EIDSBERG KOMMUNE

13.03.2014/TOA

Formannskapet

MØTEINNKALLING
Møtested: Heggin 3

Møtedato: 27.03.2014

Tid: 15.00

Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 25.03.14 kl 13.00
tlf. 69 70 20 00.

SAKLISTE
Saksnr.
Tittel

Arkivsaksnr.

Side

14/14
14/322
FORMANNSKAPET 27.03.14 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER
15/14
14/313
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 13.02.14
16/14
13/1850
TOUR OF NORWAY 2014 - INTERNATIONALT ETAPPERITT PÅ SYKKEL SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD
17/14
14/237
AVSKRIVNING AV SOSIALE LÅN
18/14
13/590
ENDELIG BEHANDLING, LOKAL FORSKRIFT - ÅPNING AV JAKT PÅ HJORT

Erik Unaas
Ordfører

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
14/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
27.03.2014

FORMANNSKAPET 27.03.14 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

14/14

Formannskapet

27.03.2014

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:14/322
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 2053/14

1. Status drift – økonomi
2. Status strategi kommunens eiendomsforvaltning – Salg av eiendommer
3. Status barnevernet v/barnevernleder Monica Berge-Tukh. Tilsvar til
Fylkesmannen i Østfold vedrørende brudd på tidsfrister vedligger.
Det gis en tilleggsorientering med oppdaterte tall og fakta i hovedutvalg for kultur
og oppvekst 25.03.2014.
4. Samarbeid regnskap/lønn/skatt i Indre Østfold-regionen
Formannskapets vedtak:

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
15/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
27.03.2014

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 13.02.14
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

15/14

Formannskapet

27.03.2014

Arkivkode:
Arkivsaknr.:14/313
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 2013/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 13.02.14 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.
16/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
27.03.2014

TOUR OF NORWAY 2014 - INTERNATIONALT ETAPPERITT PÅ SYKKEL SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

10/14
16/14

Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Formannskapet

25.03.2014
27.03.2014

Arkivkode:223 C
Arkivsaknr.:13/1850
Saksb.: Knut Olav Brekklund Sæves

L.nr.: 2058/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet med slik
innstiling:
1. Det bevilges kr. 15 000,- i økonomisk støtte til sykkelrittet Tour of Norway 2014.
2. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
3. Gjenstående etter dette: kr. 350 000,-.
Formannskapets vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Søknad fra Cycling Event Norway.

Norges Cykleforbund har engasjert Cycling Event Norway til å være arrangør og
administrativt ansvarlig for årets Tour of Norway. Rittet
Rittet vil foregå i tiden 21.-25.05.14. den 2. etappen starter i Drøbak 22.05.14 via
bl.a. Eidsberg kommune og målgang i Sarpsborg.
Rittet vil bestå av ca. 20 lag à 8 ryttere med deltagelse fra 14-15 nasjoner, bl.a. med
Team Sky med Edvald Boasson Hagen som kaptein. Boasson Hagen har vunnet de
to foregående rittene. Norge vil for øvrig delta med inntil fire av de beste lagene.
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Det arbeides med TV2 om omfanget av TV-sendingene med to timers direkte
sending fra hver etappe og oppsummeringsprogram på kvelden. Det legges opp til
fokus på det sportslige, severdigheter og folkelivet langs løypa.
Rittet overføres til 47 land i Europa og 17 land i Asia/Oceania via Eurosport.
Kostnadsrammen for rittet er på ca. 10 mill. kroner der inntektene for det meste
kommer fra sponsor- og leverandøravtaler med næringslivet. Det søkes dessuten om
støtte fra det offentlige, bl.a. fra de kommunene rittet går gjennom.
Det søkes om kr. 25 000,- i økonomisk tilskudd fra Eidsberg kommune.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Det ble også for 2013 søkt om kr. 25 000,- i økonomisk tilskudd. Formannskapet
bevilget kr. 15 000,-.
Fjorårets ritt samlet mange mennesker i Eidsberg kommune, spesielt i Smedgaten
og var bra reklame for kommunen. Det vises spesielt til TV-sendingen som ikke bare
konsentrerte seg om selve løpet, men også om fokus på kommunen under sending.
Det fremmes forslag om at det bevilges kr. 15 000,- i økonomisk tilskudd for 2014 og
at beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
17/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
27.03.2014

AVSKRIVNING AV SOSIALE LÅN
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

17/14
/

Formannskapet
Kommunestyret

27.03.2014
03.04.2014

Arkivkode:212
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:14/237

L.nr.: 2023/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Sosiale lån pålydende kr. 346.886.68 vedtas avskrevet.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

Regnskapsavdelingen legger ned mye ressurser på å innkreve sosiale lån. Dette er
et tidkrevende arbeid som gir forholdsvis få innbetalinger fra lånekundene. Etter
mange telefoner, purringer og inkassovarsler blir lånene ofte stående til observasjon
da oversendelse til namsmannen ender med melding om «intet til utlegg».
Klientene som har fått disse lånene er som regel uten arbeid, er sosialklienter eller
trygdemottakere og for det meste uten betalingsevne. Når lånene blir stående til
observasjon er det i håp om at låntakerne skal få endret økonomisk situasjon slik at
de kan innbetale på lånene.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Sammen med NAV er det tatt en gjennomgang av restansene idet vi erfarer at
innkrevingen koster kommunen mer enn det er mulig å inndrive. De samlede
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restansene på sosiale lån utgjør kr. 999.676,89. Det samlede beløpet som foreslås
avskrevet utgjør kr. 346.886,68 og består av 30 lån. Det kjøres en restriktiv linje i
forhold til å etablere sosiale lån, men det blir fremdeles gitt nye lån fremfor bidrag der
man har tro på at klienten skal kunne betjene et slikt lån nå eller i nær framtid.
Gjeldsbrev kreves undertegnet av låntaker.

KONKLUSJON:
Rådmannen tilrår at sosiale lån pålydende kr. 346.886,68 avskrives. Summen til
avskrivning føres ikke i driftsregnskapet, men kun i balansen, og påvirker således
ikke driftsresultatet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
18/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
27.03.2014

ENDELIG BEHANDLING, LOKAL FORSKRIFT - ÅPNING AV JAKT PÅ HJORT
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

89/13
18/14
/

Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

12.12.2013
27.03.2014
03.04.2014

Arkivkode:K46
Saksb.: Espen Carlsen

Arkivsaknr.:13/590

L.nr.: 1988/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Med hjemmel i Naturmangfoldloven nr. 100 av 19.06.2013 § 16, første ledd og
med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt åpnes det for
jakt på hjort i Eidsberg kommune.
2. Minstearealet for tildeling av fellingsrett fastsettes til 15.000 da.
3. Den kommunale målsetningen oppdateres i henhold til administrasjonens forslag
i denne sak.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Høringsbrev med forskrift
Høringssvar fra Østfold fylkeskommune
Høringssvar fra Rakkestad kommune
Høringssvar fra landbrukskontoret, Askim, Spydeberg og Hobøl
Høringssvar fra Eidsberg jeger- og fiskerforening

Eidsberg kommune har vedtatt en forvaltningsplan for hjortevilt og bever i
Formannskapet den 19.03.2013, sak 51/13. Den omfatter en vurdering av
hjortestammen, livsgrunnlaget og foreslår kommunens målsetning med
forvaltningen.
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Med bakgrunn i nevnte sak ble det i Formannskapet den 12.12.2013, sak 89/13
vedtatt å sende en lokal forskrift om åpning av jakt på hjort på høring.
Høringen ble sendt lokale næringsorganisasjoner, lokal jeger og fiskerforening,
fylkesmannen, fylkeskommunen og nabokommuner. Den ble lagt ut på kommunens
hjemmesider og annonsert i lokal avis. Høringsfrist ble satt til 03.02.2014. Det kom
inn 4 høringsuttalelser innen fristen.
Trøgstad kommune vedtok i kommunestyret den 11.02.2014, sak 13/181 en lokal
forskrift med åpning av jakt på hjort i kommunen. Minstearealet for godkjenning av
vald ble 15.000 da.
Østfold fylkeskommune har i samarbeid med kommunene og fylkesmannen
igangsatt et merkeprosjekt og bestandstelling av hjort i fylket for å innhente
kunnskap om hjortebestanden. Resultatene fra dette prosjektet vil fremkomme i
løpet av 3 – 4 år.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Med hjemmel i Naturmangfoldloven nr. 100 av 19.06.2013 § 16, første ledd, kan
vedtak om å tillate høsting av vilt treffes i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst
av vilt (Viltloven). Det settes krav til at høsting bare kan tillates når best tilgjengelig
dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Ved
avgjørelse om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting kan det videre
legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høsting kan ha på det
biologiske mangfoldet for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for
næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på den skade
som arten gjør. Følgende opplysninger skal være kjent og vurdert før forskriften
fastsettes:
•
•
•
•
•

Når ble det registrert dyr i kommunen første gang.
Hvor stor bestand anslåes å være i dag.
Om bestanden er avgrenset til en del av kommunen.
Vurdering av artens/bestandens livsgrunnlag i kommunen.
Kommunens målsetning for utvikling av bestanden.

Nevnte opplysninger er vurdert i den vedtatte forvaltningsplanen for hjortevilt og
bever i Formannskapet 19.09.2013 sak 51/13.
Forskriften gir ikke hjemmel for å vedta at det ikke skal finnes hjort innenfor
kommunens grenser.
Åpning av jakt må fastsettes som forskrift. Kommunen må i henhold til
Forvaltningsloven § 37 sørge for at berørte interesser må forhandsvarsles om saken
og kommunen må påse at saken er tilstrekkelig opplyst før forskrift fastsettes.
Oppsummering av høringsinnspill fra Østfold Fylkeskommune:
Østfold fylkeskommune anbefaler Eidsberg kommune å vente med å åpne for jakt på
hjort til etter at resultatene for fylkets felles hjorteprosjekt foreligger. De anbefaler

Sak 18/14
også at hjorten sees på i en større sammenheng enn en enkelt kommune, og at det
jobbes frem en felles forvaltningsstrategi for flere kommuner.
Oppsummering av høringsinnspill fra teknikk- og naturutvalget i Rakkestad
kommune:
Rakkestad kommune fraråder at det på nåværende tidspunkt åpnes for jakt på hjort I
Eidsberg kommune. Bakgrunnen for dette er at de mener bestanden er for liten og
således at ikke Naturmangfoldlovens intensjoner er nådd. De mener et regionalt
samarbeid mellom kommunene på østsiden av Glomma bør etableres med hensyn
av forvaltning av hjort.
Oppsummering av høringsinnspill fra Eidsberg jeger- og fiskerforening:
De stiller seg positive til åpning av jakt på hjort. Selv om bestanden i dag ikke ansees
som stor mener de det er riktig å komme i gang med et forsiktig uttak av hjort. Dette
nettopp ut fra å forebygge de skader på skog og innmark som grunneierinteressene
utsettes for. De mener videre at det er riktig å igangsette en forsiktig åpning av jakt
på hjort fremfor at kommunen må ta stilling til skadefelling av enkeltindivider.
Skadefelling av hjort er ingen enkel sak.
Foreslått minsteareal gir kommunen handlingsrom innenfor regel om inntil 50 %
handlingsrom å endre minstearealet for uttak av hjort.
Oppsummering av høringsinnspill fra Askim kommune:
De konkluderer med at det er positivt at Eidsberg kommune starter jakt på hjort mens
bestanden fortsatt er liten. Dette for å hindre rask vekst i bestanden med påfølgende
skadeproblematikk. Askim kommune vurderer også å utarbeide kommunale
målsettinger og lage forskrift for å kunne åpne for et forsiktig uttak av jakt på hjort.
De mener videre at foreslått minsteareal er riktig.

KONKLUSJON:
Eidsberg kommune mener at intensjonene og grunnlaget for kunnskap etter
Naturmangfoldloven er tilstrekkelig for at det kan åpnes for et forsiktig uttak av hjort i
kommunen. Det foreslåtte minstearealet på 15.000 da vil også gjøre at det ikke vil
komme mange søknader om felling. Kommunen har ved behov mulighet til årlig å
endre minstearealet med 50 % uten at forskriften endres. Dette gir handlingsrom til å
kunne forvalte en viltart som er i sterk vekst og som utgjør en skade for lokale
næringsutøvere.
Ny forskrift for åpning av jakt på hjort legges til tidligere lokal forskrift om åpning av
jakt på artene elg, rådyr og bever av 28.05.2005. Denne forskriften oppheves og ny
forskrift vedtas og gjøres gjeldende.
Ut fra dette foreslås følgende forskrift:
Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr, bever og hjort i Eidsberg kommune.
1. Det er adgang til jakt etter elg, rådyr, bever og hjort i Eidsberg kommune i
Østfold.
2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til følgende:
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Elg –
Råyr –
Bever Hjort -

Fjella elgforvaltningsområde 1900 da pr. elg i Fjella
Eidsberg for øvrig 1500
300 da
2000 meter vannlengde
15.000 da

3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves tidligere gjeldende
forskrift for adgang til jakt på elg, rådyr og bever av 28.05.2005 i Eidsberg
kommune.

