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76/11
BUDSJETTDOKUMENTET 2012
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:
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

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

2012
Kr 220,Kr 175,Kr 60,Kr 46,-

Økning
Kr 5,Kr 5,Kr 2,Kr 2,-
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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

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,-

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,-

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,-

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)

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

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,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 %.
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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
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.
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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.
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 1: Tiltres enstemmig (7 st.)
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Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

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.

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:
2011

2012

Økning
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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

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,-

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,-

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,-

j)

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)

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

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,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
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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.

8.
9.
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
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:
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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)
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
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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.
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:
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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.

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
morgenen SFO

Pri 20

Kompetanseheving lærere

Flyttes til
prioritert
tiltak
Økning

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

Nytt
punkt

Flytt hit-prosjekt

Nytt
prosjekt

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

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

Sum
50.000

Finans.kilde
Drift

200.000

Fond

3.000.000

Fond

150.000
til
Trøgstad
100.000
til Båstad

Fond

100.000

Drift

50.000

Drift

40.000

Fond
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tilhørighet til
kommunen

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
Transportfond til bruk for
pleie og omsorg samt Boog dagtilbud

Nytt
forslag

Pri 11

Pri
12.
Pri
13.
Nytt
Punkt

Sum
200.000

Finans.kilde
Rentefritt lån

700.000

Fond

9,6 mill
x 2x)

Lån

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

700.000

Fond

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
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.
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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.)
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.)
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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.)
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.
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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.
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

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

Kr 27,Kr 98,Kr 75,-

2012
Kr 220,Kr 175,Kr 60,Kr 46,Kr 70,Kr 65,Kr 32,Kr 30,Kr 12,Kr 100,Kr 77,-

Økning
Kr 5,Kr 5,Kr 2,Kr 2,Kr 5,Ny
Ny
Kr 3,Ny
Kr 2,Kr 2,-
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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

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,-

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,-

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,-

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)

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

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,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
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 Kr 5.000.000,- til reservevannsløsning i samarbeid med Askim og Eidsberg
 Kr 2.000.000,- til tak 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

12.
13.

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.

14.

15.
16.

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 –

Endring
Strykes.

Begrunnelse
Administrasjonen bes

Sum
50.000

Finans.kilde
Drift
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økte utgifter til
stillingsannonser
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

Nytt
punkt

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

Pri 50

Flyttes til
prioritert
tiltak

Nytt
prosjekt

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

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

150.000
til
Trøgstad
100.000
til Båstad

Fond

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

Strykes

Pri 11

Pri 12

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.

Sum
200.000

Finans.kilde
Rentefritt lån

700.000

Fond

9,6 mill
x 2x)

Lån
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Pri 13
Nytt
Punkt

Minibuss pleie og omsorg
Transportfond til bruk for
pleie og omsorg samt Boog dagtilbud

Strykes
Nytt
forslag

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.

Fond
Fond

Kommunestyrets behandling:
Følgende representanter hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Trude Svenneby(Sp)
Grethe Lintho(Ap)
Christian Granli(H)
Ann Kristin Sæther(H)
Olav Mansaas Bleie(Sp)
Tor Melvold(Ap) fremmet følgende forslag:
Forslag til budsjettendringer
Tiltak
Tiltak for å styrke pleie- og omsorgstjenestens
evne til å motta utskrivningsklare pasienter.
LLU holdes orientert om tiltakene.

500.000,-

Finanskilde
Budsjettdok. pkt 8.7, pri 1. Midler til
samhandlingsreformen.

Trude Svenneby(Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Sp, H og KrF:
Endringer i kap 8.7 for perioden 2012-15
Pri

Driftstiltak

Pri
21

Rødstubbdekk
e stadion

Pri
30

Kirkelig
Fellesråd- nytt
varmeanlegg
og elektronisk
hovedskap

Endring
Tas inn igjen som
prioritert tiltak

Flyttes til prioritert
tiltak. Det avsettes kr
20.000 fra fond, og
det forutsetter at
Kirkelig Fellesråd selv
dekker resterende(kr
25.000) gjennom
effektiviseringsgevins
t av ENØK-tiltakene

Begrunnelse
Prosjektet er omsøkt, og det
vil skape fremtidige
utfordringer ved søknad om
tippemidler om tiltaket ikke
gjennomføres.
For å kunne utnytte
rentekompensasjonsordninge
n er det viktig at denne
kommer nå. Det er også en
miljø- og klimamessig gevinst
i tiltaket.

Sum
200.000

Finans.kilde
Fond

20.000

Fond i 2012.
Summen
søkes avsatt i
ordinært
driftsbudsjett
fra 2013.

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

Investeringstiltak

Endring

Begrunnelse

Sum

Finans.kilde
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Pri 8

Garasje til
hjemmesykepleiens biler

Tas inn
igjen
som
prioritert
tiltak.

Av hensyn til
ressurssituasjonen
innenfor Pleie og
omsorg anses
prosjektet som
fornuftig disponering
av ressurser da en
garasje vil spare både
menneskelige og
materielle ressurser.

200.000

Fond

Grethe Lintho(Ap) fremmet følgende forslag:
Arbeiderpartiet ber om at følgende punkter i kap. 8.8 som ble tatt ut i Formannskapets
budsjettforslag blir stemt over punkt for punkt:
Pri 8: Garasje til hjemmesykepleiens biler
Pri 10: Minibuss til Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede
Pri 13: Minibuss pleie og omsorg
*****

Det ble deretter stemt over Formannskapets innstilling og endringsforslagene punkt for
punkt:
Formannskapets innstilling; Budsjettdokumentets del A: Økonomi- og handlingsplan, punkt 1
og punkt 2(1-3).
Enstemmig vedtatt(21 st.).
Formannskapets innstilling; Budsjettdokumentets del B: Årsbudsjettet 2012, punktene 1 - 16
Enstemmig vedtatt(21 st.).
Endringsforslag fra Trøgstad Arbeiderparti:
Tiltak
Tiltak for å styrke pleie- og omsorgstjenestens
evne til å motta utskrivningsklare pasienter.
LLU holdes orientert om tiltakene.

500.000,-

Finanskilde
Budsjettdok. pkt 8.7, pri 1. Midler til
samhandlingsreformen.

Forslaget fikk 6 stemmer(Ap) og falt.
Fellesforslaget fra Sp, H og KrF; kapittel 8.7,
Prioritet 21. Enstemmig vedtatt(21 st.)
Prioritet 30. Enstemmig vedtatt(21 st.)
Fellesforslag fra Sp, H, KrF og Ap; kapittel 8.7:
Prioritet 8. Enstemmig vedtatt(21 st.)
Forslag fra Arbeiderpartiet; kapittel 8.8:
Prioritet 10. Formannskapets innstilling vedtatt med 15 mot 6(Ap) stemmer.
Prioritet 13. Formannskapets innstilling vedtatt med 15 mot 6(Ap) stemmer.
Til slutt ble det stemt over hele Budsjettdokument 2012 med de vedtatte endringsforslag.
Dette ble enstemmig vedtatt(21 st.)

Side 22 av 50

Trøgstad kommune
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets vedtak 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.
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.

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

Kr 27,Kr 98,Kr 75,Kr 2.200

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

Økning
Kr 5,Kr 5,Kr 2,Kr 2,Kr 5,Ny
Ny
Kr 3,Ny
Kr 2,Kr 2,Kr 800
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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

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,-

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,-

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,-

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)

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

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,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
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 Kr 2.000.000,- til tak 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

12.
13.

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.

14.

15.
16.

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

Driftstiltak

Endring

Begrunnelse

Sum

Finans.kild

Side 25 av 50

Trøgstad kommune
Pri
18

Felles annonseutgifter –
økte utgifter til
stillingsannonser

Strykes.

Pri
21

Rødstubbdekke stadion

Tas inn igjen som
prioritert tiltak

Pri
23
Pri
30

Taksering av eiendom eiendomsskatt
Kirkelig Fellesråd- nytt
varmeanlegg og elektronisk
hovedskap

Strykes

Pri
50

Tilskudd til
løypeprepareringutstyr –
søknad kr 650.000

Pri
49
Pri
20

Utvidet åpningstid om
morgenen SFO
Kompetanseheving lærere

Flyttes til prioritert
tiltak
Økning

Nytt
punkt

Flytt hit-prosjekt

Nytt prosjekt

Nytt
punkt

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

Flyttes til prioritert
tiltak. Det avsettes kr
20.000 fra fond, og
det forutsetter at
Kirkelig Fellesråd selv
dekker resterende(kr
25.000) gjennom
effektiviseringsgevins
t av ENØK-tiltakene
Flyttes til prioritert
tiltak

Administrasjonen bes
se på alternative
metoder og kanaler
for rekruttering av
ansatte.
Prosjektet er omsøkt,
og det vil skape
fremtidige
utfordringer ved
søknad om
tippemidler om
tiltaket ikke
gjennomføres.
Jamfør nytt forslag
punkt 9.
For å kunne utnytte
rentekompensasjonsordningen er det
viktig at denne
kommer nå. Det er
også en miljø- og
klimamessig gevinst i
tiltaket.
Folkehelseperspektiv
og ønske om å
markedsføre Trøgstad
som bo- og
oppvekstkommune,
samt
nærmiljødestinasjon
Forutsetter absolutt
minimumsbemanning
Følger opp
kommunestyrets
satsing fra
regnskapsavsetninge
n
Ønske om å tiltrekke
seg flere nye
innbyggere, primært
utflytta trøgstinger
eller andre med
tilhørighet til
kommunen

50.000

e
Drift

200.000

Fond

3.000.00
0
20.000

Fond

150.000
til
Trøgstad
100.000
til Båstad

Fond i 2012.
Summen
søkes avsatt i
ordinært
driftsbudsjett
fra 2013.

Fond

100.000

Drift

50.000

Drift

40.000

Fond

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

Investeringstiltak
Garasje til
hjemmesykepleiens biler

Endring
Tas inn
igjen

Begrunnelse
Av hensyn til
ressurssituasjonen

Sum
200.000

Finans.kilde
Fond
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som
prioritert
tiltak.

Pri 10
Pri 11

Pri 12
Pri 13
Nytt
Punkt

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

Endres

innenfor Pleie og
omsorg anses
prosjektet som
fornuftig disponering
av ressurser da en
garasje vil spare både
menneskelige og
materielle ressurser.
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

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.

Fond
Fond

77/11
VEDLIKEHOLD HAVNÅS BARNEHAGE - EKSTRABEVILGNING
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret bevilger 400 000 kroner til vedlikehold av Havnås barnehage.
Arbeidene gjennomføres høsten 2011.
2. Bevilgningen dekkes av kommunens reservefond.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tormod Karlsen (Krf)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (A)
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres (enstemmig)
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Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Det ble fremmet et felles forslag til nytt punkt 1:
1. Kommunestyret bevilger 400 000 kroner til vedlikehold av Havnås barnehage.
Arbeidene påbegynnes høsten 2011.
Forslaget til nytt punkt 1 og rådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig tiltrådt(7 st.)
Formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling er etter dette:
1. Kommunestyret bevilger 400 000 kroner til vedlikehold av Havnås barnehage.
Arbeidene påbegynnes høsten 2011.
2. Bevilgningen dekkes av kommunens reservefond.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
1. Kommunestyret bevilger 400 000 kroner til vedlikehold av Havnås barnehage.
Arbeidene påbegynnes høsten 2011.
2. Bevilgningen dekkes av kommunens reservefond.

78/11
KOMMUNEDELPLAN FOR VANNMILJØ 2012-2023 - ENDELIG BEHANDLING
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.
Eldrerådets innstilling:
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Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling, men vil bemerke under punkt 3 at ved flere
boliger på en eiendom må ikke påkoblingsavgiften overstige dagens avgift.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet tar saken til etterretning
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Venke Nordli Gangnes (Ap)
Ann Kristin Sæther (H)
Tormod Karlsen (Krf)
Roar Skansen (Ap)
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag:
Forslag til vedtak, Sp
1.

Endelig behandling av Kommunedelplan for vannmiljø 2012 - 2023 utsettes til februar.

2.
Administrasjonen bes utrede konsekvensene av å sette tilkoblingsavgiften pr. bolig i de nye
rensedistriktene til 99 000 kroner inklusiv MVA målt i kroneverdi for år 2011.
3.
Administrasjonen bes innhente anbud på felles kjøp av minirenseanlegg og kostnad for
installasjon av disse, samt legge fram anslag for hvilke kostnader dette vil være på den enkelte
abonnement i form av service- og tilsynsavgifter per år om man velger en slik modell.
Administrasjonen bes også vurdere kommunalt eier- og driftsansvar for disse versus privat. Skoglundrapporten ajourføres og kvalitetssikres basert på oppdatert kunnskap.
4.
Administrasjonen bes fremlegge forslag til regelverk for eiendommer med flere boliger på
samme gårds- og bruksnummer, samt en oversikt over hvor mange boenheter dette vil gjelde og
hvilke økonomiske konsekvenser denne særordningen vil ha for planen som helhet. Administrasjonen
bes også utrede hvor mange eiendommer som har liknede tett naboskap, men som er på ulike gårdsog bruksnummer og som kan tenkes å påberope seg et krav til likebehandling med boliger på ett og
samme gårds- og bruksnummer.
5.
Med utgangspunkt i handlingsplanens vedlegg 3, gis virksomhet for teknikk- og næring i
Trøgstad kommune i oppdrag å innhente anbud for kommunale avløpsledninger som eventuelt skal
graves i 2014, slik at noe av tallmaterialet i Skoglund-rapporten kan verifiseres. Kommunestyret skal
godkjenne prosjektet før arbeidene igangsettes.
6.
En frivillig overgangsordning på 20 år fra monteringsdato for boliger som pr. dags dato har
installert godkjente renseløsninger innarbeides i planen.
7.

Det gis ikke nye utslippstillatelser i kommunen før Kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023
er ferdig behandlet i februar.

Etter diskusjon og innspill ønsket Grønlien en avstemming av forslaget, der pkt. 7 tas ut.
Ved avstemming falt Grønliens forslag ved 4 mot (2Ap, 1Frp og 1Krf) og 3 for (2Sp og 1H)
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag:
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Pkt. 3 i Rådmannens innstilling endres til:
1. Tilkoblingsavgiften pr. bolig i de nye rensedistriktene skal ikke overstige 100 000 kroner
inklusiv MVA målt i kroneverdi for år 2011. Det skal utarbeides egne regler for eiendommer
med flere boliger på samme gårds- og bruksnummer.

Ved avstemming ble forslaget tiltrådt med 6 stemmer for og 1 (H) stemme mot.
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Teknikk og naturutvalgets innstilling blir da:
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 100 000
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.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Trude Svenneby(Sp)
Ole André Myhrvold(ordf.)
Tor-Anders Olsen(rådm.)
Trude Svenneby(Sp) fremmet følgende forslag:

1. Endelig behandling av Kommunedelplan for vannmiljø 2012 - 2023 utsettes til februar.
2. Administrasjonen bes utrede konsekvensene av å sette tilkoblingsavgiften pr. bolig i de nye
rensedistriktene til 99 000 kroner inklusiv MVA målt i kroneverdi for år 2011.

3. Administrasjonen bes se på muligheten for å innhente anbud på felles kjøp av
minirenseanlegg og kostnad for installasjon av disse, samt legge fram anslag for hvilke
kostnader dette vil være på den enkelte abonnement i form av service- og tilsynsavgifter per
år om man velger en slik modell. Administrasjonen bes også vurdere kommunalt eier- og
driftsansvar for disse versus privat. Skoglund-rapporten ajourføres og kvalitetssikres basert på
oppdatert kunnskap.
4. Administrasjonen bes fremlegge forslag til regelverk for eiendommer med flere boliger på
samme gårds- og bruksnummer, samt en oversikt over hvor mange boenheter dette vil gjelde
og hvilke økonomiske konsekvenser denne særordningen vil ha for planen som helhet.
Administrasjonen bes også utrede hvor mange eiendommer som har liknede tett naboskap,
men som er på ulike gårds- og bruksnummer og som kan tenkes å påberope seg et krav til
likebehandling med boliger på ett og samme gårds- og bruksnummer.
5. Med utgangspunkt i handlingsplanens vedlegg 3, gis virksomhet for teknikk- og næring i
Trøgstad kommune i oppdrag å innhente anbud for kommunale avløpsledninger som

Side 30 av 50

Trøgstad kommune
eventuelt skal graves i 2014, slik at noe av tallmaterialet i Skoglund-rapporten kan verifiseres.
Kommunestyret skal godkjenne prosjektet før arbeidene igangsettes.
6. En frivillig overgangsordning på 20 år fra monteringsdato for boliger som pr. dags dato har
installert godkjente renseløsninger innarbeides i planen.
7. Det gis ikke nye utslippstillatelser i kommunen før Kommunedelplan for vannmiljø 2012 – 2023
er ferdig behandlet i februar.

Ved avstemming ble forsalget fra Trude Svenneby(Sp) tiltrådt med 4(3Sp, 1H) mot 3
stemmer.
Formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling er etter dette:
1. Endelig behandling av Kommunedelplan for vannmiljø 2012 - 2023 utsettes til februar.
2. Administrasjonen bes utrede konsekvensene av å sette tilkoblingsavgiften pr. bolig i de nye
rensedistriktene til 99 000 kroner inklusiv MVA målt i kroneverdi for år 2011.
3. Administrasjonen bes se på muligheten for å innhente anbud på felles kjøp av
minirenseanlegg og kostnad for installasjon av disse, samt legge fram anslag for hvilke
kostnader dette vil være på den enkelte abonnement i form av service- og tilsynsavgifter per
år om man velger en slik modell. Administrasjonen bes også vurdere kommunalt eier- og
driftsansvar for disse versus privat. Skoglund-rapporten ajourføres og kvalitetssikres basert på
oppdatert kunnskap.
4. Administrasjonen bes fremlegge forslag til regelverk for eiendommer med flere boliger på
samme gårds- og bruksnummer, samt en oversikt over hvor mange boenheter dette vil gjelde
og hvilke økonomiske konsekvenser denne særordningen vil ha for planen som helhet.
Administrasjonen bes også utrede hvor mange eiendommer som har liknede tett naboskap,
men som er på ulike gårds- og bruksnummer og som kan tenkes å påberope seg et krav til
likebehandling med boliger på ett og samme gårds- og bruksnummer.
5. Med utgangspunkt i handlingsplanens vedlegg 3, gis virksomhet for teknikk- og næring i
Trøgstad kommune i oppdrag å innhente anbud for kommunale avløpsledninger som
eventuelt skal graves i 2014, slik at noe av tallmaterialet i Skoglund-rapporten kan verifiseres.
Kommunestyret skal godkjenne prosjektet før arbeidene igangsettes.
6. En frivillig overgangsordning på 20 år fra monteringsdato for boliger som pr. dags dato har
installert godkjente renseløsninger innarbeides i planen.
7. Det gis ikke nye utslippstillatelser i kommunen før Kommunedelplan for vannmiljø 2012 –
2023 er ferdig behandlet i februar.

Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien(Sp)
Roar Skansen(Ap)
Tormod Karlsen(KrF)
Ole Marius Grønlien(Sp) fremmet følgende forslag:
Pkt. 5 og 7 i Formannskapets innstilling strykes.
Roar Skansen(Ap) fremmet følgende forslag:
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Teknikk og naturutvalgets innstilling vedtas.
Det ble først stemt over forslaget fra Ole Marius Grønlien(Sp).
Forslaget ble vedtatt med 15 mot 6(Ap) stemmer.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
1. Endelig behandling av Kommunedelplan for vannmiljø 2012 - 2023 utsettes til
februar.
2. Administrasjonen bes utrede konsekvensene av å sette tilkoblingsavgiften pr. bolig i

de nye rensedistriktene til 99 000 kroner inklusiv MVA målt i kroneverdi for år 2011.
3. Administrasjonen bes se på muligheten for å innhente anbud på felles kjøp av

minirenseanlegg og kostnad for installasjon av disse, samt legge fram anslag for
hvilke kostnader dette vil være på den enkelte abonnement i form av service- og
tilsynsavgifter per år om man velger en slik modell. Administrasjonen bes også
vurdere kommunalt eier- og driftsansvar for disse versus privat. Skoglund-rapporten
ajourføres og kvalitetssikres basert på oppdatert kunnskap.
4. Administrasjonen bes fremlegge forslag til regelverk for eiendommer med flere boliger

på samme gårds- og bruksnummer, samt en oversikt over hvor mange boenheter
dette vil gjelde og hvilke økonomiske konsekvenser denne særordningen vil ha for
planen som helhet. Administrasjonen bes også utrede hvor mange eiendommer som
har liknede tett naboskap, men som er på ulike gårds- og bruksnummer og som kan
tenkes å påberope seg et krav til likebehandling med boliger på ett og samme gårdsog bruksnummer.
5. En frivillig overgangsordning på 20 år fra monteringsdato for boliger som pr. dags

dato har installert godkjente renseløsninger innarbeides i planen.

79/11
KOMMUNAL PLANSTRATEGI
Rådmannens innstilling:
Arbeidet med kommunal planstrategi følger framdrift og opplegg slik skissert i
saksframlegget
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Kari Nilsen (Ap)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres. Enstemmig (7 st.)
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
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Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres (enstemmig)
Formannskapets innstilling:
Teknikk og naturutvalgets og Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt(7 st.).
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
Arbeidet med kommunal planstrategi følger framdrift og opplegg slik skissert i
saksframlegget

80/11
HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG NÆRMILJØ 2012/13
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2012/2013 som
vist nedenfor.
Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling, men vil påpeke behovet for fotgjengerfelt,
gang og sykkelsti og bedre belysning både i Båstad og Skjønhaug.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet ber om at det tas hensyn til lovverk om universell utforming.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Kari Nilsen (Ap)
Jarle Lindahn (FrP)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres. Enstemmig (7 st.)
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Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Kari Nilsen(Ap)
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2012/2013 som
vist nedenfor.
Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.

81/11
RESTAURERING AV HÆRA NATURRESERVAT
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret stiller seg bak planene om restaurering av Hæra naturreservat og støtter
søknad om tilskudd til gjennomføring av tiltakene i planen.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Tormod Karlsen (Krf)
Ole Marius Grønlien stilte spørsmål om han var inhabil i saken.
Ved avstemming stemte 4 (1Sp, 1H, 1Krf og 1 Frp) nei og 2 (2Ap) ja til dette spørsmål og
Grønlien oppfattes således ikke som inhabil i denne sak.
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres (enstemmig)
Kommunestyrets behandling:
Ole Marius Grønlien(Sp) fratrådte under behandling av saken.
Følgende representanter hadde ordet i saken:
Wenche Aaser Torp(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Bjørn Ekeberg(Sp)

Kommunestyrets vedtak:
Teknikk og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(20 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
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Kommunestyret stiller seg bak planene om restaurering av Hæra naturreservat og støtter
søknad om tilskudd til gjennomføring av tiltakene i planen.

82/11
HØRING - FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER
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.
Kommunestyrets vedtak:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
83/11
HØRING - FELLESSTRATEGI FOR GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN
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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”.
Kommunestyrets vedtak:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).

84/11
BUDSJETTJUSTERINGER PR. NOVEMBER 2011
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Rådmannens innstilling:
Budsjettjusteringene pr. november 2011 godkjennes slik de framkommer av saksframlegget.
Formannskapets innstilling:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).

85/11
LÆRERTETTHET I SKOLEN - HØRING
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommunestyre støtter vurderingene og uttalelsene fra KS behandling av
høringsnotatet.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling, men ønsker å påpeke at etter
ungdomsrådets mening, så er bruk av ufaglærte vikarer for høy ved ungdomsskolen. Vi
mener dette går ut over undervisningen.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet ønsker en lovfestet bestemmelse om lærertetthet i skolen.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres med 7 mot 3 stemmer.
Livsløpsutvalgets behandling:
Leder av skoleledernettverket, Trond A. Enger, orienterte.
Følgende representanter hadde ordet i saken:
Kari Nilsen(Ap)
Jarle Lindahn(FrP)
Unni Torsøe (KrF)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres. Enstemmig (7 st.)
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Grethe Lintho(Ap)
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Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Trøgstad kommunestyre støtter vurderingene og uttalelsene fra KS behandling av
høringsnotatet.

86/11
GJENNOMFØRING AV PÅLEGG ETTER BRANNTEKNISK TILSYN I KOMMUNALE
BYGG - EKSTRABEVILGNING
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.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Ingen hadde ordet i denne sak
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres (enstemmig)
Formannskapets innstilling:
Teknikk og naturutvalgets og Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt(7 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
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.

87/11
MILJØRETTET HELSEVERN INDRE ØSTFOLD IKS - OPPSIGELSE AV AVTALE
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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.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Tor-Anders Olsen(rådm.)
Formannskapets innstilling:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
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.

88/11
GRUNNLOVSJUBILEET 2014 - OPPNEVNING AV LOKAL KOMITÈ
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret oppretter en komite for 2014 jubileet.
2. Det velges tre representanter til komiteen
Valgkomiteens behandling:
Ole André Myhrvold(Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1:
Nytt pkt. 1: Kommunestyret oppretter en komite for 2014 jubileet med mandat for å skissere
og planlegge markering av grunnlovsjubileet i Trøgstad.
Tor Melvold(Ap) foreslo Anne Marie Lintho som medlem i komiteen.
Marianne Larsen(H) foreslo Christian Granli som medlem i komiteen.
Felles forslag på ordfører Ole André Myhrvold som medlem i komiteen.
Alle forslag ble enstemmig tiltrådt(8 st.)
Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteens enstemmige innstilling er etter dette:
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1. Kommunestyret oppretter en komite for 2014 jubileet med mandat for å skissere og
planlegge markering av grunnlovsjubileet i Trøgstad.
2. Følgende tre medlemmer velges til komiteen:
Anne Marie Lintho
Christian Granli
Ole André Myhrvold
Kommunestyrets vedtak:
Valgkomiteen forslag enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Kommunestyret oppretter en komite for 2014 jubileet med mandat for å skissere og
planlegge markering av grunnlovsjubileet i Trøgstad.
2. Følgende tre medlemmer velges til komiteen:
Anne Marie Lintho
Christian Granli
Ole André Myhrvold

89/11
OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR
PERIODEN 2011 - 2015
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
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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.
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
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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.
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:

Valgkomiteens behandling:
Valgkomiteens medlemmer kom med forslag og kom fram til enighet om alle de foreslåtte
kandidater.
Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen har følgende enstemmige(8 st.) innstilling:
Trøgstad Sparebanks representantskap
Faste representanter:
Randi Steffensen (Sp)
Mathias Lekanger(H)
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Nina Britt Gundersen Holm (Ap)

Vararepresentanter:
1. vara: Ellen Raknerud(Sp)
2. vara: Tormod Jensen(Sp)
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Fast byggekomite
Faste representanter:
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Oddbjørn Bolstad(H)
Roar Skansen(Ap)

Vararepresentanter:
1. vara: Kjell Grav(Sp)
2. vara: Petter-Ole Kirkeby(Sp)
3. vara: Marianne Larsen(H)

1. vararepresentant skal innkalles til alle møter i komiteen.
Viltnemnd
Det velges 3 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge fra politisk partier, og 2
medlemmer med personlige varamedlemmer fra næringsorganisasjonene.
Faste representanter:
Torbjørn Tveter(Ap)
Henning Holtet(Sp)
Kjetil Risbråthe(FrP)
Trøgstad Bondelag
Smaalenene skogeierlag

Vararepresentanter:
1. vara: Karl Tore Sørby(Sp)
2. vara: Ole Marius Lundblad(H)
3. vara: Kai Skamo(Ap)
Trøgstad Bondelag
Smaalenene skogeierlag

Næringsorganisasjonene bes om å utnevne kvinner av hensyn til krav om likestilling i
politiske råd og utvalg.
Heimevernsnemnd
Politistasjonssjefen ønsker at de 6 Indre Østfoldkommunene som hører til Follo politidistrikt
blir enige om 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til HV-nemnda.
Tor Melvold(Ap) foreslås som representant fra Trøgstad kommune.
Overformyndere
Faste representanter:
Torstein Riiser(KrF), forretningsfører
Ellen Løchen Børresen(Sp)

Vararepresentanter:
1. vara : Anne Marie Lintho(Ap)
2. vara: Anne Grethe Ness(Sp)

Forliksrådet
Trolig omorganisering fra 1.1.2013. I påvente av vedtak i saken forlenges perioden til
nåværende utvalg fram til 1.1.2013.
Utvalget består av:
Faste representanter:
Arild Nordlie(KrF), leder
Grethe Lintho(Ap)
Sissel Iren Kreppen(FrP)

Vararepresentanter:
1. vara: Anne Grethe Ness(Sp)
2. vara: Gunnar Gruer(FrP)
3. vara: Marianne Larsen(H)

Museumsstyret
Fast representant:

Anne Marie Lintho(Ap)
Konfliktrådet

Vararepresentant:
Vara: Petter-Ole Kirkeby(Sp)
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Representant til oppnevningsutvalget:
Fast representant:
Stian Ruud Skaugen(Sp)

Barnas representant
Fast representant:
Hilde Dahl

Kirkelig Fellesråd – kommunens representant
Fast representant:

Marianne Larsen(H)

Vararepresentant:
Vara: Hilde Sørby Haakaas(Sp)

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.
Klagenemnd etter kommunehelsetjenesteloven
Faste representanter:
Tor Melvold(Ap)
Christian Granli(H)
Martha Hersleth Holsen(Sp)

Vararepresentanter:
1. vara: Sissel Iren Kreppen(FrP)
2. vara: Trude Svenneby(Sp)

Vararepresentant til Formannskapet
Ny vararepresentant til Formannskapet i stedet for Petter-Ole Kirkeby.
Vararepresentant:

Tormod Karlsen(KrF)

Kommunestyrets behandling:
Det ble stemt over hvert enkelt av valgkomiteens forslag til representanter og
vararepresentanter i nemnder, råd og utvalg.
Alle valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt(21 st.).

Kommunestyrets vedtak:
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Kommunestyrets vedtak er da:
Trøgstad Sparebanks representantskap
Faste representanter:
Randi Steffensen (Sp)
Mathias Lekanger(H)
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Nina Britt Gundersen Holm (Ap)

Vararepresentanter:
1. vara: Ellen Raknerud(Sp)
2. vara: Tormod Jensen(Sp)

Fast byggekomite
Faste representanter:
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Oddbjørn Bolstad(H)
Roar Skansen(Ap)

Vararepresentanter:
1. vara: Kjell Grav(Sp)
2. vara: Petter-Ole Kirkeby(Sp)
3. vara: Marianne Larsen(H)

1. vararepresentant skal innkalles til alle møter i komiteen.
Viltnemnd
Det velges 3 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge fra politisk partier, og 2
medlemmer med personlige varamedlemmer fra næringsorganisasjonene.
Faste representanter:
Torbjørn Tveter(Ap)
Henning Holtet(Sp)
Kjetil Risbråthe(FrP)
Trøgstad Bondelag
Smaalenene skogeierlag

Vararepresentanter:
1. vara: Karl Tore Sørby(Sp)
2. vara: Ole Marius Lundblad(H)
3. vara: Kai Skamo(Ap)
Trøgstad Bondelag
Smaalenene skogeierlag

Næringsorganisasjonene bes om å utnevne kvinner av hensyn til krav om likestilling i
politiske råd og utvalg.
Heimevernsnemnd
Politistasjonssjefen ønsker at de 6 Indre Østfoldkommunene som hører til Follo politidistrikt
blir enige om 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til HV-nemnda.
Tor Melvold(Ap) foreslås som representant fra Trøgstad kommune.
Overformyndere
Faste representanter:
Torstein Riiser(KrF), forretningsfører
Ellen Løchen Børresen(Sp)

Vararepresentanter:
1. vara : Anne Marie Lintho(Ap)
2. vara: Anne Grethe Ness(Sp)

Forliksrådet
Trolig omorganisering fra 1.1.2013. I påvente av vedtak i saken forlenges perioden til
nåværende utvalg fram til 1.1.2013.
Utvalget består av:
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Faste representanter:
Arild Nordlie(KrF), leder
Grethe Lintho(Ap)
Sissel Iren Kreppen(FrP)

Vararepresentanter:
1. vara: Anne Grethe Ness(Sp)
2. vara: Gunnar Gruer(FrP)
3. vara: Marianne Larsen(H)

Museumsstyret
Fast representant:

Anne Marie Lintho(Ap)

Vararepresentant:
Vara: Petter-Ole Kirkeby(Sp)

Konfliktrådet
Representant til oppnevningsutvalget:
Fast representant:
Stian Ruud Skaugen(Sp)

Barnas representant
Fast representant:
Hilde Dahl

Kirkelig Fellesråd – kommunens representant
Fast representant:

Marianne Larsen(H)

Vararepresentant:
Vara: Hilde Sørby Haakaas(Sp)

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.
Klagenemnd etter kommunehelsetjenesteloven
Faste representanter:
Tor Melvold(Ap)
Christian Granli(H)
Martha Hersleth Holsen(Sp)

Vararepresentanter:
1. vara: Sissel Iren Kreppen(FrP)
2. vara: Trude Svenneby(Sp)

Vararepresentant til Formannskapet
Ny vararepresentant til Formannskapet i stedet for Petter-Ole Kirkeby.
Vararepresentant:

Tormod Karlsen(KrF)
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90/11
INTERPELLASJON FRA TRØGSTAD HØYRE - EN "PAPIRFRI" TRØGSTAD KOMMUNE
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
Ordførerens svar :
Ordføreren støter opp om intensjon i interpellasjonen fra Trøgstad Høyre, og kan forsikre
kommunestyret om at Trøgstad kommune allerede er svært bevisst sin papirbruk.
Fra administrasjonens side har det over noe tid vært jobbet med å finne en god elektronisk
løsning for sakspapirer til politisk nivå. Blant annet har administrasjonen vært i kontakt med
både Askim og Skiptvet som begge kjøpt iPad-er til sine folkevalgte. Ingen av løsningene er
implementert skikkelig ennå, så det er vanskelig å hente erfaring på hvordan de fungerer i
praksis så langt. Askim kommune har valgt en løsning som har medført oppgradering av
programvare for å kunne bruke løsningen optimalt, mens Skiptvet har en forenklet løsning.
For Trøgstads vedkommende vil man kunne iverksette en forenklet løsning som i Skiptvet
relativt raskt. Velger man samme løsning som i Askim er man derimot avhengig av
oppgradering av programvaren. Det er uavhengig av dette for Trøgstads del planlagt
oppgradering av programvare i løpet av 2012-13. Ordføreren er derfor av den oppfatning at
vi inntil vi har noe mer erfaringer fra bruken og brukervennligheten i Askim og Skiptvet
avventer gjennomføring og valg av løsning.
Administrasjonen har også sett på mengden saker som sendes ut, og har den siste tiden
redusert omfanget noe. En er likevel avhengig av at de som trenger papirene får disse. En
del av utfordringen har bestått i at vi ikke har funnet en rasjonell løsning for å gjøre
vedleggene til sakspapirene elektroniske. Det er primærårsaken til at man ikke har tilbudt
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sakspapirene sendt ut via pdf på e-post. De kommunestyrerepresentantene som likevel
ønsker sakspapirer på e-post kan gi beskjed om dette på Servicetorget, men de må da selv
sørge for å komme innom for å hente vedleggene, som for eksempel tilsynsrapporter, planer
og lignende da disse i dag som oftest ikke finnes elektronisk.
Ordførerens innstilling:
1) Trøgstad kommune fortsetter arbeidet med å redusere papirmengden i alle
virksomheter
2) Trøgstad kommune har som mål å innføre elektroniske løsning for sakspapirer til de
folkevalgte i løpet av 2012.
3) Administrasjonen innhenter erfaringsgrunnlag fra Skiptvet kommune, Askim
kommune og eventuelt andre kommuner før de legger fram forslag til sak for
Kommunestyret.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Marianne Larsen(H)
Ole André Myhrvold(ordf.)
Kommunestyrets vedtak:
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)

91/11
REFERATSAKER
1. Søknad om friere kommunal skatteøre
Brev fra KRD ble referert. Ole Marius Grønlien (Sp) hadde ordet i saken.
2. Rapport om SLT-arbeidet i Trøgstad kommune 2010/11
3. Grunngitt spørsmål til ordfører Ole André Myhrvold
Frafall i videregående skole
Frafall i videregående skole er et av de virkelig viktige samfunnsproblemene å få løst i tida
framover. Det er viktig for de enkeltes muligheter til å skape seg gode liv, og viktig for
samfunnets behov for kompetanse og kunnskap. I 2025 vil arbeidslivet kun ha behov for 3,5
prosent ufaglært arbeidskraft. Vi vet at de som faller ut av videregående opplæring vil ha
mye større risiko for å falle ut av arbeidslivet, få rusproblemer og falle inn i kriminalitet, slite
ved omstillinger, samt ha større sannsynlighet for dårligere helse. Nesten alle unge som
mottar uføretrygd har falt fra under den videregående opplæringen.
Østfold fylkeskommune har gjennom flere år satset på arbeidet med å motvirke frafallet.
Gjennom et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommuner med videregående skole, har
nå alle de videregående skolene i Østfold bortsett fra Mysen og Askim vgs skole, ansatt
sosialfaglig personell med oppgave å jobbe direkte mot elever som står i fare for å falle fra.
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Frafall i den videregående skolen viser seg å gå ned der sosialfaglig ansatte direkte ”tar tak” i
disse elevene. Indre Østfold kommunene har ikke klart å enes om en slik ordning selv om
Fylkeskommunene dekker det halve av utgiftene til slike stillinger. Med 10 kommuner i Indre
Østfold ville et samarbeid om slike stillinger koste lite for den enkelte kommune, men gi store
gevinster både for den enkelte og for samfunnet.
I rusopptrappingsplanen til regjeringen legges det opp til å gjennomføre prosjekter for å
finne gode arbeidsformer innen rusfeltet. Gode forebyggende tiltak har sterkt fokus. Det er
Fylkesmannen som deler ut prosjektmidler etter søknader fra kommunene. Trøgstad
kommune har vist stort initiativ og kreativitet i å finne gode arbeidsformer, og av alle
kommunene i Østfold fikk Trøgstad tildelt flest prosjektmidler i 2011.
Indre Østfold kommunene ble oppfordret til å søke Fylkesmannen om prosjektmidler til
stillinger i våre videregående skoler som et forebyggende tiltak mot rus. Oppfordringen kom
svært kort tid før søknadsfristen for 2011 gikk ut, men Trøgstad Ap fanget opp dette. Derfor
ble første skritt å få sendt søknaden innen tidsfristen. Sammen med skolefaglig rådgiver ble
søknaden med tittelen ”INTERKOMMUNALT RUSARBEID Arbeid mot frafall i videregående
skole = tidlig intervensjon i rusarbeidet” utarbeidet og sendt med ønske om prosjektmidler til
en hel stilling. Det ville utløse penger fra Fylkeskommunen til en stilling til. Dermed kunne
Mysen og Askim vgs. få en stilling hver til å arbeide direkte mot frafall. Hvis positivt svar, ville
neste skritt være å samarbeide med de øvrige Indre Østfold kommunene om organiseringen
og ansettelse av personell. Stillinger som skolene har etterspurt.
Dessverre ble søknaden liggende i postmottak hos Fylkesmannen, og kom ikke med i
vurderingen ved tildelingen av årets prosjektmidler. Dette har Fylkesmannen sterkt beklaget
da søknaden var velbegrunnet og dekket ønske om å tildele midler til interkommunale
samarbeidsprosjekter. Trøgstad ble bedt om å sende inn søknaden på nytt i 2012.
Kopi av søknaden ligger hos skolefaglig rådgiver.

Spørsmål:
Ser ordfører viktigheten av å tilsette personell som skal arbeide direkte mot frafall på Mysen
og Askim vgs hvor flertallet av våre elever går? Og vil ordfører sørge for at søknaden om
prosjektmidler til Fylkesmannen på nytt blir sendt innen søknadsfristen 1.2.12?
Grethe Lintho
Trøgstad Ap

Ordførerens svar:
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Trøgstad kommune
Ordføreren er i utgangspunkt positivt innstillingene til begge spørsmålene fra representanten
Grethe Lintho.
Utfordringen med frafall i videregående skole er svært viktig, og problemstillingen står
allerede står høyt på manges dagsorden. Å få på plass personale som kan arbeide direkte
mot dette i de videregående skolene i Indre Østfold vil være et godt bidrag til dette arbeidet.
Det betinger likevel interkommunal velvilje blant de andre Indre Østfold-kommunene, og jeg
vil ta opp dette i passende fora slik at vi får avklart grunnlaget for en søknad.
Søknaden om rusforebyggende midler ble dessverre ikke behandlet i fjor. Grethe Lintho har
beskrevet hva som skjedde og at resultatet ble at søknaden ikke ble vurdert i 2011. Behovet
er fortsatt til stede i samme grad som tidligere. En slik sosialpedagogisk innsats i
videregående skole har hatt god effekt i andre deler av Østfold. Vi er den eneste regionen
som står uten denne tjenesten pr. i dag.
Fylkesmannen har gitt utrykk for at de ønsker en søknad fra Trøgstad kommune i 2012. De
lover da å sikre at de tar den med i sin vurdering når de skal behandle alle søknadene i
Østfold. Trøgstad kommune har for øvrig fått positiv tilbakemelding på innholdet i søknaden
for 2011 fra fylkeskommunen og saksbehandleren hos fylkesmannen.
I søknaden legger Trøgstad kommune opp til at dette skal være et interkommunalt
samarbeid. Det vil si at de som tilsettes skal ha fokus på ungdom fra alle de samarbeidende
kommunene, ikke bare Trøgstad. For å tilrettelegge for dette må kommunen drøfte
prosjektet med nabokommunene, de som sogner til våre to videregående skoler. Hvis
søknaden blir godkjent og midlere blir tilført oss, må vi ha en plan for hvordan vi går fram for
å få satt arbeidet i gang. Trøgstad kommune kan da bli den kommunen som har det formelle
arbeidsgiveransvaret for disse medarbeiderne.
Arbeidet med å tilrettelegge for å etablere dette samarbeidet og få avtale med de
videregående skolene kan starte raskt. En del forarbeid kan starte så fort som mulig hvis det
er enighet om at vi skal sende en slik søknad. Ordføreren vil ta initiativ til å løfte
problemstillingen i de interkommunale fora der dette er naturlig.

Side 50 av 50

