EIDSBERG KOMMUNE

Møteinnkalling
for
Ungdomsrådet
Møtedato: 25.11.2014
Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1
Møtetid: 15:30 - 18:00

Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 24.11.14.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
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14/20

Revidering av Eidsberg kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner,
2015-2018

14/21

Årsbudsjett, avgifter og gebyrer 2015
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Saksframlegg
Orienteringer/drøftinger - Ungdomsrådet 25.11.14

Saksbehandler
Tone Åsrud Reime

Saksnr
14/17

Utvalg
Ungdomsrådet

1. Eidsberg kulturskole 2015

Ungdomsrådets vedtak:

Arkiv

ArkivsakID
14/4727

Type
PS

Dato
25.11.2014
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Saksframlegg
Godkjenning av protokoll - Ungdomsrådets møte 21.10.14

Saksbehandler
Tone Åsrud Reime

Saksnr
14/18

Arkiv
FE - 033, FA - F4

Utvalg
Ungdomsrådet

ArkivsakID
14/4702

Type
PS

Dato
25.11.2014

Rådmannens forslag:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 21.10.14 godkjennes.
Ungdomsrådets vedtak:

Saksopplysninger:
Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis
godkjenner leder Karoline Johanne Opsahl protokollen på vegne av ungdomsrådet når denne
er ferdigskrevet. Informasjon om godkjent protokoll er sendt medlemmer og
varamedlemmer.
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Saksframlegg
Frivillighetsmelding 2014

Saksbehandler
Knut Olav Brekklund Sæves

Saksnr

14/19

Arkiv

ArkivsakID
14/3886

Utvalg
Rådet for funksjonshemmede

Type
PS

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

Dato

25.11.2014

Rådmannens forslag:
Frivillighetsmeldingen 2014 vedtas som forpliktende styringsdokument for kommunens
samspill med den lokale frivilligheten.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Hovedutvalgenes innstilling:
Rådenes innstilling:
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Saksopplysninger:
Eidsberg kommune har utviklet Frivillighetsmeldingen 2014 med hensikt å bidra til gode
vilkår og rammebetingelser for et rikt, mangfoldig og uavhengig frivillighetsliv til det beste
for vårt lokalsamfunn. Meldingen har vært til høring i seks uker.
Rådmannens merknader:
Frivillige organisasjoner i Eidsberg spiller en sentral rolle i lokal verdiskaping, og i å bygge og
holde ved like et godt fellesskap. De skaper livskvalitet, engasjement og tilhørighet, og
styrker oss som lokalsamfunn. Eidsberg kommune ønsker å være en positiv og konstruktiv
tilrettelegger og støttespiller for en levende og selvstendig frivillig sektor.
«Frivillighetsmeldingen 2014» er den første frivillighetsmeldingen som er skrevet for
Eidsberg kommune, og danner grunnlaget for kommunens samspill med frivillig sektor.
Meldingen er fundamentert i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og
kommunal sektor 2013-2015», som er en avtale mellom KS (Kommunesektorens
organisasjon) og Frivillighet Norge, og den skisserer mål og tiltak innenfor tre
innsatsområder for å sikre et konstruktivt samspill mellom kommunal og frivillig sektor i
Eidsberg.
Frivillighetsmeldingen har ligget ute til høring i seks uker, og rådmannen berømmer de som
har brukt tid på å gå gjennom meldingen for å gi sine høringsinnspill:
·
·
·

Statens vegvesen:
Ingen avgjørende merknader.
Rådmannens vurdering: Tas til etterretning.

·
·

Eidsberg velferdssentral:
Styret understreker betydningen av Velferdssentralens arbeid for eldre og enslige i
kommunen.
Styret understreker at en plattform for samarbeid mellom frivillig og kommunalsektor
må inkludere velferdssentralens medlemmer i tillegg til de ulike ideelle organisasjonene.
Rådmannens vurdering: I rådmannens definisjon av frivillighet, inkluderer dette, sli vi
forstår det, også Eidsberg Velferdssentral og dets medlemmer. Innspillet tas til
etterretning, og vi håper på et positivt samspill videre.

·
·

Konklusjon:
Frivillighetsmeldingen 2014 vedtas som forpliktende styringsdokument for kommunens
samspill med den lokale frivilligheten.
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Vedlegg:
Frivillighetsmelding 2014 - Uttalelse til høringsforslag
Uttalelse til høring - Frivillighetsmelding 2014
Frivillighetsmeldingen 2014
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Saksframlegg
Revidering av Eidsberg kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner,
2015-2018

Saksbehandler
Brita Thorsen Fladberg

Saksnr

14/20

Arkiv

Utvalg
Rådet for funksjonshemmede
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse og velferd
Formannskap
Kommunestyret

ArkivsakID
14/4695

Type
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Dato

25.11.2014

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Eidsberg slik den foreligger i vedlegg
anbefales vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:
Eldrerådets innstilling:
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Råd for funksjonshemmedes innstilling:

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i juni 2008 at Eidsberg kommune skulle utarbeide en lokal
handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Ansvaret for oppstarten av planarbeidet ble gitt til
Familiesenteret, og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) koordinator.
Arbeidet med revideringen av planen har blitt ledet av SLT-koordinator Brita Fladberg.
Deltagere i arbeidsgruppen har vært Rita Sletner (NAV), Aase Klevberg (barnehagene), Gunn
Marit Stenstrøm (barneverntjenesten), Kari Lausund (helsesøster), Marit Berger (tjenester til
voksne utviklingshemmede) og Eivind Bjørnstad (helse- og omsorgstjenester).
Planen er sendt ut bredt for innspill. Det har kommet innspill fra politiet ved
familievoldskoordinator Marianne Onshus Berntsen ved Follo politidistrikt, nettverket for
kultur- og oppvekst og nettverket for helse- og velferd, krisesenteret, kommuneoverlege,
krisesenteret og tjenestene på Familiesenteret. Innspillene har ført til endringer/justeringer i
forhold til utkastet som ble sendt ut på høring.
«Et liv uten vold»- handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017, utgitt av Justis- og
beredskapsdepartementet, er bakgrunn for Eidsberg kommunes handlingsplan. I tillegg har
«Barndommen kommer ikke i reprise»- strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep
mot barn og ungdom 2014-2017, utgitt av barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
vært sentral ved utarbeidelsen av Eidsberg kommunes handlingsplan.
Handlingsplanen retter seg i hovedsak mot ansatte i Eidsberg kommune, og det er til enhver
tid et lederansvar at de ansatte er kjent med innhold, rutiner og tilgjengelige ressurser.
Planen er ment som et verktøy for kommunens ansatte og det er et mål at dette temaet har
stort fokus i alle aktuelle tjenester / virksomheter og planen er et bidrag i det arbeidet.
Rådmannens merknader:
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og
folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner er i strid med norsk lov og grunnleggende
menneskerettigheter. Det har alvorlige konsekvenser for den enkelte, og i tillegg har det
store samfunnsøkonomiske kostnader. Vold i nære relasjoner øker risikoen for at barn og
ungdom utvikler psykiske og fysiske helseproblemer.
Statistikk kan si noe om et antatt omfang av voldsutsatte i nære relasjoner for kommunens
innbyggere. Det betyr at i Eidsberg så er det et betydelig antall barn og voksne som
eksponeres og utsettes for ulike typer vold og voldsutøvelse. Gjennom vårt tjenestetilbud
skal vi fortsatt utvikle en trygghet for at det er mulig å få hjelp for de som har behov for det.
Vold i nære relasjoner kan forebygges i arbeidet med barn, unge og deres familier. I Eidsberg
kommune har vi en rekke forebyggende tiltak på ulike nivåer. Forebyggende arbeid vil
kunne skje på flere stadier, både før volden oppstår, ved å avdekke vold og stanse pågående
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vold. Hjelpen skal være helhetlig, samordnet og likeverdig.
Det viser seg at ved å sette fokus på temaet i alle aktuelle virksomheter/tjenester gir det et
felles løft og kunnskap på tvers av fagavdelinger og virksomheter. Dette, samtidig med at vi i
kommunen blir bedre kjent med hverandres fagavdelinger / fagområder, gir gevinst i form av
at vi jobber bedre på tvers av faglige og organisatoriske grenser- til barnets beste.
Barns rett til å bli hørt er nedfelt i artikkel 12 i FNs barnekonvensjon, i barnevernloven §6-3
og i barneloven §31. Å snakke med barn og gi dem en reell medvirkning, må bli en naturlig
og integrert del av hjelpeapparatets arbeidsmetoder. I strategien vises det til boken «Vold i
hjemmet-barns strategier» og barn som har uttalt at voksne må behandle barn som
mennesker og ikke oppgaver, ikke vente med å hjelpe, gjøre det mulig for barn å takle
skolen, på tross av en vanskelig livssituasjon, ikke legge all skylden på barna og passe på at
det finnes steder der mor og far kan få hjelp.
Dette understreker betydning av at ansatte i kommunen har nødvendig kunnskap og at det
til enhver tid vurderes om den enkelte tjeneste har tilstrekkelig kompetanse. I dette
innebærer det også at tjenestene må vurdere om de har tilstrekkelig kompetanse i forhold til
å ta den vanskelige samtalen med barna og familien, og tørre å nærme seg temaet. Opplever
man usikkerhet rundt det man ser og erfarer i møtet med mennesker og bekymring for vold i
nære relasjoner, er det en forutsetning at alle ansatte i kommunen benytter seg av
mulighetene til å drøfte det internt og eksternt, der det er utvidet kompetanse.
Arbeidsgruppen anbefaler i denne planen at det hvert år i planens virkeperiode arrangeres
en fagkveld for kommunalt ansatte og samarbeidsparter, inkl. frivillige lag og foreninger.
I 2015 er det et mål at det skal arrangeres en fagkveld med fokus på politiets kartlegging /
SARA-prosjektet og risikovurdering/sikkerhet (risikoverktøy for å forbygge ny partnervold).
Dette vil innebære et mer formalisert tverretatlig samarbeid.
Som leder og mellomleder i Eidsberg kommune er det viktig å holde fokuset på temaet høyt
og ved å bruke planen aktivt er det et mål at man skal kunne forebygge, gi økt
handlingskompetanse og redusere skadevirkninger ved vold i nære relasjoner.
Konklusjon:
Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Eidsberg slik den foreligger i vedlegg
anbefales vedtatt.

Vedlegg:
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015 - 18
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Saksframlegg
Årsbudsjett, avgifter og gebyrer 2015

Saksbehandler
Ståle Ruud

Saksnr

14/21

Arkiv

ArkivsakID
14/4714

Utvalg
Rådet for funksjonshemmede

Type
PS

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

Dato

25.11.2014

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
Årsbudsjett 2015 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
1. Eidsberg kommunes budsjett for 2015 fastsettes slik det framkommer av:
·
·

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2015 – kap. 6)
Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2015 – kap. 9).

2. Driftsrammer for virksomheter 2015 og investeringsoversikt 2015 vedtas som vist i
budsjettskjema 1B og 2B – jfr. Budsjettdokumentet 2015 – hhv. i kap. 6 og 9.
De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter
(DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer.
3. Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften iverksettes som beskrevet i tabell i
budsjettdokumentets kapittel 6.
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4. Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner iverksettes som beskrevet i
budsjettdokumentets kapittel 6.
5. Eidsberg kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 108.080.000,- kroner i 2015.
95.580.000,- kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter
i 2015, og 12.500.000,- kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen
videreformidler.
Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på
totalt kr. 108.080.000,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil.
6. I forbindelse med økonomiplan 2016-19 vil kommunestyret måtte finne inndekning
for en kostnadsvekst fra 2015-nivå på i størrelsesorden 10-15 millioner kroner. En ser
det som nødvendig at rådmann i sitt arbeid med økonomiplanen både vurderer
muligheten for ytterligere tjenestekutt med tilhørende konsekvensvurderinger, samt
parallelt vurderer mulighetene for å øke kommunens inntekter i de kommende år.
7. Rådmann bes gjennomføre en vurdering av kommunenes ulike vakt- og
beredskapsordninger med sikte samordning, kostnadseffektiv drift og sikre en
tilfredsstillende beredskap. I vurderingen skal følgende vaktordninger innlemmes:
· vaktordningene innen brann og redning,
· teknisk vakt (vei, vann og avløp),
· vaktordning vedr. brøyting av veier mm og
· vaktordning knyttet til kommunale bygg.
·
·
·
·

vaktordningene innen brann og redning,
teknisk vakt (vei, vann og avløp),
vaktordning vedr. brøyting av veier mm og
vaktordning knyttet til kommunale bygg.
Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med de ansattes organisasjoner.
Vurderingen skal være gjennomført i første tertial. Det legges til grunn at eventuelle
endringer iverksettes med virkning fra 1. juli 2015.
Forslag til endringer fremmes til behandling for administrasjonsutvalget før
hovedutvalget for miljø og teknikk fatter endelig vedtak i saken.

8. Eventuelle nedjusteringer av budsjettene til interkommunale selskaper i forbindelse
med nye representantskapsmøter for selskapene i november, skal uavkortet gå til å
redusere budsjettert bruk av 3,415 mill kroner i disposisjonsfond før nye driftstiltak
vedtas.
9. Rådmannen bes utrede mulighetene for en mulig samordning av ressursene knyttet til
vei, park og anlegg med forvaltning, drift og vedlikehold. Hensikten med vurderingen er
å sikre en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv bruk av kommunens samlede maskinpark
og de ansattes kompetanse. Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med
de ansattes organisasjoner. Vurderingen skal være gjennomført innen 2 tertial. Det
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legges til grunn at eventuelle endringer iverksettes med virkning fra 1. januar 2016.
Dersom utredningen anbefaler endringer i dagens organisering, skal denne legges fram
for behandling i administrasjonsutvalget før hovedutvalget for miljø og teknikk fatter
endelig vedtak i saken.
10. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon i 2015-budsjettet:
Kr. 400.000,Kr. 60.000,Kr. 20.000,Kr. 20.000,-

Budsjettreserve til formannskapets disposisjon
Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon
Budsjettreserve til eldrerådets disposisjon
Budsjettreserve til rådet for funksjonshemmedes disposisjon

Utover dette avsettes kroner 7,5 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2015
på tilleggsbevilgningspost til senere fordeling. Helårseffekt av lønnsoppgjøret i 2014 på
17,5 mill kroner er også plassert på reservert post til fordeling når endelig fordeling
mellom virksomhet foreligger.
11. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte.
Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med
unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen.
12. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og
fylkeskommunale budsjetter, § 4:
A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er bevilget til politisk
styring (konto 149000.00000.100) – kr 400.000,-. Ordfører gis fullmakt til å disponere
midlene i samsvar med formannskapets fordeling.
B. Rådmannen gis fullmakt til å:
· foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige
endringer
· foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i
forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2015.
· fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2015 (konto
149000.97020.100) ut på virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent.
· disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale
utgifter.
· disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret
· å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø- og teknikks innstilling:
Hovedutvalg for helse- og velferds innstilling:
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling:
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Administrasjonsutvalgets innstilling:
Eldrerådets innstilling:
Rådet for funksjonshemmedes innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:

Saksopplysninger:
Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 ble presentert for politiske representanter og andre
ved offentliggjøringen 30. oktober 2014.
Rådmannens merknader:
Budsjettdokumentene som danner grunnlag for rådmannens innstilling er;
1. Budsjettdokumentet 2015 m/Årsbudsjett 2015 (rådmannens forslag av 30.10.2014)
2. Avgiftshefte 2015 – Kommunale avgifter, gebyrer og leier (rådmannens forslag av
30.10.2014)
3. Eidsberg kirkelige fellesråd – Budsjett 2015 (vedtatt av kirkelig fellesråd 22.10.2014)
Vedlagt formannskapets innstilling til kommunestyret vil også kontrollutvalgets vedtak av
budsjett for kontroll og tilsyn 2015 følge med. Rådmannen gjør oppmerksom på at
kontrollutvalgets vedtak av budsjett for kontroll og tilsyn 2015 er 87.000,- kroner høyere enn
hva rådmannen har lagt til grunn i sitt budsjettforslag. Rådmannen har ikke hatt kjennskap til
kontrollutvalgets forslag til budsjett før etter at rådmannens forslag til budsjett ble lagt fram.
Inndekning av merutgiftene til kontroll og tilsyn for 2015 må dekkes innenfor gjeldende
ramme eller ved ytterligere bruk av disposisjonsfond.
Konklusjon:
Rådmannen oversender forslag til Årsbudsjett, avgifter og gebyrer 2015 til politisk
behandling.
Vedlegg:
Budsjett 2015 Rådmannens innstilling
Avgiftshefte 2015 rådmannens innstilling
Budsjettskriv 2015 Eidsberg kirkelige fellesråd
Kontrollutvalgets vedtak av budsjett for kontroll og tilsyn 2015

