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BUDSJETTDOKUMENTET 2012
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
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Anne Teig
11/833

Arkiv: 151

Utvalg

Ungdomsråd
Eldreråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Arbeidsmiljøutvalget
Livsløpsutvalget
Teknikk- og naturutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
15.11.2011
15.11.2011
15.11.2011
24.11.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:

Rådmannens forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2012-15’ og ’Årsbudsjett 2012’
vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
A: Økonomi- og handlingsplanen 2012-15:
1.

Det tas til orientering at administrasjonen viderefører arbeidet med å avstemme balansen mellom kommunens
inntekts- og utgiftsside for generelt å kunne bedre kommunens økonomiske handlefrihet utover i planperioden.

2.

For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe, utskrives eiendomsskatt fra og med 2013.
Det legges opp til følgende opptrapping i planperioden:
Bolig- og fritidseiendommer:
2012
2013
2‰

2014
4‰

2015
4‰

Næringseiendommer:
2012
2013
2‰

2014
4‰

2015
6‰

Beregnet eiendomsskatt:
2012
2013
4 mill.

2014
14 mill.

2015
14 mill. +

Beløpet for 2013 er fratrukket oppstartskostnader knyttet til taksering (utgift i 2012, men kun som et lån fra egne
fond).

B: Årsbudsjett 2012:
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1.

Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 2,0 % med virkning fra 01.01.2012.
Følgende områder avviker fra dette:
a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.330,- pr. måned for full
plass (dvs. ingen økning i satsene). Matpenger kommer i tillegg, med samme satser som i 2011, dvs. kr
260,- pr. måned ved full plass.
b) Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2011, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass
inkl. mat.
c) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 1,3 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger
hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 1,3 %,
vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.
d) Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

Trygghetsalarm etabl.
Trygghetsalarm leie
Middag pr. porsjon
Middag halv porsjon
Søn- / helligdagsmiddag
Søn- /helligdagsm. halv porsjon
Grøt
Frokost / kveldsmat
Kaffemåltid
Full pensjon pr. dag
Halv pensjon pr. dag
Bofellesskapet kost pr. mnd.
Transport mat pr. gang
Vask av tøy, kilopris
Opphold Korttid dag / natt
sykehjem Korttid døgn
Hjemmehjelp under 2 G
Hjemmehjelp 2-3 G
TimeHjemmehjelp 3-4 G
pris
Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
Hjemmehjelp under 2 G
Abonne- Hjemmehjelp 2-3 G
ment
Hjemmehjelp 3-4 G
pr. måned Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
Følgende satser for kommunale gebyrer gjøres gjeldende:
2011
2012
Vann pr. kubikk
Kr 7,00
Kr 7,00
Vann - årsavgift
Kr 380,Kr 380,Tjenestegebyr avlesningskontroll vannmålere Kr 300,Kr 300,Tilknytningsavgift
Kr 7.350,- Kr 7.350,Kloakk pr. kubikk
Kr 29,70
Kr 24,70
Kloakk – årsavgift
Kr 1.130,- Kr 924,-

2011
Kr 215,Kr 170,Kr 58,Kr 44,Kr 65,-

Kr 27,Kr 98,Kr 75,Kr 2.200
Kr 15,Kr 30,Kr 68,Kr 129,Kr 145,Kr 150,Kr 160,Kr 180,Kr 190,Kr 165,Kr 595,Kr 955,Kr 1.330,Kr 1.645,-

e)

Tilknytningsavgift

Slamtømming 3 kbm
Slamtømming 6 kbm
Renovasjon – bolig

Økning
Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,- Kr 4,- Kr
206,Kr 10.516,- Kr 10.516,- Kr 0,Kr 755,Kr 755,Kr 0,Kr 1.200,- Kr 1.200,Kr 0,Kr 1.940,- Kr 2.050,- Kr 110,-
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2012
Kr 220,Kr 175,Kr 60,Kr 46,Kr 70,Kr 65,Kr 32,Kr 30,Kr 12,Kr 100,Kr 77,Kr 3.000
Kr 15,Kr 34,Kr 70,Kr 133,Kr 150,Kr 155,Kr 165,Kr 185,Kr 195,Kr 170,Kr 605,Kr 975,Kr 1.355,Kr 1.680,-

Økning
Kr 5,Kr 5,Kr 2,Kr 2,Kr 5,Ny
Ny
Kr 3,Ny
Kr 2,Kr 2,Kr 800
Kr 4,Kr 2,Kr 4,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 10,Kr 20,Kr 25,Kr 35,-
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Renovasjon - hytte
Feie/tilsynsgebyr enkel pipe
Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe
Søknad boligbygg:
Søknad uten ansvarsrett
1-2 boliger (inntil 2 etasjer)

Utslippstillatelse
Kart- og delingsforretn.:
Fra 501 inntil 2000 m²

Kr 970,Kr 230,-

Kr 1.025,Kr 230,Kr 305,-

Kr 55,Kr 0
-

Kr 1.801,Kr 6.432,Kr 2.573,-

Kr 1.890,Kr 6.755,Kr 2.700,-

Kr 89,Kr 323,Kr 127,-

Kr 8.235,-

Kr 8.645,-

Kr 410,-

Avgiftene på vann og kloakk har fra 2010 ny utregningsnøkkel. Årsgebyret utgjør ca. 27 % av de
totale gebyrinntektene.
Byggesaksgebyr: + 5,0 %
Oppmålingsgebyr: + 5,0 %

2.

Ved salg av ledige kommunale tomter i 2012 justeres prisene på boligtomt med 10 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-

3.

En eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjettert renteutgifter avsettes til et
renteutjevningsfond i 2012.

4.

Følgende nye låneopptak foretas i 2012:
 Kr 20.700.000,- til nytt renseanlegg eller tilkobling til Eidsberg
(forutsetter kommunestyrets godkjenning av byggekomiteens prosjektutkast)
 Kr 500.000,- til rehabilitering av ledninger og kummer, avløp
 Kr 500.000,- til rehabilitering av kummer og kraner, vannverk
 Kr 5.000.000,- til reservevannsløsning i samarbeid med Askim og Eidsberg
 Kr 2.000.000,- til tak og ventilasjonsanlegg Båstad skole
 Kr 400.000,- til brannvarslingsanlegg Trøgstad ungdomsskole
 Kr 6.000.000,- til startlån – for videre utlån
Rådmannen har i gjeldende finansreglement (K-sak 66/09) fullmakt til å fastsette lånenes rente- og avdragsprofil.
Den øvre rammen for bruk av innvilget kassekreditt settes til 10 mill. kroner.

5.

Driftskutt og omprioriteringer realiseres som beskrevet i kapittel 8.4.

6.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2012, jfr.
gravferdsloven §21, annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.550, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 1.520, Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 760, Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 130,- pr. år pr. grav

7.

Det kommunale driftstilskuddet til menighetsbarnehagen er foreløpig beregnet ut fra vedtatt kommunalt tilskudd for
2011 tillagt 3,25% lønns- og prisvekst (kommunal deflator) - kr 7.670.000.
Endelige satser vil bli utarbeidet når revidert og oppdatert rundskriv til forskrift for likeverdig behandling av
kommunale og private barnehager er mottatt og barnehagene har sendt inn årsmelding pr. 15.12.11.

8.

Kommunestyret ber administrasjonen utrede salg av Trøgstad Elverk AS.

9.

Kommunestyret ber administrasjonen taksere eiendommer med tanke på innføring av eiendomsskatt fra 2013.

10.

Alle virksomheter skal gjennomføre brukerundersøkelser på hele eller deler av sitt tjenestetilbud hvert annet år.

11.

Rådmannen gis fullmakt til å;
 som ledd i praktisering av gjeldende KOSTRA-forskrifter å foreta nødvendige tekniske budsjettendringer
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dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende forskrifter gjennom budsjettåret 2012
fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2012 ut på virksomhetene
foreta korrigering av pensjonsutgifter mellom bevilgningssteder grunnet usikkerhet om pensjonsgrunnlaget
foreta intern ressursfordeling mellom skolene
foreta intern fordeling av 3,2 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne

Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Eldrerådets behandling:
Eiendomsskatt ønskes ikke økt til 4‰ i 2014 og 2015.
Eldrerådet ønsker ikke innkjøp av 2 busser til en kostnad av 1,4 mill.
Pleie og omsorg er i behov av transport 2 ganger pr.uke og det ønskes drosje som alternativ.
Bo og dagtilbud for funksjonshemmede benytter bussen hver dag også på kveldstid til turer.
Eldrerådet ønsker at det sjekkes pris med Nøkleby taxi.
Med driftsutgifter til buss på 150.000,- pr.år kan man benytte drosje for ca.3000,- i uken.
Eldrerådet påpeker nødvendigheten av oppussing av 4 omsorgsboliger i ”gamle
aldersboligen”. Disse mangler bad og er ikke etter dagens krav og standard.
Eldrerådet er glad for at garasje til hjemmesykepleien blir prioritert i budsjettet.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet går inn for eiendomsskatt, men med 2‰ hvert år framover. Det må
være en betingelse at inntektene går til bestemte prosjekter i kommunen.
Eldrerådet ønsker ikke at kommunen går til innkjøp av 2 busser, ønsker drosje som
alternativ.
Boligfellesskap for eldre og demente – 16 plasser ønskes prioritert i budsjett 2012.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet for MNF har følgende kommentarer til forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2012 –
2015’ og ’Årsbudsjett’ 2012’.
Rådet ser at Trøgstad kommune har store økonomiske utfordringer både med hensyn til
investering og drift.
Rådet ønsker at man fremskynder utbygging av nye boliger for funksjonshemmede til 2012 –
2013.
Rådet mener at tomtevalget ikke er endelig.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens budsjettforslag for 2012 og økonomi- og
handlingsplan for 2012-15. Utvalget vil sterkt poengtere nødvendigheten av å øke
kommunens inntekter.
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Livsløpsutvalgets behandling:
Livsløpsutvalget stemte over rådmannens innstilling punkt for punkt:

A: Økonomi- og handlingsplanen 2012-15:
Punkt1: Tiltres enstemmig (7 st.)

Punkt 2:
Kari Nilsen(Ap) foreslo følgende: Punkt 2 tas til orientering.
Forslaget fikk 2 stemmer (Ap) og falt.
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling som fikk 2 st.(Ap) og falt.

B: Årsbudsjett 2012:

Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

Punkt
Punkt
Punkt

1: Tiltres enstemmig (7 st.)
2: Tiltres enstemmig (7 st.)
3: Tiltres enstemmig (7 st.)
4: Tiltres enstemmig (7 st.)
5: Olav Bleie (Sp) fremmet følgende forslag: Punkt 5 tas til orientering.
Forslaget fra Olav Bleie ble enstemmig tiltrådt(7 st.)
6: Tiltres enstemmig (7 st.)
7: Tiltres enstemmig (7 st.)
8: Kari Nilsen(Ap) fremmet følgende forslag: Punkt 8 tas til orientering.
Forslaget fra Kari Nilsen fik 2 st.(Ap) og falt.
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling som fik 2 stemmer(Ap) og falt.
9: Rådmannens innstilling punkt 9 fikk 0 stemmer og falt.
10: Tiltres enstemmig (7 st.)
11: Tiltres enstemmig (7 st.)

Marianne Larsen (H) fremmet føløgende forslag til nytt punkt 12:
Kommunestyret ber rådmannen sluttføre prosjektering av 12 boenheter for
funksjonshemmede i løpet av første halvår 2012, slik at bygging kan komme i gang
snarest mulig. Det føres en tett dialog med aktuelle leietakere/kjøpere underveis.
Prosjektet lånefinansieres.
Forslaget fra Marianne Larsen til nytt punkt 12 tiltres enstemmig (7 st.)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Livsløpsutvalget innstilling er da:

Rådmannens forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2012-15’ og ’Årsbudsjett 2012’
vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
A: Økonomi- og handlingsplanen 2012-15:
1.

Det tas til orientering at administrasjonen viderefører arbeidet med å avstemme balansen mellom kommunens
inntekts- og utgiftsside for generelt å kunne bedre kommunens økonomiske handlefrihet utover i planperioden.
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2.

B: Årsbudsjett 2012:
1.

Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 2,0 % med virkning fra 01.01.2012.
Følgende områder avviker fra dette:
f) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.330,- pr. måned for full
plass (dvs. ingen økning i satsene). Matpenger kommer i tillegg, med samme satser som i 2011, dvs. kr
260,- pr. måned ved full plass.
g) Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2011, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass
inkl. mat.
h) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 1,3 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger
hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 1,3 %,
vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.
i)

Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

Trygghetsalarm etabl.
Trygghetsalarm leie
Middag pr. porsjon
Middag halv porsjon
Søn- / helligdagsmiddag
Søn- /helligdagsm. halv porsjon
Grøt
Frokost / kveldsmat
Kaffemåltid
Full pensjon pr. dag
Halv pensjon pr. dag
Bofellesskapet kost pr. mnd.
Transport mat pr. gang
Vask av tøy, kilopris
Opphold Korttid dag / natt
sykehjem Korttid døgn
Hjemmehjelp under 2 G
Hjemmehjelp 2-3 G
TimeHjemmehjelp 3-4 G
pris
Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
Hjemmehjelp under 2 G
Abonne- Hjemmehjelp 2-3 G
ment
Hjemmehjelp 3-4 G
pr. måned Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
Følgende satser for kommunale gebyrer gjøres gjeldende:
2011
2012
Vann pr. kubikk
Kr 7,00
Kr 7,00
Vann - årsavgift
Kr 380,Kr 380,Tjenestegebyr avlesningskontroll vannmålere Kr 300,Kr 300,Tilknytningsavgift
Kr 7.350,- Kr 7.350,Kloakk pr. kubikk
Kr 29,70
Kr 24,70

2011
Kr 215,Kr 170,Kr 58,Kr 44,Kr 65,-

Kr 27,Kr 98,Kr 75,Kr 2.200
Kr 15,Kr 30,Kr 68,Kr 129,Kr 145,Kr 150,Kr 160,Kr 180,Kr 190,Kr 165,Kr 595,Kr 955,Kr 1.330,Kr 1.645,-

j)

Side 8 av 70

Økning
Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,- Kr 4,-

2012
Kr 220,Kr 175,Kr 60,Kr 46,Kr 70,Kr 65,Kr 32,Kr 30,Kr 12,Kr 100,Kr 77,Kr 3.000
Kr 15,Kr 34,Kr 70,Kr 133,Kr 150,Kr 155,Kr 165,Kr 185,Kr 195,Kr 170,Kr 605,Kr 975,Kr 1.355,Kr 1.680,-

Økning
Kr 5,Kr 5,Kr 2,Kr 2,Kr 5,Ny
Ny
Kr 3,Ny
Kr 2,Kr 2,Kr 800
Kr 4,Kr 2,Kr 4,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 10,Kr 20,Kr 25,Kr 35,-
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Kloakk – årsavgift
Tilknytningsavgift

Slamtømming 3 kbm
Slamtømming 6 kbm
Renovasjon – bolig
Renovasjon - hytte
Feie/tilsynsgebyr enkel pipe
Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe
Søknad boligbygg:
Søknad uten ansvarsrett
1-2 boliger (inntil 2 etasjer)

Utslippstillatelse
Kart- og delingsforretn.:
Fra 501 inntil 2000 m²

Kr 1.130,-

Kr 924,-

- Kr
206,Kr 10.516,- Kr 10.516,- Kr 0,Kr 755,Kr 755,Kr 0,Kr 1.200,- Kr 1.200,Kr 0,Kr 1.940,- Kr 2.050,- Kr 110,Kr 970,- Kr 1.025,- Kr 55,Kr 230,Kr 230,Kr 0
Kr 305,Kr 1.801,Kr 6.432,Kr 2.573,-

Kr 1.890,Kr 6.755,Kr 2.700,-

Kr 89,Kr 323,Kr 127,-

Kr 8.235,-

Kr 8.645,-

Kr 410,-

Avgiftene på vann og kloakk har fra 2010 ny utregningsnøkkel. Årsgebyret utgjør ca. 27 % av de
totale gebyrinntektene.
Byggesaksgebyr: + 5,0 %
Oppmålingsgebyr: + 5,0 %

2.

Ved salg av ledige kommunale tomter i 2012 justeres prisene på boligtomt med 10 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-

3.

En eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjettert renteutgifter avsettes til et
renteutjevningsfond i 2012.

4.

Følgende nye låneopptak foretas i 2012:
 Kr 20.700.000,- til nytt renseanlegg eller tilkobling til Eidsberg
(forutsetter kommunestyrets godkjenning av byggekomiteens prosjektutkast)
 Kr 500.000,- til rehabilitering av ledninger og kummer, avløp
 Kr 500.000,- til rehabilitering av kummer og kraner, vannverk
 Kr 5.000.000,- til reservevannsløsning i samarbeid med Askim og Eidsberg
 Kr 2.000.000,- til tak og ventilasjonsanlegg Båstad skole
 Kr 400.000,- til brannvarslingsanlegg Trøgstad ungdomsskole
 Kr 6.000.000,- til startlån – for videre utlån
Rådmannen har i gjeldende finansreglement (K-sak 66/09) fullmakt til å fastsette lånenes rente- og avdragsprofil.
Den øvre rammen for bruk av innvilget kassekreditt settes til 10 mill. kroner.

5.

Driftskutt og omprioriteringer som beskrevet i kapittel 8.4. tas til orientering.

6.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2012, jfr.
gravferdsloven §21, annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.550, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 1.520, Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 760, Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 130,- pr. år pr. grav

7.

Det kommunale driftstilskuddet til menighetsbarnehagen er foreløpig beregnet ut fra vedtatt kommunalt tilskudd for
2011 tillagt 3,25% lønns- og prisvekst (kommunal deflator) - kr 7.670.000.
Endelige satser vil bli utarbeidet når revidert og oppdatert rundskriv til forskrift for likeverdig behandling av
kommunale og private barnehager er mottatt og barnehagene har sendt inn årsmelding pr. 15.12.11.
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Alle virksomheter skal gjennomføre brukerundersøkelser på hele eller deler av sitt tjenestetilbud hvert annet år.

11.

Rådmannen gis fullmakt til å;
 som ledd i praktisering av gjeldende KOSTRA-forskrifter å foreta nødvendige tekniske budsjettendringer
dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende forskrifter gjennom budsjettåret 2012
 fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2012 ut på virksomhetene
 foreta korrigering av pensjonsutgifter mellom bevilgningssteder grunnet usikkerhet om pensjonsgrunnlaget
 foreta intern ressursfordeling mellom skolene
 foreta intern fordeling av 3,2 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne

12.

Kommunestyret ber rådmannen sluttføre prosjektering av 12 boenheter for funksjonshemmede i løpet av første
halvår 2012, slik at bygging kan komme i gang snarest mulig. Det føres en tett dialog med aktuelle leietakere/kjøpere
underveis.
Prosjektet lånefinansieres.

Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ann Kristin Sæther (H)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Venke Nordli Gangnes (Ap)
Roar Skansen (Ap)
Erik Egeberg (Frp)
Budsjettdokumentet 2012 ble generelt gjennomgått og diskutert. Spesiell interesse ble viet
8.5 pkt. 2 og 7, 8.7 pkt. 15, 21, 22, 23 og 30, og 8.8 pkt. 4, 6, 8, 9, 11 og 12.
Ann Kristin Sæther (H) leste opp og leverte skriftlig et forslag til nytt punkt 12 til
”2. Rådmannens forslag B: Årsbudsjett 2012” (s.7)
”Kommunestyret ber rådmannen sluttføre prosjekteringen av 12 boenheter for
funksjonshemmede i løpet av første halvår 2012, slik at bygging kan komme i gang snarest
mulig. Det føres en tett dialog med aktuelle leietakere/kjøpere underveis. Prosjektet
lånefinansieres.”
Det kom til enighet om å gjøre en felles avstemning på Rådmannens innstilling og Sæther
sitt forslag.
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling og Sæthers forslag tas til orientering, med 5 stemmer for (1Frp, 1H,
2 Sp, 1Krf) og 2 imot (2Ap)
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold(ordf.)
Tor-Anders Olsen(rådm.)
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Tor Melvold(Ap)
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Christian Granli(H)
Trude Svenneby(Sp)
Grethe Lintho(Ap)

Trude Svenneby(Sp) fremmet følgende felles forslag på vegne av Kristelig Folkeparti, Høyre
og Senterpartiet:
Endringer under kap. A; Økonomi- og handlingsplan 2012-15
Punkt A2.
Endres:
For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe:
1. Legges det opp til en total gjennomgang av kommunens virksomhet, med sikte på
effektiviseringstiltak og innsparinger, som skal være klar før 31. mars 2012. Gjennomgangen
må også ta for seg muligheten for nedsalg av kommunal eiendom kommunen ikke har behov
for.
2. Administrasjonen legger fram et opplegg for eventuelt innføring av eiendomsskatt i
Trøgstad senest innen 31. mars. Saken må belyse økonomiske konsekvenser, mulighetene for
differensiert beskatning mellom ulike inntektsgrupper og næringsliv, samt ulike modeller for
eiendomsskatt som kan være aktuelle for innføring fra og med budsjettåret 2013.
Administrasjonen bes vurdere mulighet for å anvende gjeldende takseringsgrunnlag med
eventuelt tanke på innføring av slik skatt.
3. Økonomi- og handlingsplan 2012-15 og Årsbudsjett 2012 legges eventuelt fram for
justering senest innen utgangen av juni 2012.
Tor Melvold(Ap) fremmet følgende forslag fra Trøgstad Arbeiderparti:
Forslag til budsjettendringer
Tiltak
Tilføring av 1 sykepleiehjemmel i pleie- og
omsorg (budsjettdok pkt 8.7, pri 26)

500.000,-

50% kommunefysioterapeut (budsjettdok. pkt
8.7, pri 25)

265.000,-

Tilskudd løypeprepareringsutstyr (budsjettdok.
pkt 8.7, pri 50)

500.000,-

Finanskilde
Budsjettdok. pkt 8.7, pri 1. Midler til
samhandlingsreformen.
Budsjettdok. pkt 8.7, pri 1. Midler til
samhandlingsreformen.
Se merknad 1.
Fond: Ekstraordinært rammetilskudd
2010.

Merknad 1:
Kuttliste pkt 8.5 nr 14. sentralbordtjeneste og resepsjon foreslås nedlagt i 2013. Frigjorte
midler benyttes som framtidig finansieringskilde til 50% kommunefysioterapeut.
Budsjettdokumentet pkt 8.7, pri 1, reduseres til kr 5.223.000,Forslag:
Økonomi- og handlingsplan 2012 – 15 – Investeringsbudsjettet
Bygging av ny barneskole i tilknytning til ungdomsskolen utredes med mål om endelig
byggevedtak i 2012 og byggestart i 2013. Driftsmessige innsparinger som en konsekvens av
samlokalisering eller sammenslåing av skolene til en 1-10 skole, utredes. Konsekvenser som
lærerressurser, administrative oppgaver, energibruk med mer.
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Det utredes alternativ bruk av Skjønhaug barneskole og eventuell salg av deler av
eiendommen. Det bør også utredes om deler av ungdomsskolens tidligere planlagte
utbygging kan inkluderes i prosjektet.
Byggeprosjektet forutsetter at det innføres eiendomsskatt med virkning fra 2013.
Trude Svenneby(Sp) fremmet deretter følgende felles forslag på vegne av Kristelig
Folkeparti, Høyre og Senterpartiet:
Årsbudsjett 2012
Endringer under kap. B:
Punkt B5
Tilleggsforslag:
Sentralbordtjeneste og resepsjon opphører i pleie og omsorg.

330.000

Punkt B8.
Strykes
Punkt B9.
Strykes, jamfør Punkt A2
Nytt punkt:
Lønnsveksten i Trøgstad kommune budsjetteres for 2012 til ikke å overstige 3,5 prosent.
Nytt punkt.
Administrasjonen bes legge fram forslag til alternativ tilsynsordning ved Sandstangen i løpet
av 1. kvartal 2012 med sikte på en billigere ordning.
Nytt punkt:
Endringer i kap 8.7 for perioden 2012-15
Pri
Pri
18.

Driftstiltak
Felles annonseutgifter –
økte utgifter til
stillingsannonser

Endring
Strykes.

Begrunnelse
Administrasjonen bes
se på alternative
metoder og kanaler for
rekruttering av
ansatte.
Ikke prioritert

Pri
21.
Pri
23.

Rødstubbdekke stadion

Strykes.

Taksering av eiendom eiendomsskatt

Strykes

Jamfør nytt forslag
punkt 9.

Pri
50.

Tilskudd til
løypeprepareringutstyr –
søknad kr 650.000

Flyttes til
prioritert
tiltak

Pri 49

Utvidet åpningstid om

Flyttes til

Folkehelseperspektiv
og ønske om å
markedsføre Trøgstad
som bo- og
oppvekstkommune,
samt
nærmiljødestinasjon
Forutsetter absolutt
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50.000

Finans.kilde
Drift

200.000

Fond

3.000.000

Fond

150.000
til
Trøgstad
100.000
til Båstad
100.000

Fond

Drift
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morgenen SFO
Pri 20

Kompetanseheving lærere

Nytt
punkt

Flytt hit-prosjekt

prioritert
tiltak
Økning

Nytt
prosjekt

minimumsbemanning
Følger opp
kommunestyrets
satsing fra
regnskapsavsetningen
Ønske om å tiltrekke
seg flere nye
innbyggere, primært
utflytta trøgstinger
eller andre med
tilhørighet til
kommunen

50.000

Drift

40.000

Fond

Sum
200.000

Finans.kilde
Rentefritt lån

700.000

Fond

9,6 mill
x 2x)

Lån

700.000

Fond

Nytt punkt:
Endringer i kap 8.8 for perioden 2012-15 - Investeringsbudsjettet
Pri
Pri 8.

Investeringstiltak
Garasje til
hjemmesykepleiens biler

Endring
Strykes.

Pri
10.

Minibuss til Bo- og
dagtilbud for
funksjonshemmede
Boliger for
funksjonshemmede i
Gravsåsen – behovsprøvd
utbygging med byggestart
senest 2013.

Strykes.

Rehabilitering Skjønhaug
skole – prosjektering og
gjennomføring
Minibuss pleie og omsorg

Strykes

Vi bygger ikke flere
boliger enn det
behovet som finnes
per i dag. Dette vil
ventlig også redusere
utgiftene noe.
Jamfør nytt forslag.

Strykes

Ikke prioritert

Transportfond til bruk for
pleie og omsorg samt Boog dagtilbud

Nytt
forslag

Pri 11

Pri
12.
Pri
13.
Nytt
Punkt

Endres

Begrunnelse
Administrasjonen bes
se på alternative
løsninger.
Ikke prioritert

Det er ikke
250.000 i
kommunens
2012 og
primæroppgave og
250.000 i
sørge for transport av
2013
tjenestebrukere.
x)
9,6 millioner i låneopptak 2013 og 2014. Summen tilpasses reelt utbyggingsbehov.

Fond

Nytt punkt:
Administrasjonen bes utrede skolesituasjonen knyttet til Skjønhaug skole ved å se på ulike
fremtidsscenarioer og investeringsbehov ved:
• rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, ev. med tilbygg.
• samlokalisering av barne- og ungdomsskolen på Skjønhaug.
• ny barneskole på ny lokalisering.
• eventuelt andre alternativer som anses fornuftige i en slik gjennomgang.
Utredningen skal ikke se på samlokalisering av barneskolene i kommunen. Utredningen bør
likevel ved utredning av dagens barneskole på Skjønhaug ta høyde for at dette kan være
Side 13 av 70

Trøgstad kommune

Sak 76/11

aktuelt en gang i framtida, og legge til rette for en slik mulighet. Utredningen bør også
belyse eventuelle innsparingsmuligheter ved samlokalisering av Skjønhaug skole og Trøgstad
ungdomsskole herunder potensiell utviklings- og salgsgevinst ved Skjønhaug skole.
Utredningen skal være ferdig til budsjettbehandlingen for 2013, og det forutsettes at man
bruker mest mulig egenkompetanse.
Nytt punkt:
Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle
ledige stillinger.
Nytt punkt:
Administrasjonen bes vurdere salg av kommunens skoger og legge dette fram for
kommunestyret for behandling.
Ole André Myhrvold(ordf.) fremmet følgende forslag:
Administrasjonen bes finne midler til å øke kommuneoverlegeressursen når Miljørettet
Helsevern i Indre Østfold avvikles.
Det ble først stemt punktvis over forslagene til endringer:
Kapittel A; Økonomi- og handlingsplanen 2012-2015:
Fellesforslaget fra KrF, H og SP:
Punkt A2, avsnitt 1: Tiltrådt med 5 mot 2(Ap) stemmer.
Punkt A2, avsnitt 2: Tiltrådt enstemmig (7 st.).
Punkt A2, avsnitt 3: Tiltrådt enstemmig (7 st.).
Kapittel B; Årsbudsjettet 2012:
Fellesforslaget fra KrF, H og SP:
Punkt B5: Tiltrådt med 5 mot 2(Ap) stemmer.
Punkt B8: Tiltrådt med 4 mot 3(2 Ap, 1 FrP) stemmer.
Punkt B9: Tiltrådt med 5 mot 2 (Ap) stemmer.
Nytt punkt:
Lønnsveksten i Trøgstad kommune budsjetteres for 2012 til ikke å overstige 3,5 prosent.
Tiltrådt enstemmig (7 st.).
Nytt punkt.
Administrasjonen bes legge fram forslag til alternativ tilsynsordning ved Sandstangen i løpet
av 1. kvartal 2012 med sikte på en billigere ordning.
Tiltrådt enstemmig (7 st.)
Kapittel 8, tabell 8.7(driftsbudsjettet):
Fellesforslaget fra KrF, H og SP:
Nytt punkt:
Endringer i kap 8.7 for perioden 2012-15
Pri 18: Tiltrådt enstemmig (7 st.)
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Pri 21: Tiltrådt enstemmig (7 st.)
Pri 23: Tiltrådt enstemmig (7 st.)
Det ble så stemt over Arbeiderpartiets forslag til prioritering pri 26:
Tilføring av 1 sykepleiehjemmel i pleie- og omsorg (budsjettdok pkt 8.7, pri 26)
Forslaget fikk 2 stemmer (Ap) og falt.
Det ble så stemt over Ole André Myhrvolds forslag til nytt punkt:
Administrasjonen bes finne midler til å øke kommuneoverlegeressursen når Miljørettet
Helsevern i Indre Østfold avvikles.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.)
Det ble så stemt over Arbeiderpartiets forslag til prioritering pri 25:
50% kommunefysioterapeut (budsjettdok. pkt 8.7, pri 25)
Forslaget fikk 2 stemmer (Ap) og falt.
Videre ble det stemt over fellesforslaget fra KrF, H og SP:
Pri 50: Forslaget fra Ap ble satt opp mot fellesforslaget fra KrF, H og SP.
Fellesforslaget fra KrF, H og Sp ble tiltrådt med 5 mot 2(Ap) stemmer.
Pri 49: Tiltrådt enstemmig (7 st.).
Pri 20: Tiltrådt enstemmig (7 st.).
Nytt Punkt:
Flytt hit-prosjekt
Tiltrådt enstemmig (7 st.).
Det ble deretter stemt over hele tabell 8.7 med de endringer som fikk flertall under
avstemningene.
Enstemmig tiltrådt (7 st.)
Kapittel 8, tabell 8.8(investeringsbudsjettet):
Fellesforslaget fra KrF, H og SP:
Pri 8: Tiltrådt med 5 mot 2 (Ap) stemmer.
Pri 10: Tiltrådt med 5 mot 2 (Ap) stemmer.
Pri 11: Tiltrådt enstemmig (7 st.).
Pri 12: Tiltrådt enstemmig (7 st.).
Pri 13: Tiltrådt med 5 mot 2(Ap) stemmer.
Nytt punkt:
Transportfond til bruk for pleie og omsorg samt Bo- og dagtilbud
Tiltrådt med 5 mot 2(Ap) stemmer.
Det ble deretter stemt over hele tabell 8.8 med de endringer som fikk flertall under
avstemningene.
Enstemmig tiltrådt (7 st.)
Nytt punkt:
Administrasjonen bes utrede skolesituasjonen knyttet til Skjønhaug skole…………….(jfr.
fellesforslaget fra KrF, H og SP).
Enstemmig tiltrådt (7 st.)
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Nytt punkt:
Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle
ledige stillinger.
Enstemmig tiltrådt (7 st.)
Nytt punkt:
Administrasjonen bes vurdere salg av kommunens skoger og legge dette fram for
kommunestyret for behandling.
Enstemmig tiltrådt (7 st.)
Til slutt ble det stemt over hele budsjettforslaget med de endringer som hadde fått flertall i
avstemningene.
Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling er etter dette:

Rådmannens forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2012-15’ og ’Årsbudsjett 2012’
vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
A: Økonomi- og handlingsplanen 2012-15:
1.

Det tas til orientering at administrasjonen viderefører arbeidet med å avstemme balansen mellom kommunens
inntekts- og utgiftsside for generelt å kunne bedre kommunens økonomiske handlefrihet utover i planperioden.

2.

For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe:
1. Legges det opp til en total gjennomgang av kommunens virksomhet, med sikte på effektiviseringstiltak og
innsparinger, som skal være klar før 31. mars 2012. Gjennomgangen må også ta for seg muligheten for nedsalg
av kommunal eiendom kommunen ikke har behov for.
2. Administrasjonen legger fram et opplegg for eventuelt innføring av eiendomsskatt i Trøgstad senest innen 31.
mars. Saken må belyse økonomiske konsekvenser, mulighetene for differensiert beskatning mellom ulike
inntektsgrupper og næringsliv, samt ulike modeller for eiendomsskatt som kan være aktuelle for innføring fra og
med budsjettåret 2013. Administrasjonen bes vurdere mulighet for å anvende gjeldende takseringsgrunnlag med
eventuelt tanke på innføring av slik skatt.
3. Økonomi- og handlingsplan 2012-15 og Årsbudsjett 2012 legges eventuelt fram for justering senest innen
utgangen av juni 2012.

B: Årsbudsjett 2012:
1.

Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 2,0 % med virkning fra 01.01.2012.
Følgende områder avviker fra dette:
a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.330,- pr. måned for full
plass (dvs. ingen økning i satsene). Matpenger kommer i tillegg, med samme satser som i 2011, dvs. kr
260,- pr. måned ved full plass.
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b)
c)
d)

Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2011, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass
inkl. mat.
Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 1,3 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger
hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 1,3 %,
vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.
Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

Trygghetsalarm etabl.
Trygghetsalarm leie
Middag pr. porsjon
Middag halv porsjon
Søn- / helligdagsmiddag
Søn- /helligdagsm. halv porsjon
Grøt
Frokost / kveldsmat
Kaffemåltid
Full pensjon pr. dag
Halv pensjon pr. dag
Bofellesskapet kost pr. mnd.
Transport mat pr. gang
Vask av tøy, kilopris
Opphold Korttid dag / natt
sykehjem Korttid døgn
Hjemmehjelp under 2 G
Hjemmehjelp 2-3 G
TimeHjemmehjelp 3-4 G
pris
Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
Hjemmehjelp under 2 G
Abonne- Hjemmehjelp 2-3 G
ment
Hjemmehjelp 3-4 G
pr. måned Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G

2011
Kr 215,Kr 170,Kr 58,Kr 44,Kr 65,-

Kr 27,Kr 98,Kr 75,Kr 2.200
Kr 15,Kr 30,Kr 68,Kr 129,Kr 145,Kr 150,Kr 160,Kr 180,Kr 190,Kr 165,Kr 595,Kr 955,Kr 1.330,Kr 1.645,-

e)

Følgende satser for kommunale gebyrer gjøres gjeldende:
2011
2012
Vann pr. kubikk
Kr 7,00
Kr 7,00
Vann - årsavgift
Kr 380,Kr 380,Tjenestegebyr avlesningskontroll vannmålere Kr 300,Kr 300,Tilknytningsavgift
Kr 7.350,- Kr 7.350,Kloakk pr. kubikk
Kr 29,70
Kr 24,70
Kloakk – årsavgift
Kr 1.130,- Kr 924,Tilknytningsavgift

Slamtømming 3 kbm
Slamtømming 6 kbm
Renovasjon – bolig
Renovasjon - hytte
Feie/tilsynsgebyr enkel pipe
Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe
Søknad boligbygg:
Søknad uten ansvarsrett
1-2 boliger (inntil 2 etasjer)

Økning
Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,- Kr 4,- Kr
206,Kr 10.516,- Kr 10.516,- Kr 0,Kr 755,Kr 755,Kr 0,Kr 1.200,- Kr 1.200,Kr 0,Kr 1.940,- Kr 2.050,- Kr 110,Kr 970,- Kr 1.025,- Kr 55,Kr 230,Kr 230,Kr 0
Kr 305,Kr 1.801,Kr 6.432,-
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Kr 1.890,Kr 6.755,-

Kr 89,Kr 323,-

2012
Kr 220,Kr 175,Kr 60,Kr 46,Kr 70,Kr 65,Kr 32,Kr 30,Kr 12,Kr 100,Kr 77,Kr 3.000
Kr 15,Kr 34,Kr 70,Kr 133,Kr 150,Kr 155,Kr 165,Kr 185,Kr 195,Kr 170,Kr 605,Kr 975,Kr 1.355,Kr 1.680,-

Økning
Kr 5,Kr 5,Kr 2,Kr 2,Kr 5,Ny
Ny
Kr 3,Ny
Kr 2,Kr 2,Kr 800
Kr 4,Kr 2,Kr 4,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 10,Kr 20,Kr 25,Kr 35,-
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Utslippstillatelse
Kart- og delingsforretn.:
Fra 501 inntil 2000 m²

Kr 2.573,-

Kr 2.700,-

Kr 127,-

Kr 8.235,-

Kr 8.645,-

Kr 410,-

Avgiftene på vann og kloakk har fra 2010 ny utregningsnøkkel. Årsgebyret utgjør ca. 27 % av de
totale gebyrinntektene.
Byggesaksgebyr: + 5,0 %
Oppmålingsgebyr: + 5,0 %

2.

Ved salg av ledige kommunale tomter i 2012 justeres prisene på boligtomt med 10 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-

3.

En eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjettert renteutgifter avsettes til et
renteutjevningsfond i 2012.

4.

Følgende nye låneopptak foretas i 2012:
 Kr 20.700.000,- til nytt renseanlegg eller tilkobling til Eidsberg
(forutsetter kommunestyrets godkjenning av byggekomiteens prosjektutkast)
 Kr 500.000,- til rehabilitering av ledninger og kummer, avløp
 Kr 500.000,- til rehabilitering av kummer og kraner, vannverk
 Kr 5.000.000,- til reservevannsløsning i samarbeid med Askim og Eidsberg
 Kr 2.000.000,- til tak og ventilasjonsanlegg Båstad skole
 Kr 400.000,- til brannvarslingsanlegg Trøgstad ungdomsskole
 Kr 6.000.000,- til startlån – for videre utlån
Rådmannen har i gjeldende finansreglement (K-sak 66/09) fullmakt til å fastsette lånenes rente- og avdragsprofil.
Den øvre rammen for bruk av innvilget kassekreditt settes til 10 mill. kroner.

5.

Driftskutt og omprioriteringer realiseres som beskrevet i kapittel 8.4.
I tillegg:
Sentralbordtjeneste og resepsjon opphører i pleie og omsorg.

330.000

6.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2012, jfr.
gravferdsloven §21, annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.550, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 1.520, Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 760, Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 130,- pr. år pr. grav

7.

Det kommunale driftstilskuddet til menighetsbarnehagen er foreløpig beregnet ut fra vedtatt kommunalt tilskudd for
2011 tillagt 3,25% lønns- og prisvekst (kommunal deflator) - kr 7.670.000.
Endelige satser vil bli utarbeidet når revidert og oppdatert rundskriv til forskrift for likeverdig behandling av
kommunale og private barnehager er mottatt og barnehagene har sendt inn årsmelding pr. 15.12.11.

8.
9.
10.

(utgår)
(utgår)
Alle virksomheter skal gjennomføre brukerundersøkelser på hele eller deler av sitt tjenestetilbud hvert annet år.

11.

Rådmannen gis fullmakt til å;
 som ledd i praktisering av gjeldende KOSTRA-forskrifter å foreta nødvendige tekniske budsjettendringer
dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende forskrifter gjennom budsjettåret 2012
 fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2012 ut på virksomhetene
 foreta korrigering av pensjonsutgifter mellom bevilgningssteder grunnet usikkerhet om pensjonsgrunnlaget
 foreta intern ressursfordeling mellom skolene
 foreta intern fordeling av 3,2 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne
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12.
13.
14.

15.
16.

Nytt punkt: Lønnsveksten i Trøgstad kommune budsjetteres for 2012 til ikke å overstige 3,5 prosent.
Nytt punkt: Administrasjonen bes legge fram forslag til alternativ tilsynsordning ved Sandstangen i løpet av 1. kvartal
2012 med sikte på en billigere ordning.
Nytt punkt: Administrasjonen bes utrede skolesituasjonen knyttet til Skjønhaug skole ved å se på ulike
fremtidsscenarioer og investeringsbehov ved:
• rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, ev. med tilbygg.
• samlokalisering av barne- og ungdomsskolen på Skjønhaug.
• ny barneskole på ny lokalisering.
• eventuelt andre alternativer som anses fornuftige i en slik gjennomgang.
Utredningen skal ikke se på samlokalisering av barneskolene i kommunen. Utredningen bør likevel ved utredning av
dagens barneskole på Skjønhaug ta høyde for at dette kan være aktuelt en gang i framtida, og legge til rette for en
slik mulighet. Utredningen bør også belyse eventuelle innsparingsmuligheter ved samlokalisering av Skjønhaug skole
og Trøgstad ungdomsskole herunder potensiell utviklings- og salgsgevinst ved Skjønhaug skole. Utredningen skal
være ferdig til budsjettbehandlingen for 2013, og det forutsettes at man bruker mest mulig egenkompetanse.
Nytt punkt: Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle ledige
stillinger.
Nytt punkt: Administrasjonen bes vurdere salg av kommunens skoger og legge dette fram for kommunestyret for
behandling.

Endringer i kap 8.7 for perioden 2012-15
Pri
Pri 18

Driftstiltak
Felles annonseutgifter –
økte utgifter til
stillingsannonser

Endring
Strykes.

Pri 21

Rødstubbdekke stadion

Strykes.

Pri 23

Taksering av eiendom eiendomsskatt
Tilskudd til
løypeprepareringutstyr –
søknad kr 650.000

Strykes

Pri 49

Utvidet åpningstid om
morgenen SFO

Pri 20

Kompetanseheving lærere

Flyttes til
prioritert
tiltak
Økning

Nytt
punkt

Flytt hit-prosjekt

Pri 50

Flyttes til
prioritert
tiltak

Nytt
prosjekt

Begrunnelse
Administrasjonen bes
se på alternative
metoder og kanaler for
rekruttering av
ansatte.
Ikke prioritert

Sum
50.000

Finans.kilde
Drift

200.000

Fond

Jamfør nytt forslag
punkt 9.
Folkehelseperspektiv
og ønske om å
markedsføre Trøgstad
som bo- og
oppvekstkommune,
samt
nærmiljødestinasjon
Forutsetter absolutt
minimumsbemanning

3.000.000

Fond

100.000

Drift

Følger opp
kommunestyrets
satsing fra
regnskapsavsetningen
Ønske om å tiltrekke
seg flere nye
innbyggere, primært
utflytta trøgstinger
eller andre med
tilhørighet til
kommunen

50.000

Drift

40.000

Fond
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Nytt
punkt

Administrasjonen bes finne
midler til å øke
kommuneoverlegeressurse
n når Miljørettet Helsevern i
Indre Østfold avvikles.

Endringer i kap 8.8 for perioden 2012-15 - Investeringsbudsjettet
Pri
Pri 8

Investeringstiltak
Garasje til
hjemmesykepleiens biler

Endring
Strykes.

Pri 10

Minibuss til Bo- og
dagtilbud for
funksjonshemmede
Boliger for
funksjonshemmede i
Gravsåsen – behovsprøvd
utbygging med byggestart
senest 2013.

Strykes.

Rehabilitering Skjønhaug
skole – prosjektering og
gjennomføring
Minibuss pleie og omsorg
Transportfond til bruk for
pleie og omsorg samt Boog dagtilbud

Strykes

Pri 11

Pri 12
Pri 13
Nytt
Punkt

Endres

Begrunnelse
Administrasjonen bes
se på alternative
løsninger.
Ikke prioritert
Vi bygger ikke flere
boliger enn det
behovet som finnes
per i dag. Dette vil
ventlig også redusere
utgiftene noe.
Jamfør nytt forslag.

Strykes
Nytt
forslag

Sum
200.000

Finans.kilde
Rentefritt lån

700.000

Fond

9,6 mill
x 2x)

Lån

Ikke prioritert
700.000
Det er ikke
250.000 i
kommunens
2012 og
primæroppgave og
250.000 i
sørge for transport av
2013
tjenestebrukere.
x)
9,6 millioner i låneopptak 2013 og 2014. Summen tilpasses reelt utbyggingsbehov.
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VEDLIKEHOLD HAVNÅS BARNEHAGE - EKSTRABEVILGNING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:

32/11
52/11
39/11
77/11

Hans Gunnar Raknerud
11/835

Utvalg

Arkiv: 614

Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget
Teknikk- og naturutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

06.12.2011
06.12.2011
08.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret bevilger 400 000 kroner til vedlikehold av Havnås barnehage.
Arbeidene gjennomføres høsten 2011.
2. Bevilgningen dekkes av kommunens reservefond.
Bakgrunn:
Det har i flere år vært et stort ønske fra ansatte, foreldre og barn ved Havnås Barnehage om
å få gjort vedlikeholdstiltak på den gamle delen av bygningen. På grunn av store kostnader
til bygningsmessig vedlikehold tidligere i år, har virksomhet for Teknikk- og næring ikke
midler til å dekke dette tiltaket innenfor de tildelte rammer for 2011. Rådmannen inviterer
derfor kommunestyret til å bevilge de nødvendige midler slik at påkrevet vedlikehold på
Havnås barnehage kan gjennomføres i høst.
Saksutredning:
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har bestemmelser om inneklima. I §
19 heter det blant annet at ”virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder
luftkvaliteten. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og
årstidsvariasjoner”.
Årsakene til det dårlige inneklimaet i Havnås barnehage er hovedsaklig:
•
•

Kaldras fra store vindusflater og trekk fra utettheter rundt dører og vinduer.
Varmetap mot kalde flater på grunn av dårlig isolerte vinduer, vegger og golv.

Normer for inneklima i skoler og barnehager:
•

•
•
•

Operativ temperatur: 19 – 26 °C, det anbefales at temperaturen så langt som mulig
holdes under22 °C, særlig i fyringssesongen. Overskridelser av den høyeste verdien
kan godtas i varme sommerperioder, men bør ikke utgjøre mer enn to uker i et
normalår.
Gulvtemperatur: 19 – 26 °C.
Vertikal temperaturgradient: ikke over 3 °C pr. høydemeter.
Lufthastighet (middelhastighet over 3 minutter): maks. 0.15 m/s i oppholdssonen.

Havnås Barnehage holder til i to gamle, ombygde boliger ved Havnås skole. Den eldste delen
av bygget mangler isolasjon i veggene, og tetting rundt vinduer og ytterdører er mangelfull.
Vinduene er dessuten gamle og må skiftes. I sum fører dette til at innetemperaturen på
kalde vinterdager er så lav at lokalene i ”gammel avdeling” må stenges av. Dette kommer
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frem som merknad, i tilsynsrapport fra kommunens skolefaglige rådgiver Svein Oshaug
datert 26. april 2011.
Planlagte tiltak er isolering av vegger og tak samt skifting av bordkledning, ytterdører og
vinduer. Med forbehold om kommunestyrets godkjennelse er det innhentet tilbud fra
entreprenører etter regelverket for offentlige anskaffelser. Kostnadene for prosjektet vil
beløpe seg til ca. 400 000 kr. eks. merverdiavgift.
Vurdering:
Det er ikke tilfredstillende for Trøgstad kommune å gå enda en vinter i møte der vi må
forvente at en av våre barnehager må stenge en hel avdeling i lengre perioder på grunn av
for lav innetemperatur. Teknisk avdeling har full oversikt over hvilke tiltak som vil gi rask
forbedring av forholdene, og forslag til finansiering ligger klart. Rådmannen vil anbefale
kommunestyret om å gå inn for å bevilge de nødvendige midler for sette Havnås Barnehage i
akseptabel bygningsmessig stand før vinterkulden kommer for fullt.
Utskrift sendes:
Regnskapsavdelingen
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KOMMUNEDELPLAN FOR VANNMILJØ 2012-2023 - ENDELIG BEHANDLING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:

17/11
20/11
25/11
53/11
40/11
78/11

Hans Gunnar Raknerud
11/423

Utvalg

Eldreråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsråd
Teknikk- og naturutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: 143

Møtedato

05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
06.12.2011
08.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
1. Kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023 vedtas med de redaksjonelle endringene
som fremgår av saksfremlegget
2. Med utgangspunkt i handlingsplanen i vedlegg 3, gis virksomhet for teknikk- og
næring i Trøgstad kommune i oppdrag å innhente anbud for kommunale
avløpsledninger i kommunen. Kommunestyret skal godkjenne prosjektet før arbeidene
igangsettes.
3. Tilkoblingsavgiften pr. bolig i de nye rensedistriktene skal ikke overstige 125 000
kroner inklusiv MVA målt i kroneverdi for år 2011. Det skal utarbeides egne regler for
eiendommer med flere boliger på samme gårds- og bruksnummer.
4. Det innføres en frivillig overgangsordning på 20 år fra monteringsdato for boliger som
pr. dags dato allerede har installert godkjente renseløsninger som tilfredsstiller de til
enhver tid gjeldende rensekrav.
Bakgrunn:
Kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023 har ligget ute til høring og skal endelig vedtas.
Saksutredning:
Teknikk- og naturutvalget behandlet høringsutkast for kommunedelplan for vannmiljø 2012 –
2023 i møte 2. juni 2011. Planen ble sendt på høring med høringsfrist 12. august. Høringen
ble bekjentgjort gjennom annonse i Smaalenenes avis, kommunens nettsider og brev til
aktuelle offentlige høringsinstanser.

Det har kommet inn seks svar på høringen, som er kortfattet gjort rede for nedenfor.
Innspillene fra høringsrunden avdekket et behov for ytterligere informasjon fra kommunen til
de berørte innbyggerne, og det ble derfor arrangert et åpent informasjonsmøte om saken i
Trøgstadhallen 16. november. Det møtte opp ca. 200 personer, og det ble et balansert møte
der mange synspunkter kom frem. De kritiske bemerkningene fra høringsuttalelsene ble
gjentatt, men det var også røster i salen som la vekt på miljøsiden i forslaget til ny
vannmiljøplan og snakket positivt om mulighetene for å oppnå fellesskapsløsninger. Under
følger en sammenstilling av høringsuttalelsene:
1. Fra Arne Hervig, Tosebygda:

Han skriver at kommunen ikke kan forlange at huseiere som allerede har installert private
minirenseanlegg, skal betale inntil 100 000 kroner ekskl. moms for å koble seg på det
kommunale nettet. Han hevder videre at de private renseanleggene har en renseeffekt på 90
– 95 % på både organisk stoff og fosfor, og at med private løsninger vil kommunen slippe å
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investere i et nytt kloakkrenseanlegg. Dette vil kunne frigjøre midler til andre nødvendige
kommunale investeringer.

2. Fra Gunnar Wiig, Bingenveien 187

Han skriver at han i utgangspunktet er positiv til planene, men tar forbehold om kostnadene
ved tilknytning til en eventuell kommunal avløpsledning. Etter hans mening bør det settes en
maksimumsgrense for tilknytning til et eventuelt kommunalt nett ved den kostnaden en kan
forvente ved investering i en privat renseløsning. Videre mener han at årsgebyr og drift av
pumpestasjon ikke bør overstige kostnadene for drift av et privat anlegg.

3. Fra beboere i Tosebygda

58 huseiere i Tosebygda har undertegnet en høringsuttalelse/protest mot
kommunedelplanen. Disse representerer godt over halvparten av grendas huseiere og flere
av underskriverne eier flere boenheter hver. Brevet refererer kort til innholdet i planen og
mener at det er urimelig at de som har investert i private renseanlegg skal bli nødt til koble
seg til det kommunale nettet. De viser også til usikkerhet med hensyn til kostnader og
miljøgevinst, og konkluderer med at den beste løsningen for Tosebygda vil være å satse
videre på private rensanlegg.

4. Fra Trøgstad Bondelag

Bondelaget er opptatt av at grunneiere blir tatt tidlig med i prosessen for å få en mest mulig
hensiktsmessig anleggsvirksomhet i forbindelse med en utvidelse av avløpsnettet. De er også
opptatt av at vannforbruk som ikke belastes avløpsnettet, heller ikke skal avgiftslegges, og
ber om at det legges til rette for dette. Det pekes videre på at det på mange gårdbruk er
flere boliger og at kostnadene i disse tilfellene kan bli store og ber om at det vurderes
rabattordninger for en del gårdsbruk. Bondelaget mener også at det er for tidlig å slå fast at
kostnadene til en utvidelse av nettet bare skal fordeles på de nye abonnentene, og at
fordelingen mellom nye abonnenter heller ikke er gitt.

5. Fra beboere i området Sentvedt

29 beboere i området Hersæther, Dillevik, Sentvedt har undertegnet en høringsuttalelse der
de er positive til Trøgstad kommunes vilje og målsetting om å redusere forurensningen til
vassdragene våre og har full forståelse for at noe må gjøres. De har forstått forslaget til
handlingsprogram slik at det i deres område ikke finnes noen alternative løsninger til
sanering av gamle løsninger og påkobling til kommunalt nett, og vil derfor belyse to forhold
spesielt:
•
•

Mulige alternativer til kommunal løsning.
Situasjonen for huseiere med godkjente minirenseanlegg.

Høringsuttalelsen inneholder en lengre utredning om fordeler og ulemper ved ulike
renseløsninger som ikke refereres her. Underskriverne konkluderer med at minirenseanlegg
vil være den beste løsningen i så spredt bebyggelse som Trøgstad kommune har utenfor
tettbebygde strøk. I tillegg stilles det spørsmål ved kost/-nytteverdien ved prosjektet i deres
område.
Også beboerne i Sentvedtområdet mener at det ikke er grunnlag for å kreve at de som har
installert godkjente minirenseanlegg skal tilknyttes det kommunale avløpsnettet.
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6. Fra fylkesmannens miljøvernavdeling

Etter fylkesmannens mening burde planen vært mer oppdatert mot innholdet i
Vannforskriften og peker blant annet på at Vannforskriften ikke er med i oversikten over
rammebetingelser. Miljøvernavdelingen skriver videre at inndeling av vannområder og
vannforekomster bør ha en mer sentral plass i beskrivelsen av planområdet, og at det virker
utdatert å operere med det gamle klassifiseringssystemet fra 90-tallet.
Fylkesmannen er kjent med at kommunen parallelt med planene om oppgradering av
Skjønhaug Renseanlegg, arbeider med en alternativ løsning hvor avløpsvannet kan overføres
til Eidsberg for rensing, og ber om at det snarest tas en beslutning om hvilket alternativ som
skal velges.
Til slutt skriver Fylkesmannen at det er svært positivt at Trøgstad kommune ønsker å legge
til rette for at flest mulig av kommunens innbyggere skal være knyttet til kommunalt
renseanlegg. Dette vil redusere faren for uheldige utslipp til dårlige resipienter og føre til
bedre renseresultat for avløpsvann totalt sett.

7. Informasjonsmøtet 16. november:

I tillegg til de momentene som er omtalt i de tidligere høringsuttalelsene kom det også frem
en del synspunkter på dette møtet som var mer positive til en kommunal løsning:
•
•

•

Bedre miljømessig resultat med kommunal rensing.
Investeringskostnaden blir lavere dersom man velger minirenseanlegg, men dersom
kommunen tar ansvaret for drift og vedlikehold av alle pumpestasjoner i et
kommunalt nett kan en kommunal løsning bli mer økonomisk gunstig for huseierne
på sikt.
Ved valg av kommunal løsning slipper huseierne å være ansvarlig for oppfølging av
drift og rensekrav ved eget anlegg.

Vurdering av høringsuttalelsene:
1. Arne Hervig:
Arne Hervig har rett i at ved korrekt bruk, og god oppfølging av inngåtte serviceavtaler, har
minirenseanlegg god renseeffekt. Grunnen til at huseiere med godkjente renseløsninger også
må tilknyttes det kommunale nettet, dersom dette blir en realitet, er at kostnaden pr.
tilknyttet enhet for de gjenværende blir for høy dersom de som har private anlegg, ikke
knyttes til.
Han har også rett i at en omfattende avløpssanering vil bli en krevende oppgave for
kommunen, som vil legge beslag på mye ressurser i form av planlegging og gjennomføring
av prosjektet. Det er likevel slik at vann og avløp er et selvkostområde, og utgifter til
investeringer i anlegg og rensing av kloakk vil bli hentet inn fra abonnentene gjennom
gebyrer for tilkobling og kloakkavgifter. Det er heller ikke riktig at det er en eventuell
tilkobling av spredte avløp i kommunen som gjør at vi må bygge nytt renseanlegg eller finne
løsninger sammen med andre kommuner. Vårt gamle rensanlegg må uansett erstattes så
snart som mulig da det er utslitt.
2. Gunnar Wiig:
Gunnar Wiig tar opp relevante problemstillinger i sitt innspill. Vurderingen av hva som blir
den mest økonomisk gunstige løsningen på sikt vil være en viktig del av det videre arbeidet
med handlingsplanen fremover.
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Hva angår driftsutgifter vil det fortsatt være slik at når en abonnent er tilkoblet det
kommunale nettet beregnes kloakkavgift etter forbrukt vannmengde og den avgift pr. m2
som kommunestyret til enhver tid fastsetter. Forskjellen mellom serviceavgift og gebyr for
slamtømming på minirenseanlegg og kommunal kloakkavgift vil trolig ikke bli særlig stor for
en abonnent med et gjennomsnittlig vannforbruk.
3. Beboere i Tosebygda:
Uttalelsen bygger på at maksimumsbeløpet for tilknytning til en eventuell kommunal ledning
kan bli opptil 100 000 kroner + mva. i tilkoblingsutgifter, og at hver enkelt huseier i tillegg
må kjøpe en kvernpumpe til ca. 45 000 + mva. Dette beror på en misforståelse da det hele
tiden har vært meningen at utgifter til pumpestasjonen skal være inkludert i de totale
tikoblingskostnadene. I høringsutkastet er disse stipulert til ca. 100 000,- pluss
merverdiavgift pr. bolig
Situasjonen for huseiere med minirenseanlegg er kommentert i punkt 1.
4. Trøgstad Bondelag:
Kommenteres punktvis:
• Grave- og anleggsarbeider vil bli gjennomført i nært samarbeid med grunneierne i
området.
• Kommunen har rutiner for beregning av vannforbruk på gårdsbruk der mye målt
vann ikke skal leveres til avløpsnettet.
• Fordelingen av kostnadene ved en eventuell omfattende utvidelse av avløpsnettet er
ikke endelig bestemt, men det er vanskelig å se at tilkoblingskostnadene til
hovedledningene for nye abonnenter i vesentlig grad kan belastes kunder i områder
som allerede har kommunalt ledningsnett.
• Gårdsbruk med flere bolighus vil trolig ikke kunne behandles forskjellig fra andre
huseiere med flere boliger eller boenheter, men spørsmål om kostnadsfordeling må
vi komme tilbake til senere i prosessen.
5. Beboere i området Sentvedt:
Det er riktig at Sentvedtkroken sammen med deler av Tosebygda, Nordre Båstad og Betel ble
vedtatt som nye rensedistrikter i den forrige vannmiljøplanen. I forslag til ny plan er disse
områdene utvidet til å gjelde langt flere husstander og kostnadsbildet for den enkelte
abonnent er også endret. Det er derfor viktig å påpeke at på grunn av dette er endelig valg
av renseløsning skjøvet noe frem i tid også for disse delene av Trøgstad, og minirenseanlegg
er fortsatt et aktuelt alternativ. Det som påpekes i vannmiljøplanen er at Hæra er et følsomt
vassdrag, og at dette er et argument for å velge overføringsledning til Havnås –
Skjønhaugledningen fremfor private renseanlegg, selv om overføringsledning skulle vise seg
å bli noe dyrere.
6. Fylkesmannen i Østfold:
De påpekninger som kommer frem i uttalelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling er
absolutt på sin plass, men skyldes at formålet med rulleringen av planen har vært å revidere
tiltaksanalysene og tiltaksplanen. Resten av dokumentet er viet liten oppmerksomhet denne
gang, og er basert på gjeldende plan som ble utarbeidet på et tidspunkt da arbeidet etter
Vannforskriften i liten grad hadde kommet i gang. På et senere tidspunkt må kommunen
bestemme seg for om det er hensiktsmessig å ha en egen vannmiljøplan i et slikt omfang
som denne planen har. Gjennom aktiv deltagelse i samarbeidsprosjektene ”Vannområde
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Glomma sør for Øyeren” og det kommende ”Vannområde Øyeren”, vil kommunen få del i
viktig kunnskap om vannkvaliteten i våre vassdrag og utviklingen av denne. Utarbeiding av
regionale planer for disse vannområdene vil på sikt være det som danner grunnlaget for våre
lokale handlingsplaner slik at ”vassdragene vil være ”friske og tjenelige for
Trøgstadsamfunnet” slik målene er formulert i planen.
Det gjøres en endring som følge av merknaden fra fylkesmannen og det er at Vannforskriften
tas inn på listen over ”rammebetingelser” på side 5.
7. Folkemøtet i Trøgstadhallen:
Målsettingen for møtet var å nå frem til innbyggerne i de aktuelle områdene med informasjon
om innholdet i vannmiljøplanen og handlingsprogrammet, og høre på synspunkter fra de
berørte. Det må være riktig å si at møtet ga et noe mer nyansert bilde av synet på
vannmiljøplanens handlingsprogram enn det som kom frem i høringsuttalelsene, og at det er
mange innbyggere i spredt bebyggelse som er positive til en omfattende avløpssanering i
kommunal regi på visse vilkår.
Samlet vurdering:
Bortsett fra innspillet fra fylkesmannens miljøvernavdeling konsentrerer høringsuttalelsene til
vannmiljøplan 2012 – 2023 seg kun om innholdet i rapporten fra sivilingeniør Steinar
Skoglund ”Opprydding i avløp i spredt bebyggelse” og handlingsplanen i punkt 8.1. Et stort
antall av de berørte innbyggerne har engasjert seg i saken, og dette er et verdifullt bidrag
når kommunestyret skal ta en endelig beslutning om det videre arbeidet med
avløpssaneringen i kommunen. Hovedinntrykket etter høringsrunden kan oppsummeres
kortfattet på denne måten:
• Alle som har uttalt seg er positive til at det blir foretatt en opprydding i de mange

private avløpene som ikke tilfredsstiller dagens krav.

• Totalkostnadene ved å koble seg til det kommunale nettet kan ikke være vesentlig
•
•
•
•

høyere enn å investere i et privat anlegg.
Det må etableres en overgangsordning for de huseierne som nylig har installert en
godkjent avløpsløsning.
Informasjonen om fremdriften i det videre arbeidet må være god.
Dersom det velges kommunal løsning må anleggskostnadene regnes fra husvegg.
Dersom det velges kommunal løsning skal kommunen ha ansvaret for drift og
vedlikehold av anleggene fra og med påkoblingspunktet til inngangsrøret på
pumpestasjonen. Dette gjelder også strømkostnadene til pumpedrift.

Mange har ventet lenge på en avklaring om hva som skal skje med avløp i spredt bebyggelse
i Trøgstad kommune. Rådmannen mener at administrasjonen nå har et grunnlag som er godt
nok til å gi kommunestyret et velbegrunnet råd om hvordan man kan gå videre med saken.
Etter rådmannens oppfatning finnes det to alternative løsninger som kan velges:
1.

2.

Kommunal løsning basert på rapporten ”Opprydding i avløp i spredt bebyggelse”
av siv.ing. Steinar Skoglund AS, som skissert i handlingsprogrammet i
kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023. Hus som ikke kan knyttes til det
kommunale nettet får pålegg om å installere godkjent privat avløpsløsning.
Pålegg om godkjent privat avløpsløsning i alle hus i spredt bebyggelse som ikke
kan knyttes til en eksisterende kommunal avløpsledning.
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Begge løsningene har fordeler og ulemper som er beskrevet i saksfremlegget.
Skoglundrapporten danner et godt nok grunnlag for å igangsette prosessen med å innhente
anbud på en omfattende avløpssanering i kommunal regi. Antall pumpestasjoner og meter
grøft er noenlunde kjent, og pristilbud på et slikt prosjekt vil måtte gis under forutsetning om
kommunestyrets endelig godkjennelse. En ytterligere detaljplanlegging av arbeidet vil
sannsynligvis bare føre til utsettelser og kostnadsøkninger og det vil ikke være heldig. Det er
også helt avgjørende at vi så snart som mulig avklarer med Eidsberg kommune om vi kan
forvente et fremtidig samarbeid om rensing av kloakk. Dette vil være avgjørende med
hensyn til trasèvalg og hvilke hus det vil være aktuelt å knytte til et eventuelt nytt nett.
Høringsrunden har vist at det er noen forutsetninger som må ligge til grunn dersom
kommunen skal få oppslutning om et prosjekt som griper så dypt inn i hverdagen til folk
flest:
• Det må settes en maksimumskostnad for tilknytning til det kommunale nettet, og

dette beløpet kan ikke være vesentlig høyere enn den langsiktige kostnaden ved å
investere i et minirenseanlegg.
• Alle abonnenter må i utgangspunktet betale den samme tilkoblingsavgiften, men det
vil bli nødvendig med særskilte ordninger der det blir flere tilkoblingspunkter på
samme eiendom
• Huseiere med godkjente minirenseanlegg må få anledning til å søke om utsettelse
fra krav om tilkobling til det kommunale nettet.
Konklusjon:
De samlede høringsuttalelsene viser at problemstillingene er mange, og at det er krevende å
kommunisere innholdet og helheten i planen. Rådmannen mener likevel at innspillene ikke
gir grunnlag for gjøre annet enn redaksjonelle endringer i innholdet etter høringsrunden og
anbefaler at planen vedtas. Det er troen på at en kommunal løsning er det som på sikt vil
være det beste både for Trøgstadsamfunnet og for vannkvaliteten i vassdragene våre som til
syvende og sist er utslagsgivende selv om det vil bli en stor og vanskelig oppgave for
kommunen.
Vedlegg:
Kommunedelplan for vannmiljø 2012 - 2023
Utskrift sendes:
Fylkesmannen i Østfold
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Trøgstad kommune
KOMMUNAL PLANSTRATEGI
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:

46/11
54/11
41/11
79/11

Marit Lillegraven Haakaas
11/897

Utvalg

Arkiv: 140

Møtedato

Livsløpsutvalget
Teknikk- og naturutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

06.12.2011
06.12.2011
08.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
Arbeidet med kommunal planstrategi følger framdrift og opplegg slik skissert i
saksframlegget
Saksutredning:
I den nye plan- og bygningsloven av 2008 heter det i §10-1:

”Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens
planbehov i perioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning
og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av
oppstart av arbeidet med kommuneplanen.”
Den kommunale planstrategien er et styringsverktøy og skal ikke erstatte kommuneplanen.
Nye mål og strategier skal behandles og vedtas i kommuneplanen eller andre planer, ikke i
planstrategien. Dette er et viktig skille blant annet fordi kommuneplanprosessen har helt
andre krav til medvirkning, samråd og høring enn planstrategiarbeidet.
Kommunal og regional planstrategi er to helt ulike verktøy i plansystemet. Den regionale
planstrategien erstatter kravet om løpende fylkesplanlegging i den tidligere plan- og
bygningsloven og skal ut på høring i minst 6 uker. Den regionale planstrategien skal legges
til grunn for statlige organers og kommunenes planarbeid i regionen (fylket).
Hvorfor planstrategi?
Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Det er et
sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn
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nødvendig. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som
skal prioriteres. Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye
kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.
Status i Trøgstad
Trøgstad kommune har en fersk kommuneplan som tar opp utfordringer slik forrige
kommunestyre så det.
Utfordringer beskrevet i gjeldende kommuneplan:
• Befolkningsutvikling (flere eldre i forhold til barn)
• Lage gode boligområder og samtidig ivareta tettstedsutvikling, jordvern og redusere
transportbehov
• Omdømmebygging
• Klima (bærekraftig utvikling)
• Folkehelse og samhandlingsreformen
• Utdanningsnivå
• Ungdomsgrupper uten meningsfylte aktiviteter
• Drop-out i videregående skole
• Trafikk og holdninger
• Lokalt næringsareal (Skjønhaug)
• Kollektivtilbud sørover
• Køproblemer mot Oslo
• Sentrumsutvikling og handel på Skjønhaug
• Gode bredbåndtilbud og mobildekning for alle
• og endrede behov for pleie- og omsorgstjenester
• Kommuneøkonomien. Ha en akseptabel tjenesteproduksjone og finne rom for
investeringer
• Behov for interkommunalt samarbeid
• Skaffe kvalifisert arbeidskraft som følge av økt behov og konkurranse om hendene
Nasjonale forventninger
Plan- og bygningsloven av 2008 har fått en ny bestemmelse som sier at Kongen hvert fjerde
år skal utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og
kommuneplanlegging. Forventningene vil være retningsgivende, men ikke bestemmende ved
utarbeidelse av kommunale planer. Nedenfor er det kort referert de nasjonale forventningene
til regional og kommunal planlegging som ble vedtatt ved kongelig resolusjon i juni i år.
Najosnale utviklingstrekk:
• Stor befolkningsøkning, flere eldre i forhold til yngre
• Klimagassutslipp fra petroleumsvirksomhet og veitrafikk øker
• Omdisponering av dyrkbar mark
• Mer bilkjøring
• Nye arbeidsplasser krever mer utdanning enn de som forsvinner.
• Rødlistede arter forsvinner, særlig i våtmark og skog
• Inngrepsfri natur reduseres
• Tilgjengelig areal langs kysten reduseres
Nasjonale forventninger til kommunene (sterkt forkortet)
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Klima og energi
• Kommunene tar hensyn til klimautfordringene og norsk energiomleggingspolitikk i
planleggingen, herunder klimatilpasning
By- og tettstedsutvikling
• Kommunene bidrar til å hindre nedbygging av verdifulle landbruks-, natur- og
friluftsområder
• Kommunene følger opp regionale planer om å bygge opp rundt kollektivknutepunkt
og vektlegger fortetting i sentrum
• Hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet, universell utforming,
muligheter for aktiv livsstil, grønnstruktur, vannmiljø og stedegne planter og dyr
ivaretas i planleggingen
• Kommunene tilpasser tettstedsutviklingen til kommende klimaendringer
Samferdsel og infrastruktur
• Samordning av samferdsel
• Areal- og transportplanlegging samordnes slik at behov for transport reduseres og
muligheter for miljøvennlige transportformer styrkes
Verdiskaping og næringsutvikling
• Det legges til rette for balansert næringsliv og et bredt verdiskapingsperspektiv
• Planleggingen bidrar til å opprettholde og videreutvikle landbruket, opprettholde et
bærekraftig skogbruk og synliggjør mineralressurser av nasjonal og regional
betydning
Natur, kulturmiljø og landskap
• Planleggingen bygger på oppdatert kunnskap om arealbruk, kultur og natur.
• Kommunene tar hensyn landbruksarealer, kulturlandskap og kulturminner og legger
til rette for friluftliv
• Kommunene følger opp arbeidet med vannforvaltningsplaner
Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
• Kommunene har oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer
• Planleggingen skal bidra til å styrke folkehelsa og legge til rette for fysisk aktivetet
• Utfordringer med endringer i alderssammensetningen i befolkningen inngår i
planarbeidet
• Kommunene legger til rette for faktorer som bidrar til å fremme psykisk helse
• Barn og unges oppvekstmiljø fokuseres og de yngre involveres i planprossesene
• Planleggingen bidrar til god tilgjengelighet for alle grupper (universell utforming)
• Nye miljø- og helseulemper (forurensning, støy osv) forsøkes redusert eller fjernet.
Vurdering:
Den kommunale planstrategien er en god anledning for det nye kommunestyret å ta opp
utfordringer og finne metoder for å ta tak i disse. Kommunens ferske kommuneplan kan
forenkle arbeidet. Det er viktig å poengtere at planstrategien skal være en plan for
gjenomføring og ikke inneholde mål eller tiltak for hvordan utfordringene skal løses.
Planstrategien bør først og fremst omhandle tema der kommunen har påvirkningsmuligheter.
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Kommuneplanarbeidet og nye statistikksamlinger fra Østfold analyse utfyller i hovedsak
behovet for planforutsetninger til planstrategien. Det må likevel vurderes om det kan være
vesentlige endringer i planforutsetningene eller spesielle tema som bør belyses ekstra.
Neste spørsmål vil være om utfordringene som behandles i den nylig vedtatte
kommuneplanen fortsatt er gyldige eller om det er behov for tillegg eller økt fokus på enkelte
utfordringer. Den pågående budsjettbehandlingen har aktualisert kapittel 5 Sunn
kommuneøkonomi – gode tjenester, der kommunens stramme økonomi er belyst.
Dersom det nye kommunestyret ønsker å revidere hele eller deler av kommuneplanen, kan
det være effektivt å slå sammen planstrategien og planprogrammet som lages forut for
kommuneplanrevisjonen, eller kjøre prosessene parallelt.
Avsnittene ovenfor omhandler spørsmål som skal tas opp i planstrategiprosessen.
Rådmannen foreslår følgende framdrift og opplegg for planstrategiprosessen:
Februar:
Politisk seminar med folkevalgtopplæring i plansystemet, gjennomgang av
kommuneplanen og vurderinger rundt planforutsetninger og utfordringer.
Mars-mai:
Administrasjonen gir innspill til planstrategien
Politiske seminarer etter behov (1-2) om innhold i planstrategien, herunder
behov for endringer i kommuneplanen
Juni:
Forslag til kommunal planstrategi vedtas og gjøres offentlig kjent
September: Endelig planstrategi vedtas
Utrykte vedlegg:
1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
2. Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier
3. Planstrategiarbeidet – råd og forventninger til arbeid og samhandling. Brev fra
Fylkesmannen og Fylkeskommunene datert 21.11.2011
4. Statistikkgrunnlag fra Østfold analyse
Dokumentene kan fås ved henvendelse til servicetorget eller hentes på www.trogstad.no
under Planer og rapporter/kommunal planstrategi
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Trøgstad kommune
HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG NÆRMILJØ 2012/13
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:

18/11
26/11
21/11
47/11
80/11

Mimi K. Slevigen
11/575

Arkiv: 143

Utvalg

Eldreråd
Ungdomsråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato

05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
06.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2012/2013 som
vist nedenfor.
Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.
Bakgrunn:
Handlingsprogram for fysisk aktivitet inngår i kommunedelplan for ”Fysisk aktivitet for alle i
Trøgstad 2011 – 2023”, som avløser ”Fysisk aktivitet for alle 2007-2019”. Kommunedelplanen
rulleres hvert fjerde år, mens handlingsprogrammet rulleres hvert år. Handlingsprogram for
fysisk aktivitet for perioden 2012 – 2013 med prioriteringer av spillemiddelsøknader, legges
frem til politisk behandling.
Saksutredning:
Kulturdepartementet har satt som forutsetning for tildeling av spillemidler at kommunene
skal ha en vedtatt kommunedelplan for fysisk aktivitet med et prioritert handlingsprogram.
Planen skal rulleres hvert fjerde år, mens handlingsprogrammet rulleres hvert år. Etter
politisk behandling av handlingsprogrammet sendes det til Østfold fylkeskommune som
grunnlag for spillemiddelsøknadene som blir sendt fra Trøgstad Kommune.
Kommunen står overfor en utfordring vedr. rehabilitering av lysløypa i Havnås. Dette er et
kommunalt anlegg som kommunen har forpliktet seg til å drifte i 40 år. Løypa trenger
totalrenovering og en antatt kostnad for 2000m lysløype er ca 660.000 kr.
Denne saken ble behandlet i september 2010, saksnr.: 10/474, hvor kommunestyrets vedtak
ble som følger; ”Av økonomiske årsaker utsettes reoppbyggingen/utbedringen av lysløypa i
Havnås. Anlegget føres videre til prioriteringslisten for 2012”. Rådmannen finner ikke rom for
dette i budsjettet for 2012.
Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2012/2013
2012
Ordinære anlegg:
Det foreligger ingen planer for ordinære anlegg i 2012
Nærmiljøanlegg:
Skatebane (trinn 1) ved Trøgstadhallen, Trøgstad Ungdomsråd/Trøgstad Kommune.
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2013
Ordinære anlegg:
1. Reoppbygging/utbedring av lysløype i Havnås. Trøgstad Kommune
2. Arena for kultur og idrett. Samarbeid mellom kultur, Musikkrådet og Idrettsrådet.
(Det foreligger et eget innspill fra HK Trøgstad 97)
3. Orienteringskart; nytegning og revidering - Smaaleneneløpet,
Festningsåsen/Risermarka, Skjønhaug /Trøgstad Fort. O-laget PAN
4. Digitalisering og synfaring av orienteringskart – Gaupeknatten og Stinjulen/Foksen.
Båstad IL, orientering.
5. Garasje og ENØK tiltak Båstad Kunstis. Båstad IL, skøyter
6. Flerbrukshall/takoverbygg over deler av skøytebanen i Båstad (tunelløsning). Båstad
IL, skøyter
7. Ny trap-bane (skytebane for hagleskytterne) ved Båstad skytterbane. Trøgstad JFF
Nærmiljøanlegg:
Rehabilitering av rulleskøytebane og påbygg til en skatebane (trinn 2) ved Båstad
Kunstisbane, Båstad IL, skøyter og Trøgstad Kommune.
Vurdering:
Ordinære anlegg:
1. Reoppbygging/utbedring av lysløype i Havnås. Dette er et kommunalt anlegg som fikk
spillemidler i 1991. I følge KKD sitt reglement vedr. ordinære anlegg er kommunen
forpliktet til å holde anlegget i drift i 40 år. Anlegget trenger en totalrenovering. Det
må investeres i nytt lysanlegg og en del grunnarbeid må påberegnes. Dersom ikke
arbeidet iverksettes må det påregnes å betale tilbake spillemidler som er bevilget
anlegget. Inntil 496.000,-. I henhold til befaring antar leverandør en kostnadsramme
på ca 660.000,- for en løypelengde på ca 2000 meter. Det kan søkes om
tilskudd/spillemidler til rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Reoppbygging
av anlegget er avhengig av at Trøgstad Kommune finner rom for dette i budsjettet for
2013.
2. Arena for kultur og idrett / treningsbane som tilbygg til Trøgstadhallen. Samarbeid
mellom Trøgstad Kommune, Musikkrådet og Idrettsrådet.
Det foreligger et eget forslag til utbygging av Trøgstadhallen fra HK Trøgstad 97 som
innebærer ønske om at det skal vektlegges å bygge en fullskala håndballbane.
HK Trøgstad 97 har lagt fram tegninger og kostnadsoverslag på et nytt bygg.
Begge forslag er avhengig av at Trøgstad Kommune finner rom for dette i
investeringsbudsjettet.
3. Orienteringskart; nytegning og revidering - Smaaleneneløpet,
Festningsåsen/Risermarka, Skjønhaug /Trøgstad Fort. O-laget PAN
4. Digitalisering og synfaring av orienteringskart – Gaupeknatten og Stinjulen/Foksen.
Båstad IL, orientering.
5. Garasje og ENØK-tiltak ved Båstad Kunstis, Båstad IL – skøyter. Er overført fra forrige
planutgave.
6. Ny trap-bane (skytebane for hagleskytterne) ved Båstad Skytterbane, Trøgstad Jeger
og Fiskeforening. Er overført fra forrige planutgave.
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Nærmiljøanlegg:
Skatebane (trinn 1) ved Trøgstadhallen. Forutsatt at pengene som Trøgstad Ungdomsråd har
til disposisjon i inneværende år blir satt på fond. Ungdomsrådet behandlet denne saken i sitt
møte den 20. september 2010 sak 10/605.
Rehabilitering av eksisterende rulleskøytebane og påbygg til en skatebane (trinn 2) ved
Båstad Kunstisbane. Ønsket samarbeid mellom Båstad IL, skøyter og Trøgstad Kommune.
Dette er avhengig av at Trøgstad Kommune finner rom for dette i investeringsbudsjettet.
Utskrift sendes:
Trøgstad Idrettsråd
Trøgstad Musikkråd
Østfold Fylkeskommune, regionsavd.
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Trøgstad kommune
RESTAURERING AV HÆRA NATURRESERVAT
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
55/11
81/11

Marit Lillegraven Haakaas
08/1273

Utvalg

Arkiv: K54

Møtedato

Teknikk- og naturutvalget
Kommunestyret

06.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret stiller seg bak planene om restaurering av Hæra naturreservat og støtter
søknad om tilskudd til gjennomføring av tiltakene i planen
Bakgrunn:

Hæra naturreservat ble vernet i 1992 for å ta vare på det rike fugle-, plante- og dyrelivet. De
tre sjøene i reservatet er i ferd med å gro igjen slik at verneverdiene forringes. Trøgstad
kommune har i samarbeid med grunneiere i reservatet, Østre Trøgstad elvelag,
fylkesmannen og fylkeskommunen utarbeidet en restaureringsplan for området.
Saksutredning:
Hæra naturreservat er kjent for sitt yrende fugleliv med mange hekkende arter av fugler
tilknyttet vann og store flokker av blant annet traner, svaner og gjess på trekk. Reservatet er
på 932 dekar og 13 grunneiere har arealer i reservatet. Trøgstad kommune er, som eneste
kommune i Østfold, delegert forvaltningsmyndighet for naturreservatene i kommunen.
Kallaksjøen, Dilleviksjøen og Skottasjøen har i mange år lidd under gjengroing som følge av
sedimentasjon av jordpartikler og påfølgende gjengroing med vegetasjon. I 2009 ble
området, etter søknad, tildelt kr 400.000 i tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning til
utarbeidelse av restaureringsplan. Fylkesmannen har i tillegg støttet fugleregistreringene
med kr 20.000. Et prosjekt ble opprettet med styringsgruppe bestående av ordfører i
Trøgstad (leder), grunneierrepresentanter, leder i Østre Trøgstad elvelag, fylkeskommunen
og fylkesmannen. Fagpersoner fra fylkesmannen og kommunen har deltatt i arbeidsgrupper.
Miljøvernleder har vært prosjektleder. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har
bidratt med mye kompetanse i arbeidet.
Våren 2010 ble det arrangert fagdag i Trøgstad og fagtur til Hornborgasjøen naturreservat i
Sverige for grunneiere, deltakere i prosjektet og andre interesserte. Vår og sommer 2010 ble
det gjennomført en fugletelling i reservatet. Det er innleid konsulenttjenester til utredning av
vannivå og flomsenkende tiltak, sedimentasjonsbasseng langs Hæra ovenfor Kallaksjøen og
grunnundersøkelser i Hæra (gjennomføres utover vinteren).
Tilskuddet på til sammen 420.000 kroner er brukt slik:
Kr 110000 til prosjektledelse (Trøgstad kommune)
Kr 81000 til fugleundersøkelse
Kr 150000 til konsulenttjenester slik beskrevet over
Kr 63000 til fagtur og fagdag
Kr 16000 til møtegodtgjørelse til grunneiere i styringgruppa og diverse
Restaureringsplanen er på det nærmeste ferdigstilt og et forslag er til gjennomsyn hos
grunneierne i området. Planen beskriver tiltak for å ta ut masser (grave) fra Kallaksjøen og
Dilleviksjøen, tiltak som skal redusere tilførselen av sedimenter og tiltak som skal øke
tilgjengeligheten for besøkende til reservatet.
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Budsjett for gjennomføring av planen er på ca 4 mill kr til restaurering og ca kr 600.000 til
tilrettelegging for besøkende.
Søknad om midler til å gjennomføre restaureringsplanen vil bli sendt Direktoratet for
naturforvaltning før årets slutt. Søknad om tilrettelegging vil også bli sendt andre mulige
tilskuddsytere. De forebyggende tiltakene som skal hindre erosjon i nedbørfeltet og fange
opp jord før den havner i reservatet, må dekkes over ordinære jordbrukstilskudd, samt
spesielt omsøkte prosjektmidler. Kommunens bidrag vil være prosjektledelse og faglig
bistand.
Vurdering:
Hæra naturreservat er et viktig våtmarksreservat med stor biologisk verdi i et aktivt
landbruksområde. Det er verken ønskelig eller mulig å få til en restaurering av reservatet
uten grunneiernes interesse for dette. Grunneierne har vært orientert, tatt med på råd og
blitt hørt gjennom hele prosessen. For Trøgstad er reservatet et område med potensiale som
attraksjon, først og fremst for lokalbefolkning og skoler, men også for besøk av mer
langveisfarende som ett av flere turistattraksjoner i Indre Østfold.
Det er gjort en grundig jobb med å bygge opp et faglig grunnlag for valg av tiltak i
reservatet. Det har vært stort fokus på varige tiltak og å utsette behovet for ny restaurering.
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Trøgstad kommune
HØRING - FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
82/11

Marit Lillegraven Haakaas
11/774

Utvalg

Arkiv:

Møtedato

Kommunestyret

13.12.2011

Rådmannens innstilling:
1. Høringsutkastets forslag til samarbeidsalliansens roller, samspill og relasjoner,
Innsatsområder og samarbeid med nordiske storbyområder er et godt grunnlag for
Osloregionens ansvar og funksjoner. Det er positivt at klimapolitikk blir tatt med som et
nytt innsatsområde.
2. Det må fortsatt være slik at Samarbeidsalliansen ikke gis formell myndighet. Ansvaret for
formelle beslutninger, gjennomføring og iverksetting av alliansens strategier og
prioriteringer må fortsatt ligge til fylkeskommunene og kommunene.
3. Trøgstad kommune anbefaler at strategidokumentet gjennomgås for å klargjøre og
presisere budskapet. Flere steder er høringsutkastet er preget av svevende og uklare
budskap.
4. Mange av kommunene som samarbeider i Osloregionen, er opptatt av samarbeid over
grensen, med de regionene som ligger langs transportårene E6 og E18. Det nordiske
samarbeidet når det gjelder de mellomliggende områdene mellom Oslo, Stockholm og
København, bør komme mer fram enn det som er foreslått i strategidokumentet. Siste
avsnitt nederst på side 14 bør byttes ut med følgende:
“Osloregionen vil arbeide for en betydelig styrking av kapasitet og hastighet på vei og
jernbane mot Stockholm/Helsinki og København og anser at det er helt avgjørende for
utvikling av samarbeidet i Norden. Transporten og samarbeidet bør ikke basere seg på
økt flytrafikk som hovedstrategi. Økt kapasitet og fart på vei og bane vil også bidra til
at andre byer og steder langs transportaksene kan utvikles med en god balanse mellom
bosetting og næringsliv, og samtidig avlaste storbyene for voksesmerter (polysentrisk
utvikling). Osloregionen vil samarbeide både med storbyregionene og de
mellomliggende regioner for å få fram gode og internasjonalt konkurransedyktige
transportløsninger i hele det Nordiske Triangel.”
5. Trøgstad kommune er positivt innstilt til at det fortsatt skal jobbes for å utvikle
partnerskap og samarbeid mellom storbyområdene i Norden.
Saksutredning:
Samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Alliansen består av 67 kommuner
og to fylkeskommuner i hovedstadsområdet: Oslo kommune, Akershus og Østfold
fylkeskommuner, samtlige kommuner i de to fylkene, samt kommuner i Buskerud, Vestfold,
Oppland og Hedmark. Fra 01.01.12 er også Buskerud fylkeskommune medlem.
Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig
region i Europa. Fra etableringen i 2005 er det arbeidet for å samordne og styrke felles
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regional innsats innenfor fire strategiområder. Disse fire områdene er areal- og transport,
verdiskaping, profilering og sosial infrastruktur.
Styret i Osloregionen behandlet 04.10.11 utkast til reviderte strategier for organisasjonen fra
2012 og framover. Før styret tar endelig stilling til utkastet er det ønskelig at kommuner og
fylkeskommuner som er medlemmer i Osloregionen, uttaler seg.
Gjennom høringen hos kommuner og fylkeskommuner er det ønskelig å få tilbakemelding på
foreslåtte roller, innsatsområder og strategier for alliansen. Styret tar sikte på å behandle
endelig forslag vinteren 2012 slik at strategiene kan drøftes i rådsmøte sommeren 2012.
Indre Østfold Regionråd skal vedta sin uttalelse etter at kommunene har vedtatt sine
uttalelser.
Saksframlegget bygger på et felles saksframlegg for Indre Østfold.
Ved brev datert 11.10.11 og høringsutkast datert 04.10.11 bes det om tilbakemelding på
følgende temaer:
Rollene for alliansen
Osloregionen er en felles samarbeidsarena for både kommuner og fylkeskommuner. Med
dette utgangspunkt bør Osloregionen være aktiv først og fremst gjennom følgende roller:




Møteplass og nettverk.
Utvikling av felles strategier og felles holdninger når det gjelder Osloregionens
overordnede mål om å være konkurransedyktig og bærekraftig.
Talerør for nettverket av kommuner, delregioner og fylkeskommuner overfor
nasjonale myndigheter (Regjering, Storting).

Det er ønskelig med tilbakemelding på om dette er de riktige rollene for alliansen.
Samspill og relasjoner
Samarbeidet i Osloregionen har karakter av en strategisk allianse. Oppgaven for
Osloregionen vil ligge i å være en nettverksorganisasjon der deltakerne utformer felles
overordnede og gjerne langsiktige strategier. Ansvaret for gjennomføring og iverksetting
ligger primært hos fylkeskommuner og kommuner.
Det bes om at dette blir vurdert og eventuelt bekreftet.
Innsatsområder og strategier
Det er foreslått fire innsatsområder:





Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport.
Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling).
Styrke felles profilering - nasjonalt og internasjonalt.
Klimapolitikk (nytt innsatsområde).

Det pekes på viktigheten av å gi tilbakemelding på valg av innsatsområder og temaer for
felles strategiutvikling.
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Samarbeid med nordiske storbyområder
Det legges opp til at Osloregionen fortsatt skal jobbe for å utvikle partnerskap og samarbeid
mellom storbyområdene i Norden, med spesielt fokus på Stockholmsregionen. Det bes om
tilbakemelding på dette.
Rådmannen viser for øvrig til høringsdokumenter som kan fås ved henvendelse servicetorget
eller leses på samarbeidsalliansens hjemmeside på internett: www.osloregionen.no
Vurdering:

Tverrfaglige vurderinger:

Høringsutkastets forslag til samarbeidsalliansens roller, samspill og relasjoner,
Innsatsområder og samarbeid med nordiske storbyområder er et godt grunnlag for
Osloregionens ansvar og funksjoner. Det er positivt at klimapolitikk blir tatt med som et nytt
innsatsområde.
Samarbeidsalliansen Osloregionen har ingen formell myndighet og fungerer som en
møteplass og et nettverk. Selv om alliansen utarbeider og vedtar strategi- og
prioriteringsdokumenter, må det fortsatt være slik at den formelle vedtaksmyndigheten ligger
til fylkeskommunene og kommunene.
Flere steder i høringsutkastet er formuleringene preget av litt svevende språkbruk. Man må
bruke en del fantasi for å forstå det som ligger bak ordene. Dokumentet bør gjennomgås for
å klargjøre budskapet der det er mulig, da dette dokumentet trolig er rettet mot folkevalgte
og ikke “insidere” i et fagmiljø.
På side 14 omtales det nordiske storbysamarbeidet. Teksten er litt preget av at
mellomliggende områder mellom Oslo, Stockholm og København ikke finnes. Kapittelet
kunne vært både mer tydelig og mer visjonært. Det Nordiske Triangel blir nevnt, men uten å
si noe mer om hva man ser for seg av utfordringer og muligheter i framtiden. Man nevner i
denne sammenhengen Øresund. Skal man få et Nordisk Triangel så må man også ta med
Stockholm/Helsinki. Man nevner også Västra Götaland og unnlater å nevne Värmland og
Ørebro. Utvikling av samarbeidet med disse regionene er svært viktig for å kunne etablere et
konstruktivt samarbeid med Mälardalsrådet og Stockholm.
Det er mange av kommunene som samarbeider i Osloregionen som er opptatt av
samarbeidet over grensen. De regionene som ligger i transportaksene langs E6 og E18 er
avgjørende for å bygge det Nordiske Triangel. Det er ikke bærekraftig å basere samarbeidet
på flytrafikk mellom hovedstedene og det gir heller ikke regional utvikling i hele triangelet.
Karlstad, Ørebro, Karlskoga, Västerås, Uppsala, Turku med flere langs E 18 og Uddevalla,
Trollhättan, Gøteborg, Borås med flere langs E6 med er byer av betydning i Norden og inngår
i en visjon for det Nordiske Triangel.
Punkt 4 i rådmannens forslag til innstilling foreslår endret tekst i strategidokumentet, når det
gjelder de mellomliggende områdene mellom Oslo, Stockholm og københavn.

Vurderinger av etikk og samfunn herunder omdømme:

Osloregionens strategi om å styrke regionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region
i Europa har betydning for innbyggernes levekår og næringslivets verdiskaping.
Bærekraftbegrepet omfatter balansen mellom økologisk bærekraft (naturressursene), sosial
bærekraft (levekårene) og økonomisk bærekraft (økonomisk utvikling for innbyggere og
næringsvirksomhetene).
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Osloregionens strategier og aktiviteter og fylkeskommunenes og kommunenes oppfølging har
betydning for regionens omdømme nasjonalt og internasjonalt.

Vurderinger av økonomi og organisasjon:

Deltakerkommunene betaler en årlig medlemskontingent på kr 1,50 pr. innbygger. Oslo
kommune betaler dobbel medlemskontingent. Ut over denne utgiften har Trøgstad
kommunes medlemskap ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Oppfølging av Osloregionens strategier og prioriteringer kan ha betydning for Trøgstad
kommunes økonomiske prioriteringer.

Andre planer:

Kommuneplanen for Trøgstad, som ble vedtatt 6. september 2011, har fokus på klima og
klimatilpasning.
Kommunene i Indre Østfold har nylig vedtatt en felles energi- og klimaplan
(kommunedelplan). Denne planen omfatter mål, strategier og tiltak for å redusere
klimagassutslippene.

I strategisk næringsplan for Indre Østfold er et av målene at regionen skal være blant de
fem mest attraktive bo- og næringsregionene i landet over tid. Et annet mål er at omdømmet
og kjennskapen til Indre Østfold skal økes i Follo og Osloregionen, særlig Oslo øst.
Ikke trykte vedlegg:
1. Brev fra Osloregionen, datert 11.10.11
2. Fornyelse av Osloregionens strategier, høringsutkast datert 04.10.11
Vedleggene fås ved henvendelse servicetorget eller kan finnes på www.osloregionen.no.
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Trøgstad kommune
HØRING - FELLESSTRATEGI FOR GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
83/11

Marit Lillegraven Haakaas
07/1225

Utvalg

Arkiv: 130 &13

Møtedato

Kommunestyret

13.12.2011

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune ser behovet for å utvikle og gjennomføre en gods- og logistikkstrategi
som er i stand til å møte de utfordringene som stor befolkningsvekst og stor vekst i
godsmengder medfører. Trøgstad kommune gir sin tilslutning til at det legges til rette for
en “Nav-satellitt”-strategi med to nye gods- og logistikknutepunkt (satellittene) i tillegg til
Alnabru (navet).
2. Strategidokumentet må på en bedre måte enn høringsutkastet beskrive hvordan gods- og
logistikk skal fungere for aktuelle næringsvirksomheter i alle delregionene. Dette må
beskrives med bakgrunn i valg av de sentrale knutepunktene for gods og logistikk og med
bakgrunn i forutsetninger for videreutvikling av eksisterende terminaler.
3. Strategidokumentet utfordrer vedtatt regional næringsplan for Indre Østfold og vedtatte
planer i øvrige delregioner, når det gjelder lokalisering av plasskrevende
logistikkvirksomheter. Strategidokumentet må beskrive hvilke utfordringer og muligheter
dette medfører for kommunene, næringsvirksomhetene og innbyggerne i berørte
delregioner. Strategidokumentet må angi forslag til muligheter og forutsetninger for
revidering av gjeldende regionale og kommunale planer.
4. Kommunene i Indre Østfold har i lengre tid vært opptatt av at Østfoldbanens Østre Linje
videreutvikles både for persontrafikk og godstrafikk. Trøgstad kommune anbefaler at
oppgradering og styrking av Østfoldbanens Østre Linje tas med i “Strategier på kort sikt”.
Oppgradering og styrking av Østre Linje er nødvendig for å kunne avlaste for
godstrafikken på Vestre Linje, for å få mer av godset til og fra Indre Østfold over på bane
og for å legge til rette for utvikling av næringsvirksomheter i regionen.
5. En framtidig lyntogbane mellom Oslo og Stockholm er under utredning. En trase gjennom
Indre Østfold blir utredet. Dersom en framtidig lyntogbane blir bygget for å kombinere
person- og godstrafikk vil dette ha betydning for strategidokumentet, når det gjelder
forslagene til “Strategi på lang sikt”. Trøgstad kommune anbefaler at mulige framtidig
lyntogbaner omtales i strategidokumentets kapittel “Andre initiativ”.
Saksutredning:
Osloregionens prosjekt ”Felles strategi for gods og logistikk for Osloregionen” skal supplere
tidligere vedtatt ”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen” og bygger på
overordnede mål fra denne. God forankring i Osloregionens fylkeskommuner og kommuner
er en forutsetning for at en felles gods- og logistikkstrategi skal kunne få reell betydning for
utviklingen i Osloregionen. Styret har nå lagt forslag til strategi ut til høring.
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I høringen er Osloregionens styre spesielt opptatt av å få tilbakemelding når det gjelder
følgende spørsmål:
1. Er strategiforslaget dekkende i beskrivelsen av hva som er hovedutfordringene for
utvikling av en effektiv og miljøvennlig godslogistikk i Osloregionen?
2. Kan man stille seg bak forslaget til overordnede mål for utvikling av gods og logistikk i
Osloregionen, slik disse er formulert på strategidokumentets side 10?
3. Er punktene under "Strategi på lang sikt" (side 11) dekkende for å håndtere de
viktigste utfordringene regionen står overfor?
4. Er man enig i at punktene formulert under "Strategi på kort sikt" (side 12) er de
viktigste i arbeidet inn mot NTP 2014-2023 (Nasjonal Transportplan)?
5. Er man enig i punktene som angir hvordan strategien må følges opp (side 13)?
Forslagene til overordnede mål er (side 10):









Gods- og logistikkvirksomheten i Osloregionen skal bidra til å styrke
konkurranseevnen for eksportrettet industri og legge til rette for nye vekstnæringer
basert på regionens ressurser.
Gods- og logistikkvirksomheten skal levere varer til næringsliv og forbrukere i
Osloregionen og til øvrige Norge på en effektiv og miljøvennlig måte.
Godstransporten skal gi sitt bidrag til reduksjon av veksten i klimagassutslipp.
Veksten i godstransport på veg skal dempes og mest mulig gods skal gå på sjø og
jernbane.
Godsknutepunkter (mottak, omlasting og distribusjon av gods) skal ha høy
arealeffektivitet. Lokalisering og utviklingen av godsknutepunkter skal ta hensyn til
behovet for byutvikling i regionen og slik at arealkonflikter og lokale miljøvirkninger
blir minst mulig.
Transportårer for gods skal utvikles slik at de ivaretar framkommelighet for godset på
en effektiv og trafikksikker måte og med minst mulige negative virkninger på
naturmiljø og lokalsamfunn.

Forslagene til "Strategi på lang sikt" er (side 11):






Befolkningen i Osloregionen er i dag på 1,8 millioner innbyggere og forventes å øke
med 40 prosent fram til 2040. Godstransportarbeidet vil i samme periode kunne øke
til det dobbelte av dette. Godstransport på veg vil øke mest. Statlige, regionale og
lokale myndigheter må bli enige om en felles strategi for å møte denne utfordringen
for Osloregionen slik at både logistikknæringen og kommunene gis klare føringer for
utviklingen på lang sikt.
Alnabruterminalen og Oslo Havn vil være viktige godsknutepunkter, både for landet
og Osloregionen. Deres potensial for å håndtere godsveksten har likevel sin
begrensning, og det må derfor etableres andre godsknutepunkter i Osloregionen som
kan supplere dette ”navet”. Det bør skje en desentralisert konsentrasjon i nye
godsknutepunkter i form av et ”nav-satellitt” konsept. Både ”nav” og ”satellitter” bør
utvikles i takt med endring og økning i godsstrømmene. Arealer for framtiden til slike
store godsknutepunkter må bestemmes og reserveres i tide før de blir bundet opp av
annen virksomhet.
Det er ikke ønskelig at all logistikkvirksomhet i Osloregionen i framtiden samles i et
fåtall store godsknutepunkter. Eksisterende terminaler vil bestå og utvikles. Men
hovedtyngden av veksten i gods og logistikkvirksomhet må konsentreres til et
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begrenset antall for at godsvolumene skal bli store nok til at kollektiv godstransport
på jernbane og sjø skal være konkurransedyktige i forhold til lastebil, og for å oppnå
en høy arealaeffektivitet.
Nye store godsknutepunkter må lokaliseres ved jernbane og hovedveg og med god
tilknytning til havn. Det må søkes samlokalisering av terminaler, produsenter,
grossister og store kjøpere av varer. Kortest mulig transport mellom vareeierne og
terminalen øker mulighetene for mer gods på bane og på sjø. Utvikling av
næringsklynger av logistikkbedrifter vil skape et relativt bredt spekter av
arbeidsplasser.
Kapasiteten for godstransport på jernbane gjennom Oslo må styrkes. Aktuelle tiltak
som ny Oslotunnel og Bryndiagonalen mellom Follobanen og Bryn, må utredes og
eventuelt gjennomføres for å øke kapasiteten og redusere konkurransen mellom
framføring av persontog og godstog. Transportkapasiteten må styrkes for gods på
jernbane mot Europa gjennom Sverige, spesielt over Kornsjø, men også over
Charlottenberg.
Det må også legges vekt på tilrettelegging for godsframføring på hovedveger utenom
Oslo gjennom utvikling av en ytre ringveg (Ring 4).

Forslagene til "Strategi på kort sikt" er (side 12):














Utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekningene må knyttes til utvikling av
godstransportsystemet i Osloregionen slik at de store investeringene her kan komme
både persontransporten og godstransporten til gode.
Follobanen, inklusive Bryndiagonalen, må fullføres og utbygging av Østfoldbanen med
dobbeltspor til Halden, videre til Kornsjø må forseres for blant annet å settes i stand
til å ta en større andel av godstransporten fra og gjennom Sverige.
Staten må fa etablert en avtale med Sverige knyttet til oppgradering av jernbanen på
strekningen Kornsjø til Øksnered i Sverige der banen møter jernbaneforbindelsen
Gøteborg-Karlstad.
Dobbeltsporparseller og lange krysningsspor på Gjøvikbanen, Bergensbanen og
Kongsvingerbanen må gjennomføres av hensyn til godstogavvikling.
Utbygging av hovedvegnettet i fem nasjonale transportkorridorer og tverrforbindelser
nord og sør for Oslo. Når det gjelder prioriteringer vises det til tidligere vedtatt Arealog transportstrategi for Osloregionen.
Staten må bevilge tilstrekkelig med midler til at Alnabruterminalen kan videreutvikles
som et effektivt knutepunkt for godstransporten.
Staten må styrke sin rolle når det gjelder godsknutepunkter, særlig mht. jernbanen.
Staten må gå inn som eier eller deleier av arealene og gjennom dette sørge for et
nøytralt eierskap og hindre uønsket konkurransevridning eller monopoldannelser blant
aktørene i gods- og logistikknæringen.
Nåværende havnestruktur må utvikles med en klarere spesialisering og et bedre
samarbeide for å utnytte stordriftsfordeler, og slik av havnene i Oslofjorden samlet
sett kan betjene Osloregionen på en god og konkurransedyktig måte.
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Foreslåtte punkter som angir hvordan strategien må følges opp er (side 13):

1. Et gods- og logistikknutepunkt i sørøst, for eksempel i Follo/Østfold med tilknytning til
sjø, veg og bane, med tilleggsfunksjon rettet mot import og avlastning av Alnabru for
containerisert gods.
2. Et gods- og logistikknutepunkt i nordøst, for eksempel i nærheten av Gardermoen
(fly, bil, bane), med spesielt fokus på temperert gods (kjøle- og frysevarer).
3. Et gods- og logistikknutepunkt i sørvest for eksempel i Nedre Buskerud/Vestfold med
tilknytning til sjø, veg og bane og med fokus på industrigods og tredjepartslogistikk
(håndtering av gods på vegne av sender og mottaker) på bane.
Disse tre punktene innebærer forslag om en "Nav-satellitt"-strategi forutsetter utvikling av
tre gods- og logistikklynger (satellitter), ett i hver retning med Oslo Havn og Alnabru som
"nav".
Indre Østfold regionråd skal vedta sin uttalelse, etter at kommunene har vedtatt sine
uttalelser. Saksutredningen bygger på et felles saksframlegg for Indre Østfold.
Rådmannen viser for øvrig til høringsdokumenter som kan fås ved henvendelse servicetorget
eller finnes på www.osloregionen.no.
Vurdering:

Tverrfaglige vurderinger:
Høringsutkastet for felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen er basert på en stor
øking av godsmengdene og behovet for å få mest mulig av godset over fra bil til båt og bane.

De to nye gods- og logistikknutepunktene som foreslås har behov for et areal på ca. 500
dekar for hvert av områdene. Disse to områdene forventes i et langsiktig perspektiv å gi en
sysselsettingseffekt på 1.400 arbeidsplasser. Lokaliseringen må være nær havner og nær
hovedjernbanelinjene. Da er tilgjengelige arealer i Indre Østfold lite aktuelle for
lokaliseringen. Forslagene innebærer at tidligere beslutninger i regional næringsplan for
Indre Østfold utfordres.
I den regionale næringsplanen for Indre Østfold er det lagt til rette for regionale
næringsområder. I tre av områdene, i kommunene Hobøl-Spydeberg, Marker og Rakkestad,
er det forutsatt tilrettelegging for plasskrevende logistikkvirksomheter. I Osloregionens øvrige
delregioner er det på tilsvarende måte forutsatt tilrettelegging for plasskrevende
logistikkvirksomheter (side 31-32 i høringsutkastet). Dette innebærer at tidligere vedtatte
delregionale desentraliseringsstrategier (mange store områder for gods- og
logistiikkvirksomheter) nå blir utfordret av forslag til en sentraliseringsstrategi (to store
områder for gods- og logistikkvirksomheter). Muligheten for å kunne gjennomføre vedtatte
mål og strategier for etablering av plasskrevende logistikkvirksomheter i Indre Østfold blir
redusert. Det er derfor aktuelt å vurdere tilretteleggingen av de regionale næringsområdene
i Indre Østfold på nytt.
I forslaget til “Strategi på lang sikt” er det angitt at det ikke er ønskelig at all
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logistikkvirksomhet i Osloregionen i framtiden samles i et fåtall store godsknutepunkter og at
eksisterende terminaler vil bestå og utvikles. Det er en svakhet at høringsutkastet ikke
beskriver hvordan eksisterende terminaler kan utvikles.
I forslaget til “Strategi på kort sikt” er det angitt at InterCity-strekningene må knyttes til
utvikling av godstransportsystemet i Osloregionen. Østfoldbanens Vestre Linje er en av
InterCity-strekningene. Kommunene i Indre Østfold har i lengre tid vært opptatt av at
Østfoldbanens Østre Linje videreutvikles både for persontrafikk og godstrafikk. Dette bør tas
inn i strategidokumentet.
Styrking av Østre Linje for mer godstrafikk er nødvendig. Presset på E6 og Vestre Linje øker
hvert år. Det vil være strategisk riktig å oppruste også Østre Linje for gods før 2020 for å
avlaste og unngå at E6 og Vestre Linje blir flaskehalser. Og for å få mer av godset i Indre
Østfold fra vei til bane. For å kunne ta mer gods på Østre Linje må vi få utbygging av lange
krysningsspor på dagens trase. Det vil også være gunstig for persontrafikken.
I høringsutkastet (side 15) er det vist til at godstransport og logistikkvirksomhet er privat
næringsvirksomhet som benytter seg av offentlig infrastruktur (vei, jernbane, flyplasser,
havner og farleder). Offentlige myndigheter kan legge til rette, men kan i begrenset grad
styre hvorvidt godstransportørene vil benytte seg av tilretteleggingen.
Konkurranselovgivningen og EØS-avtalen legger betydelige begrensninger som kan
gjennomføres for å styre godstransporten.
Lokale og regionale myndigheter har to typer virkemidler som kan benyttes:


Tilrettelegging for utvikling av gods- og logistikknutepunkt på strategiske steder.



Prioritering av insfrastrukturutvikling som skaper fortrinn for sjø- og baneløsninger.

Kommunene har rolle som lokal arealplanmyndighet og som næringsutvikler for å legge til
rette for næringsvirksomheter og arbeidsplasser.
Rådmannen oppfatter høringsutkastet som generelt positivt og offensivt når det gjelder
strategier og tiltak. Det vises for øvrig til forslag til innstilling over.

Vurderinger av etikk og samfunn herunder omdømme:
Osloregionens strategi om å styrke regionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region
i Europa har betydning for innbyggernes levekår og næringslivets verdiskaping.
Bærekraftbegrepet omfatter balansen mellom økologisk bærekraft (naturressursene), sosial
bærekraft (levekårene) og økonomisk bærekraft (økonomisk utvikling for innbyggere og
næringsvirksomhetene).
Når det gjelder økologisk bærekraft vil endring fra biltransport til båt- og jernbanetransport
medføre reduserte klimagassutslipp og redusert bruk av naturressurser. Nye arbeidsplasser
har betydning for innbyggernes levekår. Attraktive og tilgengelige arealer har betydning for
næringslivets verdiskaping.
Det er stor grad av usikkerhet når det gjelder framtidige løsninger for gods og logistikk. For
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å skape grunnlag for et godt omdømme må de strategier og tiltak som Osloregionen
prioriterer bli oppfattet som attraktive for transportørene og deres brukere og kunder.

Vurderinger av økonomi og organisasjon:

Høringsutkastet har ingen direkte betydning for Trøgstad kommunes økonomi. Forslagene i
høringsutkastet kan medføre behov for nye politiske og administrative prioriteringer i Indre
Østfold. Nye tiltak for tilrettelegging i regionale og lokale næringsområder kan medføre
behov for kommunale bevilgninger.

Andre planer:

Det er redegjort for de regionale næringsområdene i Indre Østfold i avsnittet over.
Den vedtatte fylkesplanen for Østfold omfatter en arealstrategi som forutsetter fortetting og
høy arealeffektivitet i byggeområdene. Plasskrevende logistikkvirksomheter gir ikke høy
arealeffektivitet (lavt antall ansatte pr. dekar tomt). Med den arealkvoten kommunene i
Indre Østfold får til disposisjon er det ikke sikkert at det er riktig med arealkrevende
virksomheter, med få arbeidsplasser, i de næringsområdene regionen har til disposisjon.
Forbedret eller helt ny transportinfrastruktur (vei og bane) gir også nye muligheter og vil
bidra til økt investeringslyst i Indre Østfold, for alle typer næringsvirksomheter. Dette kan og
grunnlag for nye planer og forutsetninger for utvikling av lokale og regionale
næringsområder.
En framtidig lyntogbane mellom Oslo og Stockholm er under utredning. En trase gjennom
Indre Østfold blir utredet. Dersom en framtidig lyntogbane blir bygget for å kombinere
person- og godstrafikk vil dette ha betydning for strategidokumentet, når det gjelder
forslagene til “Strategi på lang sikt”. Dette burde vært omtalt i strategidokumentets kapittel
“Andre initiativ (side 52-53).
Utrykte vedlegg:
3. Brev fra Samarbeidsalliansen Osloregionen, datert 11.10.11
4. Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen, høringsutkast datert 04.10.11
Dokumentene kan fås ved henvendelse servicetorget eller finnes på www.osloregionen.no.
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Trøgstad kommune
BUDSJETTJUSTERINGER PR. NOVEMBER 2011
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:

42/11
84/11

Anne Teig/Ansgar Nedreberg
07/1353

Utvalg

Arkiv: 153

Møtedato

Formannskapet
Kommunestyret

08.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
Budsjettjusteringene pr. november 2011 godkjennes slik de framkommer av saksframlegget.
Bakgrunn:

I forkant av regnskapsavslutningen for 2011 er det nødvendig å foreta enkelte
budsjettjusteringer.
Saksutredning:

Investeringsregnskapet kan avsluttes med over/eller underskudd iht. økonomi- og
regnskapsforskriftene. Administrasjonen velger av den grunn ikke å budsjettjustere enkelte
mindre avvik i investeringsregnskapet for 2011. Det knytter seg videre usikkerhet til
gjennomføring av enkelte investeringsprosjekter innenfor avløp. Disse har man valgt ikke å
justere.
Det vises ellers til kommentarene nedenfor.
---- ---- ---- | ---- ---- ----

Administrasjon
teknisk

Det er tidligere gjort vedtak om å selge enkelte kommunale boliger. Hittil i år er Kirkebyåsen 11 A og
B (tidligere flyktningbolig i Båstad) og Langmo 7B solgt. Inntektene fra salget fratrukket
meglerhonorar avsettes til ubundet investeringsfond for senere bruk til kjøp/oppføring av kommunale
boliger. Andelsleiligheter i Svenskedalen 7b og Kirkebyåsen 8 ligger fortsatt ute for salg, og det har
så langt vært liten interesse for disse boligene.
Det har påløpt utgifter til sluttføring av utbedringsarbeidene ved Trøgstad ungdomsskole.
Investeringsutgiftene dekkes av tidligere låneopptak til formålet.

Bygg
helseog
omsorg

Det ble i K-sak 48/10 vedtatt å ta opp lån på inntil kr 910.000,- for å kjøpe ut bilene som tidligere har
vært leaset i virksomhet Teknikk og næring. Bilene er overtatt etter hvert som inngåtte leasingavtaler
har utløpt. Dette innebærer at de fleste bilene er kjøpt inn i 2011, mens låneopptaket ble gjort i 2010.
Utgiftene til kjøp av bilene dekkes ved bruk av tidligere opptatt lån til formålet.

Borettslag

Det er ikke foretatt investeringer innenfor IKT-området i 2011. Nødvendig utskifting av IKT-utstyr er
ført i drift.

Skoler

IKT

A: INVESTERINGSBUDSJETTET - sentrale budsjettjusteringer som foreslås gjennomført:

Det har påløpt noe prosjektutgifter til utredning av psykiatriboliger og nye boliger for
funksjonshemmede, jfr. kommunestyrets vedtak i budsjettdokumentet for 2010 (K-sak 74/09).
Utgiftene dekkes som planlagt gjennom bruk av disposisjonsfond.
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Byggefelt

Nedjusteres fordi det ikke har vært mulig å gjennomføre alle planlagte investeringer pga.
bemanningsmessige kapasitetsutfordringer.

Kloakkrenseanlegg

Det er solgt tomtearealer både i Gravsåsen, eldre byggefelt og på Grav industriområde.
Salgsinntektene foreslås tilført tomtefondet.

Vannfor
syning

Trøgstad kommune
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Bygging av nytt renseanlegg eller bygging av overføringsledning til Eidsberg kommune for rensing av
kloakken utredes fortsatt. Det vil ikke bli foretatt investeringer innenfor dette området i 2011, og
utgiften er budsjettert på nytt i rådmannens forslag til budsjett for 2012 og videre i økonomiplan for
2013.
---- ---- ---- | ---- ---- ----

Servicetorget

Det har av personalmessige hensyn vært nødvendig å benytte stillingsbank for en ansatt i en
periode. Det forventes at tiltaket vil opphøre ved årets slutt ved at den ansatte tiltrer en ledig stilling.

Revisjon /
kontrollutvalg

Det er i løpet av 2011 innvilget stipend til ansatte som er i gang med etter- og videreutdanning. For
enkelte fortsetter utdanningen i 2012. Midler som er innvilget, men foreløpig ikke utbetalt, foreslås
avsatt til fond for bruk etter hvert som kravene om utbetaling kommer.

Utgifter til revisjon og kontrollutvalg er for lavt budsjettert for 2011, og foreslås justert slik at
budsjettet blir i samsvar med de utgifter som vil påløpe.

Felles barnehageressurser

Det ble i budsjett 2011 avsatt midler til et «Flytt hit-prosjekt». På grunn av arbeidsmengde er det
foreløpig kun gjennomført interne drøftinger knyttet til aktuelle tiltak. Det foreslås derfor at midlene
avsettes til fond for senere bruk til samme formål.

Opplæring og
rekruttering

Det har påløpt utgifter til konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan Mona.
Utgiften dekkes av avsatte fondsmidler til formålet.

Stillingsbank

Rådmannskontoret

B: DRIFTSBUDSJETTET - sentrale budsjettjusteringer som foreslås gjennomført:

Kommunen må fra 2011 betale for barn bosatt i Trøgstad kommune som får sitt barnehagetilbud i
privat barnehage i annen kommune. Denne utgiften har ikke vært budsjettert.
For 2011 ble tilskudd til privat barnehage budsjettert ut fra summen av offentlige tilskudd for 2010
justert for lønns- og prisvekst. Det ble avsatt en reserve for å kunne heve tilskuddet, dersom
endelige beregninger viste at beløpet for 2011 skulle vært høyere. Kommunestyret har vedtatt å gi
den private barnehagen 100 % tilskudd for 2011. Merutgiften foreslås dekket av reservepotten.
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Planlagt tilbakeføring av momskompensasjon påløpt i investering utgår, da det ikke er brukt
investeringsmidler på IKT-området for 2011. Jfr. kommentar under investering.
Det ble i budsjett 2011 avsatt kr 265.000 til samhandlingsreformen, uten at det var besluttet hvordan
midlene skulle benyttes. Kommunestyret vedtok i sak 29/11 å benytte de budsjetterte midlene til
registrering, kartlegging og tilrettelegging for eldre hjemmeboende personer. Pleie og omsorg tilføres
midler tilsvarende de lønnsutgifter som påløper inneværende år, mens resterende midler avsettes til
fond for å kunne videreføre prosjektet i 2012. Evt. restbeløp skal avsettes på øremerket fond til
samhandlingsreformen.

Trøgstad
ungdomsskole

Det overføres kr 100.000 av mottatt integreringstilskudd for enslige mindreårige flyktninger til
Trøgstad ungdomsskole. Midlene skal gi skolen bedre mulighet for å tilrettelegge undervisningen for
disse elevene. Jfr. kommentar under barnevern.

Administrasjon
helse

Virksomheten har mottatt lønnstilskudd fra staten, som skal benyttes til tilrettelegging og avlastning.
Tilskuddet blir løpende avsatt til disposisjonsfond, for bruk ved behov. For 2011 er det satt inn 15 %
ekstra ressurs på helsestasjonen (helsesøster) som finansieres av lønnstilskuddet. Mottatt tilskudd
for 2011 avsettes til fond for senere bruk til samme formål.

Barnevern

Det overføres kr 100.000 av mottatt integreringstilskudd for enslige mindreårige flyktninger til
Trøgstad ungdomsskole. Midlene gis for at skolen bedre skal kunne tilrettelegge undervisningen for
disse elevene. Jfr. kommentar under Trøgstad ungdomsskole.

Flyktninger

En ansatt ved Havnås skole har hatt for lav avlønning i forhold til sin kompetanse. Det er etter
drøfting med ansatt og tillitsvalgt besluttet å etterbetale differansen mellom det som tidligere er
utbetalt og korrekt lønn. Det er rimelig at Havnås oppvekstsenter kompenseres for denne
merutgiften, og at dekning skjer ved bruk av avsatte midler til årets lønnsoppgjør.

Kommunen har etter søknad mottatt ekstra tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til et
funksjonshemmet barn. Utgifter knyttet til tiltak for barnet belastes flyktningkapitlet, mens tilskuddet
er inntektsført sammen med øvrig integreringstilskudd på bevilgningssted 84140.
Som følge av at kommunen har mottatt nye flyktninger i 2011, har utgiftene til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap økt. Det foreslås at NAV kompenseres for merutgiften.

Pleie og omsorg

Havnås skole

Diverse
fellesutgifter

IKT
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Trøgstadheimen bo- og servicesenter (adm/fellesutgifter) er tilført lønnsmidler til prosjektstilling i
forbindelse med kartlegging av hjemmeboende eldre, jfr. kommentar under diverse fellesutgifter. Det
foreslås i tillegg en justering av feilbudsjettert husleieinntekt og noe styrking av midler til dekning av
merutgifter til avgifter og gebyrer. Videre foreslås det en styrking av midler til brukerstyrt personlig
assistent som følge av nye tjenestetilbud, og økte utgifter til omsorgslønn.
Deler at dette foreslås dekket gjennom bruk av ekstra rammetilskudd mottatt høsten 2010
(«eldremilliarden»). Fordi disse midlene kom sent på året, ble den ekstra bevilgningen i sin helhet
avsatt på fond for senere bruk. Siden merutgiftene innenfor pleie og omsorg er så vidt høye, synes
det riktig å inntektsføre disse midlene i 2011.
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Borettslag
Skoler

Det har påløpt utgifter til ferdigstillelse av rehabiliteringsarbeidene ved Trøgstad ungdomsskole både
i drift og investering. Merutgiftene i drift dekkes gjennom bruk av en tidligere bevilgning til formålet
som er avsatt til fond.

Skatt og
rammetilskudd

Finansdepartementet har anslått at skatteveksten for kommuner og fylkeskommuner for 2011 blir ca.
1,5 mrd. høyere enn tidligere antatt. Trøgstad kommune har ved utgangen av oktober en
skatteinngang på ca. 1,7 mill. kroner under budsjett når det sammenlignes med skatteinngangen de
to siste årene. Hvis landet som helhet får en høyere skatteinngang vil Trøgstad nyte godt av dette i
form av økt inntektsutjevning. Det foreslås som følge av dette å øke posten for statlig rammetilskudd
med 1 mill. kroner.
Kommunen har mottatt nye flyktninger i 2011, noe som innebærer økt integreringstilskudd i forhold til
budsjett. Merinntektene foreslås avsatt til flyktningfondet. Ekstra integreringstilskudd til
funksjonshemmet barn benyttes til dekning av utgifter på bevilgningssted 66010 – Flyktninger.

Tilleggsbevilgning

Finansutgifter / -inntekter

Kommunen mottok i 2008 Husbanktilskudd med forpliktelse til installasjon av varmepumper i syv
kommunale boliger. To av disse boligene ble solgt i 2011, og kommunen måtte da betale tilbake en
forholdsmessig andel av tilskuddet.

Statstilskudd
flyktninger
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Avdragsutgiftene er litt lavt budsjettert. Kommunestyret vedtok i budsjettdokumentet for 2011 at en
eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjetterte renteutgifter skulle avsettes
til renteutjevningsfondet. De reduserte utgiftene skyldes at årets låneopptak foreløpig ikke er
gjennomført fordi det har vært usikkerhet om gjennomføring av enkelte prosjekter. I tillegg har
rentene holdt seg på et lavt nivå gjennom året.
Som følge av uro i finansmarkedene vil kommunen ikke motta avkastning fra plasserte midler hos
Alfred Berg i 2011. Kommunen vil måtte bokføre et tap som ved utgangen av oktober er nærmere 2
mill. kroner. Kommunen har videre mottatt mindre utbytte fra Trøgstad Elverk enn budsjettert, men
har merinntekter fra renter på kommunens bankinnskudd.
Det ble for 2011 avsatt ekstra midler på reserveposten som følge av usikkerhet knyttet til finansiering
av private barnehager, jfr. kommentar under punktet felles barnehageressurser. Det var videre en
positiv differanse på kr 224.000 når alle endringer vedtatt i kommunestyret var ført inn i budsjettet.
Beløpet ble tilført reserveposten.
Det er avsatt for mye til årets lønnsoppgjør. Dette skyldes delvis at det ble avsatt noe ekstra midler
på grunn av usikkerhet knyttet til kommunens pensjonskostnader fordi leverandøren ikke har evnet å
levere data fra kommunens lønnssystem til pensjonsselskapene. Midlene foreslås benyttet til å
dekke opp merutgifter på andre områder. Det er holdt igjen et mindre beløp fordi lokale
lønnsforhandlinger for legene foreløpig ikke er sluttført.
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De nødvendige budsjettmessige korrigeringene som forelås ovenfor er listet opp i tabellene
nedenfor:
Ansvar

Art

Funk
sjon

Prosjekt

Budsjett endret

Tekst

Fra

M erutgifter/
mindre inntekt

Til

M erinntekt/
mindre utgift

21500 - IKT
21500

020020

120

It-utstyr

21500

042910

120

Mva-kompensasjon full sats

260 000

-

65 000

-

21500

091000

120

Bruk av lån

21500

097000

120

260 000

-260 000

-

260 000

Overf. fra driftsregnskapet

-65 000

-

65 000

65 000

71000 - Adm inistrasjon teknisk
71000

021000

190

Kjøp transportmiddel

0

794 000

71000

091000

190

Bruk av lån

0

-794 000

794 000
794 000

71500 - Borettslag
71500

012000

265

Annet forbruksmateriell

0

105 000

105 000

71500

054800

265

Avsetning til ubundne inv.fond

0

2 065 000

2 065 000

71500

067000

265

Salg av fast eiendom

0

-2 170 000

2 170 000

71530 - Skoler
71530

023010

222

Nybygg og nyanlegg

0

520 000

520 000

71530

042910

222

Mva-kompensasjon full sats

0

130 000

130 000

71530

091000

870

Bruk av lån

0

-439 000

71530

094000

222

Bruk av disposisjonsfond

0

-81 000

81 000

71530

097000

222

Overf. fra driftsregnskapet

0

-130 000

130 000

439 000

71560 - Bygninger helse og om sorg
71560

023000

265

Vedlikehold og byggetjenester

0

25 000

25 000

71560

042910

265

Mva-kompensasjon full sats

0

6 000

6 000

71560

094000

265

Bruk av disposisjonsfond

0

-25 000

25 000

71560

097000

265

Overf. fra driftsregnskapet

0

-6 000

6 000

71900 - Gravsåsen
71900

054800

315

Avsetning til ubundne inv.fond

0

1 005 000

71900

067000

315

Salg av fast eiendom

0

-1 005 000

1 005 000
1 005 000

71901 - Diverse eldre byggefelt
71901

054800

315

Avsetning til ubundne inv.fond

0

90 000

71901

067000

315

Salg av fast eiendom

0

-90 000

90 000
90 000

71910 - Grav industriom råde
71910

054800

325

Avsetning til ubundne inv.fond

0

423 000

71910

067000

325

Salg av fast eiendom

0

-423 000

423 000
423 000

72010 - Vannforsyning
72010

020000

345

Kjøp av driftsmidler

72010

023020

345

Nybygg og nyanlegg

72010

025000

345

Material, påkost - nybygg

0

6 000

1 000 000

142 000

0

321 000

6 000
858 000
321 000

72010

027000

345

Andre tjenester

0

26 000

26 000

72010

091000

870

Bruk av lån

-1 000 000

-495 000

505 000

24 250 000

-

750 000

-

-25 000 000

-

72030 - Kloakkrenseanlegg
72030

020000

350

Kjøp av driftsmidler

72030

050000

870

Renteutgifter

72030

091000

870

Bruk av lån
SUM INVESTERING
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Ansvar

Art

Funk
sjon

Prosjekt

Budsjett endret

Tekst

Fra

M erutgifter/
mindre inntekt

Til

M erinntekt/
mindre utgift

12000 - Rådm annskontoret
12000

127000

301

Andre tjenester

-

61 000

12000

194000

301

Bruk av disposisjonsfond

-

-61 000

61 000
61 000

12110 - Servicetorget
12110

114020

120

Informasjon

12110

154000

120

Avsetning til disposisjonsfond

167 000
-

137 000
30 000

30 000
30 000

20000 - Opplæring/rekruttering
20000

116570

190

Trekkfritt stipend

20000

154000

190

Avsetning til disposisjonsfond

130 000

75 000

0

55 000

55 000

55 000

20110 - Stillingsbank
20110

101000

201

Fast lønn

-

160 000

160 000

20110

109000

201

Arbeidsgivers andel KLP

-

24 000

24 000

20110

109900

201

Arbeidsgiveravgift

-

26 000

26 000

612 000

45 000

21000 - Revisjon, kontrollutvalg
21000

137500

110

Kjøp fra IKS

567 000

21400 - Felles barnehageressurser
21400

135000

201

Kjøp fra kommuner

21400

137000

201

Kjøp fra andre (private)

6 330 000

400 000

400 000

7 523 000

1 193 000

21500 - IKT
21500

172810

120

Mva-komp full sats (fra investering)

-65 000

-

21500

157000

120

Overføring til investeringsregnskap

65 000

-

65 000
65 000

21600 - Diverse fellesutgifter
21600

135000

190

Kjøp fra kommuner

21600

154000

190

Avsetning til disposisjonsfond

265 000
0

230 000

230 000

265 000

157 000

51000 - Havnås skole
51000

101020

202

Lønn undervisningspersonale

3 832 000

3 989 000

51000

109001

202

Arbeidsgivers andel SPK

422 000

440 000

18 000

51000

109900

202

Arbeidsgiveravgift

703 000

728 000

25 000

0

-100 000

53000 - Trøgstad ungdom sskole
53000

179000

202

Internsalg

100 000

65000 - Adm inistrasjon helse
65000

103010

232

Engasjementer

0

62 000

65000

109000

232

Arbeidsgivers andel KLP

0

9 000

9 000

65000

109900

232

Arbeidsgiveravgift

0

10 000

10 000

0

-283 000

65000

170000

120

Statstilskudd

65000

170020

233

Tilskudd fra staten

-132 000

-

62 000

283 000
132 000

65000

154000

233

Avsetning til disposisjonsfond

132 000

65000

154000

120

Avsetning til disposisjonsfond

0

283 000

-

132 000

65000

194000

232

Bruk av disposisjonsfond

0

-81 000

244

Internkjøp

0

100 000

100 000

510365 Kjøp fra kommuner

283 000
81 000

65300 - Barnevern
65000

129000

66010 - Flyktninger
66010

135000

211

66010

137000

213

66010

194000

211

Kjøp fra andre (private)
510365 Bruk av disposisjonsfond

0

734 000

734 000

0

700 000

700 000

0

-734 000

734 000

67000 - Trøgstadheim en bo- og servicesenter adm /fellesutg.
67000

103010

254

510395 Engasjementer

0

27 000

67000

109000

254

510395 Arbeidsgivers andel KLP

0

4 000

4 000

67000

109900

254

510395 Arbeidsgiveravgift

0

4 000

4 000

67000

119500

253

Avgifter, gebyrer

67000

163000

253

Husleie

67000

194000

265

Bruk av disposisjonsfond
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67220 - Brukerstyrt personlig assistent
67220

101030

254

Vikar ledig stilling

0

565 000

67220

103000

254

Lønn ekstrahjelp

40 000

100 000

60 000

67220

109000

254

Arbeidsgivers andel KLP

347 000

441 000

94 000

421 000

522 000

101 000

0

-820 000

67220

109900

254

Arbeidsgiveravgift

67220

194000

254

Bruk av disposisjonsfond

565 000

820 000

67300 - Om sorgslønn
67220

105000

254

Annen lønn

67220

109900

254

Arbeidsgiveravgift

265

Samlepost annet forbruksmateriell

620 000

935 000

315 000

88 000

128 000

40 000

2 000

63 000

61 000

620 000

1 144 000

524 000

-550 000

-1 074 000

524 000

-123 400 000 -124 400 000

1 000 000

71500 - Borettslag
71500

112000

71530 - Skoler
71530

123010

222

Vedlikehold bygninger

71530

194000

222

Bruk av disposisjonsfond

80000 - Skatt og ram m etilskudd
80000

180000

840

Statlig rammetilskudd

84140 - Statstilskudd flyktninger
84140

154000

880

Avsetning til disposisjonsfond

1 900 000

2 518 000

618 000

84140

154000

880

510365 Avsetning til disposisjonsfond

0

734 000

734 000

84140

181000

850

510365 Andre statlige overføringer

0

-734 000

734 000

84140

181000

850

Andre statlige overføringer

-1 900 000

-2 518 000

618 000

91210 - Finansinntekter/-utgifter
91210

151000

870

Avdragsutgifter

4 800 000

4 900 000

91210

150000

870

Renteutgifter

4 400 000

3 400 000

91210

150900

870

Tap finansielle instrumenter

0

2 000 000

2 000 000
1 000 000

91210

154000

870

Avsetning til disposisjonsfond

0

1 000 000

91210

190000

870

Renter av bankinnskudd

-1 560 000

-2 470 000

91210

195000

870

Avkastning og utbytte

-2 500 000

-660 000

100 000
1 000 000

910 000
1 840 000

94000 - Tilleggsbevilgning/lønnsavsetning
94000

149000

100

Reserverte tilleggsbevilgninger

2 194 000

94000

149020

180

Avsetning til lønnsøkning

3 166 000

-

2 194 000

166 000

3 000 000

SUM DRIFT

12 939 000

12 939 000

SUM INVESTERING OG DRIFT

44 285 000

44 285 000

Vurdering:
Beskrevne forslag til budsjettjusteringer demmer opp for en del større avvik mellom budsjett
og regnskap. Det er for 2011 fortsatt betydelige overskridelser innenfor enkelte virksomheter,
og det er usikkert om kommunen for 2011 vil levere et budsjett i balanse.
Videre lever vi fortsatt med usikkerhet rundt kommunens pensjonskostnader, fordi det ikke
har vært mulig for leverandøren av kommunens økonomisystem å produsere filuttrekk til
pensjonsselskapene. Ved avslutning av regnskapet for 2010 ble differansen mellom
budsjettert og innbetalt pensjon stående i balansen. Dette skal avregnes i 2011 forutsatt at
pensjonsselskapene mottar oppdaterte lønnsdata i tide. Denne avregningen forventes å ha en
positiv effekt, og kan bidra til å bedre resultatet for 2011.
Det endelige resultatet vil avhenge av i hvor stor grad kommunens virksomheter vil klare å
korrigere oppståtte økonomiske avvik, at skatt- og rammetilskudd samlet sett ikke blir lavere
enn forutsatt og hvorvidt pensjonsavregningen for 2010 og 2011 vil kunne avstemmes før
regnskapet for 2011 avsluttes.
Utskrift sendes:
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Indre Østfold Kommunerevisjon
Aktuelle virksomheter
Regnskapsavdelingen
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LÆRERTETTHET I SKOLEN - HØRING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:

27/11
22/11
33/11
48/11
85/11

Svein Oshaug
11/889

Arkiv: B10 &13

Utvalg

Ungdomsråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Arbeidsmiljøutvalget
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato

05.12.2011
05.12.2011
06.12.2011
06.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommunestyre støtter vurderingene og uttalelsene fra KS behandling av
høringsnotatet.
Bakgrunn:
Kunnskapsdepartementet sendte 5. oktober 2011 ut: ”Høringsnotat om forslag til endringer i
opplæringslova og privatskolelova – nasjonale bestemmelser om lærertetthet i grunnskolen.”
Høringsfristen er: 3. januar 2012.
I vedlagte høringsnotat foreslås å:
¾ Innføre nasjonale bestemmelser om lærertetthet i grunnskolen
¾ Innføre en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte
innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever
¾ Innføre lovbestemmelser om opplæringen ved behov for alternative og supplerende
kommunikasjon (ASK)
KS og RU har behandlet høringsnotatet og kommet med anbefalinger til kommunen.
Vurdering:
Vår skole skal vurderes ut fra læringsresultatene. De tiltak som settes i verk må ha økt
læringsresultat som mål. Det er andre tiltak som vil være mer treffsikre i dette arbeidet enn
økt lærertetthet. Endrede måter å undervise på og nye måter å organiser på vil trolig ha
bedre effekt på læringsutbyttet. Det er spesielt viktig at kommunen og skolene har
tilstrekkelig handlingsrom (ikke begrensninger) for å kunne utvikle skolen og gi bedre læring.
”- Det innebærer å jobbe helhetlig med: tilpassede opplegg, kompetanseheving for
eksisterende lærere som både gir inspirasjon og evne til å mestre en skolehverdag i
kontinuerlig endring og kompetanse og kapasitet til tverrsektorielt samarbeid.
- Økt lærertetthet står ikke i et årsaks-virknings-forhold til bedre undervisning og
derigjennom bedre elevresultater”.(KS)
Trøgstad kommune er enig i at om man fremmer forslaget om lærertetthet bør det være på
kommunenivå, ikke på skolenivå.
Trøgstad kommune støtter KS’ syn på tolkningen av opplæringslovens § 8-2 ”-…. Til vanleg
skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet”, og § 3-12 (..rett
til særskilt norsk i vgs) om at opplæringslova allerede gir muligheter for i perioder å
organisere klasser/grupper som f.eks innføringstilbud. Det er tilbud som skal gi disse elevene
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konsentrert språkopplæring/norsk slik at de kan følge undervisningen i klassen sin. Det
samme har vært gjort for å fremme likestillingsarbeidet i skolen, ved å dele i jente- og
guttegrupper i perioder og i enkelte fag. I opplæringslovens kap. 8 (”Organisering av
undervisningen”) har kommunen nødvendig handlingsrom for å ivareta nyankomne elever.
Trøgstad kommune støtter KS i at lovendring av § 2-16, 3-13 og 4a-13 og i privatskoleleven
§ 3-14 ikke er ønskelig. Vi er enige i at kommunen skal få oppretthold størst mulig
handlingsrom og disse reglene ser ut til å heller ville innskrenke handlingsrommet lokalt.
Trøgstad kommune mener som KS og Rådmannsutvalget (RU) at utgangspunktet må være å
gi kommunene stor handlefrihet. At lover og forskrifter må brukes med tilbakeholdenhet for å
regulere eventuelle innskrenkninger i kommunenes handlefrihet.
Vedlegg:
- Høring – Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – Nasjonal
bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.
- Nytt fra Rådmannsutvalget 3.november.2011
- KS-nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen, innføringstilbud og
opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Høring
Utskrift sendes: postmottak@kd.dep.no innen 3.januar 2012
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GJENNOMFØRING AV PÅLEGG ETTER BRANNTEKNISK TILSYN I KOMMUNALE
BYGG - EKSTRABEVILGNING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:

34/11
56/11
44/11
86/11

Hans Gunnar Raknerud
11/837

Utvalg

Arkiv: M76 &58

Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget
Teknikk- og naturutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

06.12.2011
06.12.2011
08.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret bevilger 120 000 kroner til lukking av pålegg etter branntekniske
tilsyn på Havnås oppvekstsenter og Båstad skole.
2. Bevilgningen dekkes av kommunens reservefond.
Bakgrunn:
Brannsjefen har høsten 2011 holdt brannsyn i kommunens særskilte brannobjekter, klasse A.
På alle kommunens bygg i denne kategorien ble det avdekket forhold som fremkommer som
avvik i tilsynsrapporten, og noen av disse avvikene har bygningseier fått pålegg om å lukke
snarest. På Havnås oppvekstsenter og Båstad skole dreier dette seg blant annet om
bygningsmessige tiltak som medfører kostnader for kommunen. På grunn av store kostnader
til bygningsmessig vedlikehold tidligere i år, har virksomhet for Teknikk- og næring ikke
midler til å dekke dette innenfor de tildelte rammer for 2011.
Saksutredning:
Brannvesenet skal sørge for at det blir gått tilsyn i byggverk og områder hvor en brann kan
medføre store tap av liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Disse
byggverkene og områdene blir kalt særskilte brannobjekt. Brannvesenet skal føre tilsyn med
disse alt i fra en gang i året til hvert fjerde år. Byggverk eller områder hvor brann kan
medføre tap av mange liv klassifiseres som A-objekter. Trøgstad kommune eier 7 bygg som
er klassifiserte i denne klassen. Dette er Trøgstadheimen, Skjønhaug Skole og SFO, Båstad
skole og SFO, Havnås oppvekstsenter, Skjønhaug barnehage, Båstad barnehage og
Trøgstadhallen.
I tilsynsrapporten fra Havnås oppvekstsenter påpeker brannsjefen følgende avvik som må
lukkes snarest og som medfører kostnader for bygningseier:
1. Etter siste ombygging i Havnås barnehage er ikke brannalarmanlegget utvidet til å
dekke hele bygget.
2. I rømningsvei i kjeller i skolebygningen er det gjort ombygginger hvor det ikke er tatt
hensyn til brannmotstand på vegg. Et stort glassvindu har ikke klassifisert glass.
3. Tavlerom/teknisk rom i skolebygget er ikke forskriftsmessig utført som egen
branncelle.
Tiltak som må utføres for å lukke disse avvikene er å montere branndetektorer i den nye
delen av barnehagen, samt å montere branndør i rømningsvei og utføre branntetting mot
tavlerommet i kjelleren på skolen.
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I tilsynsrapporten fra Båstad skole og SFO påpeker brannsjefen følgende avvik som må
lukkes snarest og som medfører kostnader for bygningseier:
1. Mangelfull oppfølging av tidligere brannteknisk vurdering av bygningen. Denne
rapporten angir krav til konstruksjoner av vegger og dører som ikke er fulgt opp.
2. Hovedtavle for elektrisk anlegg er plassert i et trapperom som er en viktig
rømningsvei for de som oppholder seg i bygget. Tavlerom er ikke forskriftsmessig
utført som egen branncelle.
Tiltak som må utføres for å lukke avvikene er å brannsikre hovedtavlen for det elektriske
anlegget og montere fire branndører i rømningsvei.
Alle de bygningsmessige arbeidene skal utføres av personell fra teknisk avdeling, med noe
innleid hjelp til spesialarbeider. De totale kostnadene er beregnet til 120 000 kroner eksklusiv
merverdiavgift.
I tillegg til de avvikene som er omtalt over er det påpekt flere brannverntekniske mangler i
øvrige rapporter etter høsten tilsynsrunde. Dette er tiltak som er prioritert i rådmannens
forslag til årsbudsjett for 2012. Konkret gjelder dette 400 000 kroner over driftsbudsjettet til
utbedring av pålegg etter branntilsyn – Trøgstadheimen bo- og servicesenter og skoler (pkt.
22) og 400 000 kroner over investeringsbudsjettet til brannvarslingsanlegg Trøgstad
ungdomsskole (pkt. 9). Dersom kommunestyret er enig i denne prioriteringen vil dette bli
gjennomført i 2012 uten å belaste virksomhetens ordinære rammer.
Vurdering:
Brannsjef Per Fjeldstad peker i sine tilsynsrapporter fra Havnås oppvekstsenter og Båstad
Skole og SFO på avvik fra gjeldende lovverk som må utbedres snarest. Tiltak for å lukke
disse avvikene er gjort rede for i saksutredningen. Rådmannen vil anbefale kommunestyret
om å gå inn for å bevilge de nødvendige midler slik at disse forholdene kan bringes i orden.
Utskrift sendes:
Regnskapsavdelingen
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MILJØRETTET HELSEVERN INDRE ØSTFOLD IKS - OPPSIGELSE AV AVTALE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:

45/11
87/11

Knut Baastad
11/130

Arkiv: G00

Utvalg

Møtedato

Formannskapet
Kommunestyret

08.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune sier opp sin avtale om deltagelse i Miljørettet helsevern i Indre
Østfold IKS med hjemmel i selskapsavtalens §15.
2. Trøgstad kommune vil søke samarbeid med kommunene i Indre Østfold om
lovpliktige oppgaver som kommunene til enhver tid har innen området miljørettet
helsevern.
Bakgrunn:
Trøgstad kommune har deltatt i Miljørettet helsevern i Indre Østfold(MHVIØ) og fått dekket
lovpliktige oppgaver innen miljørettet helsevern i dette interkommunale selskapet. Nå er det
slik at alle de andre kommunene har meldt, eller er i ferd med å melde oppsigelse av avtalen.
Dette innebærer at også Trøgstad må ta en beslutning om utmelding.
Saksutredning:
Når nesten alle kommunene nå har valgt å melde seg ut av selskapet vil dette ha så store
konsekvenser for de gjenværende kommuner og for Miljørettet helsevern i I.Ø. at selskapet
må oppløses.
I selskapsavtalen for MHVIØ er endringer i selskapsavtalen regulert i §14. En endring krever
at det gjøres likelydende vedtak om dette i alle deltakerkommunene. Alternativt kan §15 om
uttredning eller oppløsning av selskapet anvendes. Dersom en kommune ønsker å tre ut av
selskapet, må dette gjøres med ett års skriftlig varsel. En oppløsning av selskapet må vedtas
enstemmig av representantskapet og deretter må det godkjennes av samtlige deltagende
kommuner og departementet.
Vurdering:
Av hensyn til selskapets medarbeidere, fagmiljøet og i forhold til de oppgaver som må
ivaretas, er det avgjørende at det blir gjort en avklaring av situasjonen så snart som mulig.
Trøgstad kommune har avventet situasjonen noe, fordi det i en tid har vært klart at
selskapet i sin nåværende form må oppløses. Det er formelt sett slik at alle kommuner da må
si opp sin avtale om deltagelse i Miljørettet helsevern Indre Østfold IKS med hjemmel i
selskapsavtalens §15.
Trøgstad kommune vil vanskelig kunne dekke fagområdene innenfor egen kommune. Ut fra
en faglig og økonomisk vurdering bør derfor Trøgstad kommune søke et interkommunalt
samarbeid om de ansvarsområdene man i dag får dekket gjennom Miljørettet helsevern, men
da gjennom en annen organisering enn dagens ordning.
Utskrift sendes:
Miljørettet Helsevern i Indre Østfold
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GRUNNLOVSJUBILEET 2014 - OPPNEVNING AV LOKAL KOMITÈ
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
5/11
88/11

Knut Baastad
11/890

Arkiv: X01

Utvalg

Møtedato

Valgkomite
Kommunestyret

08.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret oppretter en komite for 2014 jubileet.
2. Det velges tre representanter til komiteen
Bakgrunn:
”Østfold 2014” er opprettet som ny fylkeskommunal styringsgruppe for markeringen av
grunnlovsjubileet i 2014. Styringsgruppen ønskes sammensatt av en representant for den
enkelte kommunes plankomite for 2014 jubileet, representanter for Fylkesmannen og Østfold
fylkeskommune.
Saksutredning
Grunnlovsjubileet i 2014 er en nasjonal begivenhet, og Østfold stod sentralt i begivenhetene
som fant sted i juli – august 1814.
Trøgstad var ikke direkte involvert i kamphandlinger, men det finnes spor etter
begivenhetene også her. Bl.a. skal det finnes et brev sendt fra Trøgstad kirke i sakens
anledning.
Det har i lengre tid vært jobbet mye i sakens anledning fra ”Moss 2014”. Dette arbeidet
videreføres nå av fylkeskommunen gjennom ”Østfold 2014”, der det er innkalt til første møte
30.11.2011 med følgende dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•

Konstituering av styringsgruppa
Informasjon om arbeidet i Moss 1814 v/ Berit Kolden
Gjennomgang av mandat for styringsgruppa
Finansiering:
- Aktiviteter og arrangement 2014
- Styringsgruppas sekretariat
Fremdrift
Neste møte
Eventuelt

Det ble i fylkets Opplærings kultur og helsekomites møte 7.6.2011 gjort følgende vedtak:
1. Østfold fylkeskommune ser positivt på forslaget fra styringsgruppa for Moss
1814 om å ta en koordinerende rolle for Østfoldkommunenes planarbeid med
200-årsjubileet for den norske grunnloven 2014
2. Det etableres en styringsgruppe, kalt Østfold 2014, som ledes av ordføreren i
Moss og tiltredes av lederne / en representant fra de enkelte kommuners
plankomiteer for 2014 jubileet og representanter for Fylkesmannen og Østfold
fylkeskommune.
Styringsgruppa definerer selv sine koordinerende oppgaver av kommunenes
planer for jubileet
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3. Østfold fylkeskommune oppnevner lederen av Opplærings – kultur og
helsekomiteen som sin representant i den fylkesdekkende styringsgruppa for
Østfold 2014.
Vurdering:
Selv om Trøgstad hadde en beskjeden rolle i hendelsene som fant sted i 1814, var det
aktivitet også i vårt område.
Det vil være naturlig å sette ned en komite som ser på mulige markeringer også Trøgstad i
anledning grunnlovsjubileet i 2014.
Vedlegg:
Ingen
Utskrift sendes:
De valgte
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OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR
PERIODEN 2011 - 2015
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
6/11
89/11

Knut Baastad
11/869

Arkiv: 033

Utvalg

Møtedato

Valgkomite
Kommunestyret

08.12.2011
13.12.2011

Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen legger saken frem uten innstilling på valg av representanter og
vararepresentanter.
2. Ut fra de føringer og forslag som ligger i saksutredningen/vurderingen skal det velges
følgende:
Trøgstad Sparebanks representantskap
Det skal velges 4 representanter og 2 vararepresentanter i rekkefølge
Faste representanter:
1
2
3
4

Vararepresentanter:
1. vara:
2. vara:

Fast byggekomite
Det skal velges 3 representanter og 3 vararepresentanter i rekkefølge.
Faste representanter:
1
2
3

Vararepresentanter:
1. vara:
2. vara:
3. vara:

Viltnemnd
Det skal velges 3 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge fra politisk partier, og 2
medlemmer med personlige varamedlemmer fra næringsorganisasjonene.
Faste representanter:
1
2
3
4 Trøgstad Bondelag
5 Smaalenene skogeierlag

Vararepresentanter:
1. vara:
2. vara:
3. vara:
Trøgstad Bondelag
Smaalenene skogeierlag

Heimevernsnemnd

Politistasjonssjefen ønsker at de 6 Indre Østfoldkommunene som hører til Follo politidistrikt
blir enige om 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til HV-nemnda.
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Overformyndere
Det skal velges 2 representanter med 2 vararepresentanter i rekkefølge.
Faste representanter:
1
2

Vararepresentanter:
1. vara :
2. vara:

Forliksrådet
Trolig omorganisering fra 1.1.2013. I påvente av vedtak i saken har flere kommuner valgt å
forlenge perioden til nåværende utvalg fram til 1.1.2013. Dersom det velges nye
representanter bør disse velges for perioden fram til 1.1.2013.
Faste representanter:
1
2
3

Vararepresentanter:
1. vara:
2. vara:
3. vara:

Museumsstyret
Til museumsstyret skal det velges en fast representant med vararepresentant.
Fast representant:

Vararepresentant:
Vara:

Konfliktrådet
Det skal oppnevnes en representant til oppnevningsutvalget.
Fast representant:

Barnas representant
Tidligere har Trøgstad kommune valgt en barnerepresentant blant de ansatte. Endringen i
loven innebærer at man nå ikke må velge en enkelt representant til denne oppgaven, man
kan velge å legge den til en virksomhet.
Fast representant/ansvarlig virksomhet:

Kirkelig Fellesråd – kommunens representant
Kommunestyret skal velge en representant med vararepresentant.
Fast representant:

Vararepresentant:
Vara:

Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler, oppvekstsenter,
barnehager og Frivillighetssentralen
Livsløpsutvalget henstilles om å velge medlemmer til disse nemnder/råd blant de faste
representanter i utvalget.
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Klagenemnd etter kommunehelsetjenesteloven
Det skal velges en klagenemnd på 3 – 5 medlemmer som skal behandle Klagesaker etter
kommunehelsetjenesteloven. I dag består nemnda av 3 medlemmer og to varamedlemmer,
alle valgt blant Formannskapets medlemmer.
Faste representanter:
1
2
3

Vararepresentanter:
1. vara:
2. vara:

Vararepresentant til Formannskapet
Det skal velges ny vararepresentant til Formannskapet i stedet for Petter-Ole Kirkeby.
Vararepresentant:

Bakgrunn:
Det skal velges representanter og vararepresentanter til diverse råd og utvalg for
valgperioden 2011-2015. Det nyvalgte kommunestyret oppnevnte i det konstituerende møte
11.10.2011 en valgkomite bestående av det nyvalgte formannskapet og Tormod
Karlsen(KrF), og denne komiteen skal komme med en innstilling til Kommunestyret.
Saksutredning/vurdering:
Trøgstad kommune skal, som vanlig etter et kommunevalg, velge representanter til diverse
råd og utvalg. I løpet av siste fireårsperiode har det skjedd en del endringer i hva som skal
velges, og vi nevner fortløpende:
- Skatteutvalg - dette er ikke lenger kommunalt, og utnevnes sentralt i fylket.
- Dyrevernsnemnd – denne er ikke lenger kommunal. Velges utenom kommunal
valgperiode.
- Konfliktråd – meglere oppnevnes ikke lokalt lenger, men det skal oppnevnes
representant til oppnevningsutvalget.
Valg på Skjønnsmenn, meddommere til Lagrett, Lagmannsrett og Tingrett skal være klart
innen 1. juli 2012 fordi valgperioden deres løper til 31. desember 2012. Valg av
meddommere til Jordskifteretten skal skje innen 15. oktober. De nåværende meddommere
skal fungere til 31. desember 2012. Kommunen har ennå ikke mottatt fullstendige oversikter
over hvor mange skjønnsmenn/meddommere som skal velges, så derfor kommer dette opp
som sak våren 2012.
Vi har da følgende råd/utvalg/nemnder der det skal velges medlemmer og varamedlemmer i
denne omgang:
Trøgstad Sparebanks representantskap
Valg til forstanderskap(representantskap) er hjemlet i Lov om sparebanker § 8b.:

Kommunestyret (kommunestyrene) velger hvert fjerde år så mange medlemmer av
forstanderskapet og varamedlemmer som vedtektene bestemmer. Omfatter en sparebanks
valgdistrikt flere kommuner, skal det i vedtektene gis nærmere bestemmelser om
kommunestyrenes valg av medlemmer og varamedlemmer. ------Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.
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I følge Trøgstad Sparebank sine vedtekter skal det velges 4 representanter og 2
vararepresentanter i rekkefølge. Vedtektene sier også at en ikke kan sitte i
representantskapet mer enn 3 perioder sammenhengende(tot. 12 år).
Iht. Sparebankloven skal det sittende representantskapet virke inntil årsoppgjøret
fremlegges, dvs. normalt i februar.
Fast byggekomite
Det skal velges 3 representanter og 3 vararepresentanter i rekkefølge.
Viltnemnd
I dag har Viltnemnda 5 politisk valgte medlemmer og 5 varamedlemmer i rekkefølge.
Trøgstad kommune har som en av fire kommuner i Indre Østfold valgt å beholde en politisk
valgt Viltnemnd. De tre andre er Askim, Hobøl og Spydeberg. De andre kommunene har lagt
ned sine viltnemnder og opprettet fagutvalg. Fagutvalgene er da sammensatt av
representanter fra ulike interessegrupper + politisk valgte personer, og er et rådgivende
organ for administrasjonen.
I vår kommune har det fungert godt med viltnemnd, og de gjør en stor innsats både med
kvotefordeling og generell viltforvaltning. Vi ser de senere år at grunneierne kommer med
innspill i forhold til viltnemndas arbeid, særlig i forhold til elgkvoter. Dette har sin bakgrunn i
beiteskader både i skog og på innmark. Det bør derfor vurderes om grunneierinteressene bør
ivaretas sterkere i viltnemnda ved at de får representasjon der. I Trøgstad er det i så fall
representanter for skogeierlaget, bondelaget og eventuelt grunneierlagene det er aktuelt å ta
med. Dersom en velger å trekke inn representanter fra grunneierne bør det være et poeng at
disse i antall ikke kommer i kraftig mindretall i forhold til politikerne. Ved å velge inn
representanter fra både jordbruk og skogbruk i et utvalg så har de direkte påvirkning der
beslutningene om felling tas. Dette må da følges opp av et delegeringsreglement som gir
utvalget mandat til å fatte vedtak. Dette er ikke på plass i dag, men vil bli foreslått tatt inn i
reglementet ved rulleringen på nyåret i 2012.
Det foreslås å endre sammensetningen av Viltnemnda til å bestå av 3 politisk valgte
medlemmer og 2 medlemmer fra næringsorganisasjonene, Trøgstad Bondelag og
Smaalenene Skogeierlag. Det foreslås at leder og nestleder i nemnda velges blant de
politiske representantene.
Heimevernsnemnd
Ved forrige valgomgang ble det valgt to representanter og to vararepresentanter til
Heimevernsnemnda for årene 2007-2011.
Etter omorganiseringen av lensmannsetaten har det nå kommet ønske fra politiet
v/politistasjonssjefen om at de 6 Indre Østfoldkommunene som hører til Follo politidistrikt blir
enige om 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til HV-nemnda.
Overformyndere
Det skal velges 2 representanter med 2 vararepresentanter i rekkefølge.
Forliksrådet
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Forliksrådene for hver enkelt kommune er foreslått omorganisert slik at det blir ett felles
forliksråd for Indre Østfoldkommunene. Politiet har laget en utredning på dette som kommer
opp som politisk sak neste år. I utredningen som er foreslås det å ha et felles politiråd for
kommunene som hører til Indre Østfold Politistasjon med virkning fra 1.1.2013. I påvente av
vedtak i saken har flere kommuner valgt å forlenge perioden til nåværende utvalg fram til
1.1.2013.
I utvalget sitter det i dag 3 representanter med tre vararepresentanter i rekkefølge. Dersom
vi velger nye representanter bør disse velges for perioden fram til 1.1.2013.
Museumsstyret
Til museumsstyret skal det velges en fast representant med vararepresentant.
Konfliktrådet
Konfliktrådet for Østfold er et rent statlig organ. Meglere oppnevnes av et eget
oppnevningsutvalg, og kommunen skal oppnevne representant til oppnevningsutvalget.
Utvalget er sammensatt av en politisk valgt representant, en representant fra politiet og
konfliktrådslederen. Oppgaven til den kommunale representanten er i første rekke å delta i
utvelgelsen av meglere i egen kommune.
Barnas representant
I Plan– og bygningslovens § 3-3 står det bl.a.:

Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges
interesser i planleggingen.
Tidligere har Trøgstad kommune valgt en barnerepresentant blant de ansatte. Endringen i
loven innebærer at man nå ikke må velge en enkelt representant til denne oppgaven, man
kan velge å legge den til en virksomhet. Uansett løsning bør det legges opp til rutiner for
saksbehandling og planlegging som ivaretar barn og unges interesser.
Kirkelig Fellesråd – kommunens representant
Valg til kirkelig fellesråd er bestemt i Kirkelovens § 12:

§ 12. Sammensetningen av kirkelig fellesråd.
Kirkelig fellesråd består av:
a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte
menighetsråd,
b) en representant valgt av kommunen, og
c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning
dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a.
Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år.
Kommunestyret skal velge en representant med vararepresentant.
Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler, oppvekstsenter,
barnehager og Frivillighetssentralen
Tidligere har valgkomiteen foreslått at Livsløpsutvalget oppnevner representanter til følgende
nemnder/råd:
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Styrer
medlemmer/varamedlemmer til barnehagestyrene for de kommunale
barnehagene.
medlem/varamedlem til barnehagestyrene for Menighetenes barnehager.
medlem/varamedlem til hvert av samarbeidsutvalgene ved skolene.
medlem/varamedlem til styret for Frivillighetssentralen

Samtidig har valgkomiteen henstilt Livsløpsutvalget om at medlemmer til disse nemnder/råd
oppnevnes blant de faste representanter i utvalget.
Det anbefales samme framgangsmåte i denne valgomgangen. Saken er oversendt
Livsløpsutvalget som bes om å foreta valgene under forutsetning av at Kommunestyret
vedtar dette.
Klagenemnd etter kommunehelsetjenesteloven
Det skal velges en klagenemnd på 3 – 5 medlemmer som skal behandle Klagesaker etter
kommunehelsetjenesteloven. I dag består nemnda av 3 medlemmer og to varamedlemmer,
alle valgt blant Formannskapets medlemmer.
Vararepresentant til Formannskapet
Kommunestyret har valgt Petter-Ole Kirkeby som vararepresentant til Formannskapet. På
grunn av at han er valgt inn i Kontrollutvalget er han ikke valgbar til Formannskapet. Det må
derfor velges ny vararepresentant til Formannskapet.
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INTERPELLASJON FRA TRØGSTAD HØYRE - EN "PAPIRFRI" TRØGSTAD KOMMUNE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
90/11

Ole André Myhrvold
11/879

Arkiv: 064

Utvalg

Møtedato

Kommunestyret

13.12.2011

Interpellasjon fra Trøgstad Høyre:
En ”papirfri” Trøgstad kommune

Trøgstad Høyre synes det er på tide å starte arbeidet for en papirløs Trøgstad kommune. En
papirløs kommune sparer kroner og miljøet. Vi forstår at det blir vanskelig å gjøre hele
kommunen papirløs men synes vi må starte et sted.
I dag har vi tilgang til så mye digitalt verkstøy at med en holdningsendring kan vi spare
miljøet for mye papirforsøpling.
Vi som politikere bør ta det første skrittet, og da må alt av politiske papirer bli tilgjengelig
digitalt. Askim, og nå også Skiptvet kommune har nå gjort en omstilling på dette området og
vi bør følge etter
Det er forståelig at i noen virksomheter er det vanskelig å bli helt papirløs, men alle kan nok
ved enkle grep redusere bruken av papir betydelig.
Trøgstad Høyre foreslår at administrasjonen:
1. Starter arbeidet med å gjøre den politiske organiseringen av kommunen papirløs, (ta
gjerne kontakt med Askim kommune for å se på de tiltakene som er gjort der.)
2. Innhenter pris på nødvendig antall iPad
3. Se på hva kommunen, og hver avdeling kan gjøre for å redusere papirbruken
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REFERATSAKER
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
91/11

Knut Baastad
11/911

Arkiv: 030

Utvalg

Møtedato

Kommunestyret

13.12.2011

1. Søknad om friere kommunal skatteøre
2. Rapport om SLT-arbeidet i Trøgstad kommune 2010/11
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