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21/14
FORMANNSKAPET - ORIENTERINGER/DRØFTINGER
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Orienteringene tas til etterretning.
Orienteringer/drøftinger:
1. Status drift og økonomi
Oversikt økonomi ved utgangen av mars delt ut i møtet – Vedligger protokollen.
Politikerne gir uttrykk for stor tilfredshet på både rapporteringsrutiner og resultat/
prognose pr. 31.03.14.
2. 17. mai. Borgertoget bør prioriteres av ale politikere. Noen kransenedleggelser er
avtalt med de som har fått ansvaret. Salutt på Høytorp fort dette året. Det blir i år
ulike aktiviteter også på kvelden. Program for dagen er klart og oversendes
snarest.
3. Vennskapskommunebesøk den 15.-18.mai. Program og praktiske forhold er på
plass. Det kommer til sammen 17 gjester fra våre to naboland.
4. IKS’ene. Hvordan sikre god dialog mellom IKS og kommunestyret slik at viktig
informasjon blir gjort kjent og drøftet. Styringsdokumenter og rapporter gjøres
kjent elektronisk for kommunestyrerepresentantene. Med jevne mellomrom
inviteres selskapene til informasjon for kommunestyret. Det gis noe mere plass i
økonomiplan og budsjett for IKS - gjerne med en oppstilling på hva Eidsberg
betaler til de ulike IKS med fordeling av kroner pr. innbygger.
Kort orientering fra Kjetil Igletjern om et møte angående felles brann- og
redningsvesen i Indre Østfold. Mortenstua IKS og Indre Østfold Utvikling IKS er to
andre selskaper hvor det er noen forhold som det jobbes med for tiden. Det skal
avholdes eiermøter før sommerferien.
5. Bredbånd i Eidsberg. Infomøte 27.05.14. Samarbeid med fire kommuner pluss
fylkeskommunen om en felles søknad på statlige midler til bredbåndsatsning.
6. Ny virksomhetsleder ansatt ved familiesenteret. Hege Bakke kommer fra stilling i
Trøgstad og tiltrer 04.08.14.
7. Orientering om status vedrørende salg av Fossum. Det foreligger bud på
eiendommen som kommunene Eidsberg og Askim har akseptert. Det startes
kontraktsforhandlinger med budgiver i nær fremtid.
8. Mysen idrettspark. Det er avholdt møter mellom administrasjon, politisk ledelse
og styret for stiftelsen. Det må tas initiativ slik at veien videre blir avklart for
samarbeid mellom kommune og stiftelse. Dette må være på plass før det vedtas
ny kommunedelplan for kultur og idrett. Administrasjonen bes ta initiativ til møte
med stiftelsen for slik avklaring.
9. Formannskapet informeres i neste møte om parkeringsmuligheter ved kapellet og
i umiddelbar nærhet som resultat av opprustning i området.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
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22/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 27.03.14 godkjennes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 27.03.14 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

23/14
MEDLEMSKAP OG STØTTEOVERFØRINGER TIL SELSKAPER OG
ORGANISASJONER
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
1. Oppdatert oversikt skal følge økonomi- og budsjettdokumenter.
2. Det skilles ikke mellom politiske og administrative støtteordninger.
3. Abonnement på Kommunal Rapport til folkevalgte sies opp, men det tillates at
enkeltrepresentanter fortsatt kan motta tidsskriftet dersom det er ønskelig.
4. I forbindelse med økonomiplanarbeidet vurderes det om det fortsatt skal gis fast
støtte til Askim kulturhus etter 2014.
5. Rådmannen legger fram for formannskapet et oversikt som viser hva som er
økonomisk effekt av vedtatte kutt i medlemskap/støtteordninger i 2014.
Viken Skog
Utmeldes –
Norsk Landbruksrådgivning
Utmeldes –
Utmarkskommunenes Sammenslutning Beholdes –
Momarkedet
Utmeldes Mysenbyen – kutte kr. 100.000,Ikke kutt Toalett Citadell – si opp avtalen
Kutt

Vedtatt med 8 mot 1 stemme
Enstemmig vedtatt
Vedtatt med 6 mot 2 stemmer
Enstemmig vedtatt
Vedtatt med 8 mot 1 stemmer
Enstemmig vedtatt

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.
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Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag:
1. Oppdatert oversikt skal følge økonomi- og budsjettdokumenter.
2. Det skilles ikke mellom politiske og administrative støtteordninger.
Formannskapet voterte over følgende medlemskap og støtteordninger:
Viken Skog
Utmeldes –
Norsk Landbruksrådgivning
Utmeldes –
Utmarkskommunenes Sammenslutning Beholdes –
Momarkedet
Utmeldes Mysenbyen – kutte kr. 100.000,Ikke kutt Toalett Citadell – si opp avtalen
Kutt

Vedtatt med 8 mot 1 stemme
Enstemmig vedtatt
Vedtatt med 6 mot 2 stemmer
Enstemmig vedtatt
Vedtatt med 8 mot 1 stemmer
Enstemmig vedtatt

Formannskapet fremmet følgende omforente forslag:
1. Abonnement på Kommunal Rapport til folkevalgte sies opp, men det tillates at
enkeltrepresentanter fortsatt kan motta tidsskriftet dersom det er ønskelig.
2. I forbindelse med økonomiplanarbeidet vurderes det om det fortsatt skal gis fast
støtte til Askim kulturhus etter 2014.
3. Rådmannen legger fram for formannskapet et oversikt som viser hva som er
økonomisk effekt av vedtatte kutt i medlemskap/støtteordninger i 2014.
Formannskapets vedtak:
Unaas’ forslag vedtas.
Voteringer over medlemskap og støtteordninger vedtas.
Formannskapets omforente forslag vedtas.

24/14
FASTSETTING AV MINSTEAREAL VED TILDELING AV FELLINGSTILLATELSE
PÅ RÅDYR, BEVER OG HJORT 2014
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Minstearealet for tildeling av fellingsrett på hjortevilt og bever i Eidsberg kommune i
2014 vedtas til:
•
•
•

Rådyr, 300 da tellende areal pr fellingsrett.
Hjort, 15.000 da tellende areal pr. fellingsrett.
Bever, 2000 strandmeter tellende lengde pr. fellingsrett.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Minstearealet for tildeling av fellingsrett på hjortevilt og bever i Eidsberg kommune i
2014 vedtas til:
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•
•
•

Rådyr, 300 da tellende areal pr fellingsrett.
Hjort, 15.000 da tellende areal pr. fellingsrett.
Bever, 2000 strandmeter tellende lengde pr. fellingsrett.

Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

25/14
STRATEGISK PLAN FOR KOMMUNENS EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSALG
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Strategisk plan for eiendomsforvaltning i Eidsberg kommune tas til etterretning og
anbefales å være retningsgivende for eiendomsforvaltningen fremover. Planen
med nødvendige vedlegg rulleres årlig i forbindelse med økonomiplanprosessen.
Det forutsettes at det ikke bygges hybelhus på dyrka mark, slik som beskrevet i
kapittel LCC - Eiendomsutvikling på en bærekraftig måte. Det forutsettes at det
ikke bygges hybelhus på dyrka mark, slik som beskrevet i kapittel LCC Eiendomsutvikling på en bærekraftig måte.
2. Eiendomssalg gjennomføres i tråd med anbefalinger fra arbeidsgruppe for salg
av eiendom og etter vedlagte oversikt over salgsobjekter (vedlegg 2). Det
forutsettes at en oppnår tilfredsstillende priser i forhold til takst/verdivurdering.
3. Formannskapet holdes løpende orientert om takster/verdivurderinger og
oppnådde salgspriser.
4. Tidligere anbefaling om riving av Søndre Mysens vei 4 oppheves. Eiendommen
deles, og det areal som i dag er parkeringsplass fradeles. Resterende del av
eiendommen med tilhørende bebyggelse legges ut for salg.
5. Universell utforming av Heggin 1 anbefales. Delprosjekt 1 legges fram for endelig
vurdering i forbindelse med økonomiplan for 2015 - 2020.
6. Som saksordfører til kommunestyrebehandlingen velges Anne Borger Mysen (H).

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:

1.
2.
3.
4.
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Strategisk plan for eiendomsforvaltning i Eidsberg kommune tas til etterretning og
anbefales å være retningsgivende for eiendomsforvaltningen fremover. Planen
med nødvendige vedlegg rulleres årlig i forbindelse med økonomiplanprosessen.
Eiendomssalg gjennomføres i tråd med anbefalinger fra arbeidsgruppe for salg
av eiendom og etter vedlagte oversikt over salgsobjekter (vedlegg 2).
Tidligere anbefaling om riving av Søndre Mysens vei 4 oppheves. Eiendommen
deles, og det areal som i dag er parkeringsplass fradeles. Resterende del av
eiendommen med tilhørende bebyggelse legges ut for salg.
Universell utforming av Heggin 1 anbefales. Delprosjekt 1 legges fram for endelig
vurdering i forbindelse med økonomiplan for 2015 - 2020.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende tillegg punkt 1 til hovedutvalg for
miljø og teknikks innstilling:
Det forutsettes at det ikke bygges hybelhus på dyrka mark, slik som beskrevet i
kapittel LCC - Eiendomsutvikling på en bærekraftig måte.
Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 til hovedutvalg for
miljø og teknikks innstilling:
Søndre Mysensvei 4 rives. Det tilrettelegges for parkering av bil og sykkel når huset
er revet.
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 til
hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Som saksordfører til kommunestyrebehandlingen velges Anne Borger Mysen (H).
Votering:
Det ble votert punktvis.
Koth-Norbyes tilleggsforslag hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 1
vedtas med 7 mot 2 stemmer (2H).
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Igletjerns forslag til nytt punkt 4 ble forkastet med 8 mot 1 stemme (AP).
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Unaas’ forslag til nytt punkt 6 til hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling med Koht-Norbyes endringsforslag punkt
1 vedtas med 7 mot 2 stemmer.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 2 og 3 vedtas enstemmig.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 4 vedtas med 8 mot 1 stemme.
Unaas’ forslag til nytt punkt 6 vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
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Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende ny setning 2 og 3 til punkt 1:
Det forutsettes at det ikke bygges hybelhus på dyrka mark, slik som beskrevet i
kapittel LCC. Eiendomsutvikling på en bærekraftig måte.
Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende tillegg til punkt 2:
Det forutsettes at en oppnår tilfredsstillende priser i forhold til takst/verdivurdering.
Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 (rådmannens
forslag 3 og 4 blir nytt punkt 4 og 5):
Formannskapet holdes løpende orientert om takster/verdivurderinger og oppnådde
salgspriser.
Votering:
Det ble votert alternativt over Holenes forslag punkt 1 og 2.
Rådmannens forslag punkt 1 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer (SP, AP og Krf) som
ble avgitt for Holenes endringsforslag.
Rådmannens forslag punkt 2 med Holenes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Holenes forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 3 ble vedtatt som nytt punkt 4 med 6 mot 2 stemmer
(2AP).
Rådmannens forslag punkt 4 ble vedtatt som nytt punkt 5.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling i møte 06.05.2014, sak 31/14:
Rådmannens forslag punkt 1 vedtas.
Rådmannens forslag punkt 2 med Holenes tilleggsforslag vedtas.
Holenes forslag nytt punkt 3 vedtas.
Rådmannens forslag punkt 3 og 4 vedtas som nytt punkt 4 og 5.

26/14
AVHENDING AV UTBYGGINGSOMRÅDER TIL BOLIGFORMÅL
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Område benevnt Opsahlåsen nordøst takseres og legges ut for salg.
Detaljregulering pålegges kjøper/utbygger. I salgsprospekt tydeliggjøres også at
det vil bli stilt krav om utbyggingsavtale i samsvar med vedtak i kommunestyresak
18/07.
2. Etter at Opsahlåsen er solgt, legges Susebakkeåsen ut for salg. Spørsmålet om
regulering skal skje i kommunal regi, eller om området skal selges uregulert
avgjøres når saken blir aktualisert. Krav om utbyggingsavtale, ref. punkt 1 vil ligge
som premiss.
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3. Utvikling og salg av Sørlifeltet stilles foreløpig i bero. Området diskuteres videre i
sammenheng med kommuneplan.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Område benevnt Opsahlåsen nordøst takseres og legges ut for salg.
Detaljregulering pålegges kjøper/utbygger. I salgsprospekt tydeliggjøres også at
det vil bli stilt krav om utbyggingsavtale i samsvar med vedtak i kommunestyresak
18/07.
2. Etter at Opsahlåsen er solgt, legges Susebakkeåsen ut for salg. Spørsmålet om
regulering skal skje i kommunal regi, eller om området skal selges uregulert
avgjøres når saken blir aktualisert. Krav om utbyggingsavtale, ref. punkt 1 vil ligge
som premiss.
3. Utvikling og salg av Sørlifeltet stilles foreløpig i bero. Området diskuteres videre i
sammenheng med kommuneplan.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte 06.05.2014,
sak 32/14:
Rådmannens forslag vedtas.

27/14
HØRING - HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEIER OG KOLLEKTIVTRANSPORT
2015 - 2018
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Gang- og sykkelveier må fortsatt ha et særlig fokus. Behovet for å prioritere
utbygging av gang- og sykkelveier langs fylkesveger er stort. Kommunen har 4
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grender i tillegg til Mysen sentrum. Grendene bindes i all hovedsak sammen med
fylkesveger, og flere av veistrekningene er skolevei for barn og unge. Med
økende trafikkmengde ønsker vi økt fokus på trafikksikkerhet, forebyggende
folkehelsearbeid og økt utbygging av gang- og sykkelvei langs flere av
fylkesvegene i kommunen. Vi har tidligere bedt Statens vegvesen starte arbeidet
med regulering og grunnerverv på E18/fv128 Ramstad – Hærland kirke og rv22
Mysen bro – Trømborg nord.
Kostnadene ved å bygge g/s etter dagens normer er svært høy. Statens Vegvesen
og kommunene må også gå i dialog om enklere standard på enkelte g/s-traseer.
Eidsberg kommune blir svært gjerne med på et slikt prøveprosjekt.
2. Kollektivtilbud(både til Osloområdet og Ytre Østfold):
• Vi ser positivt på at det forsøkes etablert et nytt regionalt busstilbud ved at det
etableres en ringrute Sarpsborg-Rakkestad-Mysen-Askim-Skiptvet-Sarpsborg.
•

Fortsatt er det ønske om å utrede et persontrafikktilbud med jernbane til
Nedre Glomma. (Mysen – Rakkestad – Sarpsborg). Eidsberg kommune
ber/henstiller Østfold fylkeskommune om å be NSB persontrafikk vurdere å
gjenopprette ruten, og vi er også positive til mulighetsstudien gjort av
Glommabanen AS.

•

Vi ønsker å styrke kollektivtilbudet til Oslo – både med buss og jernbane. NSB
bør utrede halvtimes avganger på østre linje, og Østfold fylkeskommune bes
være en pådriver for fortsatt buss til Oslo langs E18. Også buss til Oslo via
Trøgstad og Fetsund bør utredes.

•

Vi ser fram til at billettsystemet Sømløst Sør vil forenkle og forbedret
kollektivtilbudet for pendlere til Osloområdet.

•

Parkeringsforholdene for pendlere bør utbygges og bedres i tråd med at vi
ønsker en økt satsing på kollektivtrafikk. Det må satses på gode
parkeringsforhold både for bil og sykkel. Jernbaneverket må ha ansvaret for
slike etableringer, som ved Mysen stasjon bør skje parallelt med den
pågående moderniseringen.

3. Mysen er eneste by i Østfold uten kollektivterminal. Dagens situasjon er svært lite
tilfredsstillende, både for de reisende og for transportselskapene, og det er
nødvendig med en satsing i samarbeid med flere aktører. Avsetningene på
Statens Vegvesens handlingsplan må sikres.
4. Det er ikke akseptabelt at overskridelsen ved bygging av ny vei VammaRingnesdalen på Fv 115 i Askim skal dekkes ved bruk av sideveismidler fra
Eidsberg. Dette anlegget ble prioritert som en del av E-18-utbyggingen etter at
avkjørselen til Spydeberg falt ut. Det er feil at kommunene i Indre Østfold må
dekke overskridelser på et anlegg som ikke skulle inngått som sidevegstiltak.
5. Tiltak for å øke trafikksikkerheten ved f.v. 700 i Hærland (Hærland skole –
Nortura) må prioriteres.

11
6. Det vises for øvrig til Eidsberg kommune sin høringsuttalelse i 2013 vedrørende
«Handlingsprogrammet for fylkesveger og kollektivtransport 2014-17».

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Gang og sykkelveier må fortsatt ha et særlig fokus. Behovet for å prioritere
utbygging av gang- og sykkelveier langs fylkesveger er stort. Kommunen har 4
grender i tillegg til Mysen sentrum. Grendene bindes i all hovedsak sammen med
fylkesveger, og flere av veistrekningene er skolevei for barn og unge. Med
økende trafikkmengde ønsker vi økt fokus på trafikksikkerhet, forebyggende
folkehelsearbeid og økt utbygging av gang- og sykkelvei langs flere av
fylkesvegene i kommunen.
2. Kollektivtilbud(både til Osloområdet og Ytre Østfold):
• Vi ser positivt på at det forsøkes etablert et nytt regionalt busstilbud ved at det
etableres en ringrute Sarpsborg-Rakkestad-Mysen-Askim-Skiptvet-Sarpsborg.
• Fortsatt er det ønske om å utrede et persontrafikktilbud med jernbane til
Nedre Glomma.
• Vi ønsker et fortsatt fokus på kollektivtilbudet til Oslo. Det bør være mulig å ha
tilfredsstillende buss- og togtilbud for de som pendler til Osloområdet.
Tilknytning til Ruters billettsystem ville forenklet og forbedret kollektivtilbudet
for pendlere til Osloområdet.
• Parkeringsforholdene for pendlere bør utbygges og bedres i tråd med at vi
ønsker en økt satsing på kollektivtrafikk. Det må satses på gode
parkeringsforhold både for bil og sykkel.
3. Kollektivterminal i Mysen. Dagens situasjon er lite tilfredsstillende, både for de
reisende og for busselskapene, og det er nødvendig med en satsing i samarbeid
med Jernbaneverket og Statens Vegvesen.
4. Overskridelsen ved bygging av ny vei Vamma-Ringnesdalen på Fv 115 i Askim
må ikke dekkes ved bruk av sideveismidler. Dette anlegget ble prioritert som en
del av E-18-utbyggingen etter at avkjørselen til Spydeberg falt ut. Det er feil at
kommunene i Indre Østfold må dekke overskridelser på et anlegg som ikke skulle
inngått som sidevegstiltak.
5. Det vises for øvrig til Eidsberg kommune sin høringsuttalelse i 2013 vedrørende
«Handlingsprogrammet for fylkesveger og kollektivtransport 2014-17»
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
David Koht-Norbye (SP) fremmet forslag om at siste del av siste setning i punkt
2, kulepunkt 2, i hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling strykes:
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F og vi er også positive til mulighetsstudien gjort av Glommabanen AS.
Votering:
Det ble først votert over Koht-Norbyes endringsforslag til punkt 2, kulepunkt 2 som
ble forkastet med 5 mot 4 stemmer (2SP og 2Krf).
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling punkt 1, 2 (kulepunkt 1, 3, 4 og 5), 3, 4, 5
og 6 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling i møte 06.05.2014, sak 38/14:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Jens Tore Holene (SP) fremmet forslag om at rådmannens forslag vedtas med
følgende endringer:
Punkt 2 endres til:
Kollektivtilbud:
• Det er positivt at fylkeskommunen behandler regionale og fylkeskryssende
busstilbud i Indre Østfold på en grundig måte. Vi vil understreke viktigheten av at
fylkeskommunen tar ansvar for busstilbudet for fylkets innbyggere, også det som
krysser fylkesgrensene. Vi vil her særlig understreke viktigheten av linje 9 mellom
Indre Østfold og Oslo.
• Alle deler av kollektivtilbudet er viktig. I en prioritering er det imidlertid viktigere å
opprettholde et velfungerende tilbud fremfor å prøve ut nye ruter. Hvis omfanget
av det nye rutetilbudet må reduseres noe for å opprettholde pendlertilbudet på
linje 9, mener vi det er en riktig prioritering.
• For å få på plass et permanent tilbud fra 2015 mellom Indre Østfold og Oslo, om
mulig også mot Värmland, bør tettere kontakt både med Ruter og andre
trafikkselskap på norsk og svensk side prioriteres.
• Kommunen ønsker å videreføre dialogen med fylkeskommunen om
kollektivtilbudet i Indre Østfold.
Nytt punkt 5 (rådmannens forslag punkt 5 blir nytt punkt 6):
Tiltak for å øke trafikksikkerheten ved f.v. 700 i Hærland (Hærland skole – Nortura)
må prioriteres.
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende endringsforslag (endringer i
kursiv):
1. Gang- og sykkelveier må fortsatt ha et særlig fokus. Behovet for å prioritere
utbygging av gang- og sykkelveier langs fylkesveger er stort. Kommunen har 4
grender i tillegg til Mysen sentrum. Grendene bindes i all hovedsak sammen med
fylkesveger, og flere av veistrekningene er skolevei for barn og unge. Med
økende trafikkmengde ønsker vi økt fokus på trafikksikkerhet, forebyggende
folkehelsearbeid og økt utbygging av gang- og sykkelvei langs flere av
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fylkesvegene i kommunen. Vi har tidligere bedt Statens vegvesen starte arbeidet
med regulering og grunnerverv på E18/fv128 Ramstad – Hærland kirke og rv22
Mysen bro – Trømborg nord.
Kostnadene ved å bygge g/s etter dagens normer er svært høy. Statens
Vegvesen og kommunene må også gå i dialog om enklere standard på enkelte
g/s-traseer. Eidsberg kommune blir svært gjerne med på et slikt prøveprosjekt.
2. Kollektivtilbud(både til Osloområdet og Ytre Østfold):
• Vi ser positivt på at det forsøkes etablert et nytt regionalt busstilbud ved at det
etableres en ringrute Sarpsborg-Rakkestad-Mysen-Askim-Skiptvet-Sarpsborg.
•

Fortsatt er det ønske om å utrede et persontrafikktilbud med jernbane til
Nedre Glomma. (Mysen – Rakkestad – Sarpsborg). Eidsberg kommune
ber/henstiller Østfold fylkeskommune om å be NSB persontrafikk vurdere å
gjenopprette ruten, og vi er også positive til mulighetsstudien gjort av
Glommabanen AS.

•

Vi ønsker å styrke kollektivtilbudet til Oslo – både med buss og jernbane. NSB
bør utrede halvtimes avganger på østre linje, og Østfold fylkeskommune bes
være en pådriver for fortsatt buss til Oslo langs E18. Også buss til Oslo via
Trøgstad og Fetsund bør utredes.

•

Vi ser fram til at billettsystemet Sømløst Sør vil forenkle og forbedret
kollektivtilbudet for pendlere til Osloområdet.

•

Parkeringsforholdene for pendlere bør utbygges og bedres i tråd med at vi
ønsker en økt satsing på kollektivtrafikk. Det må satses på gode
parkeringsforhold både for bil og sykkel. Jernbaneverket må ha ansvaret for slike
etableringer, som ved Mysen stasjon bør skje parallelt med den pågående
moderniseringen.

3. Mysen er eneste by i Østfold uten kollektivterminal. Dagens situasjon er svært lite
tilfredsstillende, både for de reisende og for transportselskapene, og det er
nødvendig med en satsing i samarbeid med flere aktører. Avsetningene på
Statens Vegvesens handlingsplan må sikres.
4. Det er ikke akseptabelt at overskridelsen ved bygging av ny vei VammaRingnesdalen på Fv 115 i Askim skal dekkes ved bruk av sideveismidler fra
Eidsberg. Dette anlegget ble prioritert som en del av E-18-utbyggingen etter at
avkjørselen til Spydeberg falt ut. Det er feil at kommunene i Indre Østfold må
dekke overskridelser på et anlegg som ikke skulle inngått som sidevegstiltak.
5. Det vises for øvrig til Eidsberg kommune sin høringsuttalelse i 2013 vedrørende
«Handlingsprogrammet for fylkesveger og kollektivtransport 2014-17».
Votering:
Det ble først votert over Borger Mysens forslag punkt 1, 3, 4 og 5 som ble enstemmig
vedtatt.
Det ble deretter votert alternativt mellom Borger Mysens og Holenes forslag til punkt
2.

14
Borger Mysens forslag til punkt 2 ble vedtatt med 7 mot 1 stemme som ble avgitt for
Holenes forslag (SP).
Holenes forslag til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling i møte 06.05.2014, sak 38/14:
Borger Mysens forslag punkt 1-5 vedtas.
Holenes forslag nytt punkt 5 vedtas og Borger Mysens forslag punkt 5 blir nytt punkt
6.

28/14
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR CAFE FRIKVARTER INNSKRENKING AV SKJENKEBEVILLING - MELDING
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Meldingen tas til etterretning.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Meldingen tas til etterretning.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

29/14
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BERTHA`S
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
I medhold av alkoholloven av 17.12.04 nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr. 27,
alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, punkt 15a), foreslås:
Skjenkebevilling:
1. Bertha’s gis skjenkebevilling.
2. Som bevillingshaver godkjennes Bertha’s v/Bertha Kristin Johansen.
3. Som h.h.v. styrer og stedfortreder godkjennes Bertha Kristin Johansen og Emma
Maria Johansen med forbehold om bestått kunnskapsprøve for alkoholloven.
4. Det gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 for skjenkelokalet og
avgrenset område uteservering i.h.t. gjeldende skjenketider.
Skjenketid – aldersgrenser:
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5. Skjenketiden settes i.h.t. retningslinjene til kl. 02.00 for alminnelig skjenking og for
skjenking til sluttede/lukkede selskaper til skjenkelokalet. For skjenking på
uteservering vises til alkoholpolitiske retningslinjer.
6. For skjenking av gruppe 1 og 2 settes aldersgrensen til 18 år.
Vilkår:
7. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer, punkt 12, settes det krav om vakter
godkjent av politiet fra kl. 22.00, for særskilte arrangementer uansett
aldersgrense og ukedag.
8. I medhold av alkoholforskriftens § 8 skal innehavere av skjenkebevilling føre
internkontroll med den virksomhet som drives i.h.t. bevillingen, alkoholloven og
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Frist for å dokumentere slik
internkontroll settes til 15.06.14.
9. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 16) skal bevillingsgebyr på kr.
4 100,- innbetales. Frist for innbetaling settes til 30.05.14.
10. Skjenkebevillingen gjelder t.o.m. 30.06.16.
11. Endelig godkjenning gis etter befaring med bevillingshaver og
bevillingsmyndigheten.
12. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28
innen 3 uker etter mottatt vedtak, jfr. § 29.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
I medhold av alkoholloven av 17.12.04 nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr. 27,
alkoholpolitiske retningslinjer for Eidsberg kommune, punkt 15a), foreslås:
Skjenkebevilling:
1. Bertha’s gis skjenkebevilling.
2. Som bevillingshaver godkjennes Bertha’s v/Bertha Kristin Johansen.
3. Som h.h.v. styrer og stedfortreder godkjennes Bertha Kristin Johansen og Emma
Maria Johansen med forbehold om bestått kunnskapsprøve for alkoholloven.
4. Det gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 for skjenkelokalet og
avgrenset område uteservering i.h.t. gjeldende skjenketider.
Skjenketid – aldersgrenser:
5. Skjenketiden settes i.h.t. retningslinjene til kl. 02.00 for alminnelig skjenking og for
skjenking til sluttede/lukkede selskaper til skjenkelokalet. For skjenking på
uteservering vises til alkoholpolitiske retningslinjer.
6. For skjenking av gruppe 1 og 2 settes aldersgrensen til 18 år.
Vilkår:
7. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer, punkt 12, settes det krav om vakter
godkjent av politiet fra kl. 22.00, for særskilte arrangementer uansett
aldersgrense og ukedag.
8. I medhold av alkoholforskriftens § 8 skal innehavere av skjenkebevilling føre
internkontroll med den virksomhet som drives i.h.t. bevillingen, alkoholloven og
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Frist for å dokumentere slik
internkontroll settes til 15.06.14.
9. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 16) skal bevillingsgebyr på kr.
4 100,- innbetales. Frist for innbetaling settes til 30.05.14.
10. Skjenkebevillingen gjelder t.o.m. 30.06.16.
11. Endelig godkjenning gis etter befaring med bevillingshaver og
bevillingsmyndigheten.
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12. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28
innen 3 uker etter mottatt vedtak, jfr. § 29.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

