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17/12
BUDSJETTVEDTAKET 2012 PKT. A 2.1
- ØKONOMISK GJENNOMGANG AV KOMMUNENS VIRKSOMHET
Rådmannens innstilling:
Informasjonen i saken og den muntlige redegjørelsen overfor kommunestyret tas til
etterretning og brukes som et av grunnlagene for å vurdere grep som kan styrke driftsnivået
og øke investeringsevnen i Trøgstad kommune.
Kommunestyrets behandling:
Ordfører Ole André Myhrvold fremmet følgende forslag:
1. Informasjonen i saken tas til etterretning og brukes som et av grunnlagene for å
vurdere grep som kan styrke driftsnivået og øke investeringsevnen i Trøgstad
kommune.
2. Ordfører tar initiativ overfor gruppelederne for å drøfte videre prosess for å se på
Trøgstad kommunes økonomiske situasjon.
Kommunestyrets vedtak:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt(21 st.).

18/12
BUDSJETTVEDTAKET 2012 PKT. A 2.1
- VURDERING AV SALG - KOMMUNALE BYGNINGER
Rådmannens innstilling:
1. Vurdering av eiendomslistene som følger som vedlegg tas til etterretning.
2. Det er for tiden ikke tilrådelig at noen boliger legges ut for salg dersom
kommunen skal klare å løse lovpålagte oppgaver med å skaffe bolig til reelle
søkere.
3. Det skal foretas løpende vurderinger av mulighetene for salg av bolig(er) dersom
det blir endringer i behovet .
Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Egeberg (Frp)
Tormod Karlsen (Krf)
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 stemmer)
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Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
1. Vurdering av eiendomslistene som følger som vedlegg tas til etterretning.
2. Det er for tiden ikke tilrådelig at noen boliger legges ut for salg dersom
kommunen skal klare å løse lovpålagte oppgaver med å skaffe bolig til reelle
søkere.
3. Det skal foretas løpende vurderinger av mulighetene for salg av bolig(er) dersom
det blir endringer i behovet .
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor-Anders Olsen (rådm.)
Marianne Larsen (H)
Sissel I. Kreppen(FrP)
Tor Melvold(Ap)
Formannskapets innstilling:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Egeberg(FrP)
Tormod Karlsen(KrF)
Olav Mansaas Bleie(Sp)
Erik Egeberg(FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 4:
Administrasjonen anmodes om å prioritere vedlikehold på Hølandsveien 11, 2. etasje, og
Skoleveien 5A ved at de klargjøres for utleie.
Tormod Karlsen(KrF) fremmet forslag til nytt punkt 5 som i samråd med ordfører fikk
følgende ordlyd:
Nytt punkt 5:
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere å utarbeide en boligsosial handlingsplan.
Avstemmingen ga følgende resultat:
Forslaget fra Erik Egeberg(FrP) til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt(21 st.)
Forslaget fra Tormod Karlsen(KrF) til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt(21 st.).
Formannskapets innstilling, pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets enstemmige vedtak er etter dette:
1. Vurdering av eiendomslistene som følger som vedlegg tas til etterretning.
2. Det er for tiden ikke tilrådelig at noen boliger legges ut for salg dersom kommunen
skal klare å løse lovpålagte oppgaver med å skaffe bolig til reelle søkere.
3. Det skal foretas løpende vurderinger av mulighetene for salg av bolig(er) dersom det
blir endringer i behovet .
4. Administrasjonen anmodes om å prioritere vedlikehold på Hølandsveien 11, 2. etasje,
og Skoleveien 5A ved at de klargjøres for utleie.
5. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere å utarbeide en boligsosial
handlingsplan.
19/12
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BUDSJETTVEDTAK 2012 PKT. A 2.2
- UTREDNING VEDR MULIG EIENDOMSSKATT I TRØGSTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannens muntlige orientering for kommunestyret med den i møtet framlagte
dokumentasjon, tas til etterretning.
2. Informasjonen brukes i kommunestyrets videre arbeid med vurdering av mulig
innføring av eiendomsskatt i Trøgstad kommune fra budsjettåret 2013.
Kommunestyrets behandling:
Ordfører Ole André Myhrvold foreslo følgende:
Nytt punkt 1:
1. Informasjonen i saken tas til orientering.
Ved avstemming ble ordførerens forslag til nytt punkt 1 vedtatt med 18 mot 3(FrP) stemmer.
Rådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
1. Informasjonen i saken tas til orientering.
2. Informasjonen brukes i kommunestyrets videre arbeid med vurdering av mulig
innføring av eiendomsskatt i Trøgstad kommune fra budsjettåret 2013.

20/12
SØKNAD OM KULTURMIDLER 2012 - FORSLAG TIL FORDELING
Rådmannens innstilling:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2012:
Kr.
310.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
90.000,til sang og musikk
Kr.
40.000,til tradisjonell kultur og ungdomsarbeid
Kr.
50.000,til investeringsformål
2. Trøgstad Idrettsråd og Trøgstad Musikkråd fordeler midlene innen sine områder.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.

Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
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Kari Nilsen(Ap)
Anne Marie Lintho(Ap)
Hilde Sørby Haakaas(Sp)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(6 st.)
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Grethe Lintho(Ap)
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2012:
Kr.
310.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
90.000,til sang og musikk
Kr.
40.000,til tradisjonell kultur og ungdomsarbeid
Kr.
50.000,til investeringsformål
2. Trøgstad Idrettsråd og Trøgstad Musikkråd fordeler midlene innen sine områder.

21/12
SØKNAD OM SKOLESKYSS LANGS FYLKESVEI 115
Rådmannens innstilling:
1. Strekningen på FV 115 fra Mønster bru til Askimveien 44 defineres som trafikkfarlig
skolevei. Elever som må benytte denne veien som ordinær skolevei til og fra Skjønhaug
skole og Trøgstad ungdomsskole får fri skoleskyss.
2. Ordningen trer i kraft så fort vi får avtale med Østfold Kollektivtrafikk (medio mai)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(6 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)

Kommunestyrets vedtak er da:
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1. Strekningen på FV 115 fra Mønster bru til Askimveien 44 defineres som trafikkfarlig
skolevei. Elever som må benytte denne veien som ordinær skolevei til og fra Skjønhaug
skole og Trøgstad ungdomsskole får fri skoleskyss.
2. Ordningen trer i kraft så fort vi får avtale med Østfold Kollektivtrafikk (medio mai)

22/12
OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE MED LANGHOLEN GÅRD
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.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet ønsker å ha klarlagt og konkretisert hva den alternative undervisningen til Langholen
vil bli. Rådet er opptatt av at kvaliteten på undervisningen er viktigst for de elevene det
gjelder. Flere av rådets medlemmer er skeptiske til nedleggelse av Langholen.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet støtter ikke rådmannens innstilling. Som tidligere nevnt mener vi at
kommunen burde finne alternative måter for elevene til å komme seg til Langholen gård.
Frivillige kan kjøre elevene, istedenfor Nøkleby Taxi. Her er det penger å spare.
Ungdomsrådet ser det slik at den pedagogiske kvaliteten ikke nødvendigvis blir dårligere,
men frykter at den sosiale trivselen vil bli dårligere for elevene ved å være ved
ungdomsskolen. Å inkludere elevene fra Langholen, tror vi også vil bli en utfordring for
elevene ved ungdomsskolen.
Livsløpsutvalgets behandling:
Alle representantene hadde ordet i saken.
Hilde Sørby Haakaas(Sp) fremmet følgende forslag:
1. Tilbudet ved Langholen gård opprettholdes også skoleåret 2012-2013. Eventuelle
kostnader som ikke er dekket over ordinært budsjett dekkes gjennom
disposisjonsfondet.
2. Trøgstad ungdomsskole må i løpet av høsten 2012 planlegge og utrede et alternativt
skoletilbud og en alternativ læringsarena for elever som i dag har tilbud ved
Langholen.
3. Trøgstad kommune anmoder Østfold Kollektivtrafikk med kopi til Østfold
fylkeskommune ved komiteen for Samferdsel og miljø om å endre sine retningslinjer
for skoleskyss knyttet til nærskole slik at skyss til spesialtilbud som Langholen fortsatt
dekkes.
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Det ble først stemt over forslaget fra Hilde Sørby Haakaas(Sp). Forslaget fikk 3 stemmer(1 H,
1 Sp, 1 FrP) og ble derved tiltrådt med formannens dobbeltstemme.
Livsløpsutvalgets innstilling:
1. Tilbudet ved Langholen gård opprettholdes også skoleåret 2012-2013. Eventuelle
kostnader som ikke er dekket over ordinært budsjett dekkes gjennom
disposisjonsfondet.
2. Trøgstad ungdomsskole må i løpet av høsten 2012 planlegge og utrede et alternativt
skoletilbud og en alternativ læringsarena for elever som i dag har tilbud ved
Langholen.
3. Trøgstad kommune anmoder Østfold Kollektivtrafikk med kopi til Østfold
fylkeskommune ved komiteen for Samferdsel og miljø om å endre sine retningslinjer
for skoleskyss knyttet til nærskole slik at skyss til spesialtilbud som Langholen fortsatt
dekkes.
Formannskapets behandling:
Rektor Ellen Løchen Børresen ved Trøgstad Ungdomsskole orienterte.
Følgende hadde ordet i saken:
Trude Svenneby(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Sissel I. Kreppen(FrP)
Tor-Anders Olsen(rådm.)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Grethe Lintho(Ap)
Ole André Myhrvold(ordf.)
Formannskapet fremmet følgende felles forslag i 3 punkt:
1. Rådmannens innstilling pkt. 1.
2. Livsløpsutvalgets innstilling pkt. 3.
3. Formannskapet ber om at neste års skolekonferanse har fokus på individuell og
tilpasset opplæring.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt( 7 st.)
Formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling er etter dette:
1. Kommunestyret ser bort fra at reduksjonen av kommunale utgifter til Langholen gård
var oppført i alternativ kuttliste i budsjettet for 2012.
2. Trøgstad kommune anmoder Østfold Kollektivtrafikk med kopi til Østfold
fylkeskommune ved komiteen for Samferdsel og miljø om å endre sine retningslinjer
for skoleskyss knyttet til nærskole slik at skyss til spesialtilbud som Langholen fortsatt
dekkes.
3. Formannskapet ber om at neste års skolekonferanse har fokus på individuell og
tilpasset opplæring.

Kommunestyrets behandling:
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Følgende hadde ordet i saken:
Ungdomsrådets leder Vegard Finnes
Marianne Larsen(H)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Anne Marie Lintho(Ap)
Olav M. Bleie(Sp)
Ole Marius Grønlien(Sp)
Hanne Therese Myhrer(FrP) fremmet følgende forslag:
1. Tilbudet ved Langholen gård opprettholdes. Eventuelle kostnader som ikke er dekket
over ordinært budsjett for skoleåret 2012-2013 dekkes gjennom disposisjonsfondet.
2. Trøgstad kommune anmoder Østfold Kollektivtrafikk med kopi til Østfold
fylkeskommune ved komiteen for Samferdsel og miljø om å endre sine retningslinjer
for skoleskyss knyttet til nærskole slik at skyss til spesialtilbud som Langholen fortsatt
dekkes.
Anne Marie Lintho(Ap) fremmet Livsløpsutvalgets forslag på nytt.
Ved avstemmingen fikk forslaget fra Hanne Therese Myhrer(FrP) 6 stemmer(3 FrP, 3 Sp) og
falt.
Forslaget fra Anne Marie Lintho(Ap) lik Livsløpsutvalgets innstilling ble deretter vedtatt med
12(5 Sp, 3 FrP, 1 KrF, 2 H) mot 9 stemmer.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
1. Tilbudet ved Langholen gård opprettholdes også skoleåret 2012-2013. Eventuelle
kostnader som ikke er dekket over ordinært budsjett dekkes gjennom
disposisjonsfondet.
2. Trøgstad ungdomsskole må i løpet av høsten 2012 planlegge og utrede et alternativt
skoletilbud og en alternativ læringsarena for elever som i dag har tilbud ved
Langholen.
3. Trøgstad kommune anmoder Østfold Kollektivtrafikk med kopi til Østfold
fylkeskommune ved komiteen for Samferdsel og miljø om å endre sine retningslinjer
for skoleskyss knyttet til nærskole slik at skyss til spesialtilbud som Langholen fortsatt
dekkes.
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23/12
REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS
Rådmannens innstilling:
Revidert selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Grethe Lintho(Ap) erklærte seg inhabil i saken og fratrådte.
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt(20 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
Revidert selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon godkjennes.

24/12
REGIONAL TRANSPORTPLAN MOT 2050 - HØRING
Rådmannens innstilling:
Innspill til Regional transportplan mot 2050:
1. S 31 i kapitlet 4.2.1 Riksveier – status foreslås følgende tilføyelse i avsnittet om Rv
111/rv 22: På rv 22 inn i Akershus mot Lillestrøm er det i dag store
fremkommelighetsproblemer i rushtiden og lav veistandard.
2. Tverrforbindelsene mellom Indre Østfold og ytre deler av fylket er viktige. Trøgstad
kommunes standpunkt om at rv 22 skal prioriteres, står fast. For å bedre
hverdagslivet og gjøre ferdsel for gående og syklende langs alle tverrforbindelsene
tryggere, samt redusere klimautslipp, bør det arbeides for skulderutvidelser av veiene
i kombinasjon med andre trafikksikkerhetstiltak, der bygging av gang- og sykkelvei
ikke blir prioritert.
3. Trøgstad kommune støtter prioriteringen av ferdigstillelse av E18.
4. Utbedring av Østre linje bør prioriteres høyere. Strekningen Mysen – Sarpsborg bør
ses på som en av tverrforbindelsene mellom Indre og Ytre Østfold.
5. Høyhastighetstog i retning Stockholm bør inn under prioriterte tiltak på lang sikt.
6. Gods- og logistikksatsingen som er tiltenkt noen av de regionale næringsområdene
bør vurderes opp mot den felles strategien for Osloregionen.
Ovenstående er samtidig et innspill til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet støtter rådmannens innstilling.
Eldrerådets behandling:
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Gang og sykkelsti bør prioriteres i tettbebygde områder.
Eldrerådet ser det som nødvendig at det blir gangfelt ved Bunnpris i Båstad og ved Båstad
kirke. Foreslår også bedre belysning ved gangfeltene.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet følger rådmannens innstilling.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 stemmer)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
Innspill til Regional transportplan mot 2050:
1. S 31 i kapitlet 4.2.1 Riksveier – status foreslås følgende tilføyelse i avsnittet om Rv
111/rv 22: På rv 22 inn i Akershus mot Lillestrøm er det i dag store
fremkommelighetsproblemer i rushtiden og lav veistandard.
2. Tverrforbindelsene mellom Indre Østfold og ytre deler av fylket er viktige. Trøgstad
kommunes standpunkt om at rv 22 skal prioriteres, står fast. For å bedre
hverdagslivet og gjøre ferdsel for gående og syklende langs alle tverrforbindelsene
tryggere, samt redusere klimautslipp, bør det arbeides for skulderutvidelser av veiene
i kombinasjon med andre trafikksikkerhetstiltak, der bygging av gang- og sykkelvei
ikke blir prioritert. Trøgstad kommune støtter prioriteringen av ferdigstillelse av E18.
3. Utbedring av Østre linje bør prioriteres høyere. Strekningen Mysen – Sarpsborg bør
ses på som en av tverrforbindelsene mellom Indre og Ytre Østfold.
4. Høyhastighetstog i retning Stockholm bør inn under prioriterte tiltak på lang sikt.
5. Gods- og logistikksatsingen som er tiltenkt noen av de regionale næringsområdene
bør vurderes opp mot den felles strategien for Osloregionen.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Trude Svenneby(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Trude Svenneby(Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Trøgstad Senterparti:
Nytt forslag til punkt 1. De andre forskyves tilsvarende.
1. Trøgstad kommune støtter de samfunnsmål og resultatmål som foreslås i utkastet til
Regional Transportplan (RTP).
Forslag til endring av punkt 2.
2. Tverrforbindelsene mellom Indre Østfold og ytre deler av fylket er viktige. Trøgstad
kommunes standpunkt om at Rv. 22 skal prioriteres står fast. Kommunen støtter derfor
prioriteringen av nasjonale tiltak i forslaget til Regional Transportplan, men ønsker at
utbedring av Rv. 22 flyttes fra mellomlang sikt til kort sikt.
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Resten av eksisterende punkt 2 blir da nytt eget punkt:
• For å bedre hverdagslivet og gjøre ferdsel for gående og syklende langs alle
tverrforbindelsene tryggere, samt redusere klimagassutslipp, bør det arbeides for
skulderutvidelse av veiene i kombinasjon med andre trafikksikkerhetstiltak, der
bygging av gang- og sykkelvei ikke blir prioritert.
Forslag til nye punkt:
• Trøgstad kommune ønsker at arbeidet med tverrforbindelse gjennom Østfold sees i
sammenheng med byggingen av en ytre ringveiforbindelse på utsiden av Stor-Oslo
(Østlandsringen) for å sikre en sunn vekst og befolkningsutvikling på hele Østlandet.
Et slikt prosjekt vil dempe både trafikk- og befolkningspresset på hele Stor-Osloregionen. Rv. 22 kan i et slikt prosjekt inngå som en naturlig etappe i et slikt prosjekt
sammen med ny kryssing av Glomma i Fet kommune og Oslofjorden ved Moss. Et
slikt prosjekt bør løftes inn i høringsuttalelsen fra Østfold fylkeskommune til Nasjonal
Transportplan gjerne sammen med Akershus, Buskerud, Vestfold og Oppland.
•

Trøgstad kommune krever at Skjønhaug som kommunesentrum i overskuelig framtid
kobles på E18-korridoren gjennom en kraftig utbedring og oppgradering av Rv22
mellom Skjønhaug og Laugslett.

•

Trøgstad kommune vil understreke at utbygging av Follobanen må gis høy prioritet i
NTP og at banen og Ski stasjon må tilpasses et framtidig behov for høyhastighetstog
mot Stockholm og København.

•

Trøgstad kommune vil forsterke de prioriteringene som gjelder sykkel og myke
trafikanter, inkludert ulykkesforebyggende tiltak, og mener at planlegging og bygging
av flere gang- og sykkelstier må forseres. Østfold har alle muligheter til å bli Norges
sykkelfylke.

•

Trøgstad kommune er derfor opptatt av å understreke at alle tverrforbindelser også
fungerer som lokalveier hvor gående og syklende bidrar til usikkert trafikkbilde.
Trøgstad kommune ønsker derfor å prioritere tiltak som øker sikkerheten for myke
trafikanter.

•

Trøgstad kommune ber Fylkeskommunen ved neste rullering av RTP utarbeider
forslag til en Indre Østfold pakke, med satsning på bedre busstilbud og
kollektivtransport, sykkelveier og gangstier som en del av by og tettstedsutviklingen.

Forslaget fra Trøgstad Senterparti ble enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
1. Trøgstad kommune støtter de samfunnsmål og resultatmål som foreslås i utkastet til
Regional Transportplan (RTP).
2. Tverrforbindelsene mellom Indre Østfold og ytre deler av fylket er viktige. Trøgstad
kommunes standpunkt om at Rv. 22 skal prioriteres står fast. Kommunen støtter
derfor prioriteringen av nasjonale tiltak i forslaget til Regional Transportplan, men
ønsker at utbedring av Rv. 22 flyttes fra mellomlang sikt til kort sikt.
3. For å bedre hverdagslivet og gjøre ferdsel for gående og syklende langs alle
tverrforbindelsene tryggere, samt redusere klimagassutslipp, bør det arbeides for
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

skulderutvidelse av veiene i kombinasjon med andre trafikksikkerhetstiltak, der
bygging av gang- og sykkelvei ikke blir prioritert.
Trøgstad kommune ønsker at arbeidet med tverrforbindelse gjennom Østfold sees i
sammenheng med byggingen av en ytre ringveiforbindelse på utsiden av Stor-Oslo
(Østlandsringen) for å sikre en sunn vekst og befolkningsutvikling på hele Østlandet.
Et slikt prosjekt vil dempe både trafikk- og befolkningspresset på hele Stor-Osloregionen. Rv. 22 kan i et slikt prosjekt inngå som en naturlig etappe i et slikt prosjekt
sammen med ny kryssing av Glomma i Fet kommune og Oslofjorden ved Moss. Et
slikt prosjekt bør løftes inn i høringsuttalelsen fra Østfold fylkeskommune til Nasjonal
Transportplan gjerne sammen med Akershus, Buskerud, Vestfold og Oppland.
Trøgstad kommune krever at Skjønhaug som kommunesentrum i overskuelig framtid
kobles på E18-korridoren gjennom en kraftig utbedring og oppgradering av Rv22
mellom Skjønhaug og Laugslett.
Trøgstad kommune vil understreke at utbygging av Follobanen må gis høy prioritet i
NTP og at banen og Ski stasjon må tilpasses et framtidig behov for høyhastighetstog
mot Stockholm og København.
Trøgstad kommune vil forsterke de prioriteringene som gjelder sykkel og myke
trafikanter, inkludert ulykkesforebyggende tiltak, og mener at planlegging og bygging
av flere gang- og sykkelstier må forseres. Østfold har alle muligheter til å bli Norges
sykkelfylke.
Trøgstad kommune er derfor opptatt av å understreke at alle tverrforbindelser også
fungerer som lokalveier hvor gående og syklende bidrar til usikkert trafikkbilde.
Trøgstad kommune ønsker derfor å prioritere tiltak som øker sikkerheten for myke
trafikanter.
Trøgstad kommune ber Fylkeskommunen ved neste rullering av RTP utarbeider
forslag til en Indre Østfold pakke, med satsning på bedre busstilbud og
kollektivtransport, sykkelveier og gangstier som en del av by og tettstedsutviklingen.

25/12
FLERE TRØGSTINGER
Rådmannens innstilling:
1. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak relatert til innholdet i denne
saken. Forslag legges fram innen 1. september 2012
2. Ordfører gis fullmakt til å få med seg politikere fra Kommunestyret til arbeidsgruppa.
3. Rådmannen utpeker 2 representanter fra administrasjonen.
4. Ordfører og Rådmann samarbeider om å finne 2 frivillige ”Trøgstad-entusiaster” til
arbeidsgruppa.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet følger rådmannens innstilling.

Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
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Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Grethe Lintho(Ap)
Marianne Larsen(H)
Sissel I. Kreppen(FrP)
Tor Melvold/Sp) fremmet følgende forslag:
Nytt pkt. 5: Ungdomsrådet inviteres til å få en av plassene i arbeidsgruppen.
Rådmannens innstilling med Tor Melvolds tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt(7 st.)
Formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling er etter dette:
1. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak relatert til innholdet i denne
saken. Forslag legges fram innen 1. september 2012
2. Ordfører gis fullmakt til å få med seg politikere fra Kommunestyret til arbeidsgruppa.
3. Rådmannen utpeker 2 representanter fra administrasjonen.
4. Ordfører og Rådmann samarbeider om å finne 2 frivillige ”Trøgstad-entusiaster” til
arbeidsgruppa.
5. Ungdomsrådet inviteres til å få en av plassene i arbeidsgruppen
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).

26/12
INTERPELLASJON FRA TRØGSTAD HØYRE - FRITT BRUKERVALG I
HJEMMETJENESTEN
Ordførerens innstilling:
1) Kommunestyret avviser forslaget.
2) Kommunestyret ber om at det til budsjettforslaget for 2013 gjøres en vurdering av
pris, innhold og kvalitet på de tjenestene kommunen i dag tilbyr gjennom
hjemmetjenestene.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen(H)
Ole André Myhrvold(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Kommunestyrets vedtak:
Ordførerens innstilling vedtatt med 18 mot 3(H) stemmer.
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Kommunestyrets vedtak er da:
1) Kommunestyret avviser forslaget.
2) Kommunestyret ber om at det til budsjettforslaget for 2013 gjøres en vurdering av
pris, innhold og kvalitet på de tjenestene kommunen i dag tilbyr gjennom
hjemmetjenestene.

27/12
REFERATSAKER
Grunngitt spørsmål fra Trøgstad Krf v/Tormod Karlsen
Hva gjør Trøgstad kommune for at våre nye landsmenn/flyktninger, som er bosatt i
Trøgstad, kan kjenne seg mer velkommen til kommunen?
Hvordan kan vi få det til slik at de kjenner seg som medborgere og ikke klienter?
De har mye kompetanse som er verdifull i den kulturen de kommer fra, men som ikke er like
relevant her i landet. De trenger å få ny kompetanse tilpasset et liv i Norge.
De trenger mye veiledning og hjelp med praktiske ting i dagliglivet.
Når flyktningene har fått opphold i Trøgstad har kommunen et ansvar for at de blir sett og
integrert på best mulig måte.
Erfaring har lært oss at ikke all informasjon og lignende blir forstått. De er høflige og sier ja
selv om de ikke alltid skjønner. Derfor er det viktig med kontinuerlig veiledning en periode.
Eksempel:
• Kildesortering av søppel (det blir mye negativ omtale i nabolaget hvis det ikke
fungerer).
• Bruk av elektrisk strøm/oppvarming. Hva kan de gjøre for at strømregningen ikke skal
bli for stor?
• Økonomi. Hvordan sette opp budsjett slik at de har penger til faste utgifter?
• Det er stort behov for sosialt fellesskap både for å motvirke ensomhet og hjelp med
språktrening.
Forslag til tiltak:
• Kommune/ordfører arrangerer velkomstsamling en gang i året for alle flyktninger som
blir bosatt i Trøgstad. (Se Smaalenene avis 7/2-12 hvordan Eidsberg har gjort det).
• Kommunen prøver å få fadderfamilier eller personer som kan være til hjelp i praktiske
ting og være en hjelp til sosial kontakt med folk og foreninger i bygda.
• Arrangement der foreninger og lag i bygda presenterer seg og tilbyr
medlemskap/aktivitet/sosialt fellesskap.
• Bør flyktningekonsulenten tilbake igjen som en tilrettelegger/koordinator for disse
gruppene?
• Kan det være et samarbeidsprosjekt mellom to eller flere kommuner her i Indre?
Ordførerens svar:
Bosetting og integrering av flyktninger i Trøgstad kommune
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Først og fremst må jeg si at det er en viktig spørsmålsstilling som reises av Tormod Karlsen.
Etter mitt syn foreligger det både et ansvar på kommunen, men også på «Trøgstadsamfunnet» som helhet for å få flyktninger og innvandrere til å føle seg velkommen i
Trøgstad. Det gjelder forresten uansett om man er innvandrer eller innflytter.
Kommunen jobber med denne typen problemstillinger på bredbasis selv om det fortrinnsvis
er gjennom helsetjenesten og NAV kontaktflaten er. Sekundært kommer selvfølgelig skole og
kultur for de som er yngre. Via disse kontaktflatene gjennomføres det tilpassede tiltak, og
man legger også i noen grad for til rette for løsninger sammen med det frivillige.
De siste flyktningene som er bosatt i Trøgstad (2009) ble bosatt i bofellesskap. En positiv
effekt er at flyktningene kan støtte og hjelpe hverandre ved å bo. Det er likevel ingen tvil om
at flere ønsker egen leilighet.
Gjennom NAV følger kommunene og det offentlige opp hver enkelt fra dag én. Hver bruker
blir tildelt en kontaktperson. Kort tid etter bosetting, starter flyktningene i
introduksjonsprogram hvor programrådgiverne ved introduksjonssenteret også er i tett dialog
med den enkelte. En individuell plan utarbeides sammen med bruker, programrådgiver,
voksenopplæringen og NAV.
I bofellesskapene gjennomføres det jevnlige husmøter. Her deltar også en NAV-veileder.
Flyktningene får oppgitt et mobilnummer hos NAV, slik at det skal være enkelt å få kontakt.
I tillegg til husmøter gjennomføres samtaler på NAV-kontoret – individuelt eller i grupper
(etter hva som skal tas opp). I disse møtene benyttes ofte tolk. Budsjett/gjennomgang av
økonomi er ofte tema i disse samtalene.
Boligkonsulenten er flyktningenes kontaktperson i forhold til husleiekontrakt og feil/mangler
ved leiligheten. Boligkonsulent og virksomhet Teknikk og næring er også på befaring i
bofellesskapene for å gi beboerne råd og tips i forhold til det «å bo».
Leksehjelp har bidratt til å gjøre det enklere å gi flyktningene «innpass» i
Trøgstadsamfunnet. Jeg oppfordrer likevel lag og foreninger i kommunen til å engasjere seg
ytterligere. Mye av den sosiale integrering foregår på ettermiddag/kveld, og da er vi
avhengig av andre aktører enn de offentlige. Kommunen kan derimot være en tilrettelegger.
Jeg ønsker forslagene fra Tormod Karlsen velkommen og lover å viderebringe disse til rette
instanser. Kanskje kan de også brukes i prosjektet «Flere trøgstinger» da for eksempel
velkomstsamling er et universelt virkemiddel.
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