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15/18: Orienteringer/drøftinger - Formannskapets møte 26.03.15

Formannskapets behandling:
1. Status VA.
Kommunalsjef Jan-Erik Fredriksen orienterte om de største arbeidene ved de største
VA-anleggene og andre områder innen samferdsel - Vedligger protokollen.
2. Seniorrådgiver Kjell Olausen orienterte om Områderegulering Mysen sentrum Vedligger protokollen.
3. Status drift - økonomi.
Rådmann Tom-Arne Tørfoss orienterte - Vedligger protokollen.
4. Utredning fremtidig kommunestruktur.
Rådmann Tom-Arne Tørfoss, kommunalsjef Jan-Erik Fredriksen og ordfører Erik Unaas
(H) orienterte.
Det utarbeides samordnet innbyggerundersøkelse for Østfold med ambisjon om
gjennomføring før juni 2016. Det vises til kommunens hjemmeside om informasjon og
aktuelle lenker. Det blir egenanalyse av Eidsberg kommune med involvering også av
kommunens ledere og tillitsvalgte. Øyvind Holt er engasjert av rådmannsutvalget for å
fremskaffe og sammenstille faktainformasjon om hele Indre Østfold som grunnlag for
fremtidig beslutning.
5. Interkommunale selskaper.
Ordfører Erik Unaas orienterte om møterekke etter påske og aktuelle saker i enkelte
selskaper.
Det ble videre orientert om brannsamarbeidet i Indre Østfold og mulighet for
informasjon i kommunestyrene før det fattes politisk vedtak.
6. Representanten David Koht-Norbye stiller som uavhengig fra mars og ut
kommunestyreperioden.
Liv H.B. Berger (SP) overtar som gruppeleder fra samme tidspunkt.
7. Formannskapet stiller seg bak vedtak fattet i hovedutvalg for kultur og oppvekst om å
engasjere 1,4 årsverk i vikariat i inntil ett år fra april 2015. Det bes om om at det
utarbeides et notat som forklarer situasjonen og at det legges frem i kommunestyrets
første møte til orientering.
8. Utvikling av eiendommer.
Rådmann Tom-Arne Tørfoss orienterte om pågående prosess vedrørende Sagtomta.
Formannskapet ga sin tilslutning til hovedprinsippene i presentasjonen.
Formannskapet ber om gjennomgang av avtale før formell politisk behandling.
9. Ordfører Erik Unaas (H) orienterte om status fra møte 12.02.15 vedrørende
eiendommer i og ved Mysen sentrum. Ordfører og rådmann følger opp saken.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Orienteringene punkt 1-6 og 8-9 tas til etterretning.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts vedtak, jfr. punkt 7, legges frem for kommunestyret til
orientering i første møte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/19: Godkjenning av protokoll - Formannskapets møte 12.02.15
Rådmannens forslag:
Protokoll fra formannskapets møte 12.02.15 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------15/20: Godkjenning av protokoll - Formannskapets møte 05.03.15
Rådmannens forslag:
Protokoll fra formannskapets møte 05.03.15 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------15/21: Søknad om økonomisk støtte til Nes lenseteater - "Det andre landet".
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet med slik innstilling:
Søknad om økonomisk støtte til Nes lenseteater i 2015 avslås.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas.

Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/22: Gjennomgang av driften ved ekstern bistand - finansiering
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
1. Eidsberg kommunestyre bevilger en økonomisk ramme på inntil 750.000,- kroner for en
ekstern gjennomgang av driften i tråd med rådmannens skisse til prosjekt.
2. Kostnaden finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.

Formannskapets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/23: Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling
Rådmannens forslag:
I medhold av serveringsloven av 21.12.07 nr. 133 om endringer i lov av 13.06.97 nr. 55 og
alkoholloven av 17.12.04 nr. 88 om endringer i lov av 02.06.89 nr. 27, alkoholpolitiske
retningslinjer for Eidsberg kommune, punkt 15a), foreslås:
Serveringsbevilling:
1. Kultur Cafe gis serveringsbevilling med forbehold, jfr. vilkår om fremvist dokumentasjon
på at virksomheten er innmeldt i Mattilsynet og fremvist dokumentasjon for
internkontroll for serveringsloven.
2. Som bevillingshaver godkjennes Kultur Cafe v/Marija-Terezija Benasic.
3. Som styrer godkjennes Maria-Terezia Benasic med forbehold om bestått etablererprøve
for serveringsloven.

4. En av de ansatte skal godkjennes som stedfortreder.
Skjenkebevilling:
1. Kultur Cafe gis skjenkebevilling med forbehold, jfr. vilkår under.
2. Som bevillingshaver godkjennes Kultur Cafe v/Marija-Terezija Benasic.
3. Som styrer godkjennes Maria-Terezia Benasic med forbehold om bestått kunnskapsprøve
for alkoholloven.
4. En av de ansatte skal godkjennes som stedfortreder og avlegge bestått kunnskapsprøve
for alkoholloven .
5. Det gis alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 for skjenkelokalet og avgrenset
område uteservering.
6. Det gis skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 for sluttede og lukkede selskaper for
skjenkelokalet og avgrenset område uteservering.
Skjenketid:
1. Skjenketiden settes i.h.t. vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer til kl. 02.00 for
alminnelig skjenking og for skjenking til sluttede/lukkede selskaper for skjenkelokalet.
2. For skjenking på uteservering vises til retningslinjene.
Vilkår:
1. Melding om at virksomheten er innmeldt til Mattilsynet skal foreligge innen 01.05.15.
2. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 12, settes det krav om vakter godkjent
av politiet fra kl. 22.00 for særskilte arrangementer uansett aldersgrense og ukedag.
3. I medhold av internkontrollforskriften skal det foreligge dokumentasjon på internkontroll
i.f.t. Mattilsynet. Frist for fremleggelse av slik dokumentasjon settes til 01.05.15.
4. I medhold av alkoholforskriftens § 8 skal innehavere av skjenkebevilling føre
internkontroll med den virksomhet som drives i.h.t. bevillingen, alkoholloven og
bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Frist for fremleggelse av slik
dokumentasjon settes til 01.05.15.
5. I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 16 skal bevillingsgebyr på kr. 4.400,innbetales. Frist for innbetaling settes til 01.05.15.
6. Det skal foreligge skriftlig bekreftelse på at styrer og stedfortreder er ansatt i
virksomheten.
7. Skjenkebevillingen gjelder t.o.m. 30.06.16.
8. Endelig godkjenning gis etter befaring med bevillingshaver og bevillingsmyndigheten.
9. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28 innen
3 uker etter mottatt vedtak, jfr. § 29.
Formannskapets behandling:
Ingen forslag.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

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

15/24: Kommunedelplan kultur, kulturminnevern, idrett og friluftsliv 2015-2018
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
Kommunedelplan kultur, kulturminnevern, idrett og friluftsliv 2015-2018 vedtas.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om å stemme over hovedutvalg for miljø og
teknikks innstilling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets enstemmige innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling vedtas.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling:
David Koht-Norbye (Uavh) fremmet følgende tilleggsforslag:
Til punkt 2.3.3 Anlegg – tilføyes som nytt strekpunkt til Eidsberg kommune skal:
I tråd med innstillingen fra den utvidede styringsgruppen sette av to alternative tomter til ny
svømmehall ved Mysen Idrettspark og på Nordre Mysen som en del av skoletomt.
Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Koht-Norbyes tilleggsforslag vedtas.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

