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14/64: Orienteringer/drøftinger – Formannskapet
1. Status barnevern v/barnevernleder
2. Status tomtesalg
Formannskapets behandling:
1. Status barnevern - utsettes
2. Kommunalsjef Jan-Erik Fredriksen orienterte om status tomtesalg
3. Virksomhetsleder Knut Baastad orienterte om status reguleringsplan skytebane
Nordskogen Hærland
4. Virksomhetsleder Knut Baastad orienterte om status bemanning virksomhet næring og
utvikling - plan- og byggesak
5. Utsatt sak fra kommunestyrets møte i september om sanering avløp i spredt bebyggelse
kommer til behandling i neste møterunde
6. Status tårnkanon: Kanonen er på vei tilbake til Høytorp Fort
7. Ordfører Erik Unaas orienterte om ulike møter m.v. i tiden fremover og delte ut oversikt
8. Det ble lagt frem for forslag til uttalelse vedrørende Glommabanen som oversendes:
1. Eidsberg kommune stiller seg positiv til mulighetsstudiet gjort av Glommabanen AS.
2. Eidsberg kommune ønsker at det skal arbeides for at vi får et bedre tilbud for
pendling og bruk av eksisterende jernbanespor mellom Indre Østfold og Nedre
Glomma-regionen (Sarpsborg). Skal vi bli en sterk og attraktiv region, må alle
kommuner jobbe med sine utfordringer og muligheter. Vi vil legge til rette for at
skoleelever, arbeidstakeres og andre enklere kan pendle til og fra Eidsberg, være
bidragsyter til økt attraktivitet og dermed vekst i befolkning og næringsliv i hele
Østfold.
3. For øvrig henvises til nærings- og kommuneplaner for Eidsberg og kommunene i
Indre Østfold, disse viser en betydelig befolkningsvekst de neste årene.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/65: Godkjenning av protokoll – Formannskapets møte 18.09.14
Rådmannens forslag:
Protokoll fra formannskapets møte 18.09.14 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/66: Kvalitetsmelding skoleåret 2013-2014
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Kvalitetsmeldingen for 2013-2014 tas til etterretning.
2. Kvalitetsdialog: Kvalitet i Eidsbergskolen diskuteres på bakgrunn av rapporten to ganger
årlig der administrasjonen tilrettelegger for utøvelse av aktivt skoleeierskap.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/67: Andre tertialrapport 2014
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
Andre tertialrapport pr. 31.08.2014 tas til etterretning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag tas til etterretning.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Eldrerådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/68: Budsjettjusteringer pr. 31.08.2014
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Budsjettjusteringer pr. 31.08.2014 vedtas slik det framkommer i egen tabell.
2. Eidsberg kommune tar opp et lån på 61,98 mill kroner i 2014 for å restfinansieres økte
investeringer innenfor vann- og avløpsområdet i tråd nevnte prosjekter.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/69: TV-aksjonen 2014 - Kirkens Nødhjelp - Kommunalt bidrag
Rådmannens forslag:
1. Det gis et økonomisk bidrag til årets TV-aksjon tilsvarende kr. 1,- pr. innbygger pr.
01.01.14 – kr. 11.323,-.
2. Beløpet for 2014 belastes budsjettkapitlet for politisk styring.
3. Ordfører gis fullmakt til å bevilge økonomisk bidrag for kommende års TV-aksjoner
tilsvarende innbyggerantallet pr. 01.01. og begrenset oppad til kr 1,- pr. innbygger.
4. Eventuelle fremtidige bevilgninger dekkes over budsjettkapitlet for politisk styring og
innarbeides i de årlige budsjettene.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/70: Politisk møteplan for 2015
Formannskapets enstemmige innstilling:
Møteplan for 1. og 2. halvår 2015 vedtas med følgende endringer:
1. Møterunden i oktober flyttes en uke fram.
2. Det legges opp til en markering for kommunestyret på møte 10.09.15
3. Det legges inn politikerseminar 19.-20.01.15

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
Møteplan for 1. og 2. halvår 2015 vedtas.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Formannskapet fremmet følgende forslag:
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg:
1. Møterunden i oktober flyttes en uke fram.
2. Det legges opp til en markering for kommunestyret må møte 10.09.15

3. Det legges inn politikerseminar 19.-20.01.15
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag med formannskapet endrings- og tilleggsforslag vedtas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/71: Plan for utbygging av barnehagesektoren
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Plan for utbygging av barnehagesektoren i Eidsberg kommune vedtas og legger føringer
for videre utbygging av fremtidige plasser
2. Nye tiltak må ses i sammenheng med befolkningsvekst, bosetting og etterspørsel etter
barnehageplasser, og fremmes som egne saker til politisk behandling.
3. Det er en forutsetning at nye tiltak / plasser innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/72: Edwin Ruuds barnehage - utbygging
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Det legges ut anbud – totalentreprise - på utbygging av Edw Ruuds barnehage innenfor
en total prosjektramme på ca kr 38.500.000,-.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale om utbygging innenfor totalramme.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at saken utsettes til neste møterunde.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Unaas' forslag.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2H og AP).
Formannskapets innstilling med 6 mot 3 stemmer:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/73: Eldremeldingen - Oppnevning av kandidater til grupper - Mandat og fremdrift
Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Formannskapet vedtar mandat slik det er utformet og hvordan Eldremeldingen skal
utvikles, som omtalt i saksopplysninger fra administrasjonen.
2. Formannskapet utnevner hovedutvalg for helse og velferd som styringsgruppe for
meldingen/arbeidet og arbeidet følges opp i hovedutvalgets ordinære møter.
 Som representant fra råd for funksjonshemmede velges Marianne Eklund (H)
 Som representant for eldrerådet velges Grethe Løken
 Som representanter for hovedutvalg for helse og velferd velges Terje Pettersen (H)
og Janne M. Ultvedt (AP)
 Som representant for hovedutvalg for miljø og teknikk velges Aud Jørgentvedt (Krf)
 1 representant fra Eidsberg Pensjonistforening
 1 representant fra Indre Østfold Lokallag av landslagegt for offentlige pensjonister
 2 representanter fra administrasjonen som ivaretar ledelse av arbeidsgruppen og
sekretærfunksjonen
3. Det legges opp til bred politisk behandling av Eldremeldingen i mai/juni 2015.

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet med slik innstilling:
1. Formannskapet vedtar mandat slik det er utformet og hvordan Eldremeldingen skal

utvikles, som omtalt i saksopplysninger fra administrasjonen
2. Formannskapet utnevner hovedutvalg for helse og velferd som styringsgruppe for
meldingen/arbeidet og arbeidet følges opp i hovedutvalgets ordinære møter. Utvalget
oppnevner inntil to representanter til arbeidsgruppen. Det etableres arbeidsgruppe med
inntil to politiske representanter fra hovedutvalget, en fra eldrerådet, en fra rådet for
funksjonshemmede, og en fra Eidsberg pensjonistforening. Administrasjonen stiller med
to representanter som ivaretar ledelse av arbeidsgruppen og sekretærfunksjonen.
3. Det legges opp til bred politisk behandling av Eldremeldingen i mai/juni 2015.
Hovedutvalg for helse og velferds behandling:
Leder Per Hermann Bodal (H) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag:
1. Indre Østfold Lokallag av landslaget for offentlige pensjonister inngår med 1
representant inn i arbeidsgruppen.
2. Som posisisjonens representant fra hovedutvalget velges Terje Pettersen (H).
Janne M. Ultvedt (AP) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag:
Som representant til arbeidsgruppen fra opposisjonen velges Janne M. Ultvedt.
Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Bodals tilleggsforslag vedtas.
Ultvedts tilleggsforslag vedtas.
Eldrerådets behandling:
Eldrerådet fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag:
Eldrerådet ønsker at de får anledning til å stille med 2 representanter i arbeidsgruppa.
Eldrerådet foreslår Grethe Løken som representant med Eva B. Svendstad som
vararepresentant.
Eldrerådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Eldrerådet ønsker at de får anledning til å stille med 2 representanter i arbeidsgruppa.
Eldrerådet foreslår Grethe Løken som representant med Eva B. Svendstad som
vararepresentant.
Råd for funksjonshemmedes behandling:
Råd for funksjonshemmede fremmet forslag på Marianne Eklunds som rådets representant til
arbeidsgruppen.

Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Som råd for funksjonshemmedes representant velges Marianne Eklund.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/74: Politivedtekter for Eidsberg kommune
Rådmannens forslag:
Forslag til forskrift om politivekt for Eidsberg kommune sendes ut på høring med følgende
forslag til endringer:
1. § 15, første ledd, Fortau m.v. skal lyde:
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikterå sørge for rengjøring av lys- og
luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.
2. §16, Takras, skal lyde:
Eieer av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor
eiendommen for snø og is.
3. §26, Offentlig dans e.l. – Nytt annet avsnitt skal lyde:
Ved særskilte arrangement som er tilrettelagt for ungdom og hvor det er mange voksne
til stede, kan politiet gi tillatelse til å åpne arrangementet for ungdom under 15 år selv
om det avsluttes etter kl. 22.00.
4. Høringsfristen settes til 22.11.14.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/75: Tomter til boliger for vanskeligstilte
Formannskapets vedak med 6 mot 3 stemmer:
Det settes av to tomter til å bygge 2 stk 4-mannsboliger til sosialt vanskeligestilte på
tomtene ved brannstasjonen og Småbruveien 1. Dette som del av vedtatt boligsosial
handlingsplan, og for å kunne sanere deler av boligmassen i Kløverveien.

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet med slik innstilling:
Det settes av tomter til å bygge 2 stk firemannsboliger til sosialt vanskeligstilte, på tomtene
Sand og ved brannstasjonen. Dette som del av vedtatt boligsosial handlingsplan, og for å
kunne sanere deler av boligmassen i Kløverveien.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet hovedutvalg for helse og velferds innstilling.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Unaas' forslag.
Unaas' forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP) som ble avgitt for rådmannens
forslag.
Formannskapets vedtak med 6 mot 3 stemmer:
Unaas’ forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Hovedutvalg for helse og velferds behandling:
Cristian Bühler (H) fremmet følgende forslag:
Det settes av to tomter til å bygge 2 stk 4-mannsboliger til sosialt vanskeligestilte på
tomtene ved brannstasjonen og Småbruveien 1. Dette som del av vedtatt boligsosial
handlingsplan, og for å kunne sanere deler av boligmassen i Kløverveien.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Bühlers forslag.
Bühlers forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (2AP, Krf og V).
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Bühlers forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Eldrerådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/76: Kommuneplanens samfunnsdel Eidsberg kommune 2015 – 2027
Formannskapets innstilling:
1. De innkomne høringssvar tas til orientering. Viktige punkter fra høringsuttalelsene
innarbeides i et oppdatert og tydeligere kommuneplandokument.
Følgende føringer tas inn i den endelig planen:
a. Side 12: Avsnittet "Kommunen vil gi folk ...klynger." Delen fra "Momenter som må
tas...næring med mer" - Strykes
b. Side 15: Kulepunkt "Fremtidig utbygging av barnehage...skal skje i Mysen" - Endres til:
"Fremtidig utbygging av barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsboliger vil
Hovedsakelig skje i Mysen"
c. Side 22: Kulepunkt "Fremtidig kapasitetsutvidelse og nye idrettsanlegg...Mysen" - Endres
til: "Fremtidig kapasitetsutvidelse og nye idrettsanlegg lokaliseres hovedsakelig til
Mysen"
d. Side 23: Avsnitt "Eidsbergskolen har gjennom mange...skal skje i Mysen" – Skal lyde:
" Eidsbergskolen har gjennom mange år hatt gode grunnskoler med desentralisert
skolestruktur. Det er viktig at skolestruktur og bosettingspolitikken sees i sammenheng.»
2. I endelig plan skal det ikke legges inn tall eller prosentandeler som begrenser bygging i
grendene generelt og spredt boligbygging spesielt.
3. Arbeidet med kommuneplanens arealdel fortsetter parallelt.
4. Administrasjonen anmodes om en administrativ/politisk prosess der vi vurderer
kommuneplanens slagord "Rik på muligheter."
5. Endelig dokument for kommuneplanens samfunnsdel legges fram for kommunestyret
til godkjenning

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/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 behandling:
Høringsuttalelse fra Eidsberg Idrettsråd datert 09.09.14 ble delt ut.
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag:

1. De innkomne høringssvar tas til orientering. Viktige punkter fra høringsuttalelsene
innarbeides i et oppdatert og tydeligere kommuneplandokument.
2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel fortsetter parallelt.
3. Administrasjonen anmodes om en administrativ/politisk prosess der vi vurderer
kommuneplanens slagord "Rik på muligheter."
Liv H.B. Berger (SP) fremmet følgende forslag:
Rådmannens forslag vedtas med følgende tillegg/endringer:
1. Følgende føringer tas inn i endelig utkast:
a. Side 12: Avsnittet "Kommuneplanen legger vekt på ...Mysen" - Strykes
b. Side 12: Avsnittet "Kommunen vil gi folk ...klynger." Delen fra "Momenter som må
tas...næring med mer" - Strykes
c. Side 15: Kulepunkt "Fremtidig utbygging av barnehage...skal skje i Mysen" - Endres til:
"Fremtidig utbygging av barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsboliger vil
Hovedsakelig skje i Mysen"
d. Side 22: Kulepunkt "I Mysen etableres nytt folkebad" - Endres til: "Det vurderes å
etablere nytt folkebad i Mysen"
e. Side 22: Kulepunkt "Fremtidig kapasitetsutvidelse og nye idrettsanlegg...Mysen" - Endres
til: "Fremtidig kapasitetsutvidelse og nye idrettsanlegg lokaliseres hovedsakelig til
Mysen"
f. Side 23: Avsnitt "Eidsbergskolen har gjennom mange...skal skje i Mysen" – Setningen
"Vurderinger knyttet til endringer av...oppvekst (2014) - Strykes. Setningen "Det er viktig
at skolestruktur...skal skje i Mysen" – Strykes
2. I endelig plan skal det ikke legges inn tall eller prosentandeler som begrenser bygging i
grendene generelt og spredt boligbygging spesielt.
3. Endelig dokument for kommuneplanens samfunnsdel legges fram for kommunestyret til
godkjenning.
Ordfører Erik Unaas fremmet følgende alternative forslag til Bergers forslag 1f:
Side 23: Avsnitt «Eidsbergskolen har gjennom mange år ….. skal skje i Mysen skal lyde:
«Eidsbergskolen har gjennom mange år hatt gode grunnskoler med desentralisert
skolestruktur. Det er viktig at skolestruktur og bosettingspolitikken sees i sammenheng.»
Votering:
Det ble først votert over Unaas’ forslag punkt 1 som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert punktvis over Bergers endringsforslag punkt 1a-1f.
Bergers endringsforslag punkt 1a ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP)
Bergers endringsforslag punkt 1b ble enstemmig vedtatt.
Bergers endringsforslag punkt 1c ble enstemmig vedtatt.
Bergers endringsforslag punkt 1d ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP).
Bergers endringsforslag punkt 1e ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom Bergers forslag punkt 1f og Unaas’ endringsforslag samme
punkt.
Unaas’ forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (SP) som ble avgitt for Bergers forslag.
Bergers forslag punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt som nytt punkt 2 og 5.
Unaas’ forslag punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt som nytt punkt 3 og 4.

Formannskapets innstilling:
Unaas’ forslag punkt 1 vedtas.
Bergers endringsforslag punkt 1b, 1c og 1e vedtas som nytt punkt 2a, 2b og 2c.
Unaas’ endringsforslag til Bergers forslag 1f vedtas som nytt punkt 2d.
Unaas’ forslag punkt 2 vedtas som nytt punkt 3.
Unaas’ forslag punkt 3 vedtas som nytt punkt 4.
Bergers forslag punkt 3 vedtas som nytt punkt 5.
Administrasjonsutvalgets behandling:
Leder Carl Peter Løken (H) fremmet følgende forslag:
Administrasjonsutvalget tar planen til foreløpig orientering. Endelig godkjenning av
samfunnsdelen må behandles på nytt når redigert dokument foreligger.
Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling:
Løkens forslag vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Leder Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag:
1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst tar de innkomne høringssvar til orientering.
2. Disse, i tillegg til innspill fra utvalgets drøftinger, innbakes i et oppdatert og tydeligere
plandokument som behandles i neste møterunde.
3. Arbeidet med kommuneplanens arealdel fortsetter parallelt.
4. Administrasjonen anmodes om en administrativ/politisk prosess der vi vurderer
kommuneplanens slagord "Rik på muligheter".
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling:
Voldens forslag vedtas.
Hovedutvalg for helse og velferds behandling:
Leder Per Hermann Bodal (H) fremmet følgende forslag:
1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst tar de innkomne høringssvar til orientering.
2. Disse, i tillegg til innspill fra utvalgets drøftinger, innbakes i et oppdatert og tydeligere
plandokument som behandles i neste møterunde.
3. Arbeidet med kommuneplanens arealdel fortsetter parallelt.
4. Administrasjonen anmodes om en administrativ/politisk prosess der vi vurderer
kommuneplanens slagord "Rik på muligheter".

Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling:
Bodals forslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende forslag:
Rådmannens forslag vedtas med følgende tillegg/endringer:
1. Følgende føringer tas inn i endelig utkast:
a. Side 12: Avsnittet "Kommuneplanen legger vekt på ...Mysen" - Strykes
b. Side 12: Avsnittet "Kommunen vil gi folk ...klynger." Delen fra "Momenter som må
tas...næring med mer" - Strykes
c. Side 15: Kulepunkt "Fremtidig utbygging av barnehage...skal skje i Mysen" - Endres til:
"Fremtidig utbygging av barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsboliger vil
Hovedsakelig skje i Mysen"
d. Side 22: Kulepunkt "I Mysen etableres nytt folkebad" - Endres til: "Det vurderes å
etablere nytt folkebad i Mysen"
e. Side 22: Kulepunkt "Fremtidig kapasitetsutvidelse og nye idrettsanlegg...Mysen" - Endres
til: "Fremtidig kapasitetsutvidelse og nye idrettsanlegg lokaliseres hovedsakelig til
Mysen"
f. Side 23: Avsnitt "Eidsbergskolen har gjennom mange...skal skje i Mysen" – Setningen
"Vurderinger knyttet til endringer av...oppvekst (2014) - Strykes. Setningen "Det er viktig
at skolestruktur...skal skje i Mysen" – Strykes
2. I endelig plan skal det ikke legges inn tall eller prosentandeler som begrenser bygging i
grendene generelt og spredt boligbygging spesielt.
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag:
1. Hovedutvalg for miljø og teknikk tar de innkomne høringssvar til orientering. Disse
innbakes i et oppdatert og tydeligere kommuneplandokument som behandles i neste
møterunde.
2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel fortsetter parallelt.
3. Administrasjonen anmodes om en administrativ/politisk prosess der vi vurderer
kommuneplanens slagord "Rik på muligheter."
Etter samordning av forslagene fra Holene og Borger Mysen fremmet Borger Mysen i tillegg
slikt forslag til Holenes forslag punkt 1f skal lyde:
Eidsbergskolen har gjennom mange år hatt gode grunnskoler med desentralisert
skolestruktur. Det er viktig at skolestruktur og bosettingspolitikken sees i sammenheng.
Votering:
Det ble votert punktvis.
Borger Mysens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Holenes endringsforslag punkt 1a ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (SP og AP.)
Holenes endringsforslag punkt 1b ble enstemmig vedtatt.
Holenes endringsforslag punkt 1c ble enstemmig vedtatt.
Holenes endringsforslag punkt 1d ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (SP og V).
Holenes endringsforslag punkt 1e ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert alternativt mellom Holenes forslag punkt 1f og Borger Mysens endringsforslag
samme punkt.
Borger Mysens forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (SP og V).
Holenes forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Borger Mysens forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt som nytt punkt 3.
Borger Mysens forslag punkt 3 ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (SP) som nytt punkt 4.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Borger Mysens forslag punkt 1 vedtas.
Holenes endringsforslag punkt 1b, 1c og 1e vedtas som nytt punkt 2a, 2b og 2c.
Borger Mysens endringsforslag til Holenes forslag 1f vedtas som nytt punkt 2d.
Holenes forslag punkt 2 vedtas som nytt punkt 3.
Borger Mysens forslag punkt 2 vedtas som nytt punkt 4.
Borger Mysens forslag punkt 3 vedtas som nytt punkt 5.
Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling:
Saken tas til etterretning.
Eldrerådets behandling:
Eivind Tvedt (AP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes og tas opp igjen etter endelig revidering.
Eldrerådets enstemmige innstilling:
Tvedts forslag vedtas.
Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Saken tas til etterretning.
Endelig godkjenning av samfunnsdelen tas opp til behandling på nytt når redigert dokument
foreligger.

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

14/77: Brukertilfredshetsundersøkelser
Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Eidsberg kommune tar sikte på å gjennomføre hvert annet år en enkel innbygger- og
næringstilfredshetsundersøkelse – første gang våren 2015. Tilbakemeldingene danner
grunnlaget for prioriteringer i kommunens daglige strategiske arbeid.
2. Det oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra kommunestyre og
administrasjon i utformingen av spørsmål.
3. Kostnaden søkes dekket inn i de ordinære budsjettene.

Rådmannens forslag:
De kommunale virksomhetene bør gjennomføre brukerundersøkelser for hele eller deler av
sitt tjenesteområde ca hvert annet år.
Resultatet av undersøkelsen(e) legges til grunn for valg av handlingsmål knyttet til
økonomiplanprosessene og prioriterte tiltak i budsjettprosessene, samt fremkomme i alle
virksomhetsrapporteringer som f.eks. tertial- og årsrapportering. Alle valg og prioriteringer
skal støtte opp under de overordnede mål og strategier som er forankret i en til hver tid
gjeldende kommuneplan.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas' fremmet følgende forslag:
1. Eidsberg kommune tar sikte på å gjennomføre hvert annet år en enkel innbygger- og
næringstilfredshetsundersøkelse – første gang våren 2015. Tilbakemeldingene danner
grunnlaget for prioriteringer i kommunens daglige strategiske arbeid.
2. Det oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra kommunestyre og
administrasjonen i utforming av spørsmål.
3. Kostnaden søkes dekket inn i de ordinære budsjettene.

Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Unaas' forslag.
Unaas' forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Unaas' forslag vedtas.
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