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DELEGERINGSREGLEMENT 2012 - 2016
Rådmannens innstilling:
Forslag til delegeringsreglement godkjennes og trer i kraft fra og med 01.03.2012
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet følger rådmannens innstilling
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet tar saken til etterretning.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole M. Grønlien (Sp)
Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag:
Rådmannens innstilling tas til orientering
Ved avstemningen ble det først stemt over forsalget fra Ole M. Grønlien (SP)
Forslaget ble enstemmig vedtatt (6 stemmer)
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tas til orientering
Formannskapets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
Forslag til delegeringsreglement godkjennes og trer i kraft fra og med 01.03.2012
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2/12
OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD OG
TRØGSTAD KOMMUNENE
Rådmannens innstilling:
1
Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Trøgstad kommune og Sykehuset
Østfold fra 1. januar 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1. mai
2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato
2
Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Overordnet samarbeidsavtale
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet følger rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Formannskapets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Trøgstad kommune og Sykehuset
Østfold fra 1. januar 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1. mai
2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato.
2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Overordnet
samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter.
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3/12
KOMMUNEDELPLAN FOR VANNMILJØ 2012 - 2023 - UTSATT BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023 vedtas med de redaksjonelle endringene
som fremgikk av saksfremlegget i k.sak 78/11.
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. Regler for eiendommer med flere
boliger på samme gårds- og bruksnummer inntas i revidert Lokal forskrift for mindre
avløpsanlegg i Trøgstad kommune, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad
kommune og Gebyrregulativet for Trøgstad kommune.
4. En frivillig overgangsordning på 20 år fra monteringsdato for boliger som pr. dags
dato har installert renseløsninger som tilfredsstiller dagens gjeldende rensekrav,
innarbeides i revidert Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg i Trøgstad kommune.
5. I handlingsplanen pkt. 8.1 tas punktet om oppgradering av Skjønhaug renseanlegg ut
og erstattes med: Graving av overføringsledning for avløpsvann til Mysen
renseanlegg: Investeringskostnad: 25 mill. kroner.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet følger rådmannens innstilling.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet behandlet ikke saken.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Saken er trukket fra Livsløpsutvalgets saksliste.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Roar Skansen (AP)
Ole M. Grønlien (Sp.)
Tormod Karlsen (Krf.)
Erik Egeberg (Frp.)
Venke Gangnes (Ap.)
Ole M. Grønlien (Sp.) fremmet følgende forslag:
1. Kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023 vedtas med de redaksjonelle endringene
som fremgikk av saksfremlegget i k.sak 78/11.
2. Trøgstad kommune engasjerer seg ikke i opprydding i avløp fra spredt bebyggelse
ved hjelp av å tilby trykkavløpsløsninger. Avløp fra spredt bebyggelse er eiers ansvar.
Alle avløpsanlegg for spredt bebyggelse skal minst fungere etter minimumskravene i
gjeldende forskrifter innen 2018.
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3. I handlingsplanen pkt. 8.1 tas punktet om oppgradering av Skjønhaug renseanlegg ut
og erstattes med: Graving av overføringsledning for avløpsvann til Mysen
renseanlegg: Investeringskostnad: 25 mill. kroner. Rådmannen bes revidere
Handlingsplanen (vedlegg 3) for utbygging av vann og avløp i Trøgstad kommune i
henhold til dette vedtak. Ny handlingsplan legges fram for ny godkjenning i
kommunens politiske organer.
Erik Egeberg (Frp.) fremmet forslag om nytt pkt. 6 som tillegg til rådmannens innstilling:
6. Kommunen tilbyr finansiering av tilkoblingsavgift i form av Startlån.
Ved avstemningen ble det først stemt over forsalget fra Ole M. Grønlien (SP)
Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer (Sp.)
Deretter ble det stemt over forslaget fra Erik Egeberg (Frp.)
Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer (Frp. og Krf.)
Til slutt ble det stemt over rådmannens innstilling som ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer
(Sp.)
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
1. Kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023 vedtas med de redaksjonelle endringene
som fremgikk av saksfremlegget i k.sak 78/11.
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. Regler for eiendommer med flere
boliger på samme gårds- og bruksnummer inntas i revidert Lokal forskrift for mindre
avløpsanlegg i Trøgstad kommune, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad
kommune og Gebyrregulativet for Trøgstad kommune.
4. En frivillig overgangsordning på 20 år fra monteringsdato for boliger som pr. dags
dato har installert renseløsninger som tilfredsstiller dagens gjeldende rensekrav,
innarbeides i revidert Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg i Trøgstad kommune.
5. I handlingsplanen pkt. 8.1 tas punktet om oppgradering av Skjønhaug renseanlegg ut
og erstattes med: Graving av overføringsledning for avløpsvann til Mysen
renseanlegg: Investeringskostnad: 25 mill. kroner.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Trude Svenneby(Sp)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Tor Melvold (Ap)
Sissel I. Kreppen(FrP)

Trude Svenneby(Sp) fremmet følgende primære forslag fra Trøgstad Senterparti:
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Nytt punkt 2:
Avløp fra spredt bebyggelse er eiers ansvar. Alle avløpsanlegg for spredt bebyggelse skal
minst fungere etter minimumskravene i gjeldende forskrift innen 2018(15).
Nytt punkt 3:
Brukere av avløp fra spredt bebyggelse som for egen regning og kostnad ønsker å koble seg
på kommunalt ledningsnett skal mot ordinær påkoblingsavgift og oppfylling av kommunens
anleggskrav ha anledning til dette.
Punkt 4 strykes, mens punkt 5 blir nytt punkt 4.
Martha Hersleth Holsen(Sp) fremmet følgende sekundære forslag fra Trøgstad
Senterparti:
Nytt punkt 3:
Tilkoblingsavgiften pr. bolig i de nye rensedistriktene skal ikke overstige 100 000 kroner
inklusiv MVA målt i kroneverdi for år 2011. Regler for eiendommer med flere boliger på
samme gårds- og bruksnummer inntas i revidert Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg i
Trøgstad kommune, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad kommune og
Gebyrregulativet for Trøgstad kommune.
Nytt punkt 4:
Brukere av avløp fra spredt bebyggelse som ikke er omfattet av forslaget i Skoglundrapporten, men som på eget initiativ og for egen regning og kostnad ønsker å koble seg på
kommunalt ledningsnett skal mot ordinær påkoblingsavgift for spredt avløp(maks. 100.000)
ha anledning til dette, mot at de for øvrig oppfyller kommunens krav til anlegg og øvrige
spesifikasjoner.
Eksisterende punkt 4 blir nytt punkt 5 og eksisterende punkt 5 blir nytt punkt 6.
Nytt punkt 7:
Administrasjonen bes se på muligheter for å avhjelpe finansiering for de gjeldende
innbyggere gjennom Startlån-ordningen eller andre gode og formålstjenlige
finansieringsordninger.
Ved avstemming ble det først stemt over Senterpartiets primærforslag som fikk 3
stemmer(Sp) og falt.
Det ble deretter stemt over Senterpartiets sekundærforslag sett opp mot Teknikk- og
naturutvalgets innstilling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teknikk- og naturutvalgets pkt. 1 enstemmig tiltrådt(7 st.)
Teknikk- og naturutvalgets pkt. 2 enstemmig tiltrådt(7 st.)
Senterpartiets forslag til nytt punkt 3 vedtatt med 5(3 Sp, 1 H, 1 FrP) mot 2(Ap) stemmer.
Senterpartiets forslag til nytt punkt 4 enstemmig tiltrådt(7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets punkt 4 blir da nytt punkt 5. Enstemmig(7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets punkt 5 blir da nytt punkt 6. Enstemmig (7 st.).
Senterpartiets forslag til nytt punkt 7 tiltres enstemmig (7 st.).

Det ble tilslutt stemt samlet over punktene 1-7 over, og disse ble enstemmig tiltrådt (7 st.)
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Formannskapets innstilling:
Formannskapets enstemmige innstilling er etter dette:
1. Kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023 vedtas med de redaksjonelle endringene
som fremgikk av saksfremlegget i k.sak 78/11.
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 100 000
kroner inklusiv MVA målt i kroneverdi for år 2011. Regler for eiendommer med flere
boliger på samme gårds- og bruksnummer inntas i revidert Lokal forskrift for mindre
avløpsanlegg i Trøgstad kommune, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad
kommune og Gebyrregulativet for Trøgstad kommune.
4. Brukere av avløp fra spredt bebyggelse som ikke er omfattet av forslaget i Skoglundrapporten, men som på eget initiativ og for egen regning og kostnad ønsker å koble
seg på kommunalt ledningsnett skal mot ordinær påkoblingsavgift for spredt
avløp(maks. 100.000) ha anledning til dette, mot at de for øvrig oppfyller
kommunens krav til anlegg og øvrige spesifikasjoner.
5. En frivillig overgangsordning på 20 år fra monteringsdato for boliger som pr. dags
dato har installert renseløsninger som tilfredsstiller dagens gjeldende rensekrav,
innarbeides i revidert Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg i Trøgstad kommune.
6. I handlingsplanen pkt. 8.1 tas punktet om oppgradering av Skjønhaug renseanlegg ut
og erstattes med: Graving av overføringsledning for avløpsvann til Mysen
renseanlegg: Investeringskostnad: 25 mill. kroner.
7. Administrasjonen bes se på muligheter for å avhjelpe finansiering for de gjeldende
innbyggere gjennom Startlån-ordningen eller andre gode og formålstjenlige
finansieringsordninger.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Rådmann Tor –Anders Olsen ba om at siste setning i Formannskapets forslag pkt. 6
slettes: Investeringskostnad :25 mill. kroner
Ordfører støttet dette.
Ole Marius Grønlien(Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Senterpartiet:
1. Kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023 vedtas med de redaksjonelle endringene
som fremgikk av saksfremlegget i k.sak 78/11.
2. Avløp fra spredt bebyggelse er eiers ansvar. Alle avløpsanlegg for spredt bebyggelse
skal minst fungere etter minimumskravene i gjeldende forskrift innen 2015.
3. Brukere av avløp fra spredt bebyggelse som for egen regning og kostnad ønsker å
koble seg på kommunalt ledningsnett skal mot ordinær påkoblingsavgift og oppfylling
av kommunens anleggskrav ha anledning til dette.
4. I handlingsplanen pkt. 8.1 tas punktet om oppgradering av Skjønhaug renseanlegg ut
og erstattes med: Graving av overføringsledning for avløpsvann til Mysen
renseanlegg.
Andre som hadde ordet i saken uten å fremme forslag:
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Kommunestyrets vedtak:
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Det ble først stemt over Senterpartiets forslag som ble vedtatt med 11(8 Sp, 3 H) mot 10
stemmer.
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023 vedtas med de redaksjonelle endringene
som fremgikk av saksfremlegget i k.sak 78/11.
2. Avløp fra spredt bebyggelse er eiers ansvar. Alle avløpsanlegg for spredt bebyggelse
skal minst fungere etter minimumskravene i gjeldende forskrift innen 2015.
3. Brukere av avløp fra spredt bebyggelse som for egen regning og kostnad ønsker å
koble seg på kommunalt ledningsnett skal mot ordinær påkoblingsavgift og oppfylling
av kommunens anleggskrav ha anledning til dette.
4. I handlingsplanen pkt. 8.1 tas punktet om oppgradering av Skjønhaug renseanlegg ut
og erstattes med: Graving av overføringsledning for avløpsvann til Mysen renseanlegg

4/12
IGANGSETTING AV VANNOMRÅDE ØYEREN
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune gir sin tilslutning til arbeidet i vannområde Øyeren.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 stemmer)
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Trøgstad kommune gir sin tilslutning til arbeidet i vannområde Øyeren.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Formannskapets innstilling:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling tiltres. Enstemmig(7 st.).
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Wenche Aaser Torp(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
Trøgstad kommune gir sin tilslutning til arbeidet i vannområde Øyeren.

5/12
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FELLES FORLIKSRÅD FOR KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD SOM TILHØRER INDRE
ØSTFOLD POLITISTASJON
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune slutter seg til oppfordringen fra Politidirektoratet og
politistasjonssjefen ved Indre Østfold politistasjon om å ha et felles forliksråd for
kommuner som tilhører Indre Østfold politistasjon, senest fra 1. januar 2013.
2. Indre Østfold politistasjon blir møtearena for forliksrådene fra og med 2012.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Trøgstad kommune slutter seg til oppfordringen fra Politidirektoratet og
politistasjonssjefen ved Indre Østfold politistasjon om å ha et felles forliksråd for
kommuner som tilhører Indre Østfold politistasjon, senest fra 1. januar 2013.
2. Indre Østfold politistasjon blir møtearena for forliksrådene fra og med 2012.

6/12
FERIEAVVIKLING I BARNEHAGENE
Rådmannens innstilling:
Endret innhold i vedtektene for kommunale barnehager vedtas med følgende formuleringer:
pt 2, Aldersgrupper og åpningstider, 4. avsnitt
1. “På grunn av ferieavvikling holder de kommunale barnehagene stengt i to uker i juli.
De kommunale barnehagene alternerer over fire uker slik at en barnehage alltid er
åpen.”
2. Endringene trer i kraft fra 01.01.2012.
pt 2, 5 avsnitt NYTT
3. “De kommunale barnehagene holder stengt mellom jul og nyttår for å avvikle den 3.
ferieuka. De resterende feriedagene i 3. ferieuke legges til påskeuka samme år.”
4. Ordningen trer i kraft fra 01.01.2012.
5. Kommunen informerer i god tid og ved utlysning av hovedopptak til nytt barnehageår,
om hvilke dager som avsettes til ferie for det året.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hilde Haakaas(Sp)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Kari Nilsen(Ap)
Olav Mansaas Bleie(Sp)
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Marianne Larsen(H)
Stian Myhre Eriksen(Ap)
Bjørn Ekeberg(Sp)
Livsløpsutvalget fremmet følgende felles forslag:
Nytt punkt 1:
pt 2, Aldersgrupper og åpningstider, 4. avsnitt
“På grunn av ferieavvikling holder de kommunale barnehagene stengt i to uker i juli.”
Nytt punkt 4:
Endringene trer i kraft fra 01.06.2012.
Nytt punkt 6:
Ordningen evalueres våren 2013.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Livsløpsutvalgets felles forslag til nye punkt 1, 4, og 6 og rådmannens innstilling punkt 2, 3
og 5 tiltres enstemmig(7 st.)
Livsløpsutvalgets innstilling er da:
Endret innhold i vedtektene for kommunale barnehager vedtas med følgende formuleringer:
pt 2, Aldersgrupper og åpningstider, 4. avsnitt
1. “På grunn av ferieavvikling holder de kommunale barnehagene stengt i to uker i juli.”
2. Endringene trer i kraft fra 01.01.2012.
pt 2, 5 avsnitt NYTT
3. “De kommunale barnehagene holder stengt mellom jul og nyttår for å avvikle den 3.
ferieuka. De resterende feriedagene i 3. ferieuke legges til påskeuka samme år.”
4. Ordningen trer i kraft fra 01.06.2012.
5. Kommunen informerer i god tid og ved utlysning av hovedopptak til nytt
barnehageår, om hvilke dager som avsettes til ferie for det året.
6. Ordningen evalueres våren 2013.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Formannskapets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling tiltres. Enstemmig(7 st.).

Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hilde Sørby Haakaas(Sp)
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Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
Endret innhold i vedtektene for kommunale barnehager vedtas med følgende formuleringer:
pt 2, Aldersgrupper og åpningstider, 4. avsnitt
1. “På grunn av ferieavvikling holder de kommunale barnehagene stengt i to uker i juli.”
2. Endringene trer i kraft fra 01.01.2012.
pt 2, 5 avsnitt NYTT
3. “De kommunale barnehagene holder stengt mellom jul og nyttår for å avvikle den 3.
ferieuka. De resterende feriedagene i 3. ferieuke legges til påskeuka samme år.”
4. Ordningen trer i kraft fra 01.06.2012.
5. Kommunen informerer i god tid og ved utlysning av hovedopptak til nytt
barnehageår, om hvilke dager som avsettes til ferie for det året.

6. Ordningen evalueres våren 2013.

7/12
BARNHAGEBARN I ANDRE KOMMUNER - ETABLERING AV REFUSJONSORDNING
MELLOM KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1.
Trøgstad kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold for
barn som går i kommunal barnehage i annen kommune en barnet er folkeregistrert.
2.
Trøgstad kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp
tilsvarende årlig beregnet gjennomsnittssats i kommunen barnet går i barnehage.
3.
Trøgstad kommune refunderer kommunen hvor barnet går eventuelle særskilt tildelte
tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne, knyttet til Lov om barnehager
4.
Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den endelige
godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og refusjon betales
for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter og begynner.
5.
Nettverket for barnehagemyndigheten i Indre Østfold etablerer nødvendige
administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har
oversikt over kostnadene.
6.
Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner
gir sin tilslutning til ordningen.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Formannskapets innstilling:
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Livsløpsutvalgets innstilling tiltres. Enstemmig 7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
1.
Trøgstad kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold for
barn som går i kommunal barnehage i annen kommune en barnet er folkeregistrert.
2.
Trøgstad kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp
tilsvarende årlig beregnet gjennomsnittssats i kommunen barnet går i barnehage.
3.
Trøgstad kommune refunderer kommunen hvor barnet går eventuelle særskilt tildelte
tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne, knyttet til Lov om barnehager
4.
Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den endelige
godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og refusjon betales
for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter og begynner.
5.
Nettverket for barnehagemyndigheten i Indre Østfold etablerer nødvendige
administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har
oversikt over kostnadene.
6.
Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner
gir sin tilslutning til ordningen.

8/12
ALTERNATIV UNDERVISNING LANGHOLEN GÅRD - OPPSIGELSE AV AVTALE
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret ser bort fra at reduksjonen av kommunale utgifter til Langholen gård
var oppført i alternativ kuttliste i budsjettet for 2012.
2. Rådmannens grep for å fremskaffe tilfredstillende alternative læringsarenaer tas til
etterretning.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet følger ikke rådmannens innstilling og ønsker at midler skal finnes til videre drift
ved Langholen gård.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er ikke enig i rådmannens innstilling. Det bør innhentes alternative
transportmuligheter, slik at dette kan spare penger. Slik kunne kanskje skoletilbudet på
Langholen blitt opprettholdt. Ungdomsrådet stiller seg også skeptisk til at et opplegg ved
TUSK vil bli godt nok tilrettelagt.

Livsløpsutvalgets behandling:
Olav Mansaas Bleie(Sp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møterunde og behandles da også i Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
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Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Saken utsettes til neste møterunde og behandles da også i Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Christian Granli(H)
Trude Svenneby(Sp)
Sissel I. Kreppen(FrP)
Tor Melvold(Ap)
Rådmann Tor-Anders Olsen
Christian Granli (H) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møterunde og behandles da også i Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Administrasjonen vil fram til neste møterunde se på følgende:
1. Kan tilbudet ved Langholen gård gjøres om til en avdeling av Trøgstad Ungdomsskole
slik at Langholen gård faller under begrepet nær skole?
2. Administrasjonen går i dialog med familiene til elevene om alternativ transport.
3. Administrasjonen legger fram et forslag til hva et nytt tilrettelagt tilbud vil gå ut på.
Trude Svenneby(Sp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møterunde og forutsettes behandlet i Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Kommunestyret ber om at saken i større grad beskriver innholdet i
det tilbudet som er tenkt gitt ved Trøgstad ungdomsskole.
Formannskapet ble deretter enig om å se de to forslagene samlet og ble enige om følgende
felles forslag:
Saken utsettes til neste møterunde og forutsettes behandlet i Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Kommunestyret ber om at saken i større grad beskriver innholdet i
det tilbudet som er tenkt gitt ved Trøgstad ungdomsskole, jamfør de signaler som er gitt i
formannskapsmøte.
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).
Formannskapets innstilling:
Saken utsettes til neste møterunde og forutsettes behandlet i Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Kommunestyret ber om at saken i større grad beskriver innholdet i
det tilbudet som er tenkt gitt ved Trøgstad ungdomsskole, jamfør de signaler som er gitt i
formannskapsmøte.

Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Anne Marie Lintho(Ap)
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Hanne Therese Myhrer(FrP)
Rådmann Tor-Anders Olsen
Tor Melvold(Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til april.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret entes om følgende felles forslag:
Saken utsettes til møterunden i april, og forutsettes behandlet i Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Enstemmig vedtatt(21 st.)

9/12
NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER
Rådmannens innstilling:
1. Endringene av gebyr for konsesjon og delingssaker fastsatt i forskrift av 14.12.2011
tas til etterretning.
2. De nye maksimumssatsene kr. 5000,- for konsesjonsbehandling og kr. 2000,- for
delingsbehandling etter Jordloven tas inn i Trøgstad kommunes gebyrregulativ for
2012 og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Egeberg (Frp.)
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
1. Endringene av gebyr for konsesjon og delingssaker fastsatt i forskrift av 14.12.2011
tas til etterretning.
2. De nye maksimumssatsene kr. 5000,- for konsesjonsbehandling og kr. 2000,- for
delingsbehandling etter Jordloven tas inn i Trøgstad kommunes gebyrregulativ for
2012 og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning.
Formannskapets innstilling:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling tiltres. Enstemmig (7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
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1. Endringene av gebyr for konsesjon og delingssaker fastsatt i forskrift av 14.12.2011
tas til etterretning.
2. De nye maksimumssatsene kr. 5000,- for konsesjonsbehandling og kr. 2000,- for
delingsbehandling etter Jordloven tas inn i Trøgstad kommunes gebyrregulativ for
2012 og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning.

10/12
GJENNOMFØRING AV INFORMASJONSSTRATEGI FOR INDRE ØSTFOLD BEVILGNING AV RESSURSER
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune bevilger årlig 10 kroner per innbygger til regionalt informasjonsog kommunikasjonsarbeid. Ordningen gjelder fra og med 2012 og 2013, og skal
evalueres etter 2 år.
2. Beløpet belastes kommunens reservefond, og bevilges under forutsetning av at alle
de andre kommunene i regionen bevilger tilsvarende sum pr. innbygger.
3. Regionrådets arbeidsutvalg får fullmakt til å disponere ressursen og organisere
informasjonstjenesten.
4. Næringslivet / Utviklingsfondet bes om å bidra med et tilsvarende beløp.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Sissel I. Kreppen(FrP)
Tor Melvold(Ap)
Formannskapets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres. Enstemmig (7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Trøgstad kommune bevilger årlig 10 kroner per innbygger til regionalt informasjonsog kommunikasjonsarbeid. Ordningen gjelder fra og med 2012 og 2013, og skal
evalueres etter 2 år.
2. Beløpet belastes kommunens reservefond, og bevilges under forutsetning av at alle
de andre kommunene i regionen bevilger tilsvarende sum pr. innbygger.
3. Regionrådets arbeidsutvalg får fullmakt til å disponere ressursen og organisere
informasjonstjenesten.
4. Næringslivet / Utviklingsfondet bes om å bidra med et tilsvarende beløp.
11/12
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESSURSSTYRING I GRUNNSKOLEN
Rådmannens innstilling:
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Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Ressursstyring i grunnskolen” i
Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Trude Svenneby(Sp)
Formannskapets innstilling:

Livsløpsutvalgets innstilling tiltres. Enstemmig (7 st.).
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Ressursstyring i grunnskolen” i
Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

12/12
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - PERSONALUTVIKLING I PLEIE- OG
OMSORG
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Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Personalutvikling i pleie- og omsorg” i
Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet følger rådmannens innstilling.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet tar saken til etterretning.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Olav Mansaas Bleie(Sp)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Kari Nilsen(Ap)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Formannskapets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling tiltres. Enstemmig (7 st.).
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Personalutvikling i pleie- og omsorg” i
Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

13/12
TRØGSTAD BRANNVESEN - ÅRSMELDING 2011 OG PLAN FOR BRANNVERNTILTAK
2012
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Rådmannens innstilling:
1. Forslaget til plan for brannverntiltak godkjennes, og danner grunnlaget for arbeidet
med brannvern i Trøgstad kommune i 2012.
2. Trøgstad Brannvesens årsmelding for 2011 tas til orientering.

Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole M. Grønlien (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Roar Skansen (Ap)
Venke Gangnes (Ap)
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
1. Forslaget til plan for brannverntiltak godkjennes, og danner grunnlaget for arbeidet
med brannvern i Trøgstad kommune i 2012.
2. Trøgstad Brannvesens årsmelding for 2011 tas til orientering.
Kommunestyrets vedtak:
Teknikk og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Forslaget til plan for brannverntiltak godkjennes, og danner grunnlaget for arbeidet
med brannvern i Trøgstad kommune i 2012.
2. Trøgstad Brannvesens årsmelding for 2011 tas til orientering.

14/12
HØRING - ETABLERING AV LOKALMEDISINSK KOMPETANSESENTER IKS
GJENNOM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR INDRE ØSTFOLD LEGEVAKT IKS
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold.
2. Trøgstad kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk
Kompetansesenter IKS.
3. Innspill som fremgår av Trøgstad kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming
av ny selskapsavtale.
4. Trøgstad kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni
2012.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet følger rådmannens innstilling.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
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Rådet støtter rådmannens innstilling.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Rådmann Tor-Anders Olsen
Tor Melvold(Ap) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 5:
Trøgstad kommune mener at det er særlig viktig i startfasen av det nye selskapet at det får
et handlekraftig og kompetent styre. Derfor bør flertallet i styret bestå av sentrale politikere
fra den enkelte kommune.
Ved avstemming ble Livsløpsutvalgets innstilling og Tor Melvolds(Ap) forslag til nytt punkt 5
enstemmig tiltrådt(7 st.).
Formannskapets innstilling:
1. Trøgstad kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold.
2. Trøgstad kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk
Kompetansesenter IKS.
3. Innspill som fremgår av Trøgstad kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming
av ny selskapsavtale.
4. Trøgstad kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni
2012.
5. Trøgstad kommune mener at det er særlig viktig i startfasen av det nye selskapet at
det får et handlekraftig og kompetent styre. Derfor bør flertallet i styret bestå av
sentrale politikere fra den enkelte kommune.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Trude J. Svenneby(Sp)

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
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1. Trøgstad kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold.
2. Trøgstad kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk
Kompetansesenter IKS.
3. Innspill som fremgår av Trøgstad kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming
av ny selskapsavtale.
4. Trøgstad kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni
2012.
5. Trøgstad kommune mener at det er særlig viktig i startfasen av det nye selskapet at
det får et handlekraftig og kompetent styre. Derfor bør flertallet i styret bestå av
sentrale politikere fra den enkelte kommune.

15/12
REVIDERT PERMISJONSREGLEMENT FOR TRØGSTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Revidert Permisjonsreglement for Trøgstad kommune vedtas med følgende endringer:
Nytt pkt. under kap 5 Velferdspermisjon:
- Ansatte (i Trøgstad kommune) får permisjon med lønn for å gi blod ved blodbanken i
Askim.
Tillegg i pkt. 2.8, 2. avsnitt:
- Bestemmelsen gjelder til og med det kalenderår barnet fyller 12 år.
Presisering i pkt. 4.6, 1. avsnitt:
- Gjelder også verneplikt.
Fjerning av pkt. 4.6: Kommentar
Hele kommentaravsnittet fjernes, da bestemmelsen blir lik §9 i HTA i sin helhet.
Arbeidsmiljøutvalgets behandling:
Delta fremmet følgende forslag i møtet:
Pkt 2.6 Husbygging og pkt. 2.7 Flytting i tidligere permisjonsreglement opprettholdes i sin
opprinnelige form.
Ved avstemming stemte representantene fra Delta, UDF, Fagforbundet (2) og
Hovedverneombud for forslaget.
Forslaget falt med 5 stemmer.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Revidert Permisjonsreglement for Trøgstad kommune vedtas med følgende endringer:
Nytt pkt. under kap 5 Velferdspermisjon:
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-

Ansatte (i Trøgstad kommune) får permisjon med lønn for å gi blod ved blodbanken i
Askim.

Tillegg i pkt. 2.8, 2. avsnitt:
- Bestemmelsen gjelder til og med det kalenderår barnet fyller 12 år.
Presisering i pkt. 4.6, 1. avsnitt:
- Gjelder også verneplikt.
Fjerning av pkt. 4.6: Kommentar
Hele kommentaravsnittet fjernes, da bestemmelsen blir lik §9 i HTA i sin helhet.
Kommunestyrets vedtak:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Revidert Permisjonsreglement for Trøgstad kommune vedtas med følgende endringer:
Nytt pkt. under kap 5 Velferdspermisjon:
- Ansatte (i Trøgstad kommune) får permisjon med lønn for å gi blod ved blodbanken i
Askim.
Tillegg i pkt. 2.8, 2. avsnitt:
- Bestemmelsen gjelder til og med det kalenderår barnet fyller 12 år.
Presisering i pkt. 4.6, 1. avsnitt:
- Gjelder også verneplikt.
Fjerning av pkt. 4.6: Kommentar
Hele kommentaravsnittet fjernes, da bestemmelsen blir lik §9 i HTA i sin helhet.

16/12
REFERATSAKER
1. Grunngitt spørsmål til Ordføreren fra Trøgstad Høre
Utfordringer med lønnssystemet Gat
Vi i Trøgstad Høyre har forstått at det har vært problemer med lønnssystemet Gat over
lengre tid. Trøgstad kommune er en liten kommune og når et lønnssystem ikke fungerer er
dette noe som blir snakket om.
Vi hører at administrasjonen har jobbet med å ordne de utfordringene som er ved Gat, men
vi i Trøgstad Høyre lurer på hva det er som ikke fungerer som det skal?
Første uken i januar ble det sent ut en melding til de ansatte om at mange har fått
feilutbetalt lønn i 2011. Vi har vært i kontakt med ansatte som har fått betydelig
feilutbetaling i 2011. Trøgstad Kommunestyre er den overordnede arbeidsgiver i kommunen
og når en slik melding blir sent ut, mener vi at kommunestyret bør bli informert.
Våre spørsmål til Ordføreren er følgende:
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•
•
•
•

Trøgstad kommune har hatt lønnssystemet Gat i noen år, har det vært problemer fra
starten av?
Hvor mange ansatte har fått feilutbetalt lønn i 2011?
Er dette første gangen de ansatte får feilutbetalt lønn med Gat?
Hva gjøres for å ordne opp i dette?

Ordførerens svar:
Historien med ERV og Gat er lang og kronglete. Trøgstad kommune anskaffet i 2009
økonomisystemet ERV og turnussystemet Gat etter felles anbud i samarbeid med flere Indre
Østfold kommuner. Gat er et elektronisk verktøy som benyttes til arbeidstidsplanlegging og
registrering av timer innenfor kommunens turnusvirksomheter. Gat fungerer som et
forsystem til ERV, som er kommunens økonomisystem inkl. lønn.
Kommunen har hele veien hatt problemer knyttet til økonomisystemet ERV, og utfordringene
har vært størst på lønnsområdet. Problemene i ERV er i hovedsak knyttet til at programvaren
ikke har fungert som forutsatt, og feil som har oppstått ved elektronisk overføring av filer.
Problematikken rundt feil i lønnsutbetalinger knyttet til Gat og ERV oppleves noe ulikt i de tre
virksomhetene som benytter turnussystemet.
Det har altså i varierende grad vært problemer med feil i lønnsutbetalinger helt fra ny
programvare ble tatt i bruk 01.11.2009. Dette har de folkevalgte vært holdt orientert om
fortløpende. Administrasjonen har hele veien sammen med de andre kommunene som har
systemet hatt høyt fokus og brukt mye ressurser mot leverandøren for å få rettet feil i
programvaren. Siden ny kommunestyreperiodes oppstart i høst har man likevel ikke ansett
problemene av en slik art at det har vært nødvendig med mer informasjon.
Det arbeides også systematisk videre lokalt for å avdekke feilkilder i samspillet mellom
programmene, samt forbedre egen bruk av systemet. Det er lagt inn ekstra kontroller, og det
foretas stenging av perioder i Gat for ikke å dra med timer fra tidligere måneder inn i ny
avlønning. Trøgstad kommune vil en periode gå tilbake til manuell registrering for deler av
lønnsdataene fra Gat for å se om dette bedrer kvaliteten på lønnsutbetalingene.
Uavhengig av nevnte tiltak har kommunen parallelt sammen med de andre
deltakerkommunene i Indre Østfold Data satt i gang en anbudsprosess med tanke på
anskaffelse av nytt økonomisystem. Dette vil i beste fall kunne være på plass fra 01.01.13.
Situasjonen som Høyre bygger sitt spørsmål rundt ble vi først klar over i desember, da det
viser seg at nærmere 50 ansatte innenfor pleie og omsorg har fått feil utbetaling av lønn for
perioden januar til august 2011.
Så snart feilen ble oppdaget, ble det etter vanlig prosedyre tatt grep for å informere de
ansatte om situasjonen og sikre oppfølging. Kommunen har både muntlig og skriftlig
beklaget de oppståtte feilene overfor berørte ansatte. I forhold til ansatte i pleie og omsorg
som har fått feil lønn i perioden januar – august 2011 har det vært avholdt et møte med
aktuelle ansatte og hovedtillitsvalgte. Virksomhetsleder, personalsjef og regnskapssjef
informerte om problemene, og det ble gitt anledning til spørsmål og kommentarer. Ansatte
er anmodet om å betale tilbake det som er for mye utbetalt, for dem med største summer
utbetalt for mye legger kommunen opp til en fleksibel frivillig tilbakebetalingsordning.
Kommunen har allerede etterbetalt de som har fått for lite lønn.
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Avslutningsvis vil jeg understreke at dette er et system som skal være i orden, og det er bare
å beklage at man over tid ikke har klart å utbetale lønn på en tilfredsstillende og korrekt
måte. Dette jobber administrasjonen med for fullt, jamfør de før nevnte tiltak.

2. Grunngitt spørsmål til Ordføreren fra Trøgstad Arbeiderparti
Under budsjettbehandlingen fremmet Arbeiderpartiet et forslag om målrettet bruk av en liten
andel av midlene avsatt til samhandlingsreformen. Forslaget fikk ikke flertall og en
hovedbegrunnelse var at vi måtte vente med målrettede investeringer til den helhetlige
planen for ivaretagelse av samhandlingsreformens nye oppgaver var ferdig. Da
samhandlingsreformen er en retningsreform som vil innføres over flere år, har
Arbeiderpartiet behov for følgende avklaringer:
Spørsmål til ordfører:
1. Er ambisjonen at planen skal omhandle alle områder som berøres av reformen?
2. Hva er status i arbeidet med planen og når kan den forventes å være ferdig?
Ordførerens svar:
Ordføreren vil innledningsvis forsikre Kommunestyret om at undertegnede er en varm
tilhenger av samhandlingsreformen og dens intensjoner, som i bunn og grunn handler om
bedre folkehelse og forebygging framfor reparasjon. En mer nær og koordinert helsetjeneste.
En reform helt etter min smak.
Som beskrevet in spørsmålsstillingen er det korrekt at samhandlingsreformen er en
retningsreform som kun er i en innledende fase. De siste bitene skal falle på plass flere år
fram i tid, og de fulle og hele virkningene vil vi kanskje ikke oppleve nærmere 2030.
Kommunestyret har i dag hatt to saker som begge kommer som direkte konsekvenser av
Samhandlingsreformen, og flere vil kommen. Ideen om en helhetlig plan for ivaretagelse av
samhandlingsreformens oppgaver er derfor kanskje ikke så dum?
Når det er sagt tror jeg med ganske stor grad av sikkerhet at verken ordfører eller rådmann
har sagt at det skal legges fram en ”helhetlig plan” tidligere.
Forslaget fra Arbeiderpartiet om å bruke noe av midlene, 500.000 kroner for å styrke pleieog omsorgstjenestens evne til å motta utskrivningsklare pasienter for å være nøyaktig, ble
avvist av kommunestyrets flertall da man ønsket å høste noe mer erfaringer og
konsekvensene av reformen som trådte i kraft 1. januar.
Dersom noen har brukt ordet ”helhetlig plan” for å ikke gå inn for forslaget tror jeg det mer
var ment i retning av at man ikke mente det var riktig å sette av midler til målrettet bruk nå,
men hadde et ønske om å få litt mer erfaringer med reformens konsekvenser og deretter
sette inn målrettede tiltak etter råd fra Rådmannen.
Så svaret på spørsmålene er altså:
1) Det er ikke planlagt noen helhetlig plan for ivaretakelse av samhandlingsreformens
oppgaver, men det er høyt fokus på reformens virkninger og konsekvenser for
Trøgstad kommune. Ambisjonen er at Trøgstad kommune skal være rustet til å møte
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samhandlingsreformens krav og utfordringer fortløpende slik at det blir en positiv
reform for Trøgstadsamfunnet. Formannskapet fikk en kort redegjørelse i saken på
torsdag, og det er viktig at de folkevalgte organene holdes løpende oppdatert
underveis. Det vil jeg ta initiativ til at blir gjort.
2) Det er altså ikke planlagt noen plan, men jeg er ikke avvisende til at det kan være en
god idé å ha en slik plan. Jeg vil derfor ta initiativ til drøfte behovet for en mer
helhetlig plan med Rådmann og gruppelederne.
***
Tor Melvold og Ole André Myhrvold hadde ordet i saken.
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