EIDSBERG KOMMUNE

Møteprotokoll
for
Formannskap
Møtedato: 18.09.2014
Møtested: Mysebu
Møtetid: 15:00

Til stede

Medlemmer:
Berit Langnes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik
Mortvedt, Kjetil Igletjern, Liv Hjørdis Bleie Berger, Maren J. Hersleth
Holsen, Marit Synnøve Skjeppe, Øivind Tønnes Reymert
Varamedlemmer:

Forfall
Administrasjonen Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss
Dessuten møtte:

Knut-Olav B. Sæves, Knut Bergersen og Tore Ånesland

Før møtet ble formannskapet orientert om:
1. Daglig leder Berit Albrecht orienterte om Mysebu som er et ankomsttransittmottak der
alle enslige mindreårige kommer til Mysen som første oppholdssted i Norge. Det er ca.
50 ansatte og for tiden ca. 80 ungdommer på Mysebu. De fleste ungdommene som er
der nå er fra Eritrea.
2. Styreleder Osmund Ueland orienterte om Glommabanen.
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om å sette følgende tilleggssaker på saklisten og
som ble enstemmig vedtatt:
14/61
14/62
14/63

Nes Lenseteater – Søknad om økonomisk tilskudd til teaterforestilling om Thea
Foss
Søknad om reduserte kommunale avgifter – Slitu IF
13/8 – Gislingrud – Erverv av areal

Etter forslag fra ordfører Erik Unaas ble møtet lukket i medhold av kommunelovens § 31 og
offentlighetslovens § 23.1 under behandling av sak 14/63.
Ordfører Erik Unaas fremmet forslag om å behandle sak 14/59 – Kostnadsgrense for
tilkobling til offentlig avløpsnett først.
Forslaget ble enstemmige vedtatt.

Øivind T. Reymert (Krf) søkte om og fikk innvilget permisjon f.o.m. behandling av sak
14/57.

Saksliste
Saksnr

Tittel

14/50

Orienteringer/drøftinger - Formannskapet

14/51

Godkjenning av møteprotokoll - Formannskapets møte 12.06.14

14/52

Godkjenning av møteprotokoll - Formannskapets møte 30.06.14

14/53

Høgskoletilbud høsten 2014. Melding

14/54

Kommune- og fylkestingsvalget 2015 - Fastsetting av valgdag

14/55

Rasismefri sone

14/56

Stiftelsen Mysen idrettspark - invitasjon til samarbeid

14/57

Avklaring - Skolestrukturutredning i Eidsberg kommune

14/58

Brannutredning Indre Østfold - Indre Østfold Brann og redning IKS

14/59

Kostnadsgrense for tilkobling til offentlig avløpsnett

14/60

Kirkeby Grendehus - søknad om økonomisk bidrag

14/61

Nes Lenseteater - Søknad om økonomisk tilskudd til teaterforestilling om Thea
Foss

14/62

Søknad om reduserte kommunale avgifter - Slitu IF

14/63

13/8 - Gislingrud - Erverv av areal
U.off. Offl. § 23.1

14/50: Orienteringer/drøftinger - Formannskapet
Status drift – økonomi
Status – Tomtesalg
Innbygger- og næringslivstrefdshetsundersøkelse
Stedlig kontroll – Skatteoppkreverkontoret – Vedligger
Status – Reguleringsplan skytebane Nordskogen – Skriv fra Fylkesmannen i Østfold
vedligger
6. Årsmelding/årsregnskap 2012/2013 fra Kirkelig Fellesråd - Vedligger
1.
2.
3.
4.
5.

Formannskapets behandling:
1. Virksomhetsleder Tore Ånesland orienterte om status på prosjektene med VA:
Utbygginger og oppgradering, samt innledning til sak 14/59: Kostnadsgrense for
tilkobling til offentlig avløpsnett. Presentasjonen vedlegges protokollen.
2. Status drift - økonomi v/rådmann Tom-Arne Tørfoss. Økonomisk rapport pr. august ble
delt ut i møtet og vedlegges protokollen.
3. Status - Tomtesalg v/ordfører Erik Unaas (H). Utlyste tomter er solgt. Flere eiendommer
er klare/gjøres klare for salg.
4. Innbygger- og næringslivstilfredshetsundersøkelse v/rådmann Tom-Arne Tørfoss.
Innhentede prisanslag for undersøkelse innbyggertilfredshet viser:
600-1000 intervjuer av innbyggere
Ca. 300 næringsaktører

5.

6.
7.
8.
9.

ca. kr. 150.000,ca. kr. 100.000,-

Formannskapet ber administrasjonen om en politisk sak til behandling til neste
møterunde. Det er viktig at også frivilligheten spørres ved gjennomføring av eventuell
undersøkelse.
Stedlig kontroll - Skatteoppkrever - v/rådmann Tom-Arne Tørfoss. Ingen merknader ved
siste rapport. Rapporten vedlegges protokollen. 2016 kan være et mulig tidspunkt for
statliggjøring av skatteinnkreving, men dette er en prosess som bare såvidt har startet og
kommer til politisk behandling senere.
Status - Reguleringsplan skytebane Nordskogen.
Årsmelding/årsregnskap 2012/2013 fra Kirkelig Fellesråd.
TV-aksjonen 19.10.14. Oppstartsmøte på Betania 26.09.14. Formannskapet oppfordres
til å stille som bøssebærere.
Henvendelse fra Stiftelsen Fyrlykta hvor de ber om synspunkter på mulig etablering av
bofellesskap i Eidsberg.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/51: Godkjenning av møteprotokoll - Formannskapets møte 12.06.14
Rådmannens forslag:
Protokoll fra formannskapets møte 12.06.14 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/52: Godkjenning av møteprotokoll - Formannskapets møte 30.06.14
Rådmannens forslag:
Protokoll fra formannskapets møte 30.06.14 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/53: Høgskoletilbud høsten 2014. Melding
Rådmannens forslag:
Meldingen tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/54: Kommune- og fylkestingsvalget 2015 - Fastsetting av valgdag
Rådmannens forslag:
1. Kommune- og fylkestingsvalget 2015 avholdes også søndag 13.09.15.
2. Kommune- og fylkestingsvalget 2015 avholdes i ett stemmested – Eidsberghallen – for
hele kommunen.
3. Valgstyret fastsetter stemmetider for søndag 13.09. og mandag 14.09.15.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets ehandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/55: Rasismefri sone
Rådmannens forslag:
1. Eidsberg kommune inngår ikke kontrakt med Norsk Folkehjelp om Rasismefri Sone.
2. Kommunen har som arbeidsgiver lenge vært opptatt av inkludering og toleranse og har
dette som viktige elementer i egen arbeidsgiverpolitikk.
3. En erfarer at det er stor bevissthet på temaene diskriminering og likestilling og det
arbeides aktivt med å fremme verdier og holdninger som bidrar til en positiv utvikling på
dette viktige området.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/56: Stiftelsen Mysen idrettspark - invitasjon til samarbeid
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Eidsberg kommune skal gjennom en utvidet styringsgruppe lede arbeidet med å
planlegge, utvikle og oppgradere kommunens idrettsanlegg, inkl. Mysen idrettspark.

2. Mysen Idrettspark skal eies av Eidsberg kommune.
3. Forslaget som er fremlagt av Stiftelsen Mysen Idrettspark avvises som helhetlig konsept,
men styringsgruppen, jfr ledd 1, utreder hvordan man kan imøtekomme de akutte
anleggsbehovene i kommunen.
4. Lokalisering av et fremtidig folkebad vedtas av kommunestyret gjennom behandlingen av
kommuneplanens arealdel.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) fremmet følgende forslag til nytt punkt 5 til
hovedutvalg for kultur og oppveksts flertallsinnstilling:
Styringsgruppa skal ta utgangspunkt i ønskene fra idretten, gjennom konseptet SMIP har lagt
frem, men vurdere dette opp mot kommunens behov, kostnader, finansiering og
nødvendige prioriteringer.
Styringsgruppa skal samtidig, i samarbeid med styringsgruppa for by- og sentrumsplanen og
kommuneplanen, gjøre en vurdering av lokalisering for fremtidig svømmehall.
Liv H.B. Berger (SP) fremmet rådmannens forslag.
Votering:
Bergers forslag ble forkastet med 7 mot 1 stemme (SP).
Hersleth Holsens forslag til nytt punkt 5 til hovedutvalg for kultur og oppveksts
flertallsinnstilling ble forkastet med 5 mot 3 stemmer (2H og V).
Hovedutvalg for kultur og oppveksts flertallsinnstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme (SP).
Formannskapets innstilling med 8 mot 1 stemme:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts flertallsinnstilling vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/57: Avklaring - Skolestrukturutredning i Eidsberg kommune
FORMANNSKAPETS INNSTILLING MED 5 MOT 3 STEMMER:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Vedtakene fra kommunestyremøtet 13.12.13 og hovedutvalg for kultur og oppvekst
25.03.14 opprettholdes.
2. Administrasjonen avklarer med referansegruppen behov for vurderinger og korrigering
av tilbudet og valg av leverandør.

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
Med utgangspunkt i de signalene som har kommet fra regjeringen ber rådmannen om en
avklaring på hvorvidt prosessen skal kjøres nå som planlagt, eller om den skal avvikles i
påvente av en eventuell kommunesammenslåing.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Liv H.B. Berger (SP) fremmet følgende forslag:
1. Vedtakene fra kommunestyremøtet 13.12.13 og hovedutvalg for kultur og oppvekst
25.03.14 opprettholdes.
2. Administrasjonen avklarer med referansegruppen behov for vurderinger og korrigering
av tilbudet og valg av leverandør.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling og Bergers
forslag.
Bergers forslag ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer (3H).
Formannskapets innstilling med 5 mot 3 stemmer:
Bergers forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst ber administrasjonen legge frem et notat til
kommunestyret 25.09.14 om hvordan de kan legge fram en sak om skolepolitikken i Eidsberg
innen 01.03.15.
Opprinnelig forslag fra David Koht-Norbye (SP) vedlegges protokollen og følger saken.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling:
Hovedutvalgets forslag vedtas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/58: Brannutredning Indre Østfold - Indre Østfold Brann og redning IKS
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
·
·
·

·
·

Eidsberg kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning
IKS, med oppstartdato 1. mai 2015.
Eidsberg kommune legger til grunn vedlagte forslag til budsjettrammer for Indre Østfold
Brann og Redning IKS, som fremkommer i prosjektrapporten.
Eidsberg kommune velger Erik Unaas og Kjetil Igletjern som faste medlemmer i
representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som varamedlemmer velges
henholdsvis Maren Hersleth Holsen og David Koht-Norbye.
Eidsberg kommune ber valgkomiteen komme med innstilling om styresammensetning, til
behandling i representantskapsmøte 24. oktober.
Eidsberg kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med
representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef.
Ansettelsen skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS.

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
·
·
·

·
·

Eidsberg kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning
IKS, med oppstartdato 1. mai 2015.
Eidsberg kommune legger til grunn vedlagte forslag til budsjettrammer for Indre Østfold
Brann og Redning IKS, som fremkommer i prosjektrapporten.
Eidsberg kommune velger ………. og ………. som faste medlemmer i representantskapet
for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som varamedlemmer velges henholdsvis …….…
og ………..
Eidsberg kommune ber valgkomiteen komme med innstilling om styresammensetning, til
behandling i representantskapsmøte 24. oktober.
Eidsberg kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med
representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef.
Ansettelsen skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag til kulepunkt 3:
Eidsberg kommune velger ordfører Erik Unaas (H) og opposisjonsleder Kjetil Igletjern (AP)
som faste medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som
varamedlemmer velges henholdsvis varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) og
opposisjonspolitiker David Koht-Norbye (SP).

Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag med Unaas' forslag til kulepunkt 3 vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Hovedutvalg for miljø og teknikk fremmet forslag om at saken utsettes.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Saken utsettes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/59: Kostnadsgrense for tilkobling til offentlig avløpsnett
FORMANNSKAPETS VEDTAK MED 7 MOT 2 STEMMER:
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis der tilknytning kan skje for en
kostnad for eier på inntil 2G per boenhet (der G er folketrygdens grunnbeløp).
2. For eiendommer med flere boenheter på samme gårds- og bruksnummer, der felles
privat avløpsanlegg ville ha vært et reelt alternativ, kan pålegg om tilknytning til offentlig
avløpsnett gis der tilknytning kan skje for en kostnad for eier på inntil 1,5G per boenhet
(der G er folketrygdens grunnbeløp). Administrasjonen vil gjøre en individuell vurdering
av hvert enkelt tilfelle.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Kjetil Igletjern (AP) fremmet forslag om at saken oversendes kommunestyret uten
innstilling.
Votering:
Det ble votert alternativt for Igletjerns forslag og hovedutvalg for miljø og teknikks
innstilling.
Igletjerns forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (SP og H) som ble avgitt for hovedutvalg
for miljø og teknikks innstilling.
Formannskapets vedtak med 7 mot 2 stemmer:

Igletjerns forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Kristian Berger (H) fremmet følgende forslag:
1. Anleggsbidrag skal prinsippielt ikke overstige alternativ kostnad ved å etablere godkjent
minirenseanlegg.
2. For å forenkle administrasjonens forvaltning av punkt 1 fastsettes egenandel til 1G for
eiendom med 1 boenhet, og ytterligere 0,3G pr. boenhet ved flere boenheter pr. samme
gårds- og bruksnummer.
Dette vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28. I medhold av samme lovs
§29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel om vedtak.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Bergers forslag.
Bergers forslag ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer (2Krf og H)
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Bergers forslag vedtas med 5 mot 3 stemmer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/60: Kirkeby Grendehus - søknad om økonomisk bidrag
Rådmannens forslag:
1. Eidsberg kommune gir kr. 50 000,- i bidrag til Kirkeby Grendehus.
2. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
3. Gjenstående etter dette: kr. 56 500,-.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/61: Nes Lenseteater - Søknad om økonomisk tilskudd til teaterforestilling om Thea Foss
FORMANNSKAPETS VEDTAK MED 6 MOT 2 STEMMER:
1. Tiltaket støttes med kr. 10.000,- i 2014 og tilsvarende i 2015.
2. Tiltaket finansieres over formannskapets disposisjonskonto.
3. Gjenstående etter dette: kr. 46.500,-.

Rådmannens forslag:
Saken ble fremlagt i møte.
Formannskapets behandling:
Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) fremmet følgende forslag:
1. Tiltaket støttes med kr. 10.000,- i 2014 og tilsvarende i 2015.
2. Tiltaket finansieres over formannskapets disposisjonskonto.
3. Gjenstående etter dette: kr. 46.500,-.
Votering:
Hersleth Holsens forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer (2H).
Formannskapets vedtak med 6 mot 2 stemmer:
Hersleth Holsens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/62: Søknad om reduserte kommunale avgifter - Slitu IF
FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. Saken sendes tilbake til hovedutvalg for miljø og teknikk som det organet som har
kompetanse til å realitetsbehandle saken.
2. Om resultatet av behandlingen resulterer i avslag på søknaden fra Slitu IF, åpner
formannskapet for å vurdere om Slitu IF kan støttes ved at kommunen dekker hele/deler
av det ekstraordinært høye avløpsgebyret.

Rådmannens forslag:
Eidsberg kommune følger forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt av kommunestyret
18.06.2009. Eidsberg kommune kan ikke fravike egne vedtak og gitte forskrifter med
begrunnelse i at abonnenten er frivillige lag og foreninger. Vann- og avløpsgebyr betales
etter faktisk forbrukt vann etter avlest vannmåler. Det er kun i særskilt tilfelle deler av
avløpsgebyret frafalles. Dette kan være ved lekkasjer der vannet beviselig ikke har gått til
avløpsnett. Det er abonnementen som har bevisbyrde i slike saker.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag:
1. Saken sendes tilbake til hovedutvalg for miljø og teknikk som det organet som har
kompetanse til å realitetsbehandle saken.
2. Om resultatet av behandlingen resulterer i avslag på søknaden fra Slitu IF, åpner

formannskapet for å vurdere om Slitu IF kan støttes ved at kommunen dekker
hele/deler av det ekstraordinært høye avløpsgebyret.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Unaas' forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Kristian Berger (H) fremmet følgende forslag:
Saken oversendes formannskapet for vurdering om Slitu IF skal ytes støtte ut fra de spesielle
forholdene i denne saken.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Bergers forslag.
Det ble avgitt 4 stemmer (4H) for Bergers forslag.
Det ble avgitt 4 stemmer (2AP og 2Krf) for rådmannens forslag.
Bergers forslag ble vedtatt ved bruk av lederens dobbeltstemme.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak med 5 mot 4 stemmer:
Bergers forslag vedtas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/63: 13/8 - Gislingrud - Erverv av areal
U.off. § Offl. § 23.1.
Rådmannens forslag:
Saken ble lagt frem i møtet.
Formannskapets behandling:
Virksomhetsleder Knut Bergersen orienterte om saken.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å arbeide videre med saken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

