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Maren J. Hersleth Holsen
Inger Lise Floeng

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

Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss
Monica Berge-Tukh, Knut Olav Sæves og Knut Bergersen

Ordfører Erik Unaas (H) ledet møtet.
Espen A. Volden (H) fremmet forslag om at sak vedrørende Oppgradering av
Festiviteten kino til 3D – settes på saklisten som sak 19/14.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonen v/rådmann Tom-Arne Tørfoss fremmet forslag om at sak
vedrørende Oppfølging av tilsyn med barneverntjenesten i Eidsberg kommune
– settes på saklisten som sak 20/14.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

SAKLISTE
Sak nr. Arkivsaknr.
Tittel
14/14
14/322
FORMANNSKAPET 27.03.14 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER
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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
19/14
14/426
OPPGRADERING AV FESTIVITETEN KINO TIL 3D
20/14
13/141
OPPFØLGING AV TILSYN MED BARNEVERNTJENESTEN I EIDSBERG
KOMMUNE
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14/14
FORMANNSKAPET 27.03.14 - ORIENTERINGER/DRØFTINGER
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Orienteringene tas til etterretning.
Orienteringer/drøftinger:
1. Mysen Idrettspark. Orientering før drøfting v/Knut-Olav B. Sæves.
Vedtekter for stiftelsen delt ut i møtet. Presentasjon vedligger protokollen.
2. Status barnevernet v/barnevernleder Monica Berge-Tukh. Tilsvar til
Fylkesmannen i Østfold vedrørende brudd på tidsfrister vedligger.
Det er gitt en tilleggsorientering med oppdaterte tall og fakta i hovedutvalg for
kultur og oppvekst 25.03.2014. Presentasjonen vedligger protokollen.
3. Status drift – økonomi. Rådmann Tom-Arne Tørfoss informasjon om resultat
2013 og resultat fordelt på virksomhetene - vedligger protokollen.
4. Økonomisk avviksrapport februar 2014. Rådmann Tom-Arne Tørfoss informerer
om driftsresultat i hver virksomhet - vedligger protokollen.
5. Samarbeid regnskap/lønn/skatt i Indre Østfold-regionen. Rådmann Tom-Arne
Tørfoss. Hobøl, Spydeberg, Askim og Eidsberg i ferd med å starte opp
prosjektarbeid for iverksettelse. Først skal Hobøl og Spydeberg behandle saken
politisk. Skatt er planlagt lagt til Askim og regnskap og lønn til Eidsberg.
Brannsamarbeid i 7 kommuner skal til politisk behandling i nær framtid.
Psykososialt kriseteam sammen med Askim er etablert med virkning fra 1. januar
2014. Det bygger på Eidsbergmodellen for kriseteamsamarbeid.
Dokumentsenter felles med Askim er ikke utredet foreløpig.
6. Status strategi kommunens eiendomsforvaltning – Salg og kjøp av eiendommer
v/ Knut Bergersen - vedligger protokollen. Boligsosial handlingsplan legges ut på
høring 01.04.14. hovedmomenter som påvirker eiendomsforvaltningen v/ Øivind
Olafsrud og Per Hermann Bodal.
7. Formannskapet ga sin tilslutning til at det annonseres etter en medarbeider med
tittel Byutvikler i stedet for byplanlegger eller byplansjef som har vært tidligere
arbeidstittel.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

15/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 13.02.14
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 13.02.14 godkjennes.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 13.02.14 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

16/14
TOUR OF NORWAY 2014 - INTERNATIONALT ETAPPERITT PÅ SYKKEL SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
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,-.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
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 behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte 25.03.2014,
sak 10/14:
Rådmannens forslag vedtas.
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17/14
AVSKRIVNING AV SOSIALE LÅN
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Sosiale lån pålydende kr. 346.886.68 vedtas avskrevet.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Sosiale lån pålydende kr. 346.886.68 vedtas avskrevet.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

18/14
ENDELIG BEHANDLING, LOKAL FORSKRIFT - ÅPNING AV JAKT PÅ HJORT
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
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.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
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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 behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

19/14
OPPGRADERING AV FESTIVITETEN KINO TIL 3D
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. Eidsberg formannskap bevilger inntil kr. 130 000,- til teknisk oppgradering av
Festiviteten kino og teknisk utstyr.
2. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
3. Gjenstående etter dette: kr. 220 000,-.
4. Administrasjonen bes invitere næringslivsaktører til samarbeid om prosjektet.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken ble lagt frem i møtet.
Formannskapets behandling:
Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag:
1. Eidsberg formannskap bevilger inntil kr. 130 000,- til teknisk oppgradering av
Festiviteten kino og teknisk utstyr.
2. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
3. Gjenstående etter dette: kr. 220 000,-.
4. Administrasjonen bes invitere næringslivsaktører til samarbeid om prosjektet.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Voldens forslag vedtas.

7
20/14
OPPFØLGING AV TILSYN MED BARNEVERNTJENESTEN I EIDSBERG
KOMMUNE
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. En saksbehandler ved barnevern er innleid fra eksternt firma. Stillingen omgjøres
raskt som mulig til fast tilsetting i Eidsberg kommune og kontrakt med firmaet
opphører. Dette er med på å kunne sikre at lovkrav på områder av
saksbehandlingen som fylkesmannen har gitt oss stramme, spesifikke og korte
frister for oppretting blir ivaretatt på sikt.
2. Finansiering av stillingen skjer ved bruk av midler i 2014 fra det nye forebyggende
tiltaket ved familiesenteret. Tiltaket har ikke helårseffekt i 2014 og totaløkonomisk
blir dette en rimeligere løsning enn å fortsette med kjøp av tjenester. Permanent
finansiering av stillingen innarbeides i økonomi- og handlingsplan 2015-2018.
3. Formannskapet ber hovedutvalg for kultur og oppvekst i neste ordinære møte
vurdere bemanningsressursene i barneverntjenesten. Dette for å sikre at
kommunen oppfyller lovkrav og settes i stand til å lukke fylkesmannens avvik:

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. En saksbehandler ved barnevern er innleid fra eksternt firma. Stillingen omgjøres
raskt som mulig til fast tilsetting i Eidsberg kommune og kontrakt med firmaet
opphører. Dette er med på å kunne sikre at lovkrav på områder av
saksbehandlingen som fylkesmannen har gitt oss stramme, spesifikke og korte
frister for oppretting blir ivaretatt på sikt.
2. Finansiering av stillingen skjer ved bruk av midler i 2014 fra det nye forebyggende
tiltaket ved familiesenteret. Tiltaket har ikke helårseffekt i 2014 og totaløkonomisk
blir dette en rimeligere løsning enn å fortsette med kjøp av tjenester. Permanent
finansiering av stillingen innarbeides i økonomi- og handlingsplan 2015-2018.
3. Formannskapet ber hovedutvalg for kultur og oppvekst i neste ordinære møte
vurdere bemanningsressursene i barneverntjenesten. Dette for å sikre at
kommunen oppfyller lovkrav og settes i stand til å lukke fylkesmannens avvik:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

