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********
Ved møtestart opplyste ordfører at Ole Marius Grønlien(Sp) og Petter-Ole Kirkeby(Sp)
erklærte seg inhabile i henholdsvis sak 32/12 og 44/12. Kjell Grav(Sp) møtte i deres sted i
disse to sakene.
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28/12
VALG AV LAGRETTSMEDLEMMER, MEDDOMMERE, JORDSKIFTEDOMMERE
OG FORSLAG PÅ SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013
TIL 31. DESEMBER 2016
Rådmannens innstilling:
I tråd med Valgkomiteens innstilling velger Trøgstad kommune følgende
lagrettemeddommere, meddommere, jordskiftemeddommere og skjønnsmenn for perioden
01.01.2013 - 31.12.2016:
Skjønnsmedlemmer
Navn
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Halvorsen Foss, Jan Erik
Høntorp, Trond
Raknerud, Ellen B. Vinnes
Skogstad, Steinar
Saakvitne, Ragnhild
Tveter, Torbjørn

Adresse:
Sluppenveien 8, 1860 Trøgstad
Øiestadveien 67, 1860 Trøgstad
Åserveien 71, 1860 Trøgstad
Riiserveien 277, 1850 Mysen
Henningsmoenkroken 53, 1859 Slitu
Festningsåsen 34, 1860 Trøgstad

Jordskiftedommere
Navn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kirkeby, Petter Ole
Karlsen, Tormod
Bjørnstad, Bjørn
Hansen, Reidun
Krogstad, Anne Grethe
Lundsrud, Bente
Sola, Einar
Aandstad, Tor
Torp, Wenche I. Aaser
Ness, Johan Ragnar

Adresse:
Kirkebyveien 27, 1866 Båstad
Vetheveien 146, 1866 Båstad
Åsland 11, 1860 Trøgstad
Løkenveien 190, 1860 Trøgstad
Lunderveien 11, 1866 Båstad
Åssiden 145, 1860 Trøgstad
Åsland 14, 1860 Trøgstad
Sluppenveien 354, 1860 Trøgstad
Åserveien 242, 1860 Trøgstad
Dillevikveien 229, 1860 Trøgstad

Lagrettemedlemmer / meddommere til Lagmannsretten
Navn – kvinner
1. Enger, Berit Amundsen
2. Skansen, Christine
Aannerud
3. Haugen, Inger-Lise Kåen
4. Skaugen, Lene Grimstad
Navn – menn
5. Kvernenes, Malvin
6. Granli,Christian
7. Christensen, Axel
8. Authen, Paul Aksel

Adresse:
Askimveien 404, 1860 Trøgstad
Torpveien 132, 1866 Båstad
Postboks 67, 1861 Trøgstad
Hølandsveien 345, 1860 Trøgstad
Adresse:
Raknerudveien 64 1860 Trøgstad
Kirkeng 20, 1860 Trøgstad
Vassbygda 141, 1866 Båstad
Veibyveien 271, 1866 Båstad
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Meddommere til Tingretten
Navn – kvinner
1. Herland, Kari E. Raanæs
2. Ekeberg, Bodil
3. Johansen, Torill Minge
4. Kirkeng, Jorunn
5. Kristoffersen, Monika
6. Langseter, Liv
7. Mellegaard, Grete
8. Natrud, Torill Marie
9. Ovrum, Trude Langenes
10. Skamo, Anne Mina
11. Saakvitne, Ragnhild
12. Nordlie, Marianne
13. Aarstad, Liv Kristin
14. Holsen, Martha S. Hersleth
15. Haakaas, Hilde Sørby
16. Bleie, Marion
17. Kreppen, Sissel Iren
18. Larsen, Mariann
19. Svenneby, Trude Johanne

Adresse:
Sandsveien 76, 1860 Trøgstad
Skramrudåsen 41 A, 1860 Trøgstad
Ultvedtveien 86, 1859 Slitu
Mørkfossveien 13, 1860 Trøgstad
Dillevikveien 424, 1860 Trøgstad
Havnåsveien 690, 1850 Mysen
Riiserveien 29, 1860 Trøgstad
Lundbergveien 3, 1866 Båstad
Vassbygda 145, 1866 Båstad
Delingsrudveien 37, 1850 Mysen
Henningsmoenkroken 53, 1859 Slitu
Boks 143, 1861 Trøgstad
Bingenveien 455, 1860 Trøgstad
Havnåsveien 466, 1850 Mysen
Haakaasveien 72, 1866 Båstad
Kirkebyveien 7, 1866 Båstad
Åssiden 38, 1860 Trøgstad
Båstadveien 1315, 1866 Båstad
Tuenveien 21, 1860 Trøgstad

Navn – menn
20. Børresen, Børre
21. Ekeberg, Bjørn
22. Frøshaug, Ståle
23. Gangnes, Terje
24. Hauer, Øyvind
25. Johansen, Einar
26. Karlsen, Tormod
27. Langstad, Sten Erik
28. Larsen, Leif
29. Olsen, Hans Ludvik
30. Opsahl, Bjørn
31. Riiser, Torstein
32. Ringstad, Hans Petter
33. Sola, Einar
34. Thorud, Ole
35. Aandstad, Øivind
36. Dahl, Ole Johannes
37. Svenneby, Tord
38. Skaugen, Stian Ruud

Adresse:
Skramrudåsen 35, 1860 Trøgstad
Skramrudåsen 56, 1860 Trøgstad
Skramrudåsen 17, 1860 Trøgstad
Mørkfossveien 139, 1860 Trøgstad
Vassbygda 301, 1866 Båstad
Båstadveien 392, 1866 Båstad
Vetheveien 146, 1866 Båstad
Løkenveien 58, 1860 Trøgstad
Slituveien 38, 1860 Trøgstad
Bingenveien 455, 1860 Trøgstad
Torpveien 26, 1866 Båstad
Riiserveien 170, 1860 Trøgstad
Sentvedtveien 252, 1866 Båstad
Åsland 14, 1860 Trøgstad
Åsland 5, 1860 Trøgstad
Sluppenveien 384, 1860 Trøgstad
Krogstadveien 400, 1850 Mysen
Tuenveien 21, 1860 Trøgstad
Hølandsveien 345, 1860 Trøgstad

Kommunestyrets vedtak:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
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29/12
VALG AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEM TIL INDRE ØSTFOLD RENOVASJON
Rådmannens innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Valgkomiteens behandling:
Anne Marie Lintho(Ap) fremmet følgende forslag:
Nytt representantskapsmedlem; Tor Melvold(Ap)
Nytt varamedlem til representantskapet; Venke Gangnes(Ap)
Valgkomiteens innstilling:
Forslaget fra Anne Marie Lintho(Ap) ble enstemmig tiltrådt(8 st.).
Nytt representantskapsmedlem; Tor Melvold(Ap)
Nytt varamedlem til representantskapet; Venke Gangnes(Ap)
Kommunestyrets vedtak:
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Nytt representantskapsmedlem; Tor Melvold(Ap)
Nytt varamedlem til representantskapet; Venke Gangnes(Ap)

30/12
SØKNAD FRA ESPEN EIKAAS SYLJUÅSEN OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
Rådmannens innstilling:
1. Espen Eikaas Syljuåsen innvilges fritak fra alle politiske verv ut
kommunestyreperioden 2011-2016
2. I henhold til kommunelovens § 16 rykker Bjørn Ekeberg opp som første varamedlem
for Senterpartiet til kommunestyret.
3. Valg av ny representant og evt. vararepresentant til Livsløpsutvalget legges fram
uten innstilling på kandidat(er).
Valgkomiteens behandling:
Trude Svenneby(Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:
Ny representant i Livsløpsutvalget: Bjørn Ekeberg(Sp)
Ny 1. vararepresentant i Livsløpsutvalget: Tone Evenby(Sp)
Ny 3. vararepresentant i Livsløpsutvalget; Kristin Strengen Larsen(Sp)
Forslaget ble enstemmig tiltrådt(8 st.)
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Valgkomiteens innstilling:
Nytt punkt 3:
Ny representant i Livsløpsutvalget: Bjørn Ekeberg(Sp)
Ny 1. vararepresentant i Livsløpsutvalget: Tone Evenby(Sp)
Ny 3. vararepresentant i Livsløpsutvalget; Kristin Strengen Larsen(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Ny representant i Livsløpsutvalget: Bjørn Ekeberg(Sp)
Ny 1. vararepresentant i Livsløpsutvalget: Tone Evenby(Sp)
Ny 3. vararepresentant i Livsløpsutvalget; Kristin Strengen Larsen(Sp)

31/12
KOMMUNESAMARBEID OG SAMARBEIDSFORMER I INDRE ØSTFOLD
Ordførerens innstilling:
Søknad fra Trøgstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Marker kommuner om skjønnsmidler til
fornyingsprosjekter i kommunene for 2012 godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Søknad fra Trøgstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Marker kommuner om skjønnsmidler til
fornyingsprosjekter i kommunene for 2012 godkjennes.
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32/12
KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN
Rådmannens innstilling:
1. Fremlagte planforslag for kommunedelplan Slitu- Momarken sendes ut på høring.
2. Trøgstad kommune og Eidsberg kommune anbefaler alt. 3 for avgrensning av
masseuttakene.
3. Høringsfristen settes til 15.oktober 2012.
Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Ole Marius Grønlien (Sp) ba om å få sin habilitet vurdert av utvalget på grunn av at hans
mor eier en eiendom i planområdet.
Utvalgets leder foreslo at Grønlien var å anse som inhabil og fikk utvalgets tilslutning til
dette.
Følgende hadde ordet i saken:
Wenche Aaser Torp (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Tor Anders Olsen (Rådmann)
Roar Skansen (Ap)
Marit Haakaas (Saksbehandler)
Wenche Aaser Torp (Sp) fremmet forslag på følgende tilleggspunkter til rådmannens
innstilling:
4. Til høringen ber man administrasjonen om å legge fram et alternativ der man setter
kotedybden nærmere grunnvannsspeilet (lavere enn kote 150) for å få en best mulig
utnyttelse av grusressursene.
5. Til høringen ber man administrasjonen legge fram er alternativ med konsekvenser av
flytting av Rv 128 (gamle E18) sør for ryggen slik at man bedre kan forvalte
ressursene som ligger under denne.
Ved avstemningen ble det først stemt over forsalget fra Wenche Aaser Torp (SP)
Forslaget ble enstemmig vedtatt (6 stemmer).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
1. Fremlagte planforslag for kommunedelplan Slitu- Momarken sendes ut på høring.
2. Trøgstad kommune og Eidsberg kommune anbefaler alt. 3 for avgrensning av
masseuttakene.
3. Høringsfristen settes til 15.oktober 2012.
4. Til høringen ber man administrasjonen om å legge fram et alternativ der man setter
kotedybden nærmere grunnvannsspeilet (lavere enn kote 150) for å få en best mulig
utnyttelse av grusressursene.
5. Til høringen ber man administrasjonen legge fram er alternativ med konsekvenser av
flytting av Rv 128 (gamle E18) sør for ryggen slik at man bedre kan forvalte
ressursene som ligger under denne.
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Formannskapets innstilling:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt(7 st)
Kommunestyrets behandling:
Ole Marius Grønlien(Sp) fratrådte under saken, og Kjell Grav(Sp) tiltrådte i hans sted.
Følgende hadde ordet i saken:
Wenche Aaser Torp(Sp)
Rådmann Tor-Anders Olsen
Kommunestyrets vedtak:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Fremlagte planforslag for kommunedelplan Slitu- Momarken sendes ut på høring.
2. Trøgstad kommune og Eidsberg kommune anbefaler alt. 3 for avgrensning av
masseuttakene.
3. Høringsfristen settes til 15.oktober 2012.
4. Til høringen ber man administrasjonen om å legge fram et alternativ der man setter
kotedybden nærmere grunnvannsspeilet (lavere enn kote 150) for å få en best mulig
utnyttelse av grusressursene.
5. Til høringen ber man administrasjonen legge fram er alternativ med konsekvenser av
flytting av Rv 128 (gamle E18) sør for ryggen slik at man bedre kan forvalte
ressursene som ligger under denne.

33/12
HØRING - JERNBANEVERKET; STASJONSTRUKTURPROSJEKTET ØSTFOLDBANEN ØSTRE LINJE
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune støtter Jernbaneverkets forslag til ny stasjonsstruktur på Østre
linje.
2. Ny stasjonsstruktur forutsetter nødvendig satsing på de gjenværende stasjoner og
god tilgjengelighet for pendlere.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet tar saken til etterretning.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
God tilgjengelighet for pendlere gjennom styrking av busstilbudet i stasjonenes omland.
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Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold(ordf.)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Ordfører Ole André Myhrvold fremmet følgende forslag:
1. Trøgstad kommune støtter Regionrådets vedtak i saken, hvor de går inn for å
opprettholde stasjonene til dispensasjonen er utløpt.
2. Trøgstad kommune forutsetter at Jernbaneverket tar kostnadene ved å
utvide/utbedre parkeringsplassene ved Mysen og Askim stasjon.
Kommunestyrets vedtak:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Trøgstad kommune støtter Regionrådets vedtak i saken, hvor de går inn for å
opprettholde stasjonene til dispensasjonen er utløpt.
2. Trøgstad kommune forutsetter at Jernbaneverket tar kostnadene ved å
utvide/utbedre parkeringsplassene ved Mysen og Askim stasjon.

34/12
SØKNAD OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 2012-2016
Rådmannens innstilling:
Med utgangspunkt i foreliggende bevillingssøknader gis følgende bevillinger i henhold til
alkoholloven for perioden 01.07.12 - 30.06.16:
1. Det gis bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk med lavere
alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent til følgende dagligvareforretninger:
Bevillingssøk.

Åpningstid:

Kiwi 532 - Trøgstad

Hverdager 0700-2300
Lørdager 0900-2100
Hverdager 0800-2200
Lørdager 0900-2000
Hverdager 0900-2100
Lørdager 0900-2000

Bunnpris Båstad
Bunnpris Trøgstad

Ønsket salgsskjenketid
Hverdager 0800-2000
Lørdager 0900-1800
Hverdager 0900-2000
Lørdager 0900-1800
Hverdager 0900-2000
Lørdager 0900-1800

Rådmannens
forslag
Hverd. 0800-2000
Lørdager 0900-1800
Hverd. 0900-2000
Lørdager 0900-1800
Hverd. 0900-2000
Lørdager 0900-1800

Salg og utlevering av øl og annen alkoholholdig drikk forbudt etter kl. 2000 på
hverdager og etter kl. 1800 på dager før søn- og helligdager (unntatt dagen før Kr.
Himmelfartsdag).
Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 blir:
Hverdager
Kl. 20.00
Lørdager
Kl. 18.00
Onsdag før skjærtorsdag
Kl. 18.00
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Påskeaften
30.april(dag før 1.mai)
16.mai (dag før 17.mai)
Onsdag før Kristi
Himmelfartsdag
Pinseaften
Julaften
Nyttårsaften

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

16.00
20.00
20.00
20.00

Kl. 16.00
Kl. 16.00
Kl. 18.00

Det gis ikke anledning til salg av øl på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på
stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og
folkeavstemming vedtatt ved lov.

Det gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk til følgende serveringssteder:
Bevillingssøk.

Åpningstid:

Ønsket
skjenketid

Rådmannens
forslag

Uteareal

Inne- øl og vin :
Mandag-torsdag
1300-2200
Fredag-lørdag
1300-2300
Søn/helligdag
1300-2200

Lukningstid
settes til kl. 0230
alle dager

Avgrenset platå ved
inngangen ca 20m2

Skjenking av øl, vin og brennevin:

Pizza Pizza
Arsalan

Mandag-torsdag
1300-2200
Fredag-lørdag
1300-2300
Søn/helligdag
1300-2200

Ute- øl og vin :
Mandag-torsdag
1300-2200
Fredag-lørdag
1300-2300
Søn/helligdag
1300-2200

Smia Pub kafe
og catering as

Mandag-torsdag
0700-0230
Fredag-lørdag
0700-0230
Søn/helligdag
0700-0230
Ønsker åpningstid
0700-0300 alle
dager

Inne - øl,vin:
Mandag-torsdag
0700-0300
Fredag-lørdag
0700-0300

Søn/helligdag
0700-0300
Ute - øl,vin:
Mandag-torsdag
0700-0300
Fredag-lørdag
0700-0300
Søn/helligdag
0700-0300

Skjenketid:
Inne- øl, vin:
Mandag-torsdag
1300-2200
Fredag-lørdag
1300-2300
Søn/helligdag
1300-2200
Ute - øl, vin:
Mandag-torsdag
1300-2200
Fredag-lørdag
1300-2300
Søn/helligdag
1300-2200
Lukningstid
settes til kl. 0230
alle dager
Skjenketid:
Inne - øl,vin:
Mandag-torsdag
0800-0200
Fredag-lørdag
0800-0200
Søn/helligdag
0800-0200
Ute - øl,vin:
Mandag-torsdag
0800-2400
Fredag-lørdag
0800-2400

Terrasse med atkomst
fra siden. Arealet
mellom Smia og Banken
frem til trapp ned til
torget og til avmerket
område ved terrasse ca 100m2
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Bevillingssøk.

Bakker
Gjestegård

Båstad
servicesenter AS

Åpningstid:

Alle dager 0800 0300

Man-torsdag 06000200
Fre-lørdag 06000200
Søn/helligdag
0900-0200

Ønsket
skjenketid
Inne – brennevin:
Mandag-torsdag
1200-0300
Fredag-lørdag
1200-0300
Søn/helligdag
1200-0300
Ute – brennevin:
Mandag-torsdag
1200-0300
Fredag-lørdag
1200-0300
Søn/helligdag
1200-0300

Ønsker skjenking
innenfor
kommunens
maksimaltid,
henviser til søknad
fra oktober
Inne – øl, vin:
Alle dager 0800 –
0230
Inne – brennevin:
Alle dager 1300 –
0230
Ute – øl, vin:
Alle dager 0800 –
0230
Ute – brennevin:
Alle dager 1300 –
0230
Ikke angitt ønsker
skjenking innen
kommunens
maksimaltid

Rådmannens
forslag
Søn/helligdag
0800-2400
Inne –
brennevin:
Mandag-torsdag
1300-0200
Fredag-lørdag
1300-0200
Søn/helligdag
1300-0200
Ute – brennevin:
Mandag-torsdag
1300-2400
Fredag-lørdag
1300-2400
Søn/helligdag
1300-2400
Lukningstid
settes til kl. 0230
alle dager
Skjenketid:
Inne – øl, vin:
Alle dager 0800 –
0200
Inne –
brennevin:
Alle dager 1300 –
0200

Uteareal

Kun på inngjerdet
område rundt Karistua
og i Årestua i skogen

Ute – øl, vin:
Alle dager 0800 –
0200
Ute – brennevin:
Alle dager 1300 –
0200
Lukningstid
settes til kl. 0230
alle dager.
Inne – øl,vin:
Man-torsdag 08000200
Fre-lørdag 08000200
Søn/helligdag
0900-0200

Utendørs terrasse på
bekkeplan, med
atkomst fra
parkeringsplass/inngang
pub. Området er atskilt
med rekkverk på to
sider, samt motellvegg
og pubvegg på
resterende to sider.

Inne –
brennevin:
Man-torsdag 13000200
Fre-lørdag 13000200
Søn/helligdag
1300-0200
Ute – øl,vin:
Man-torsdag 0800-
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Bevillingssøk.

Åpningstid:

Ønsket
skjenketid

Rådmannens
forslag
2400
Fre-lørdag 08002400
Søn/helligdag
0900-2400

Uteareal

Ute – brennevin:
Man-torsdag 13002400
Fre-lørdag 13002400
Søn/helligdag
1300-2400
Hvilebrakka og
Fløterhakan

Hvilebrakka 09000230
Fløterhakan 12002330

Hvilebrakka
Inne – øl,vin, alle
dager:
0900-0200
Innebrennevin,alle
dager
1300-02.00
Fløterhakan
Inne øl,vin, alle
dager
1200-2300

Lukningstid
settes til kl. 0230
alle dager.
Inne – øl,vin alle
dager:
Hvilebrakka 09000200
Fløterhakan 12002300

Ute – øl,vin alle
dager:
Hvilebrakka 09000200
Ute-brennevin alle
dager 1300-0200
Fløterhakan øl,vin
1200-2300

Hvilebrakka 13000200

Ved Fløterhakan
avgrenset innhegning.
Ved Hvilebrakka
veranda med inngang
innenfra.

Innebrennevin alle
dager:

Ute – øl,vin alle
dager:
Hvilebrakka 09000200
Fløterhakan 12002300
Ute – brennevin
alle dager:
Hvilebrakka 13000200

Skjenking av brennevin er i henhold til alkohollovens §4-4 forbudt på stemmedagen for
stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.
Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 0230.
2. Bevillingsmyndigheten godkjenner de personer som er oppført som styrer og
stedfortreder for de ulike salgs- og skjenkestedene.
3. Man setter vilkår for alle salgs- og skjenkesteder skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem innen utgangen av 2013.
4. Man setter som vilkår at alle ansvarlige bevillingshavere på salg- og skjenkesteder i
Trøgstad kommune skal gjennomføre ansvarlig vertsskapkurs innen utgangen av
2013
5. For minibar på Bakkergården anmodes det om at det skal være balanse mellom
alkoholholdige og alkoholfrie drikker, og at mengden alkoholholdige drikkevarer som
er tilgjengelig står i forhånd til antall overnattingsgjester over 18 år.
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6. Tandemhopp v/ Fred Bratland gis ikke skjenkebevilling ved Orderud Gård/” Blu Sky
Bar ” med begrunnelse at dette er knyttet opp mot næring som ikke er ønsket i
Trøgstad kommune.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen(H)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Tor Melvold(Ap)
Unni L. Torsøe(KrF)
Bjørn Ekeberg(Sp)
Marianne Larsen(H) foreslo følgende:
Rådmannens innstilling pkt. 6 strykes.
Til rådmannens innstilling pkt. 1 tilføyes følgende:
Bevillingssøker
Tandemhopp

Åpningstid:
Fre-lørdag 0900-2300
Søn/helligdag 13001900

Ønsket skjenketid
Ute-øl
Fredag/lørdag
0900-2300
Søndag/helligdag
1300-1900

Forslag til vedtak
Ute-øl
Fredag/lørdag
0900-2300
Søndag/helligdag
1300-1900

Uteareal:
Serveringen foregår
fra en serveringsvogn
på inngjerdet område
315m2.

Hanne Therese Myhrer(FrP) foreslo følgende:
Søkerne får skjenketider i henhold til sine søknader.
Ved avstemming ble det først stemt over forslaget fra Marianne Larsen(H) som fikk 1
stemme(H) og falt.
Det ble deretter stemt over forslaget fra Hanne Therese Myhrer(FrP) som fikk 2
stemmer(FrP, H) og falt.
Til sist ble det stemt over rådmannens forslag, pkt. 1-6, som ble enstemmig tiltrådt(7 st.)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Sissel I. Kreppen(FrP)
Tor Melvold(Ap)
Sissel I. Kreppen(FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 7:
Trøgstad kommune utvider bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk til kl. 02.30 FredagLørdag.
Forslaget fikk 6 stemmer(3H, 3FrP) og falt.
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
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35/12
ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommunes regnskap og årsmelding for 2011 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 2.010.334,96 avsettes til reservefondet.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet ønsker at en del av overskuddet for 2011 brukes til innkjøp av buss for virksomhet
BODAF.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet tar rådmannens innstilling til etterretning.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen(H)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Tor Melvold(Ap)
Bjørn Ekeberg(Sp)
Kari Nilsen(Ap)
Hanne Therese Myhrer(FrP) og Marianne Larsen(H) fremmet følgende felles forslag:
Nytt punkt 2:
Det avsettes 1. mill. kr av årets overskudd til vedlikehold av kommunal eiendom. Det åpnes
for at lag og foreninger kan utføre arbeider for deler av beløpet.
Nytt pkt. 3:
Det resterende overskuddet, kr 1.010.334,96, avsettes til reservefondet.
Det ble først stemt over fellesforslaget fra Hanne Therese Myhrer(FrP) og Marianne
Larsen(H) som fikk 2 stemmer og falt.
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling pkt. 1 som ble enstemmig tiltrådt(7 st.)
og punkt 2 som ble tiltrådt med 6 mot 1(H) stemmer.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling er da:
1. Trøgstad kommunes regnskap og årsmelding for 2011 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 2.010.334,96 avsettes til reservefondet.
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Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole M. Grønlien (Sp)
Sveinung Sloreby (H)
Erik Egeberg (Frp)
Roar Skansen (Ap)
Tormod Karlsen (Krf)
Tor Anders Olsen (Rådmann)
Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag:
Rådmannens innstilling tas til orientering.
Erik Egeberg (Frp) fremmet følgende forslag:
1 mill. kroner av overskuddet overføres virksomhet for teknikk og næring og øremerkes
vedlikehold av veier og bygninger.
Ved avstemningen ble det først stemt over forsalget fra Erik Egeberg (Frp)
Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer (Frp + H).
Det ble deretter stemt over forslaget fra Ole Marius Grønlien (Sp) som ble enstemmig
tiltrådt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Christian Granli(H)
Tor Melvold(Ap)
Ole André Myhrvold(ordf.)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Sissel Iren Kreppen(FrP) fremmet følgende forslag på vegne av FrP og H:
Nytt punkt 2:
Det avsettes 1. mill. kr av årets overskudd til vedlikehold av kommunal eiendom. Det åpnes
for at lag og foreninger kan utføre arbeider for deler av beløpet.
Nytt pkt. 3:
Det resterende overskuddet, kr 1.010.334,96, avsettes til reservefondet.
Ole André Myhrvold(ordf.) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 2:
Kr 1.810.334,96 av det regnskapsmessige overskuddet avsettes til disposisjonsfond.
Nytt punkt 3:
Kr 200.000 av det regnskapsmessige overskuddet avsettes til bygningsmessig utvendig
vedlikehold av kommunale bygninger. Administrasjonen bes i samråd med de tillitsvalgte se
på muligheten for at tiltakene kan gjennomføres som dugnadsaktiviteter og slik komme
kommunens frivillige lag og foreninger til gode.

Side 16 av 32

Trøgstad kommune
Ved avstemming fikk forslaget fra FrP + H 2 stemmer(FrP, H) og falt.
Forslaget fra ordfører ble deretter enstemmig tiltrådt(7 st.).
Formannskapets innstilling:
1. Trøgstad kommunes regnskap og årsmelding for 2011 godkjennes.
2. Kr 1.810.334,96 av det regnskapsmessige overskuddet avsettes til disposisjonsfond.
3. Kr 200.000 av det regnskapsmessige overskuddet avsettes til bygningsmessig utvendig
vedlikehold av kommunale bygninger. Administrasjonen bes i samråd med de tillitsvalgte
se på muligheten for at tiltakene kan gjennomføres som dugnadsaktiviteter og slik
komme kommunens frivillige lag og foreninger til gode.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Ole Marius Grønlien(Sp)
Marianne Larsen(H)
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Hanne Therese Myhrer(FrP) fremmet følgende forslag:
1. Trøgstad kommunes regnskap og årsmelding for 2011 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 2.010.334,96 avsettes på følgende måte: Kr
1.010.334,96 avsettes til reservefondet. Kr 1.000.000,00 avsettes til vedlikehold.
3. Av midlene som avsettes til vedlikehold ber Trøgstad kommunestyre administrasjonen
om å kostnadsberegne de prioriterte tiltakene og åpne for at noen av de mindre
omfattende prosjektene tildeles frivillige lag og foreninger som dugnad. Egen sak på
dette legges frem for kommunestyret i oktober møtet.
Marianne Larsen(H) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 2:
Det regnskapsmessige overskuddet på kr 2.010.334,96 øremerkes tekniske og
vedlikeholdsmessige utbedringer av Skjønhaug skole.
Nytt punkt 3:
Administrasjonen legger fram en plan for kommunestyret i neste kommunestyremøte på hva
de øremerkede midlene skal gå til av tekniske utbedringer på Skjønhaug skole.
Ved avstemming fikk forslaget fra Marianne Larsen(H) 3 stemmer(H) og falt.
Forslaget fra Hanne Therese Myhrer(FrP) fikk 6 stemmer(3H, 3FrP) og falt.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Trøgstad kommunes regnskap og årsmelding for 2011 godkjennes.
2. Kr 1.810.334,96 av det regnskapsmessige overskuddet avsettes til disposisjonsfond.
3. Kr 200.000 av det regnskapsmessige overskuddet avsettes til bygningsmessig utvendig
vedlikehold av kommunale bygninger. Administrasjonen bes i samråd med de tillitsvalgte
se på muligheten for at tiltakene kan gjennomføres som dugnadsaktiviteter og slik
komme kommunens frivillige lag og foreninger til gode.
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36/12
TERTIALRAPPORT 1 - 2012
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 – 2012 tas til etterretning.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet tar saken til etterretning.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet tar saken til etterretning
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
Tertialrapport 1 – 2012 tas til etterretning.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Formannskapets innstilling:
Tertialrapport 1 – 2012 tas til etterretning(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Tertialrapport 1 – 2012 tas til etterretning.
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37/12
REVISJON AV FINANSREGLEMENT FOR TRØGSTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Det legges opp til en styrt avvikling av den aktive forvaltningen av utviklingsfondet.
2. De frigjorte midlene plasseres med inntil 2 mill. kr pr. bank. Alt. plasseres midlene i
Trøgstad Sparebank etter forhandling for å oppnå best mulig rente forutsatt at resultatet
av pkt. 3 åpner for dette.
3. Kommunens finansreglementet tilpasses ny strategi for forvaltning av utviklingsfondet,
og legges fram for ny behandling høsten 2012.
Formannskapets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Det legges opp til en styrt avvikling av den aktive forvaltningen av utviklingsfondet.
2. De frigjorte midlene plasseres med inntil 2 mill. kr pr. bank. Alt. plasseres midlene i
Trøgstad Sparebank etter forhandling for å oppnå best mulig rente forutsatt at resultatet
av pkt. 3 åpner for dette.
3. Kommunens finansreglementet tilpasses ny strategi for forvaltning av utviklingsfondet,
og legges fram for ny behandling høsten 2012.

38/12
BUDSJETTVEDTAKETS PKT. 16
- VURDERING AV SALG AV KOMMUNALE SKOGEIENDOMMER
Rådmannens innstilling:
Det åpnes ikke for salg av kommunale skogeiendommer i Trøgstad kommune, skogene
beholdes i et mer langsiktig og strategisk perspektiv.
Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Tor Anders Olsen (Rådmann)
Erik Egeberg (Frp)
Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag:
Rådmannen bes legge fram en sak for politisk behandling med intensjon om salg av
kommunale skogeiendommer nevnt i kommunestyresak 12/38.
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I saken bør det vurderes om deler av eiendommene skal holdes tilbake i kommunalt eie for å
ivareta friluftsinteresser (Stikla) og Havnås oppvekstsenters behov for utmarksareal, eller om
slike behov kan sikres på andre måter.
Ved avstemningen ble det først stemt over forslaget fra Ole Marius Grønlien (Sp) som falt
med 4 mot 3 stemmer (Sp + H).
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling som ble tiltrådt mot 1 stemme (Ole
Marius Grønlien, Sp)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
Det åpnes ikke for salg av kommunale skogeiendommer i Trøgstad kommune, skogene
beholdes i et mer langsiktig og strategisk perspektiv.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Christian Granli(H)
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Tor-Anders Olsen(rådm.)
Christian Granli(H) fremmet følgende forslag:
1. Det åpnes for salg av følgende kommunale skogeiendommer:
Skogteig nord for Stikla, gnr. 130, bnr. 3
Havnås Skoleskog, 2 skogteiger gnr. 94, bnr 3
Brattåsen, gnr. 69, bnr. 29
Skogteig i området rundt veien til Renseanlegget
Martha Hersleth Holsen(Sp) fremmet følgende forslag:
Rådmannen bes legge fram en sak for politisk behandling med intensjon om salg av
kommunale skogeiendommer nevnt i kommunestyresak 38/12.
I saken bør det vurderes om deler av eiendommene skal holdes tilbake i kommunalt eie for å
ivareta friluftsinteresser (Stikla) og Havnås oppvekstsenters behov for utmarksareal, eller om
slike behov kan sikres på andre måter.
Ved avstemming fikk forslaget fra Christian Granli(H) 1 stemme(H) og falt.
Forslaget fra Martha Hersleth Holsen(Sp) ble deretter tiltrådt med 5 mot 2(Ap) stemmer.
Formannskapets innstilling:
Rådmannen bes legge fram en sak for politisk behandling med intensjon om salg av
kommunale skogeiendommer nevnt i kommunestyresak 38/12.
I saken bør det vurderes om deler av eiendommene skal holdes tilbake i kommunalt eie for å
ivareta friluftsinteresser (Stikla) og Havnås oppvekstsenters behov for utmarksareal, eller om
slike behov kan sikres på andre måter.
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Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Christian Granli(H)
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Rådmannen bes legge fram en sak for politisk behandling med intensjon om salg av
kommunale skogeiendommer nevnt i kommunestyresak 38/12.
I saken bør det vurderes om deler av eiendommene skal holdes tilbake i kommunalt eie for å
ivareta friluftsinteresser (Stikla) og Havnås oppvekstsenters behov for utmarksareal, eller om
slike behov kan sikres på andre måter.

39/12
REVIDERING AV BUDSJETT 2012
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret ber administrasjonen igangsette taksering av aktuelle eiendommer for å
kartlegge potensialet for nye inntekter og klargjøre for evt. innføring av eiendomsskatt
fra 2013.
2. Takseringsarbeidet finansieres med inntil 3 mill. kr som lån fra egne fond med
tilbakebetaling av inntektene fra eiendomsskatten i 2013 forutsatt at vedtak om dette
gjøres i budsjettet for 2013.
3. Avklaring om innføring av eiendomsskatt vil skje gjennom kommunestyrets behandling
av budsjett 2013 og økonomi- og handlingsplan for 2013-16.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet tar saken til etterretning.
Eldrerådets behandling:
Eldrerådet er av den oppfatning at kommunestyret bør ha vedtatt innføring av
eiendomsskatt før det bevilges 3 mill. til takseringsarbeidet.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet er av den oppfatning at kommunestyret bør ha vedtatt innføring av
eiendomsskatt før det bevilges 3 mill. til takseringsarbeidet.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Marianne Larsen(H)
Hilde Sørby Haakaas(Sp)
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Tor Melvold(Ap)
Unni L. Torsøe(KrF)
Kari Nilsen(Ap)
Bjørn Ekeberg(Sp)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling pkt. 1-3 tiltres med 5 mot 2(FrP, H) stemmer.
Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole M. Grønlien (Sp)
Sveinung Sloreby (H)
Erik Egeberg (Frp)
Roar Skansen (Ap)
Tormod Karlsen (Krf)
Tor Anders Olsen (Rådmann)
Venke Gangnes (Ap)
Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag:
Rådmannens innstilling tas til orientering.
Sveinung Sloreby (H) fremmet følgende forslag:
Avklaring om innføring av eiendomsskatt vil skje gjennom kommunestyrets behandling av
budsjett 2013 og økonomi- og handlingsplan for 2013-16.
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag:
Behandling av forslag om taksering av aktuelle eiendommer i Trøgstad kommune for evt.
innføring av eiendomsskatt utsettes til 2014.
Ved avstemningen ble det først stemt over utsettelsesforslaget fra Tormod Karlsen (Krf).
Forslaget falt med 6 mot 1 stemme (Krf)
Det ble deretter stemt over forslaget fra Sveinung Sloreby (H). Forslaget falt med 5 mot 2
stemmer (H + Frp)
Det ble deretter stemt over forslaget fra Ole Marius Grønlien (SP) som ble vedtatt med 4 (Ap
+ Sp) mot 3 stemmer.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Christian Granli(H)
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Tor Melvold(Ap)
Trude Svenneby(Sp)
Ole André Myhrvold(ordf.)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Anne Marie Lintho(Ap)
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Christian Granli(H) fremmet følgende forslag:
Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 strykes. Innstillingens pkt. 3 blir nytt punkt 1.
Sissel Iren Kreppen(FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 1:
Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede og gjennomføre en folkeavstemming i
Trøgstad kommune om innføring av eiendomsskatt, så raskt som mulig.
Tor Melvold(Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og FrP:
Nytt punkt 4:
Kommunestyret ber administrasjonen utrede og fremme en sak angående salg av
kommunens aksjer i Trøgstad Elverk AS. Saken legges fram for kommunestyret ved
behandlingen av budsjettet for 2013.
Trude Svenneby(Sp) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 1:
Kommunestyret har intensjon om innføring av eiendomsskatt fra 2013.
Rådmannens innstilling pkt. 1, 2 og 3 blir da nye punkt 2, 3 og 4.
Det ble først stemt over forslaget fra Christian Granli(H) som fikk 1 stemme(H) og falt.
Forslaget fra Sissel Iren Kreppen(FrP) til nytt pkt. 1 fikk 1 stemme(FrP) og falt.
Forslaget fra Trude Svenneby(Sp) fikk 3 stemmer(Sp) og falt.
Fellesforslaget fra Ap og FrP fikk 3 stemmer(2 Ap, FrP) og falt.
Rådmannens innstilling pkt. 1 – 3 ble tiltrådt med 5 mot 2(FrP, H) stemmer.
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret ber administrasjonen igangsette taksering av aktuelle eiendommer for å
kartlegge potensialet for nye inntekter og klargjøre for evt. innføring av eiendomsskatt
fra 2013.
2. Takseringsarbeidet finansieres med inntil 3 mill. kr som lån fra egne fond med
tilbakebetaling av inntektene fra eiendomsskatten i 2013 forutsatt at vedtak om dette
gjøres i budsjettet for 2013.
3. Avklaring om innføring av eiendomsskatt vil skje gjennom kommunestyrets behandling
av budsjett 2013 og økonomi- og handlingsplan for 2013-16.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Trude J. Svenneby(Sp)
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Christian Granli(H)
Erik Egeberg(FrP)
Tor Melvold(Ap)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Ole Marius Grønlien(Sp)
Tormod Karlsen(KrF)
Rådmann Tor-Anders Olsen
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Trude J. Svenneby(Sp) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 1:
Kommunestyret har intensjon om innføring av eiendomsskatt fra 2013.
Rådmannens innstilling pkt. 1, 2 og 3 blir da nye punkt 2, 3 og 4.
Christian Granli(H) fremmet følgende forslag:
Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 strykes. Innstillingens pkt. 3 blir nytt punkt 1.
Erik Egeberg(FrP) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og FrP:
Nytt punkt 4:
Kommunestyret ber administrasjonen utrede og fremme en sak angående salg av
kommunens aksjer i Trøgstad Elverk AS. Saken legges fram for kommunestyret ved
behandlingen av budsjettet for 2013.
Hanne Therese Myhrer(FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 1:
Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede og gjennomføre en folkeavstemming i
Trøgstad kommune om innføring av eiendomsskatt, så raskt som mulig og innen
budsjettbehandlingen for 2013. Saken legges frem for kommunestyret i septembermøtet.
Ved avstemming ble det først stemt over forslaget fra Christian Granli(H) som fikk 4
stemmer (3 H, 1 KrF) og falt.
Det ble deretter stemt over forslaget fra Hanne Therese Myhrer(FrP) til nytt punkt 1 som
fikk 6 stemmer(3H, 3FrP) og falt.
Så ble det stemt over forslaget fra Trude J. Svenneby(Sp) til nytt punkt 1 som fikk 8
stemmer(Sp) og falt.
Fellesforslaget fra Ap og FrP fikk deretter 9 stemmer(6 Ap, 3FrP) og falt.
Til sist ble det stemt over Formannskapets innstilling som ble vedtatt med 15 mot 6
stemmer(3H, 3FrP).
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret ber administrasjonen igangsette taksering av aktuelle eiendommer for å
kartlegge potensialet for nye inntekter og klargjøre for evt. innføring av eiendomsskatt
fra 2013.
2. Takseringsarbeidet finansieres med inntil 3 mill. kr som lån fra egne fond med
tilbakebetaling av inntektene fra eiendomsskatten i 2013 forutsatt at vedtak om dette
gjøres i budsjettet for 2013.
3. Avklaring om innføring av eiendomsskatt vil skje gjennom kommunestyrets behandling
av budsjett 2013 og økonomi- og handlingsplan for 2013-16.
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40/12
MILJØRETTET HELSEVERN INDRE ØSTFOLD - OVERFØRING AV OPPGAVER
OG DELEGERING AV MYNDIGHET TIL NYTT SELSKAP
Rådmannens innstilling:
1. Delegert myndighet fra Trøgstad kommune til MHVIØ IKS overføres til Indre Østfold
Legevakt IKS fra 01.07.2012.
2. Trøgstad kommune bevilger kr 24 pr. innbygger for den økte driften i 2012. Midlene
tas i sin helhet fra de budsjetterte kostnader til MHVIØ IKS for denne perioden.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Delegert myndighet fra Trøgstad kommune til MHVIØ IKS overføres til Indre Østfold
Legevakt IKS fra 01.07.2012.
2. Trøgstad kommune bevilger kr 24 pr. innbygger for den økte driften i 2012. Midlene
tas i sin helhet fra de budsjetterte kostnader til MHVIØ IKS for denne perioden.

41/12
FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT OG BEVER 2012-2015
Rådmannens innstilling:
Planen godkjennes
Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole M. Grønlien (Sp)
Sveinung Sloreby (H)
Roar Skansen (Ap)
Tormod Karlsen (Krf)
Tor Anders Olsen (Rådmann)
Erik Egeberg (Frp)
Espen Carlsen (saksbehandler)
Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag:
1. Planen vedtas.
2. Det ønskes en så lav bestand av hjort i Trøgstad som mulig innenfor de
begrensninger som lovverket setter.
3. Det vurderes hvordan dyrket mark kan tas med i arealgrunnlaget for kvotetildeling
for elg.
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Ved avstemningen ble det først stemt over forslaget fra Ole Marius Grønlien (Sp). Forslaget
ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (Venke Gangnes Ap).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
1. Planen vedtas.
2. Det ønskes en så lav bestand av hjort i Trøgstad som mulig innenfor de
begrensninger som lovverket setter.
3. Det vurderes hvordan dyrket mark kan tas med i arealgrunnlaget for kvotetildeling
for elg.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Bjørn Ekeberg(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Planen vedtas.
2. Det ønskes en så lav bestand av hjort i Trøgstad som mulig innenfor de
begrensninger som lovverket setter.
3. Det vurderes hvordan dyrket mark kan tas med i arealgrunnlaget for kvotetildeling
for elg.

42/12
ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD LOKALMEDISINSK KOMPETANSESENTER IKS
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske
Kompetansesenter IKS.
Trøgstad kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra
representantskapet for Indre Østfold legevakt.
Trøgstad kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS
endrer selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra 01.10.12.
Trøgstad kommune bevilger kr 33.122,- for kostnader til daglig leder i 2012. Dersom
summen ikke kan dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett dekkes det av midler fra
reservefondet.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Formannskapets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
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Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Trøgstad kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske
Kompetansesenter IKS.
Trøgstad kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra
representantskapet for Indre Østfold legevakt.
Trøgstad kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS
endrer selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra 01.10.12.
Trøgstad kommune bevilger kr 33.122,- for kostnader til daglig leder i 2012. Dersom
summen ikke kan dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett dekkes det av midler fra
reservefondet.

43/12
FOREBYGGING AV FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE
- ETABLERING AV ORDNING MED SOSIALFAGLIGE RÅDGIVERE
Rådmannens innstilling:
1) Trøgstad kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim
videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes
sosialfaglige kontorer
2) Trøgstad kommune bevilger kroner 64.507,- per år til tiltaket. Kostnader for 2012
dekkes av reservefondet mens videre finansiering innarbeides i ordinært budsjett.
Summen indeksjusteres årlig i tråd med lønnsutviklingen for kommunale
arbeidstakere. Det forutsettes at de andre kommunene gjør tilsvarende vedtak.
3) Trøgstad kommune forutsetter at det årlig rapporteres om utviklingen i det frafallsforebyggende arbeidet ved de videregående skolene i Indre Østfold.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
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Kommunestyrets vedtak er da:
1) Trøgstad kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim
videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes
sosialfaglige kontorer
2) Trøgstad kommune bevilger kroner 64.507,- per år til tiltaket. Kostnader for 2012
dekkes av reservefondet mens videre finansiering innarbeides i ordinært budsjett.
Summen indeksjusteres årlig i tråd med lønnsutviklingen for kommunale
arbeidstakere. Det forutsettes at de andre kommunene gjør tilsvarende vedtak.
3) Trøgstad kommune forutsetter at det årlig rapporteres om utviklingen i det frafallsforebyggende arbeidet ved de videregående skolene i Indre Østfold.

44/12
UTVIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KIRKEBYÅSEN VEST
- SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes utvidelsen av
reguleringsplanområdet Kirkebyåsen vest. Reguleringsbestemmelsene gjøres
gjeldende for hele det regulerte boligområdet Kirkebyåsen vest og erstatter de
eksisterende reguleringsbestemmelsene, vedtatt av kommunestyret 4. september
2007.
2. Som betingelser for godkjenningen settes følgende vilkår:
a) Som ny reguleringsbestemmelse § 5.5 inntas følgende: Før det bygges flere
boliger i noen del av reguleringsområdet Kirkebyåsen vest skal
tilknytningspunktet mellom Lunderveien og riksveg 22 utformes som et kryss i
henhold til Statens vegvesens håndbok 017, kapittel C.3.1 med trafikkøy i
sekundærveien (Lunderveien). Detaljert byggeplan skal godkjennes av
Trøgstad kommune og Statens vegvesen.
b) Som ny reguleringsbestemmelse § 5.6 inntas følgende: Før det er bygget 20
nye boliger i utvidelsen av den opprinnelige reguleringsplanen for
boligområdet Kirkebyåsen Vest skal det bygges en trygg kryssingsmulighet
over rv 22 for gående/syklende. Detaljert byggeplan skal godkjennes av
Trøgstad kommune og Statens vegvesen.
c) Som ny reguleringsbestemmelse § 1.7 inntas følgende: For områder med
konsentrert småhusbebyggelse (B6 og B7) skal det, før det gis
igangsettingstillatelse, foreligge godkjent utomhusplan i mål 1:200 som viser
ny bebyggelse, parkering, garasjer, utforming og møblering av leke- og
oppholdsareal, terrengbehandling med gammelt og nytt terreng, eventuelle
forstøtningsmurer, gjerder, søppelstativer, gangarealer, beplantning og
belysning.
d) Teksten i reguleringsbestemmelse § 3.1 erstattes med følgende: Innenfor det
regulerte området kan boliger med tilhørende anlegg oppføres som
konsentrert småhusbebyggelse. Konsentrert småhusbebyggelse defineres her
som terrassehus, boliger sammenkjedet med bod, carport eller lignende og
rekkehus.
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e) Reguleringsplankartet må tegnes på nytt, og endringene som følger av
dispensasjonsvedtaket i T/N-sak 16/12 må innarbeides. Alle områder med
betegnelsen ”Felles friområde” bør ha betegnelsen ”Friområde” og være åpne
for allmennheten.
Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Egeberg (Frp)
Sveinung Sloreby (H)
Ole M. Grønlien (Sp)
Tor Anders Olsen (Rådmann)
Hans Gunnar Raknerud (saksbehandler)
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes utvidelsen av
reguleringsplanområdet Kirkebyåsen vest. Reguleringsbestemmelsene gjøres
gjeldende for hele det regulerte boligområdet Kirkebyåsen vest og erstatter de
eksisterende reguleringsbestemmelsene, vedtatt av kommunestyret 4. september
2007.
2. Som betingelser for godkjenningen settes følgende vilkår:
a) Som ny reguleringsbestemmelse § 5.5 inntas følgende: Før det bygges flere
boliger i noen del av reguleringsområdet Kirkebyåsen vest skal
tilknytningspunktet mellom Lunderveien og riksveg 22 utformes som et kryss
i henhold til Statens vegvesens håndbok 017, kapittel C.3.1 med trafikkøy i
sekundærveien (Lunderveien). Detaljert byggeplan skal godkjennes av
Trøgstad kommune og Statens vegvesen.
b) Som ny reguleringsbestemmelse § 5.6 inntas følgende: Før det er bygget 20
nye boliger i utvidelsen av den opprinnelige reguleringsplanen for
boligområdet Kirkebyåsen Vest skal det bygges en trygg kryssingsmulighet
over rv 22 for gående/syklende. Detaljert byggeplan skal godkjennes av
Trøgstad kommune og Statens vegvesen.
c) Som ny reguleringsbestemmelse § 1.7 inntas følgende: For områder med
konsentrert småhusbebyggelse (B6 og B7) skal det, før det gis
igangsettingstillatelse, foreligge godkjent utomhusplan i mål 1:200 som viser
ny bebyggelse, parkering, garasjer, utforming og møblering av leke- og
oppholdsareal, terrengbehandling med gammelt og nytt terreng, eventuelle
forstøtningsmurer, gjerder, søppelstativer, gangarealer, beplantning og
belysning.
d) Teksten i reguleringsbestemmelse § 3.1 erstattes med følgende: Innenfor
det regulerte området kan boliger med tilhørende anlegg oppføres som
konsentrert småhusbebyggelse. Konsentrert småhusbebyggelse defineres
her som terrassehus, boliger sammenkjedet med bod, carport eller lignende
og rekkehus.
e) Reguleringsplankartet må tegnes på nytt, og endringene som følger av
dispensasjonsvedtaket i T/N-sak 16/12 må innarbeides. Alle områder med
betegnelsen ”Felles friområde” bør ha betegnelsen ”Friområde” og være
åpne for allmennheten.
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Kommunestyrets behandling:
Petter-Ole Kirkeby(Sp) fratrådte i saken og Kjell Grav(Sp) tiltrådte i hans sted.
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Egeberg(FrP)
Kommunestyrets vedtak:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).

45/12
DIALOGMØTER 2012
Rådmannens innstilling:
Referater fra dialogmøtene tas til orientering.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet tar saken til etterretning.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet tar saken til etterretning
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet tar saken til etterretning
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Kari Nilsen(Ap)
Bjørn Ekeberg(Sp)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tormod Karlsen (Krf)
Wenche Aaser Torp (Sp)
Ole M. Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Tor Anders Olsen (Rådmann)
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
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Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
Referater fra dialogmøtene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hilde S. Haakaas(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets og Teknikk- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Referater fra dialogmøtene tas til orientering.

46/12
REFERATSAKER
Ingen saker.

47/12
INTERPELLASJON FRA TRØGSTAD SENTERPARTI
- NEDLEGGELSE AV PHOENIX HAGA OG NYBØLE
Ordførers innstilling:
1. Kommunestyret støtter forslaget.
2. Vedtaket oversendes Helse SørØst med kopi Helse- og omsorgsdepartementet.
Interpellasjon fra Trøgstad Senterparti
v/Trude Svenneby, gruppeleder.
Forslag til vedtak:
Trøgstad kommunestyre beklager at et helseadministrativt vedtak i Helse SørØst skal
gå ut over svake grupper.
Trøgstad kommunestyre forutsetter at Helse- og Omsorgsdepartementet nytter sin
rett og plikt til politisk styring når administrative vedtak ikke er i tråd med politiske
føringer det hersker tverrpolitisk enighet om.
Trøgstad kommunestyre oppfordrer sine representanter til å nytte sine kontakter og
engasjement for å sikre at institusjonene kan videreføre sin virksomhet.
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Saken gjelder:
Helse Sør-Øst bekjentgjorde for noe tid tilbake at Phoenix Haga, et behandlingssenter for
unge rusmiddelavhengige i aldersgruppen 18- 30 år samt Kirkens Bymisjon, Nybøle i
Spydeberg som tilbyr spesialisert, integrert behandling til rusavhengige med psykiske lidelser
ikke får forlenget sine avtaler.
Grunnlaget for videre drift faller derfor bort for begge institusjonene.
Kompetansemiljøer innen rusomsorgen med over 100 årsverk i Indre Østfold rives derfor
opp. Mange tusen står på venteliste for rusbehandlingstilbud. Mange politiske signal har
vært gitt på at rusomsorgen skal ha en økning av ressursene.
Vedtaket er ikke i tråd med dette, eksempelvis reduserer vedtaket det totale tilbudet av
behandlingsplasser for pasienter med alvorlig rusavhengighet og samtidig omfattende
psykiske lidelser.
Det er ulogisk å rive ned gode organisasjoner innen et samfunnsfelt en er enig om det skal
satses på og der det er lange ventelister. Det er ressurssløsing og et særs uheldig signal
ovenfor rusavhengige og deres pårørende å legge ned velfungerende og i fagmiljøet
anerkjente tilbud som kan hjelpe dem til et rusfritt og bedre liv som samfunnsnyttige
borgere.
De investeringene som er gjort gjennom år i avtaler med det offentlige kan ikke ha vært tatt
med i de snevre økonomiske vurderingene som her synes å være gjort. Et vedtak uten
sammenheng med tidligere investeringer eller de skadene vedtaket påfører pasientgrupper
innen rusfeltet teller i slike sammenhenger.
Helse Sør-Østs administrative vedtak synliggjør at behovet for en nasjonal koordinering og
styring i rusfeltet er overmodent.
Punktene og forslaget er i tilnærmet identisk med tidligere vedtak gjort i Eidsberg
kommunestyre og Askim bystyre.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Trude J. Svenneby(Sp)
Ole André Myhrvold(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Kommunestyret støtter forslaget.
2. Vedtaket oversendes Helse SørØst med kopi Helse- og omsorgsdepartementet.
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