EIDSBERG KOMMUNE

29.01.2014/TOA

Formannskapet

MØTEINNKALLING
Møtested: Heggin 3

Møtedato: 13.02.2014

Tid: 15.00

Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 11.02.14 kl 13.00
tlf. 69 70 20 00.
Kl. 15.00 – 17.00
Kl. 17.00 – 19.00

Bespisning – ordinær sakliste
Kommuneplanarbeid

SAKLISTE
Saksnr.
Tittel

Arkivsaksnr.

Side

1/14
14/101
FORMANNSKAPET 13.02.14 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER
2/14
14/93
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 19.12.13
3/14
14/131
FORMANSKAPETS MØTE 13.02.14 - REFERATER
4/14
14/2
UTBYGGING AV NYE SYKEHJEMSPLASSER OG FELLESAREAL VED EDWIN
RUUDS OMSORGSSENTER
5/14
13/479
GRUNNLOVSJUBILEET 2014 - SØKNAD OM MIDLER
6/14
14/85
MEDLEMSKAP OG STØTTEOVERFØRINGER TIL SELSKAPER OG
ORGANISASJONER
7/14
13/1700
PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE
8/14
14/50
REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET
9/14
13/1000
REHABILITERING / UTBYGGING AV EDWIN RUUD BARNEHAGE

10/14
14/116
ETTER- OG VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE I EIDSBERGSKOLEN
11/14
14/135
VALG/OPPNEVNELSER/ARBEIDSGRUPPER - FORMANNSKAPET

Erik Unaas
Ordfører

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
1/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.02.2014

FORMANNSKAPET 13.02.14 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

1/14

Formannskapet

13.02.2014

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:14/101
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 772/14

1. Innspill til kommuneplanprosessen – ståstedsanalyse og utkast til overordnede
mål (kl. 17.00-19.00)
2. Status drift – økonomi
3. Rapport/status - eiendomssalg
Formannskapets vedtak:

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
2/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.02.2014

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 19.12.13
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

2/14

Formannskapet

13.02.2014

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:14/93
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 764/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 19.12.13 godkjennes.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Protokoll.

Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I
praksis godkjenner ordfører Erik Unaas (H) protokollen på vegne av formannskapet
når denne er ferdigskrevet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
3/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.02.2014

FORMANSKAPETS MØTE 13.02.14 - REFERATER
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

3/14

Formannskapet

13.02.2014

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:14/131
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 871/14

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Skriv fra Østfold fylkeskommune datert 19.12.13 vedrørende Innspill fra
kommunene om gjennomføring av klinikkstrukturplan – Vedligger.
Formannskapets vedtak:

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
4/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.02.2014

UTBYGGING AV NYE SYKEHJEMSPLASSER OG FELLESAREAL VED EDWIN
RUUDS OMSORGSSENTER
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

4/14
4/14

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskapet

11.02.2014
13.02.2014

Arkivkode:611 H31
Arkivsaknr.:14/2
Saksb.: Knut Bergersen

L.nr.: 16/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet med slik
innstilling:
1. Sluttrapport for arbeidene med uteanlegg ved Edwin Ruuds Omsorgssenter tas til
etterretning.
2. Det samlede byggeregnskap for – Utbygging av nye sykehjemsplasser og
uteanleggene ved Edwin Ruuds Omsorgssenter vedtas.
3. Eventuelle nye mindre kostnader som påløper prosjektet, dekkes av den årlige
potten avsatt til vedlikehold/standardheving.
4. Samlet mindreforbruk kr 2.013.318,54,- som skyldes høyere investeringstilskudd
på kr 2.013.000,- enn budsjettert, innbetales som ekstraordinært avdrag på
kommunens samlede låneportefølje opptatt til finansiering av
investeringsprosjekter.
Formannskapets vedtak:
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Samlet byggeregnskap for prosjekt ERO påbygg sykehjemsplasser og
ERO uteanlegg

Utbyggingen av 24 sykehjemsplasser ved Edwin Ruuds Omsorgssenter (ERO) ble
ferdigstilt forsommeren 2012. Byggeregnskap viste samlede investeringskostnader
på kr 1.797.000,- under budsjett. Tilskudd fra Husbanken ble kr 2.013.000,- høyere
enn budsjettert,- noe som gav et totalt mindreforbruk på kr 3.810.000,-.

Sak 4/14
Regnskapet ble godkjent i alle utvalg med sluttbehandling i kommunestyret - sak
55/12.
Etter dette har det påløpt noen kostnader, og det er gjort noen korrigeringer i noen
av kostnadene på prosjektet.
I tråd med tidligere ønske fra kommunestyret (sak 11/110) og anbefalinger fra
administrasjonen, ble det vedtatt å gå videre med ferdigstillelse av uteområdene.
Vedtatt kr 100.000,- til prosjektering.
Resultatet av planarbeidet ble fremlagt for hovedutvalgene 16.10.11 og
kommunestyret 23.10.11, sak 11/12. Vedtak om å gå videre innenfor en ramme på
kr 1.950.000,-. Hovedprosjekt parkeringsområde, mindre delprosjekt; gangvei og
uteplass ved «Fossumkroken».
Utenfor investeringsprosjektet skulle dessuten gangvei til «Sansehagen»
opparbeides i egen regi med driftsmidler.
Oppsummering uteanlegg
Finansiert fra investeringsmidler kr 100.000,- + kr 1.950.000,- = kr 2.050.000,Kostnader
= kr 1.909.035,20,KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..
= mindreforbruk
kr 140.964,80,KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
Oppsummering samlet
Det samlede regnskapet for byggeprosjektet – 24 nye sykehjemsplasser på ERO og
uteanleggene følger vedlagt og viser et mindreforbruk på kr 2.138.318,54 som blant
annet forklares med høyere investeringstilskudd på kr 2.013.000,- enn budsjettert.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Prosjektering av ute-/parkeringsplassområdet ble utført av Siv.ing. Helge
Andreassen AS, Mysen. Lindhaugen AS, Berg ved Halden, fikk anbudet på
utførelsen blant 10 tilbydere.
Innenfor avtalt driftsramme på kr 62.500,- fikk utestaben utført både arbeidet ved
«Sansehagen» og «Fossumkroken». Dette ga åpning for å etterkomme ønsker fra
ledelsen ved ERO om en levegg ved «Fossumkroken», et gjerde på sydsiden og noe
arrondering på nordsiden for å bedre parkerings- og innkjøringsforhold. Totalkostnad
kr 45.000,- fordelt med kr 30.000,- på prosjektet og kr 15.000,- over driftsbudsjett på
ERO. Arbeid utført av Anleggsgartner Vidar Østre AS, Slitu.
Nedgraving av et stort fordrøyningsbasseng for overvann medførte uforutsette
utfordringer i forhold til funksjonell plassering. Dette ble til slutt løst ved plassering på
barnehagens lekeområde lenger syd. Ulempene for barnehagen ble «kompensert»
ved at de fikk bra uttelling i form av nye lekeapparater fra årets øremerkede midler til
dette formålet.

Sak 4/14
Rådmannen bemerket i sak 12/111 at det også hadde vært ønskelig med
opprustning av parkerings- og transportarealer på nordsiden. Det er behov for
oppgradering/ny asfalt, samt å bedre tilgjengelighet for avfallshåndtering.
Behovene foreslås vurdert gjennom de ordinære budsjettene fremfor å bruke mer av
«mindreforbruket» etter byggeprosjektet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
5/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.02.2014

GRUNNLOVSJUBILEET 2014 - SØKNAD OM MIDLER
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

5/14

Formannskapet

13.02.2014

Arkivkode:C03
Saksb.: Ingar Huseby

Arkivsaknr.:13/479

L.nr.: 619/14

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Komitèen for markering av grunnlovsjubilèet 2014 tildeles kr. 35.000,- til dekning
av utgifter i forbindelse med jubileumsarrangementer i 2014.
2. Utgiften belastes formannskapets disposisjonskonto.
3. Gjenstående etter dette: kr. 365.000,-.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Budsjett
Arrangementskalender

Komitèen for markering av grunnlovsjubilèet i 2014 har lagt opp til en mangfoldig
arrangementskalender i 2014. Første markering er allerede 23. februar med 2014gudstjeneste i Eidsberg kirke. Komitèen har – i samarbeid med Eidsberg Historielag valgt å bruke Wilse som en del av markeringen, bl.a. med avduking av Wilse-statue
ved biblioteket 17. mai, og eget Wilse-foredrag i biblioteket 19. mai.
Komitèen fikk bevilget kr. 75.000,- av Østfold Fylkeskommune. Det vil bli arrangert et
«Verdi-seminar» på Høytorp Fort med Henrik Syse, Inga Bogstad og Atle
Sommerfeldt som innledere. På kulturtorget vil det bli arrangert «flerkulturell kveld»
med bl.a. Svein E. Utsigt Karlsen som innleder.
Kommunene og fylkeskommunen utarbeider et felles profileringsopplegg av
Grunnlovsjubilèet i Østfold. Dette medfører et utlegg på kr. 8.000,- for Eidsbergs
vedkommende. Det betyr i praksis at vi mottar kr. 67.000,- fra Østfold
Fylkeskommune. Slik budsjettet nå er satt opp balanserer det med et underskudd på
i overkant av 34.000 kroner. Det vises ellers til vedlagte kalender og budsjett.

Sak 5/14
RÅDMANNENS MERKNADER:
Grunnlovsjubilèet vil bli markert i alle landets fylker og kommuner.
Komitèen for markering av grunnlovsjubilèet i Eidsberg legger opp til en mangfoldig
og spredt markering av jubilèet. Det er viktig at de også har fått skolene med på en
egen «Skolenes dag». Komitèen samarbeider også med Eidsberg Historielag, bl.a.
ved Wilse-arrangementer i og ved biblioteket.
Fylkeskommunen samordner alle arrangementene, bl.a. ved felles profilering.
Arrangementene tilpasses øvrige arrangementer i fylket, noe som gir publikum
anledning til å være med på interessante opplevelser, både i egen kommune, og i
andre kommuner. I og med at det lages et felles profileringsopplegg, vil våre
arrangementer også bli omtalt over hele fylket.
Det foreslås derfor å bevilge kr. 35.000,- i økonomisk bidrag til komitèen.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
6/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.02.2014

MEDLEMSKAP OG STØTTEOVERFØRINGER TIL SELSKAPER OG
ORGANISASJONER
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

6/14

Formannskapet

13.02.2014

Arkivkode:223
Saksb.: Knut Baastad

Arkivsaknr.:14/85

L.nr.: 725/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet bes om å vedta de nødvendige reduksjoner, eventuelt avslutning av
medlemskap og støtteordninger tilvarende et totalbeløp på kr 200.000,- ut fra
vedlagte oversikt.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Oversikt over medlemskap og støtte.

Kommunestyret vedtok i årsbudsjett 2014 følgende under budsjettvedtakets punkt 6:
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.) med en intensjon om at man reduserer kommunens
årlige kostnader med kr 200.000,- for 2014.
Ut fra dette legger administrasjonen nå fram denne saken til politisk behandling.

SAKSOPPLYSNINGER
Hovedutvalg for kultur og oppvekst ba i møte den 17.09.2013 om å få en oversikt
over ulike medlemskap og støtteordninger kommunen betaler for. Dette ble satt på
dagsorden i forbindelse med en sak om støtte til Østfold kunstnersenter.
Administrasjonen ved virksomhet Næring og utvikling utarbeidet da en slik oversikt i
samarbeid med rådmannsteamet, men samtidig ble det gjort oppmerksom på at
denne listen ikke var komplett. I ettertid er listen utvidet med innspill fra andre

Sak 6/14
virksomheter i vår organisasjon. Listen er likevel ikke komplett. Årsaken til dette er
bl.a. skifte av personale og at medlemskap/støtte utbetales fra forskjellige
ansvarsområder, noe som gjør det vanskelig å ha full oversikt. Listen over
støtteordninger og medlemskap blir komplettert etter hvert som fakturaer kommer, og
det blir samtidig tatt enn vurdering om videreføring eller oppsigelse.
I budsjettprosessen for budsjett 2014 ble det fra rådmannens side foreslått å spare
kr 200.000,- på diverse støtteordninger og medlemskap. Rådmannen utfordret i sitt
forslag politikerne til å spesifisere hva som skulle kuttes for å oppnå denne summen.
I budsjettvedtaket besluttet kommunestyret å be formannskapet om å foreta en
kritisk gjennomgang av alle kommunens medlemskap og støtteoverføringer til
selskaper og organisasjoner. Målet er å spare kr 200.000 fra og med 2014.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Den gjennomgangen vi har hatt gir en god oversikt over medlemskap og
støtteordninger kommunen bidrar til, men samtidig må det legges vekt på at
oversikten kompletteres fortløpende. Selv om mange av summene hver for seg er
små er det nødvendig å se helheten i dette, og summert opp blir det betydelige
beløp. Det er derfor viktig at en fortløpende har en kritisk gjennomgang og vurdering
av medlemskap og støtteordninger.
I den vedlagte tabellen er det en kolonne over hva medlemskapet/støtten innebærer,
og det er en kolonne over hva administrasjonen anser er hensikten/nytten.
Mange av medlemskapene og støtteordningene er vedtatt politisk opp gjennom
årene, og vi anser derfor at politikerne også bør si hva de anser man bør kutte i og
eventuelt avslutte. Denne saken blir derfor lagt fram uten innstilling.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
7/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.02.2014

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

76/13
104/13
7/14
/

Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

28.11.2013
05.12.2013
13.02.2014
27.02.2014

Arkivkode:084
Saksb.: Henning Sætra

Arkivsaknr.:13/1700

L.nr.: 118/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Folkevalgte i Eidsberg kommune som fyller kravene for innmelding i
pensjonsordning skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs
ordinære tjenestepensjonsordning.
2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når han/hun har
en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av full godtgjørelse.
3. Folkevalgte meldes inn i ordningen med tilsvarende egenandel (2%) som øvrige
ansatte.
4. Det inngås avtale om AFP 62-64 år for folkevalgte som faller inn under
pensjonsordningen.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

Denne saken ble vedtatt utsatt i kommunestyrets møte den 05.12.2013. Det var noe
usikkerhet knyttet til de ulike alternativene, samt et ønske om å se an hvilket
alternativ andre kommuner valgte.

Sak 7/14
Kort oppsummert er det slik at Arbeidsdepartementet i desember 2012 vedtok
endringer i forskrift om pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og
fylkeskommuner. Dette medfører at dagens pensjonsordning for folkevalgte
opphører og kommunestyret må ta stilling til hvilken ordning de ønsker for folkevalgte
som fyller kravene til innmelding i pensjonsordningen. Det foreligger nå to alternative
modeller:
1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte i
kommunen.
2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter.
Den nye ordningen gjelder med virkning fra 01.01.2014.
Opptjening i dagens pensjonsordning stopper, dog slik at opptjente
pensjonsrettigheter opprettholdes.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Pensjon er et komplekst fagområde, og det er rimelig krevende å redegjøre i detalj
for de to ulike modellene. Begge ordninger tar sikte på 66% pensjon etter full
opptjening. Kravet til full opptjening er ulik i de to ordningene. Ordinær ordning har
30 års opptjening (full pensjon) mens stortingsordningen har 41 års opptjening.
Opptjening i ordinær tjenestepensjonsordning er enkel – ett års funksjonstid i full
stilling gir ett års opptjening. Opptjeningen i «stortingsordningen» er mer kompleks.
Her er det basert på en prosentvis opptjening som tar utgangspunkt i folketrygdens
grunnbeløp.
Begge alternativene som er gjeldende fra 01.01.2014 er betydelig rimeligere for
kommunen enn dagens ordning. Premien for ordningene er ennå ikke
fastsatt/beregnet av KLP, men det opplyses at det ikke vil være stor prisforskjell på
ordningene.
Det er nærmest umulig å vurdere den ene ordningen opp mot den andre da
pensjonsutbetaling vil variere fra person til person. Det er også vanskelig å gjøre
vurderinger ut fra den/de som i dag har krav på pensjon da de vil ha noe etter
gammel ordning og noe etter ny ordning.
KLP har laget en oversikt som viser kriterier for de to alternative løsningene:
Hva er billigst for kommunen

Kommuneansattes ordning
Det er gjennomsnittet i det
totale fellesskapet som
bestemmer premien i kollektive
forsikringsordninger.
Folkevalgte utgjør en dyrere
gruppe (høyere lønn og høyere
alder) enn gjennomsnittet i
fellesordningen for de
kommuneansatte.

Stortingsordning
Folkevalgte utgjør en dyrere
gruppe (høyere lønn og høyere
alder) enn gjennomsnittet i
fellesordningen for de
kommuneansatte.
Til tross for at en dårligere
ytelse normalt ville vært
billigere (gitt alt annet likt),
veies dette opp av at denne
ordningen vil ha et fellesskap

Sak 7/14

Hva lønner seg for folkevalgte

Mulighet for AFP

Fordi premien blir utjevnet
sammen med de øvrige ansatte
i kommunen, vil det være
billigst å melde folkevalgte inn i
fellesordningen.
Regneeksempler viser at
fellesordningen vil være mest
lønnsom for de aller fleste.

JA: Aldersgrensen blir 70 år i ny
ordning (mot tidligere 65 år).
Som for alle andre i kommunen
vil det være anledning til å gå
av med pensjon ved 65 år.

kun bestående av folkevalgte.

I de tilfellene folkevalgte
allerede har full opptjening i
OfTP, og avslutter karrieren
som ansatt i offentlig sektor, vil
stortingsordningen lønne seg.
Det er fordi dette er en netto
ordning som kommer i tillegg til
opptjening i OfTP.
NEI: Men mulighet for fleksibel
alderspensjon som i
Folketrygden, og med lavere
årlig pensjon ved tidlig uttak.

Kommunen kan for folkevalgt i
tillegg inngå avtale om AFP fra
62 – 64 år.

KLP anbefaler kommunene å velge den ordinære pensjonsordningen som gjelder for
ansatte i kommunen. Dette begrunnes slik:
1. Ordningen er kjent og oversiktlig i forhold til vilkår. Vi får samtidig en ensartet
pensjonsordning for alle i kommunen.
2. Det store flertallet av kommuner velger den ordinære pensjonsordningen for sine
folkevalgte.

KONKLUSJON:
Det anbefales at Eidsberg kommune fra 01.01.14 velger samme løsning for
folkevalgte som gjeldende ordning for de ansatte i kommunen. Grensen for
innmelding settes til 1/3 stilling. Egenandelen som de folkevalgte skal trekkes til
ordningen, settes lik det trekk de ansatte har. Dette er i dag 2% av lønnen.
Det inngås også avtale om AFP fra 62-64 år for de som meldes inn i ordningen.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
8/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.02.2014

REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

/
8/14
/

Ungdomsrådet
Formannskapet
Kommunestyret

11.02.2014
13.02.2014
27.02.2014

Arkivkode:040
Saksb.: Henning Sætra

Arkivsaknr.:14/50

L.nr.: 666/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Revidert reglement for Ungdomsrådet i Eidsberg kommune vedtas.
2. Rådmannen bes sikre at sekretariatsfunksjonen ivaretas av person med nær
tiknytning til ungdomsmiljøet i kommunen.
3. Revidert reglement gjøres gjeldende fra 01. mars 2014.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Gjeldende reglement for Ungdomsrådet
Forslag til revidert reglement for Ungdomsrådet

I et temamøte i kommunestyret den 30. august 2012 presenterte varaordfører en
oppsummering fra arbeidsgruppen som hadde jobbet med temaet «politisk
vitalisering». Et punkt i denne oppsummeringen var rettet mot Ungdomsrådet. Det
forelå innspill fra Ungdomsrådet med ønske om en gjennomgang av rådets
oppgaver, fullmakter m.v.
I etterkant av møtet i kommunestyret, ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående
av medlemmer i Ungdomsrådet. Espen Volden tiltrådte arbeidsgruppen som
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representant for kommunestyret og personalsjef Henning Sætra har hatt
sekretærfunksjonen.
Det ble avholdt to møter i arbeidsgruppen våren 2013. Før arbeidsgruppen
konkluderte, ønsket de å se nærmere på hvordan andre kommuner organiserte
arbeidet med ungdomsråd, eventuelt ungdommens kommune-/bystyre. Befaring og
kontakt med andre kommuner ble organisert av arbeidsgruppen.
Arbeidet med reglementet ble tatt opp igjen høsten 2013. Det var da valgt nye
medlemmer til Ungdomsrådet og sammensetningen i arbeidsgruppen var endret. Det
siste møtet ble avholdt 05. november 2013 og det var enighet om et revidert
reglement for Ungdomsrådet.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Det har vært stort engasjement i arbeidsgruppen, og alle forhold rundt
Ungdomsrådets arbeid og funksjon har vært drøftet. Følgende temaer er gitt størst
oppmerksomhet under arbeidet:
1. Valg og sammensetning
Det har vært slik at Ungdomsrådet selv har pekt ut nye representanter når noen
har trådt ut av rådet. Utfordringen har vært å finne en noe mer demokratisk
modell for valg til Ungdomsrådet. Arbeidsgruppen vurderte flere modeller, men
ble enige om en ordning der rekruttering til rådet skjer gjennom valg på
Ungdomsskolen.
2. Ansvarsområde og oppgaver
Det er et klart ønske fra Ungdomsrådet i større grad enn tidligere å kunne påvirke
i saker som gjelder barn og ungdom. I de reviderte retningslinjene er rådets
oppgaver og ansvar forsøkt definert tydeligere enn tidligere. Det foreslås å gi
leder i Ungdomsrådet møte- og talerett i hovedutvalgene og kommunestyret i
saker som angår barn og unge. Videre møter Ungdomsrådet i kommunestyret en
gang i året og redegjør om saker som rådet har hatt til behandling. Med disse
grepene ønsker arbeidsutvalget å styrke kontakten mellom Ungdomsrådet og det
politiske miljøet for øvrig.
3. Sekretariatsfunksjonen
Regler for saksbehandling og møter følger stort sett reglene som gjelder for
politisk aktivitet for øvrig. Slik må det også være i fortsettelsen. Ungdomsrådet
sier seg veldig fornøyd med den administrative oppfølgingen/bistanden de har fått
i møtene. Det er imidlertid et uttrykt ønske fra Ungdomsrådet om å knytte til seg
en administrativ bistandsperson med nær tilknytning til kommunens
ungdomsmiljø og kjennskap/kunnskap om aktuelle ungdomssaker.
Vi er i den heldige situasjonen i Eidsberg kommune at vi har et Ungdomsråd med
stort engasjement. Dette er en viktig rekrutteringsbase til den politiske aktiviteten i
kommunen og det er viktig å stimulere og oppmuntre ungdommens engasjement
videre.
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REHABILITERING / UTBYGGING AV EDWIN RUUD BARNEHAGE
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Arkivkode:614 A10
Arkivsaknr.:13/1000
Saksb.: Anne-Beate Oraug Leistad

L.nr.: 806/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det igangsettes prosjekteringsarbeid som grunnlag for anbudsinnhenting knyttet
til rehabilitering av Edwin Ruud barnehage i henhold til vedlagte planskisse.
I prosjekteringsarbeidet tas det høyde for tre alternativer:
A. Prosjektering av fløyene markert A, B og D
B. Prosjektering av halv fløy C
C. Prosjektering av hel fløy C
Kostnader knyttet til prosjektering dekkes av avsatte midler i investeringsbudsjett
2014.
2. En mulig fremtidig utvidelse med skissens fløy C vurderes i sammenheng med
barnehageplan som blir lagt frem til politisk behandling i juni 2014.
3. Rådmannen fremmer forslag til full finansiering i forbindelse med behandling av
økonomiplanen i juni 2014 og budsjett for 2015.
4. Saken vil bli fremmet til ny politisk behandling før iverksetting med fullstendig
forslag til finansiering.
Kommunestyrets vedtak:
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Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for kultur- og oppveksts innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Planskisse fra Arkitekturverket AS
Alternativer til organisatoriske løsninger – antall plasser
Uforbindtlig kostnadsoverslag til budsjett
Kostnadsoverslag utomhusplan / landskap

Det vil bli gitt en nærmere orientering om planskissen og forslag til fasader i
hovedutvalgets møte.
Edwin Ruud barnehage ble oppført i 1976, og har senere fått tilbygg i 1990 og 1997.
Tilbygg og ombygging har løst akutte utfordringer med hensyn til bygningsmessige
krav der og da og behov for utvidet kapasitet av antall plasser i tråd med utvikling av
sektoren over mange år.
Bygget fremstår i dag med upraktiske planløsninger, manglende ventilasjon, dårlig
dagslys i deler av bygget og manglende arbeidsplasser og garderobeløsninger for
ansatte.
Uavhengig av eventuell kapasitetsøkning utover dagens tilbud, vil det være behov for
generell oppgradering og ombygging for å kunne tilfredsstille gjeldende forskrifter
knyttet til Lov om barnehager og Plan- og bygningsloven.
Til hovedutvalgets forrige behandling av denne saken i møte 11.06.13 forelå en
teknisk beskrivelse av bygget fra firmaet sivilingeniør Helge Andreassen AS.
Rapporten beskriver byggets tilstand og påpeker mangler i henhold til dagens
forskrifter. Rapporten konkluderer med at det er mulig å rehabilitere bygget og
eventuelt føre opp et tilbygg slik at dagens krav til barnehagebygg kan imøtekommes
samtidig som dagens kapasitet opprettholdes, eventuelt vurderes utvidet ved tilbygg.
Saken ble behandlet i hovedutvalg for kultur og oppvekst, hovedutvalg for miljø og
teknikk og sist i formannskapet i møte 13.06.13 (sak 38/13), hvor følgende vedtak
ble fattet:
1. Det fremmes en egen sak med forslag om rehabilitering, alternativt tilbygg ved
Edwin Ruud barnehage
2. Det legges til grunn at det gjennom rehabilitering / tilbygg legges til rette for
permanente lokaler for faste plasser i midlertidige lokaler.
3. Til bistand i dette arbeidet avsettes kr. 125.000 til prosjektering. Utgiften dekkes
fra ubundet investeringsfond, og finansieringen legges frem i 2. tertial
rapportering.
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En arbeidsgruppe har samarbeidet med Arkitekturverket AS i Moss, som har
utarbeidet en planskisse med forslag til mulig rehabilitering, eventuelt utvidelse av
Edwin Ruud barnehage, også slik at faste plasser i midlertidige lokaler kan
inkluderes ved utvidet kapasitet.
På bakgrunn av formannskapets vedtak og slik rådmannen forstår det politiske
vedtaket, er arkitektfirmaet gitt i oppdrag å utrede skisse til to alternative løsninger for
oppgradering og eventuell utvidelse:
Alternativ 1
Oppgradere barnehagen i henhold til dagens krav i Lov om barnehager og Plan- og
bygningsloven, hvor minimum dagens kapasitet opprettholdes.
Alternativ 2
Oppgradere barnehagen i henhold til dagens krav i Lov om barnehager og Plan- og
bygningsloven, og samtidig bygge ut slik at faste plasser i midlertidige lokaler kan
inkluderes ved økt kapasitet.
Kommentarer til alternativ 1:
Fra arkitektfirmaet foreligger en planskisse som forutsetter ombygging innenfor
eksisterende avdelinger for å optimalisere arealene, få en mer praktisk planløsning
samtidig som det åpner for mer dagslys inn i bygget. Eksisterende
administrasjonsfløy/personalavdeling rives. Dette arealet gir rom for sydvendt
lekeplass for de minste barna og et frittstående skur med oppbevaring av
barnevogner.
Et tilbygg mot nord binder avdelingene sammen, gir felles adkomst med direkte
tilgang fra parkeringsplass, et fellestorg med inngang til avdelingene (ivaretar også
atkomst til en eventuell utvidelse med fløy C) og adkomst til ny personalavdeling i
2.etg på tilbygget. Krav til universell utforming er ivaretatt.
Ved å velge alternativ 1, vil kapasiteten økes med 17 plasser, noe som tilsier at
enten Kråkereiret eller Eventyrtoppen som begge holder til i leide lokaler kan flytte
inn i en renovert barnehage.
Kommentarer til alternativ 2:
Planskissen tar høyde for en eventuell utvidelse mot vest, for å imøtekomme et
behov for utvidet kapasitet. Fløy C er en nøyaktig speilvending av fløy A, og kan gi
plass til 2 avdelinger hver med inntil 24 plasser (avhengig av alder og organisering).
Fløy C kan halveres, noe som vil være tilstrekkelig for å dekke antall plasser i
eksterne / midlertidige lokaler (Eventyrtoppen og Kråkereiret)
Økonomi:
Arkitekturverket AS har utarbeidet en kostnadskalkyle som bygger på relevante
normtall, hvor det legges til grunn enhetskostnader pr kvm for henholdsvis
rehabilitering og nybygg. Kostnader for rivning av eksisterende administrasjonsfløy er
også beregnet.
I tillegg foreligger et kostnadsoverslag for utbedring av utomhusarealer, hvor
terrengarbeid, veier og plasser, gartnerarbeid, boder og lekeplassutstyr inngår.
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Uforbindtlig kostnadsoverslag vedlagt planskisse pr januar 2014 (priser eks mva):
Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse – fløy A og B
000
Oppføring av nybygg (fellesareal og personalavdeling) – fløy D
Rivning av administrasjonsfløy
Sum fløy A, B og D (alternativ 1)

kr. 12 700
kr . 10 300 000
kr.
400 000
kr. 23 400 000

Oppføring av tilbygg – fløy C (alternativ 2)

kr

8 400 000*

kr

1 900 000

*eventuell oppføring av halv fløy C, altså 1 avdeling: kr 4 200 000

Utomhusarealer
I tillegg kommer kostnader til inventar og utstyr.

Det må legges til rette for tilfredsstillende tilkjørselsvei til barnehagen, parkering for
brukere, ansatte og besøkende og levering av varer.
Eidsberg kommune har opparbeidet et større areal for parkering mellom Edwin Ruud
Omsorgssenter og Edwin Ruud barnehage. Skissen forutsetter at adkomst til
barnehagen skjer via denne plassen og at f.eks. nederste del av plassen reserveres
for levering og henting av barn. Hovedatkomsten til barnehagen vil skje via denne
plassen.
I dag benyttes noe av stiftelsens areal til parkering for ansatte og arealer for
søppelhåndtering. Eventuell videreføring av dette må avklares med stiftelsen.
Barnehagedriften forutsettes opprettholdt under byggeprosessen.

RÅDMANNENS MERKNADER
Skisseforslag fra Arkitekturverket AS til rehabilitering/utbygging av Edwin Ruud
barnehage synes å være et godt gjennomarbeidet forslag. Det må fattes et strategisk
politisk vedtak om videreføring av et barnehagetilbud med dagens plassering av
Edwin Ruud barnehage. Dagens bygningsmasse er av en slik karakter at den må
rehabiliteres i nær fremtid.
Barnehagens beliggenhet i forhold til turmuligheter og et nært samarbeid med den
eldre generasjonen på Edwin Ruud Omsorgssenter til stor glede for både unge og
eldre synes verdifullt å videreføre.
Det bør gjøres en vurdering av hvor stor barnehagekapasitet som skal legges til
Edwin Ruud barnehage. Frem til i dag har det vært etterspørsel etter plasser på
Edwin Ruud barnehage, og alle plasser er pr dato fylt opp. Imidlertid viser
søkermassen til plass i barnehage at det er et økende behov i Mysen. Fremtidig
boligutbygging på Slitu og næringsutvikling på Brennemoen må antas å være
medvirkende faktorer her. Foresatte som pendler med bil i retning Askim og videre
vestover må antas å kunne nyttiggjøre seg et barnehagetilbud på Edwin Ruud
barnehage.
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Uavhengig av renovering av Edwin Ruud barnehage vil det være nødvendig å se på
utvidet kapasitetsøkning i barnehagesektoren i sentrum. Dette vil bli vurdert i
barnehageplan.
Forslag til planskisse er utformet slik at fløy C også kan bygges ut på et senere
tidspunkt - med 1 avdeling (halv fløy C), alternativt 2 avdelinger (hel fløy C) om det
skulle være behov for det.
Planskissen legger opp til større enheter enn hvordan Edwin Ruud barnehage
organiseres i dag, for å kunne møte et fremtidig behov for flere plasser og større
mulighet for fleksibilitet. Til tross for tilpasning i et eksisterende bygg synes fremlagte
planskisse absolutt å gi et helhetlig inntrykk, rydder i romløsninger, gir en enhetlig
adkomst til barnehagen som er langt sikrere rent trafikalt og har mulighet for å
imøtekomme det politiske oppdraget om å inkludere barnehagetilbud i eksterne
lokaler.
Rådmannen anbefaler hovedutvalg for kultur og oppvekst å fatte vedtak om å
igangsette prosjekteringsarbeid i henhold til vedlagte planskisse for fløyene A, B og
D i henhold til midler avsatt i budsjettplan for 2014.
Parallelt med planer for rehabilitering/utbygging av Edwin Ruud barnehage er
arbeidet med barnehageplan for videre utbygging av barnehageplasser i Eidsberg
igangsatt. Planen skal fremmes til politisk behandling i løpet av vårsemesteret 2014.
Rådmannen anbefaler at en eventuell igangsetting av utvidelse med fløy C i henhold
til vedlagte planforslag vurderes i dette planarbeidet.
Rådmannen vil komme tilbake til finansiering av prosjektet i økonomiplan og
budsjett.
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Arkivkode:433
Saksb.: Jan-Erik Buer

Arkivsaknr.:14/116

L.nr.: 828/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet med slik
innstilling:
1. Administrasjonen bes se på ulike kombinasjoner av kompetanseheving inn i
Eidsbergskolen. Dette for å sikre nødvendig kompetanse på den enkelte skole i
kommunen i tillegg til en kollektiv kompetanseheving eksempelvis knyttet til tidlig
innsats og grunnleggende ferdigheter.
2. Administrasjonen kommer tilbake med informasjon om organiseringen knyttet til
tilstandsrapporten for Eidsbergskolen 2014.
Formannskapets vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

I budsjett for 2014 ble det omdisponert midler og avsatt 400.000,- kroner til etter og
videreutdanning av lærere. Det er ikke lagt noen føringer for bruk av midlene.

RÅDMANNENS MERKNADER:
I flere år har det vært en statlig ordning, kompetanse for kvalitet, som har vært et
spleiselag mellom stat, kommune og den enkelte ansatte. Den er for inneværende år
justert noe, spesielt mot fagene naturfag og matematikk.
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I Eidsbergskolen har vi de siste fire årene drevet med mest kollektiv
kompetanseheving og i liten grad benyttet oss av denne ordningen. Inneværende år
har vi i samarbeid med bl.a. Sarpsborg kommune kjøpt et tilbud for flere lærere enn
hva vi ville ha fått gjennom denne ordningen. I tillegg har vi hatt bistand fra Gyldendal
undervisning som har bistått oss på organisasjonsutvikling og kollektive
læringsprosesser gjennom et systematisk arbeid med vurdering for læring.
KOMPETANSE FOR KVALITET
Kompetanse for kvalitet - Strategi for etter- og videreutdanning 2012 – 2015 er
satsingen på etter- og videreutdanning fram til 2015. Målet er å øke elevenes læring
og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes og rektorenes
kompetanse.
Forskning viser at videreutdanning gir størst effekt på elevenes læring når den er
knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen. Tilbudene er derfor praksisrettet ved at
lærerens egen yrkespraksis knyttes til og brukes som utprøvingsarena og
refleksjonsgrunnlag for videreutdanningen.
Nytt for studieåret 2014/ 2015
For studieåret 2014/2015 vil det være følgende endringer når det gjelder
videreutdanning for lærere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Måltallet for antall deltakere i Kompetanse for kvalitet økes fra 1850 til 2600.
Det etableres en stipendordning for lærere der om lag 450 lærere kan få 100 000
kr i stipend for å ta en videreutdanning på 30 stp i prioriterte fag, spesielt
matematikk.
Antall studieplasser i matematikk øker til 650 (fra 300 inneværende studieår)
I naturfag blir det 200 studieplasser og i regning som grunnleggende ferdighet
200 plasser.
Grunnsatsen for vikarutgiftene øker fra 500 000 kr til 600 000 kr.
For videreutdanning i matematikk og naturfag dekker staten 75 % av
vikarutgiftene.
For videreutdanning i andre fag dekker staten 60 % av vikarutgiftene og
skoleeier 15 %.
Det statlige vikartilskuddet øker dermed fra 125 000 kr til 180 000 kr for et
videreutdanningstilbud på 30 stp, og til 225 000 kr for videreutdanning i
matematikk og naturfag.
Både i vikarordningen og i stipendordningen dekker skoleeier kostnader
forbundet med reise, opphold, læremidler mv.
Lærers andel er fortsatt 25 %, som er bruk av egen tid.

Eksempel:
1 pedagog – 30stp engelsk – koster kommunen 90 000,- kr.
Skolebasert kompetanseutvikling – ungdomsskolesatsningen.
Inneværende år trer det i kraft en ordning rettet mot ungdomsskoletrinnet. Denne
satsningen som er i regi av Utdanningsdirektoratet legger opp til en felles
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kompetanseheving hos alle aktører som jobber i skolen. Dette er spennende
prosesser som vi ser at vi også burde ha gjennomført på barnetrinnet for å sikre oss
en bred kompetanseheving også der. En slik ordning for barneskolene eksisterer
ikke i dag. Vi ønsker derfor selv å sette fokus på dette.
Skolebasert kompetanseutvikling kan defineres på ulike måter.
Utdanningsdirektoratet legger denne definisjonen til grunn:
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte,
deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens
samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og
samarbeid.
Denne satsingen har som mål å utvikle skolenes praksis på områdene klasseledelse,
regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet. En hovedprioritering er å utvikle
lærernes didaktiske kompetanse for at undervisningen skal bli mer praktisk, variert
og motiverende i alle fag. Hensikten er god praksisendring over tid og å videreutvikle
skolen som lærende organisasjon, slik at alle ledere og ansatte kan samarbeide godt
om å forbedre elevenes læring.
Dette forutsetter:
•
•
•

en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både
skoleeiere, skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert
i et forpliktende samarbeid.
at kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for
skoleutviklingen i egen kommune. Dette må inngå som et sentralt element i
skoleeierens styring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene.
at elever, lærere, ledere og eksterne kompetansemiljøer samarbeider for å
utvikle god klasseledelse, og styrker regne-, lese- og skriveopplæringen.

Det understrekes viktigheten av å tenke et langsiktig løp og muligheter for
systematisk å bygge kompetanse i Eidsbergskolen over tid. Dette er viktig for å
kunne prioritere klokt og få en vedvarende effekt av kompetanseutviklingen og
således sikre en god organisasjonsutvikling. Det vil alle i Eidsbergskolen være tjent
med.
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VALG/OPPNEVNELSER/ARBEIDSGRUPPER - FORMANNSKAPET
Saknr.
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11/14
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13.02.2014

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:14/135
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 878/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Som Eidsberg kommunes representant til LUK (lokalt utviklede kommuner)prosjektet etter Anders Sølve Strand velges
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

Anders Sølve Strand (H) har fraflyttet kommunen pr. 10.12.13 og det må velges nye
representanter og vararepresentanter til styrer, råd og utvalg – se sak om fritak/valg
til kommunestyrets møte 27.02.14 der kommunestyret skal foreta nødvendige
nyvalg.
I tillegg til de styrer, råd og utvalg som velges av kommunestyret, ble Strand valgt
som Eidsberg kommunes representant til LUK (lokalt utviklede kommuner)-prosjektet
av formannskapet i møte 15.12.11, sak 103/11. De to andre representantene er
varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) og Einar Antonsen (AP).
Formannskapet bes oppnevne ny representant til LUK-prosjektet.

