forskuttere en tildeling av eventuelle fylkesmannsmidler
og ber rådmannen så snart som mulig å gå til ansettelse av en ny saksbehandler i
100% stilling.

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.
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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
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
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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.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Tilleggsnotat til budsjettdokumentet 2014, tilleggsproposisjon og
budsjettavtale mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre m.v. ble delt ut i
møtet.
Tillitsmannsutvalgets kommentarer til rådmannens budsjettforslag ble delt ut i
møtet.
Liv H.B. Berger (SP) fremmet følgende forslag – se vedlegg.
Kjetil Igletjern og Berit L. Mysen (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende
forslag – se vedlegg.
Fredrik Mortvedt (H), varaordfører Maren H. Holsen (V) og Øivind Reymert (Krf)
fremmet på vegne av H, V og Krf følgende forslag – se vedlegg.
Rådmannen fremmet følgende korrigerte forslag til nytt punkt 2:
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Driftsrammer for virksomheter 2014 og investeringsoversikt 2014 vedtas som vist i
budsjettskjema 1B og 2B med tillegg av endringer i notat av 26.11.13, jfr.
Budsjettdokumentet 2014 – kap. 11.
De vedtatte rammer slik de fremkommer av budsjettskjema 1B, korrigert for notat av
25.11.2013, for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og
forpliktende rammer.
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringene i virksomhetenes rammer.
Ordfører Erik Unaas (H), varaordfører Maren H. Holsen (V) og Kjetil Igletjern
(AP) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag punkt 5:
For å styrke barnevernets evne til å ta tak i uløste oppgaver i tjenesten, vil Eidsberg
kommune ta risikoen med å forskuttere en tildeling av eventuelle fylkesmannsmidler
og ber rådmannen så snart som mulig å gå til ansettelse av en ny saksbehandler i
100% stilling.
Votering:
Rådmannens forslag til korrigering av rådmannens forslag punkt 2 ble enstemmig
vedtatt.
Ved prøvevotering ble rådmannens forslag enstemmig forkastet.
Bergers forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP).
Igletjerns og Mysens forslag på vegne av AP og SV ble forkastet med 7 mot 2
stemmer (2AP).
Mortvedts, Holsens og Reymerts forslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6
mot 3 stemmer (2AP og SP).
Unaas’, Holsens og Igletjerns tilleggsforslag til rådmannens forslag punkt 5 ble
enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Rådmannens forslag til korrigering av rådmannens forslag punkt 2 vedtas
enstemmig.
Mortvedts, Holsens og Reymerts forslag på vegne av H, V og Krf vedtas.
Unaas’, Holsens og Igletjerns tilleggsforslag til rådmannens forslag punkt 5 vedtas
enstemmig.
Arbeidsmiljøutvalgets behandling:
Arbeidstakerrepresentantene fremmet følgende forslag:
Tillitsmannsutvalgets kommentarer til rådmannens budsjettforslag ble delt ut i
møtet og følger protokollen som protokolltilførsel.
Arbeidsmiljøutvalgets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag tas til etterretning.
Tillitsmannsutvalgets kommentarer til rådmannens budsjettforslag vedligger
protokollen.
Administrasjonsutvalgets behandling:

17
Arthur Reime (Ap) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av
AP og SV – se vedlegg:
Carl Peter Løken (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av
H, V og Krf – se vedlegg:
Elisabeth Gundersen (Sp) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på
vegne av SP – se vedlegg:
Anne-Jorunn Nilsen (FF) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på
vegne av tillitsmannsutvalget – se vedlegg:
Votering:
Det ble ikke votert over forslagene som følger saken for videre behandling.
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Rådmannens forslag tas til etterretning.

Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Tilleggsnotat til budsjettdokumentet 2014, tilleggsproposisjon og
budsjettavtale mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre m.v. ble delt ut i
møtet.
Tillitsmannsutvalgets kommentarer til rådmannens budsjettforslag ble delt ut i
møtet.
Espen A. Volden (H) fremmet på vegne av H, V og Krf følgende forslag – se
vedlegg.
Vegar Fjell og Kari Egge Tvedt (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende
forslag – se vedlegg.
David Koht-Norbye (SP) fremmet på vegne av SP følgende forslag – se vedlegg.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag som ble enstemmig forkastet.
Koht-Norbyes forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP).
Fjells og Egge Tvedts forslag på vegne av SP og SV ble forkastet med 7 mot 2
stemmer (2AP)
Voldens forslag på vegne av H, KRF og V ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og
SP)
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling med 6 mot 3 stemmer:
Voldens forslag på vegne av H, Krf og V vedtas.

Hovedutvalg for helse og velferds behandling:
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Tilleggsnotat til budsjettdokumentet 2014, tilleggsproposisjon og
budsjettavtale mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre m.v. ble delt ut i
møtet.
Tillitsmannsutvalgets kommentarer til rådmannens budsjettforslag ble delt ut i
møtet.
Per Hermann Bodal (H) fremmet på vegne av H, V og Krf følgende forslag – se
vedlegg.
Janne M. Ultvedt og Morten Stangeland (AP) fremmet på vegne av AP og SV
følgende forslag – se vedlegg.
Ragnhild Duserud (Sp) fremmet på vegne av SP følgende forslag – se vedlegg.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag som ble enstemmig forkastet.
Duseruds forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP).
Ultvedt og Stangelands forslag på vegne av SP og SV ble forkastet med 7 mot 2
stemmer (2AP)
Bodals forslag på vegne av H, Krf og V ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og
SP)
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling med 6 mot 3 stemmer:
Bodals forslag på vegne av H, Krf og V vedtas.

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Tilleggsnotat til budsjettdokumentet 2014, tilleggsproposisjon og
budsjettavtale mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre m.v. ble delt ut i
møtet.
Tillitsmannsutvalgets kommentarer til rådmannens budsjettforslag ble delt ut i
møtet.
Jens T. Holene (SP) fremmet på vegne av SP følgende forslag – se vedlegg.
Rolf Ertkjern Lende (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag – se
vedlegg.
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet på vegne av H, V og Krf følgende
forslag – se vedlegg.
Votering:
Holenes forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP).
Ertkjern Lendes forslag på vegne av AP og SV ble forkastet med 7 mot 2
stemmer (2AP)
Borger Mysens forslag på vegne av H, KRF og V ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer
(2AP og SP)
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Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling med 6 mot 3 stemmer:
Borger Mysens på vegne av H, V og Krf vedtas.
Eldrerådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag tas til etterretning.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag tas til etterretning.

79/13
UTREDNING AV UNGDOMSHUS
FORMANNSKAPETS INNSTILLING MED 6 MOT 3 STEMMER:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med
etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning.
2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t.
investeringsbudsjett for 2014.
3. Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for 2015.
Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til Familiesenterets
forebyggende tjeneste, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m. 2015.

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.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V og Krf:
1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med
etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning.
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2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t.
investeringsbudsjett for 2014.
3. Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for 2015.
Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til Familiesenterets
forebyggende tjeneste, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m. 2015.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannen og Unaas’ forslag på vegne av H, V og
Krf.
Voldens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP) som ble avgitt for
rådmannens forslag.
Formannskapets innstilling med 6 mot 3 stemmer:
Unaas’ forslag på vegne av H, V og Krf vedtas.
Espen A. Volden (H) oppnevnes som saksordfører til kommunestyrebehandlingen.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Leder Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag:
1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med
etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning.
2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t.
investeringsbudsjett for 2014.
3. Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for 2015.
Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av
Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet
kulturavdelingen f.o.m. 2015.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannen og Voldens forslag.
Voldens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP) som ble avgitt for
rådmannens forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling med 6 mot 3 stemmer:
Voldens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag:
1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med
etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning.
2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t.
investeringsbudsjett for 2014.
3. Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for 2015.
Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av
Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet
kulturavdelingen f.o.m. 2015.
Votering:
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Det ble votert alternativt mellom rådmannen og Borger Mysens forslag.
Borger Mysens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP) som ble avgitt
for rådmannens forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling med 6 mot 3 stemmer (2AP og
SP):
Borger Mysens forslag vedtas.

Ungdomsrådets behandling:
Leder Maria Hauge fremmet følgende forslag:
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.

Råd for funksjonshemmedes behandling:
Rådet har forståelse for den vanskelig økonomiske situasjonen i kommunen, men
håper at ønskene om et ungdomshus blir imøtekommet. Et slikt ungdomstilbud vil
være inkluderende for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag tas til orientering med følgende merknad:
Rådet har forståelse for den vanskelig økonomiske situasjonen i kommunen, men
håper at ønskene om et ungdomshus blir imøtekommet. Et slikt ungdomstilbud vil
være inkluderende for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

80/13
UTSATTE BARN OG UNGE I EIDSBERG - FORSTERKET INNSATS
FORMANNSKAPETS 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.
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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 behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 26.11.13,
sak 68/13:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte 26.11.2013,
sak 32/13:
Rådmannens innstilling vedtas.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling i møte 26.11.13, sak 30/13:
Rådmannens forslag vedtas.

81/13
KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV
HANDLINGSPROGRAM
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
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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.
Søknad fra DNT Indre Østfold tas inn i §6 og blir satt på prioritert liste i henhold til §7.

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 behandling:
Administrasjonen fremmet rådmannens forslag til nytt punkt 2:
Søknad fra DNT Indre Østfold tas inn i §6 og blir satt på prioritert liste i henhold til §7.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag og rådmannens forslag til nytt punkt 2 vedtas.

Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Administrasjonen fremmet rådmannens forslag til nytt punkt 2:
Søknad fra DNT Indre Østfold tas inn i §6 og blir satt på prioritert liste i henhold til §7.
David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:
Kommunen eier grunnen og alle anleggene i Mysen Idrettspark.
Idrettsorganisasjonene har nylig etablert Stiftelsen Mysen Idrettspark. Før rulleringen
av kommunedelplan for idrett, kultur og friluftsliv i 2014, bes administrasjonen legge
fram en egen sak om hvem som skal eie, drifte og eventuelt bygge ut Mysen
Idrettspark i fremtiden.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 26.11.13,
sak 70/13:
Rådmannens forslag og rådmannens forslag til nytt punkt 2 vedtas.
Koht-Norbyes forslag til nytt punkt 3 vedtas.

Hovedutvalg for helse- og velferds behandling:
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Hovedutvalget erklært Ingunn Hensel inhabil i saken grunnet hennes rolle som leder
av Eidsberg idrettsråd.

Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling i møte 26.11.13, sak
31/13:
Rådmannens forslag vedtas.

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Jens T. Holene (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:
Kommunen eier grunnen og alle anleggene i Mysen Idrettspark.
Idrettsorganisasjonene har nylig etablert Stiftelsen Mysen Idrettspark. Før rulleringen
av kommunedelplan for idrett, kultur og friluftsliv i 2014, bes administrasjonen legge
fram en egen sak om hvem som skal eie, drifte og eventuelt bygge ut Mysen
Idrettspark i fremtiden.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 26.11.13, sak
100/13:
Rådmannens forslag med Holenes forslag til nytt punkt 2 vedtas.
Kristian Berger (H) oppnevnes som saksordfører til kommunestyrebehandlingen.

Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling i møte 25.11.13, sak 15/13:
Rådmannens forslag tas til etterretning.
Eldrerådets enstemmige innstilling i møte 26.11.13, sak 16/13:
Rådmannens forslag tas til etterretning.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling i møte 26.11.13, sak 33/13:
Rådmannens forslag vedtas.

82/13
INVITASJON TIL DELTAGELSE I ET INTERKOMMUNALT IDRETTS/FOLKEHELSEANLEGG FOR GOLF
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om 5 % deltagelse i
overtagelsessummen på kr 10mill. fra Mørk golfklubb.
2. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om bindende driftsavtale mellom
Mørk golfklubb og Eidsberg kommune på 20 år.
3. Eidsberg kommune er meget positive til interkommunalt samarbeid om større
kultur- og idrettsanlegg, som Mørk Golfbane, men vi velger i denne omgang ikke
å imøtekomme søknaden om felles garantistillelse.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om 5 % deltagelse i
overtagelsessummen på kr 10mill. fra Mørk golfklubb.
2. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om bindende driftsavtale mellom
Mørk golfklubb og Eidsberg kommune på 20 år.
3. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om felles garantistillelse.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:
Eidsberg kommune er meget positive til interkommunalt samarbeid om større kulturog idrettsanlegg, som Mørk Golfbane, men vi velger i denne omgang ikke å
imøtekomme søknaden om felles garantistillelse.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag med Unaas’ forslag til nytt punkt 3 vedtas.

83/13
SØKNAD OM KJØP AV GNR. 230/389
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. Søknad om kjøp av Gnr. 230, bnr. 389 avslås.
2. Arealets utnyttelse/bruk sees i sammenheng med kommunens øvrige
eiendommer i området og vurderes i det pågående arbeidet med
områdereguleringsplan for Mysen sentrum.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Søknad om kjøp av Gnr. 230, bnr. 389 avslås.
2. Arealets utnyttelse/bruk sees i sammenheng med kommunens øvrige
eiendommer i området og vurderes i det pågående arbeidet med
områdereguleringsplan for Mysen sentrum.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag:
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
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84/13
BERGHEIMVEIEN - 57/87 - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT AREAL
REGULERT TIL BOLIGFORMÅL
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. Søker underrettes om at del av Gnr. 57, bnr. 87 legges ut for salg.
2. Tomtearealet legges ut for salg sammen med tomteareal til boligformål ved
Susebakke barnehage og i Kildeveien i Trømborg, tomteareal til næring ved
Pennestrøket og to fradelte boliger ved Fossum. Administrasjon gis fullmakt til å
engasjere megler for å gjennomføre salgsprosessene.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Søker underrettes om at del av Gnr. 57, bnr. 87 legges ut for salg.
2. Tomtearealet legges ut for salg sammen med tomteareal til boligformål ved
Susebakke barnehage og i Kildeveien i Trømborg, tomteareal til næring ved
Pennestrøket og to fradelte boliger ved Fossum. Administrasjon gis fullmakt til å
engasjere megler for å gjennomføre salgsprosessene.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

85/13
176/43 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT AREAL
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Søknaden avslås.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Søknaden avslås.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
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86/13
HUBROVEIEN 14 - 57/275 - SØKNAD OM MULIGHET FOR UTVIDELSE AV TOMT
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Søknad om kjøp av grunn inntil Gnr. 57, bnr 275 beliggende på regulert friområde
Gnr, 57, bnr 87, avslås.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Søknad om kjøp av grunn inntil Gnr. 57, bnr 275 beliggende på regulert friområde
Gnr, 57, bnr 87, avslås.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

87/13
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - TILDELING AV
BARNEVERNSTJENESTER
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten fra Indre Østfold Kommunerevisjon til
etterretning og ber rådmannen fortsette å følge opp de anbefalinger som er gitt.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten fra Indre Østfold Kommunerevisjon til
etterretning og ber rådmannen fortsette å følge opp de anbefalinger som er gitt.
Kommunestyrets vedtak:
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Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 26.11.13,
sak 73/13:
Rådmannens forslag vedtas.

88/13
FORSLAG TIL BRUK AV SIDEVEISMIDLER TIL GANG- OG SYKKELVEI
RAMSTAD - HÆRLAND KIRKE
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Administrasjonen bes arbeide videre med å få utarbeidet et forslag til avtale med
Statens Vegvesen om regulering/prosjektering av gang- og sykkelvei på
strekningene Ramstad – Hærland kirke (E-18/FV 128) og Trømborg – Randem
(RV22).
Det forutsettes at Eidsberg kommunes resterende sideveismidler ikke skal utgjøre en
del av finansieringsgrunnlaget. Formannskapet mener at etablering av slike gang- og
sykkelveier i utgangspunktet skal finansieres av riks- og fylkesveimidler.
Eidsberg kommune vil basert på en slik avtale vurdere å forskuttere en
delfinansiering av et slikt prosjekt for Statens Vegvesen.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken ble lagt frem i møtet.

Formannskapets behandling:
Formannskapet fremmet følgende forslag:
Administrasjonen bes arbeide videre med å få utarbeidet et forslag til avtale med
Statens Vegvesen om regulering/prosjektering av gang- og sykkelvei på
strekningene Ramstad – Hærland kirke (E-18/FV 128) og Trømborg – Randem
(RV22).

29
Det forutsettes at Eidsberg kommunes resterende sideveismidler ikke skal utgjøre en
del av finansieringsgrunnlaget. Formannskapet mener at etablering av slike gang- og
sykkelveier i utgangspunktet skal finansieres av riks- og fylkesveimidler.
Eidsberg kommune vil basert på en slik avtale vurdere å forskuttere en
delfinansiering av et slikt prosjekt for Statens Vegvesen.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Formannskapets forslag vedtas.
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