EIDSBERG KOMMUNE

Møteinnkalling
for
Ungdomsrådet
Møtedato: 21.10.2014
Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1
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Oppfølging av tidligere saker.
Høringsuttalelse utbedringsarbeid r.v. mellom Trømborg og Eidsberg.
Skatebanen
Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 20.10.14 kl. 13.00.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
Karoline Johanne Opsahl (sign)
Leder
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Saksframlegg
Godkjenning av protokoll - Ungdomsrådets møte 16.09.14

Saksbehandler
Tone Åsrud Reime

Saksnr
14/13

Arkiv
FE - 033, FA - F4

Utvalg
Ungdomsrådet

ArkivsakID
14/4230

Type
PS

Dato
21.10.2014

Rådmannens forslag:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 16.09.14 godkjennes.
Ungdomsrådets vedtak:

Saksopplysninger:
Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis
godkjenner leder(e) Maria Hauge/Karoline Opsahl protokollen på vegne av ungdomsrådet
når denne er er ferdigskrevet. Informasjon om godkjent protokoll er sendt medlemmene.
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Saksframlegg
Andre tertialrapport 2014

Saksbehandler
Ståle Ruud

Saksnr
14/14
14/29
14/15
14/28
14/45
14/77
14/67
14/74

Arkiv

ArkivsakID
14/4218

Utvalg
Rådet for funksjonshemmede

Type
PS

Dato

Ungdomsrådet
Administrasjonsutvalget
Eldrerådet
Hovedutvalg for helse og velferd
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskap
Kommunestyret

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

21.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
23.10.2014
30.10.2014

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
Andre tertialrapport pr. 31.08.2014 tas til etterretning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalgenes innstilling:
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Rådenes innstilling:
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Saksopplysninger:
Tertialrapportene for Eidsberg kommune bygger på lesten som er bygget opp i applikasjonen
Corporater. Applikasjonen er den samme som virksomhetene bruker for oppfølging mellom
virksomhetsleder og rådmannsteamet i den interne rapporteringen. Bruk av Corporater
effektiviserer rapporteringsarbeidet både internt og mot politisk nivå. Corporater ble tatt i
bruk i 2013 og lesten for rapportering vil utvikles videre etter hvert som vi får utviklet
sammenhengen mellom de ulike plan- og styringsdokumentene.
Tertialrapporten pr. 31.08.2014 gir som tidligere en kort oppsummering av aktiviteten
innenfor virksomhetene og organisasjonen som helhet med et spesielt fokus på den
økonomiske statusen.
Rådmannens merknader:
Den økonomiske utviklingen for virksomhetenes aktivitet etter 2. tertial er noe forverret
sammenlignet med 1. tertial. Rådmannen er tilfreds med at forbruket pr. 2. tertial innenfor
virksomheter som Familiesenteret og ERO, som har vært to krevende virksomheter å få
kontroll over økonomien på, viser en positiv utvikling.
Virksomhet skole som også har hatt utfordringer siste år, har fortsatt utfordringer i forhold
til den samlede rammen. Det er en knapphet på ressurser til å ta kostnader som følge av
uforutsette og ekstraordinære hendelser, kostnader for barn plassert av barnevernet, barn
som velger å gå på Steinerskolen og flere barn ved Mortenstua skole.
I tillegg er det en stor økning i sosialhjelpsutbetalinger som gjør at NAV får et betydelig
merforbruk.
Videre er det nå gjort en avregning mot private barnehager for økonomisk likebehandling av
kommunale og private barnehager. Rådmannen varslet i 1. tertialrapport om usikkerhet
knyttet til avregning og økonomisk ramme knyttet til overføringer til private barnehager.
Etter at fylkesmannen har behandlet klage på tildelingen av tilskudd til private barnehager
for 2012 har en teknisk tolkning av regelverket mot Eidsberg kommunes lokale retningslinjer
medført økt tilskudd på 600.000,- pr. år for 3 år (1,8 mill kroner i økt utbetaling). I tillegg var
det ifbm. med budsjettet for 2014 usikkerhet knyttet til at rammen for overføring til private
barnehager satt for lavt. Dette gjør at det blir et betydelig merforbruk på virksomhet
barnehage.
Ut fra tilbakemelding fra virksomhetene indikeres det ved en oppsummering
driftsutfordringer i størrelsesorden 6,5-7,5 mill kroner samlet for virksomhetene. I tillegg til
driftsutfordringene ved virksomhetene er anslaget for integreringstilskudd om lag 0,9 mill
kroner for høyt. Dette motvirkes delvis av at finansutgiftene anslås til å bli om lag 0,5 mill
kroner lavere nn budsjettert. Erfaringsmessig er virksomhetene mer nøkterne på å varsle
inntektsøkninger framfor kostnadsøkninger og rådmannen vil med bakgrunn i dette indikere
et merforbruk for året i størrelsesorden 4,0 - 6,0 mill kroner. Til tross for de varslede
utfordringene som er nevnt ovenfor, jobber administrasjonen med det mål for øyet å
minimere merforbruket. Med de regnskapstekniske grep som ble gjort i forbindelse med
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budsjettprosessen for 2014 innenfor f.eks. pensjon, vil rådmannen understreke at
situasjonen er urovekkende.
Rådmannen vil komme tilbake med egen sak vedrørende budsjettkorreksjoner.
Konklusjon:
Kommunens driftssituasjon er krevende og forbruket pr. 2. tertial indikerer et betydelig
merforbruk for året samlet. Virksomhetenes tilbakemeldinger understreker utfordringene
som de står i daglig – et krysspress mellom krav til og behov for tjenester og begrensede
midler. Dette har rådmannen signalisert over tid. Til tross for trykket må rådmannen
henstille virksomhetene om å holde igjen på kostnadene for å unngå å påføre Eidsberg
kommune større utfordringer for kommende år enn hva de årlige budsjettprosessene
genererer.

Vedlegg:
Andre tertialrapport 2014
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Saksframlegg
17. mai 2015 - oppnevning av representanter til 17. mai-komitè

Saksbehandler
Ingar Huseby

Saksnr
14/48
14/15

Arkiv

Utvalg
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Ungdomsrådet

ArkivsakID
14/4077

Type
PS
PS

Dato
21.10.2014
21.10.2014

Rådmannens forslag:
1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst oppnevner følgende til 17. mai-komitèen for
2015/2016
· ---------------------------------------· ---------------------------------------2. For 2015 oppnevnes følgende til å stille med 1 representant
· Eidsberg Jeger- og fiskeforening
· Tenor bygdekvinnelag
3. For 2015 oppnevner ungdomsrådet 1 representant + vara
Hovedutvalg for kultur og oppveksts vedtak:
Ungdomsrådets vedtak:

Saksopplysninger:
17. mai-komitèen består av 7 medlemmer. 4 av medlemmene oppnevnes for 2 år, 2 hvert år
for å sikre overlapping. I tillegg oppnevnes det 2 lag/foreninger som velger hver sin
representant for 1 år. Ungdomsrådet velger hvert år 1 representant med vara.
For 2013/2014 var oppnevnt:
·
·

Espen A. Volden
Vegar Fjell
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For 2014/2015 er oppnevnt:
·
·

Erik Unaas
Heidi Bjerkan

Lag og foreninger var i 2014 representert ved Hærland Bygdekvinnelag, Heen
Bygdekvinnelag og HK-Eidsberg.
Rådmannens merknader:
Kulturavdelingen bistår komitèen med utsendelse av brev, innkallinger til møter, føring av
regnskap m.v. Komitèens budsjett blir vedtatt i forbindelse med kommunens
budsjettforhandlinger i desember.
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Saksframlegg
Kommuneplanens samfunnsdel Eidsberg kommune 2015 – 2027

Saksbehandler
Kai Roterud

Saksnr
14/18
14/16
14/30
14/51
14/32
14/87
14/76
14/77

Arkiv
FE - 140, HIST - 14/631 esa

ArkivsakID
14/836

Utvalg
Rådet for funksjonshemmede

Type
PS

Dato

Eldrerådet
Ungdomsrådet
Administrasjonsutvalget
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse og velferd
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskap
Kommunestyret

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

21.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
23.10.2014
30.10.2014

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
Eidsberg kommunestyre vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15
«Kommuneplanens samfunnsdel Eidsberg kommune 2015 – 2027» med de endringer som er
omtalt i saksutredningen, plandokumentet datert oktober 2014. Dokumentet erstatter
tidligere «Kommuneplan 2005-2017».
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalgenes innstilling:
Rådenes innstilling:
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Saksopplysninger:
Eidsberg kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Planen skal vise hvilken vei
Eidsberg skal gå mot 2027. Tidligere kommuneplan har vært gjeldende for perioden 20052017.
Kommuneplanens samfunnsdel (tidligere «Kommuneplanens tekstdel 2005-2017») er det
høyeste plannivået i kommunen og er forankret i plan- og bygningslovens § 11-1
Kommuneplan og § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel.
Innholdet i samfunnsdelen skal være retningsgivende både for kommunens budsjett, 4-årige
økonomiplan (handlingsprogram) og kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanen skal bidra til at kommunens virksomhet samordnes og rettes mot de
samme målene. Kommuneplanen vil også være retningsgivende for hvordan
kommunesamfunnet som helhet kan bidra til å utvikle kommunen i ønsket retning.
Samfunnsdelen skal peke mot prioriterte samfunnsområder og det skal gis føringer som
gjenspeiler kommunens og kommunesamfunnets viktigste fokusområder for å kunne nå en
ønsket samfunnsutvikling.
Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) og arbeid med beredskap skal være en naturlig del av de
daglige arbeidsoppgavene.
Visjonen Eidsberg – «rik på muligheter» fra forrige kommuneplanperiode videreføres. Den
uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og at Eidsberg er et
mangfoldig, levende og godt lokalsamfunn.
Ut fra kommunens visjon og samfunnsutvikling utvikles det hovedtemaer. Innenfor hvert
hovedtema defineres det overordnet mål, strategimål «Slik vil vi ha det» og for hvert av
strategimålene er det strategier «Slik gjør vi det». Strategiene er ikke så konkrete at hvilke
tiltak som skal iverksettes beskrives, men sammen med strategimålene danner de grunnlag
for kommunens mer detaljerte økonomiplan (handlingsprogram) og ressursbruk i
kommende år.
Hovedmål og strategier er ment å være målbare i politisk forstand, m.a.o. at politisk skjønn
skal avgjøre om strategiene er nådd. Strategiene vil ha til hensikt å avlede behov for
konkrete tiltak i kommunens virksomheter. Dette vil være tiltak som skal være målbare i
teknisk forstand og som konkret bør kunne dokumenteres. De økonomiske konsekvensene
vil bli synliggjort ved behandlingen av handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet utgjøres
av økonomiplanen og budsjettet.
I kommuneplanen er følgende hovedtemaer lagt til grunn:
·
·
·

Eidsberg kommune som organisasjon
Befolkningsutvikling
Omsorg, velferd og folkehelse
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·
·
·
·
·
·

Næringsutvikling
Samfunnssikkerhet og beredskap
Kultur, idrett og friluftsliv
Oppvekst
Klima og energi
Samferdsel, teknisk og grønn infrastruktur

Kommunestyret la ut kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn og høring i
perioden 19. juni – 12. september 2014. Innspillene i forbindelsen med høringen ligger ved
saksfremlegget og det er utarbeidet en tabell som beskriver innspillene og hvordan
innspillene er behandlet.
Det er mottatt 14 innspill til planforslaget. I disse innspillene er synspunkter på innholdet i
planen, på hvilke problemstillinger som skal utredes som en del av planarbeidet, og hvordan
prosessen skal legges opp. Alle innspillene er samlet i et dokument og vedlagt saken.
Planen bearbeides etter vedtak i denne sak.
Følgende har gitt innspill til planforslaget;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fylkesmannen i Østfold
Østfold fylkeskommune
Østfoldhelsa/Østfold fylkeskommune
Statens vegvesen
Follo politidistrikt
Askim kommune
Mysenbyen AS
AS Momarken Travbane
Østfold Landbruksselskap
Rom Eiendom AS
FAU, Tenor skole
FAU, Hærland skole
FAU, Kirkefjerdigen skole
Deltakere arbeidsseminar «Sjumilssteget»

Flere av disse er til dels omfattende, og det vil være omfattende å kommentere disse i detalj.
For å unngå misforståelser og for at de som har uttalt seg skal føle seg ivaretatt, er derfor
alle høringsuttalelser lagt ved saken. Barnas talsperson har fått planutkastet til uttalelse,
men har ikke gitt noe innspill.
En del av kommentarene i høringen er sammenfallende fra flere parter, og i slike tilfeller har
vi kun utdypet våre merknader en gang.
Avsender

Innspill
(oppsummert)
1
Ut fra dagens
Fylkesmanne politiske situasjon

Kommentar
Den politiske prosessen har ikke kommet langt nok
lokalt, slik at mulige konsekvenser og endringer er
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n i Østfold

savner de at planen omforent og kan tas opp i planen.
tar opp mulige
konsekvenser av
Kommuneplanens arealdel vil ha en arealstrategi som
kommunesammenslå støtter oppunder sentrumsutviklingen og vil forholde seg
ing og endringer i
til fylkesplanens begrensning om inntil 10 % spredt
kommunestrukturen. boligbygging.

2

3

4

5

Boligbygging er avhengig av etterspørsel,
investeringsvilje og arealmessige muligheter. Kommunen
De mener det er
kan bidra på det siste punktet, ved blant annet ved å
ønskelig at man
åpne for fortetting i kommuneplan og reguleringsplan.
innenfor en
Det er også mulig å lage et boligbyggeprogram som
planperiode tør å
prioriterer rekkefølgen på ønsket lokalisering og ønsket
satse på en styring av type bolig.
utbyggingen som
Vern av dyrka og dyrkbar mark er tatt inn i planen
virkelig bidrar til
sentrumsutviklingen, Tas etterretning. Kommunen har startet opp arbeid med
og ikke samtidig
å lage en helseoversikt som skal danne grunnlaget for
tillater andre
kommunens arbeid med folkehelse i tråd med
tradisjonelle
folkehelselovens bestemmelser.
utbyggingsformer i
periferien og i natur- Innspillet tas til etterretning. Det viktigste grepet for å
og kulturlandskapet. favne disse punktene starter ved en god prosess og
forankring i handlingsplanen til kommuneplanen
(økonomiplan og budsjett). Viser for øvrig til punkt 4.
De er ikke sikre på at
den langsiktige
Tas til etterretning. Kapitel 5 oppdateres med koblingen
arealstrategien
under punktet «Folkehelse».
Eidsberg i korthet
beskrevet som å
Antall kapitler i planen er utledet fra vedtatt planstrategi
«legge til rette for og planprogram. Innspillet vil bli vurdert i neste
tilstrekkelig areal for planstrategi.
å dekke opp behovet
innenfor de ulike
formål» er tydelig
Felles planprosess med Askim kommune er forankret i
nok innenfor
planstrategien og tok sitt utgangspunkt i pågående
planperioden.
utredning/vurdering av en samkommune-modell, som
ikke ble vedtatt av våre kommunestyrer.
De etterlyser
Fremdriftsplanen knyttet til prosessen er ikke parallelle,
tydeligere signaler men vi samarbeider og deler relevant erfaring både
om utbygging og
knyttet til prosess og innhold.
arealbruk og viser til
sin høringsuttalelse
til planprogrammet Tas til etterretning. Se for øvrig vår kommentar under
bl.a. når det gjelder punkt 3.
spredt utbygging og
vern av dyrka mark.
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6

7

8

9

I kapitel 4 kan de
ikke se at det
foreligger en oversikt
over helsetilstanden
og
påvirkningsfaktorer
som skal danne
grunnlag for
kommunens
planarbeid slik
folkehelselovens
bestemmelser og
forskrift krever skal
foreligge.

For
folkehelsearbeidet er
gode tiltak nevnt i
«Slik gjør vi det»,
men spørsmålet er
hvordan organisere,
få ressurser og gjøre
tiltakene kjent i
kommunen.

De kan ikke se at
Miljørettet helsevern
er nevnt i
planprogrammet.
Miljørettet helsevern
er en del av
folkehelsearbeidet.
Klima og energi.
Strategiene i planen
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virker noe uklare, og
det trekkes inn andre
miljøhensyn, som i
seg selv er gode,
men som ikke er
spesielt forpliktende.
De mener at
miljøvernhensyn
med fordel kunne
vært flyttet til et eget
kapittel i planen.
Våre innspill til
planen er i stor grad
de samme som til
planprogrammet. Et
hovedpoeng der var
kommunesamarbeid
et og felles
planprosesser.

Fylkesmannen hadde
også ønsket at
arealstrategien
hadde vært
tydeligere på
virkemidler for å
skape et tettere
samfunn med en mer
variert boligstruktur.
10 Østfold Planen peker på
fylkeskommu viktigheten av
ne
konsentrasjon, men
parallelt med dette
legges det opp til

Under kapitel 4 – Befolkningsutvikling er det en strategi
som tilsier at en skal sette langsiktige tettstedsgrenser
for grender og avklare fortettingspotensialet. Det
foreligger ingen signaler om at antall lokal/grendesentre
skal endres fra dagens. Kommunestyret (14/58) vedtok i

14

11

bred grendestruktur september 2014 at det ikke på nåværende tidspunkt skal
med spredt
gjennomføres en «Skolestrukturutredning».
boligbygging.
Fylkesrådmannen vil Tas til etterretning. Det har vært diskutert forløpende
oppfordre til å bruke hvor mye/hvilke faktaopplysninger som skal prioriteres
planen ikke bare til å inn. Det er også limt inn lenker enkelte steder hvor en
si hva man ønsker, kan få tilgang til mer detaljert faktagrunnlag.
men også peke på
uønskede
Tas til etterretning. Det var et bevist valg ved denne
utviklingstrekk. De vil rullering å følge strukturen som var lagt i planstrategien
oppfordre til å
og videreført i planprogrammet.
avklare
grendestruktur og
ev. skolestruktur i
Tas til etterretning.
arealstrategien.
Flere av temaene er under behandling / vurdering i egne
planprosesser.
Byutvikling/tettstedsutvikling/boligutvikling/næringsarel
er/kulturminner mv. For øvrig vil temaene blir tatt opp
under kommunens arealdel.
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For å synliggjøre de
muligheter og
utfordringer som
trekkes frem under
hvert hovedtema
ville det vært nyttig
med flere
faktaopplysninger.
Planutkastet hadde
da vært lettere å
følge med hensyn til
hvilke temaer som
fremheves som mest
sentrale.

Tas til etterretning. Kommunen vil jobbe med disse
utfordringene blant annet gjennom planer for
opprydding av spredt avløp, samarbeidet gjennom
Vannområde Glomma Sør og regionalt miljøprogram.
Tas til etterretning. Se for øvrig punkt 10.

Tas til etterretning. Kapitel 10 Klima og energi,
Strategimål «Jordvern og grønnstruktur» får et mål for å
begrense utbygging innenfor 100-meteresbelte langs
vann og vassdrag.
Tas til etterretning. Kapitel 6 Næringsutvikling,
Strategimål «Levende bygder» får et mål som ivaretar
dette.
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Kommuneplanen
Tas til etterretning. Teksten innarbeides i kapitel 8.
kunne vært tjent
med en enklere
struktur med færre
hovedtema og
klarere målhierarki.

15

15

16

17

18

19

Med en
innstramming og
opprydding kan det
bli en noe klarere
prioritering av
strategiene innenfor Tas til etterretning. Vi er enig med fylkeskonservator at
innsatsområdene,
dette vil kunne øke forståelsen for vernet.
som kan gi tydeligere Kommunedelplan Slitu – Momarken er nå vedtatt og
retning til arealdel og innspillet søkes ivaretatt i kommuneplanens arealdel.
virksomhetsområden
e.
Det er i det
godkjente
Tas til etterretning. Kommunen var kjent med at
planprogrammet satt Momarken travbane hadde startet opp en selvstendig
opp en oversikt over prosess knyttet til dette temaet sammen med Østfold
sentrale temaer hvor Landbruksselskap. Momarken travbane har varslet at de
det er behov for
vil komme med et arealinnspill.
nærmere utredning.
Det er ut fra planens Tas til etterretning. Punktet er generelt ivaretatt under
innhold vanskelig å kapitel 8 og strategimålet «Kultur- og idrettstilbud».
finne ut om disse
utredningene er
gjort, og hva som
eventuelt ble
Viser til punkt 4.
konklusjonen for det
enkelte tema.

Fylkesrådmannen
trekker frem som
positivt at planen
fokuserer på
vannkvalitet og god
økologisk tilstand,
men kunne ønsket
større tydelighet
rundt hvordan
kommunen skal
jobbe med disse
utfordringene.

Tas til etterretning. Planen legger opp til at koblingen
ivaretas under tilhørende strategier i kapitel 4
Befolkningsutvikling, strategimål «Langsiktig
arealstrategi» og under strategier i kapitel 8 Kultur,
idrett og friluftsliv, strategimål «Kultur- og idrettstilbud».
Tas til etterretning. Temaet er generelt berørt under
strategiene for overordnet strategimål «Klima, miljø og
energi», samt at temaet er berørt under nevnte tabell
under overskriften «Hvordan kan kommuneplanen
gjennomføres i samarbeid med andre?»
Tas til etterretning. Kapitel 4 Befolkningsutvikling,
Strategimål «Langsiktig arealstrategi» har en strategi
som er ment å ivareta dette gjennom å «Samordne
boligbygging med skoletilbud og muligheten for
helsefremmende og miljøvennlig transport».
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20

21

22

23

24

Tas til etterretning. Vi vil ha fokus på «hvordan» vokse
før «hvor» i planprosessen videre.
ØFK savner drøfting
av fremtidig
grendestruktur og
skolestruktur som
grunnlag for å drøfte Tas til etterretning. Fylkesplanens regionkart ivaretar
forholdet mellom
dette formålet på en god måte. Vi har tilstrekkelig med
sentrum og omland. næringsarealer, og hovedsatsningen for boligbygging vil
skje i Mysen området.
Fylkesrådmannen
savner klarere mål Tas til etterretning. Forordet i planforslaget er ment å
for å begrense
ivareta dette punktet.
utbygging innenfor
100-metersbelte
langs vassdrag, samt
klare mål for
tilgjengelighet og
utøvelse av friluftsliv.

Kommuneplanen gir
mange føringer som
kan få konsekvenser
for landbruket og
deres
utviklingsmuligheter
og begrensninger.
Det er viktig at disse
synliggjøres slik at
eventuelle
interessemotsetning
er kan avklares.
Kulturminner/kultur
miljøer er godt
ivaretatt i planen.
Fylkeskonservator
ønsker imidlertid at
følgende tekst skal
tas med under
kapittelet om
kulturminner,
kulturmiljø og
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25

26

27

28

kulturlandskap.
«Særpregete
bygninger og
bygningsmiljøer i
Mysen sentrum bør
bevares for å ivareta
stasjonsbyens
egenart. Eldre
bygningsmasse vil
kunne bidra til å øke
byens attraktivitet og
utgjøre et positivt
innslag i framtidens
bymiljø».
Fylkeskonservator
ønsker videre at
Eidsberg kommune
gjennom
samfunnsdelen
uttrykker noen
målsetninger/ambisj
oner for bruken av
Monaryggen som
rekreasjonsområde
og tilrettelegging for
turstier med
kulturminner og
utsiktspunkter.
Ambisjoner om dette
vil kunne øke
forståelsen for
vernet.

For øvrig savner vi at
samfunnsdelen
uttrykker hvilke
ambisjoner
kommunen har med
Momarken travbane
og tilliggende
områder.
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Samfunnsdelen bør
også uttrykke
ambisjoner for
tilretteleggingen av
Mysenelva.
Tilretteleggingen bør
inngå i en helhetlig
plan hvor hensynet
til kulturminner og
naturverdier
vurderes i et
helhetlig og mer
detaljert perspektiv.
Helseoversikten med
6 tema som skal
dokumenteres
løpende burde vært
kommentert, og
kommunens
utfordringer kunne
vært beskrevet
tydeligere.

Det bør vurderes om
koblingen mellom
betydningen av gode
oppvekstmiljøer og
fokus på god
stedsutvikling med
gode leke og
oppholdsarealer skal
forsterkes i planen.
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Fylkesrådmannen
savner tema som
biogass og økt
satsing på
klimagassreduserend
e tiltak innenfor
næringslivet og de
muligheter som
ligger i det.

Avsnittet langsiktige
arealstrategier
beskriver at
utbyggingsmønsteret
skal utformes på en
måte som støtter
opp under
målsetningen om en
bærekraftig utvikling
og folkehelse. Dette
er ikke videre
konkretisert i planen.

Fylkesrådmannen
anbefaler at
kommunen, når
arealdelens skal
rulleres, jobber med
hvordan Eidsberg
skal vokse før
diskusjonen om hvor
tar til. På denne
måten kan prinsipper
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for arealutvikling
som støtter opp
under kommunenes
mål drøftes politisk
før innspill fra ulike
grunneiere drøftes.
Eidsberg kommune
bør vurdere å
utarbeide
alternativvurderinger
for arealbruken
koblet mot
samfunnspolitiske
mål og prioriteringer,
og disse bør ha et 40års perspektiv slik at
man får vurdert ulike
arealmessige
utviklingsmuligheter
i et langt perspektiv.

Planprosessen har
samlet sett favnet
bredt i befolkningen,
og det bør vurderes
om dette skal
tydeliggjøres i
planen, slik at
innbyggerne kan se
hvordan forslaget er
blitt til.
29
Fra nasjonale
Viser til punkt 4.
Østfoldhelsa/ føringer savner vi en
Østfold
helseoversikt som
fylkeskommu danner grunnlag for
ne
kommunens
planarbeid slik
folkehelselovens
Viser til punkt 4.
bestemmelser og
30
forskrift krever at det
skal foreligge.
Planforslaget angir
ikke klart på hvilke

Viser til punkt 4.
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31

32 Statens
vegvesen

områder eller tema
kommunen har de
største utfordringene
i en skriftlig
helseoversikt som
grunnlag for
prioriteringer og
planlegging.
Kommunen redegjør
ikke for hvordan den
har forholdt seg til
lovkrav kommunen
har til helseoversikt,
analyse,
folkehelsemål og
tiltak.
Flere strategier
rettes mot hvordan
man kan gi
alternativer til
bilbruk, men de
savner en
tydeliggjøring av at
transportsystemet
bør gi reell mulighet
til å kunne velge
kollektiv, sykling og
gåing fremfor bil.

Tas til etterretning. Strategier under kapitel 4
Befolkningsutvikling, strategimål «Langsiktig
arealstrategi» og strategier kapitel 10 Klima og energi,
strategimål «Klima, miljø og energi» er ment å
tydeliggjøre dette punktet.

33 Follo
Ingen bemerkninger. Tas til orientering.
politidistrikt
34 Askim
kommune

Tar planen til
orientering.

35
De er i stor grad
Mysenbyen enige i
AS
kommuneplanens
samfunnsdel.
36
Arbeider med et
Momarken arealinnspill med
travbane
flere formålskoder
for sitt område.

Tas til orientering.

Tas til orientering.

Tas til orientering. Se for øvrig punkt 20.

37 Østfold Signaliserer at de
Tas til orientering. Se for øvrig punkt 20 og 36.
landbrukssel vurderer sitt område
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skap

både aktuelt og
interessant for både
nærings- og
boligutvikling. Ber
om at dette
innlemmes i planen
for utvikling av
Eidsberg.

38 Rom
De legger til grunn at Tas til etterretning. Punktet er generelt ivaretatt under
Eiendom AS boligområder med kapitel 11 og strategimål «Samferdsel». Videre under
«fornuftig spredt
kapitel 4 Befolkningsutvikling og strategimålet
boligbygging», ikke «Langsiktig arealstrategi».
kun kan være
bilbasert, men også
sikres kollektiv
transportbetjening.
39 FAU,
Savner at det under Tas til etterretning. Innspillet er videreformidlet til
Tenor skole punkt 9 oppvekst
avdeling kultur, som har ansvaret for planverk som
ikke er tatt med et muliggjør søknader knyttet til tippemidler.
punkt om opprusting
av skolegårdene, slik
at det kan søkes om
tippemidler.
40 FAU,
Hærland
skole

41

De synes at Eidsberg
kommune i tillegg til
å satse på boligvekst
i Mysen sentrum
også bør satse på
nye boligområder i
skolegrendene. De
mener at deres
skolegrend trenger
minst et nytt
boligfelt.

De hadde også sett
at kommunen satset
mer på godkjenning
av spredt
boligbygging for
øvrig. Gjerne i

Tas til etterretning. Hovedretningen i planen
fremkommer under kapitel 4 Befolkningsutvikling og
strategimålet «Langsiktig arealstrategi». For øvrig ligger
det inne nytt boligfelt i gjeldende plan
Tas til etterretning. Se for øvrig punkt 40.
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tilknytning til
eksisterende
områder der det
allerede er noen
boliger.
42 FAU,
De mener at
Kirkefjerding kommuneplanen er
en skole
alt for opptatt av å
sentrere alt som
skjer i kommunen
vår. Alt skal fortettes
og samles i sentrum,
43
istedenfor å se på
mulighetene
kommunen har, og
dermed ta hele
kommunen i bruk.

44

45

Tas til etterretning. Det er et politisk valg og støtter
oppunder fylkesplanen. Tematikken er omtalt i kapitel 4
Befolkningsutvikling.
Tas til etterretning. Se for øvrig punkt 10.

Tas til etterretning. Se for øvrig punkt 43.

Nå trenger man å ta
debatten og finne
Tas til orientering. Pågående prosesser med
veien fremover. Ved infrastrukturutbyggere.
å vite hvordan ting
skal være fremover,
har man trygge
rammer for hvordan
man skal drive
skolene i kommunen
og man kan lettere få
tak i kompetente
lærere til skolene
våre.
Selv om
hovedfokuset på
utviklingen i
fremtiden skal skje i
Mysen, er det viktig
at man ikke blir mer
restriktive på
muligheten for å
bygge og bo i
grendene.
En annen svært viktig
ting er at det er god
mobildekning og
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mulighet for
internett i hele
kommunen.
Bredbåndstandarden
er i dag like viktig
infrastruktur som
vei, bane og strøm.
46 Deltakere Presiserte
arbeidssemin viktigheten av å
ar
synliggjøre FNs
Barnekonvensjon i
alt planarbeid som
vedrører barn og
unge.

Tas til etterretning. Planen omtaler hvordan Eidsberg
kommune jobber lokalt med de temaer som er omfattet
av FNs Barnekonvensjon.

Rådmannens merknader:
Rådmannen mener at arbeidet slik det er gjennomført til nå og slik det er planlagt framover,
følger opp de føringer som er lagt gjennom politiske vedtak.
Etter rådmannens vurdering trekker planen opp en god prosess for de tema som skal
behandles i ny kommuneplan. Spesielt ønsker rådmannen å vise til den positive tilslutningen
fra regionale myndigheter. Rådmannen vil derfor anbefale at kommuneplanens
samfunnsdel, (med de justeringer og presiseringer som er gjort), gis en politisk tilslutning.
Konklusjon:
Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel blir revidert i etterkant av vedtak.
Administrasjonen mener at revidert samfunnsdel fanger opp momentene som skal danne
rammer («Hvordan») for videre arbeid med kommuneplanens arealdel. Rådmannen
anbefaler at kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 godkjennes med de justeringer som
fremgår av punktene ovenfor.

Vedlegg:
Høringsinnspill Kommuneplanens Samfunnsdel 2015_2027

