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48/12
SØKNAD FRA GRETHE LINTHO OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
Rådmannens innstilling:
1. Grethe Lintho innvilges fritak fra alle politiske verv ut kommunestyreperioden 20112016
2. I henhold til kommunelovens § 16 rykker Stian Myhre Eriksen opp som
kommunestyremedlem og Anne Mina Skamo rykker opp som første varamedlem for
Arbeiderpartiet.
3. Valg av ny representant og evt. vararepresentant til Formannskapet legges fram uten
innstilling på kandidater.
Valgkomiteens behandling:
Ordfører foreslo at valgkomiteens innstilling også må innbefatte valg av medlem og evt.
varamedlem etter Grethe Lintho(Ap) til representantskapene i interkommunale selskaper.
Valgkomiteen støttet forslaget.
Tor Melvold fremmet følgende forslag:
Nytt pkt. 3: Anne Marie Lintho(Ap) velges som ny representant til Formannskapet. Stian
Myhre Eriksen(Ap) velges til ny 4. vararepresentant i Formannskapet.
Nytt pkt 4:
Som medlem i representantskapene i interkommunale selskaper velges Tor Melvold(Ap) med
Stian Myhre Eriksen(Ap) som varamedlem.
Avstemming i Valgkomiteen ga følgende resultat:
Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 enstemmig tiltrådt(8 st.)
Forslag fra Tor Melvold(Ap) til nye pkt. 3 og 4 enstemmig tiltrådt(8 st.)
Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteens enstemmig innstilling er etter dette:
1. Grethe Lintho innvilges fritak fra alle politiske verv ut kommunestyreperioden 20112016
2. I henhold til kommunelovens § 16 rykker Stian Myhre Eriksen opp som
kommunestyremedlem og Anne Mina Skamo rykker opp som første varamedlem for
Arbeiderpartiet.
3. Anne Marie Lintho(Ap) velges som ny representant til Formannskapet. Stian Myhre
Eriksen(Ap) velges til ny 4. vararepresentant til Formannskapet.
4. Som medlem i representantskapene i interkommunale selskaper velges Tor
Melvold(Ap) med Stian Myhre Eriksen(Ap) som varamedlem.
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Kommunestyrets vedtak:
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Grethe Lintho innvilges fritak fra alle politiske verv ut kommunestyreperioden 20112016
2. I henhold til kommunelovens § 16 rykker Stian Myhre Eriksen opp som
kommunestyremedlem og Anne Mina Skamo rykker opp som første varamedlem for
Arbeiderpartiet.
3. Anne Marie Lintho(Ap) velges som ny representant til Formannskapet. Stian Myhre
Eriksen(Ap) velges til ny 4. vararepresentant til Formannskapet.
4. Som medlem i representantskapene i interkommunale selskaper velges Tor
Melvold(Ap) med Stian Myhre Eriksen(Ap) som varamedlem.

49/12
SØKNAD FRA GEIR BJØRKLI OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
Rådmannens innstilling:
1. Geir Bjørkli innvilges fritak fra alle politiske verv ut kommunestyreperioden 20112016.
2. I henhold til kommunelovens § 16 rykker Anne Mina Skamo opp som første
varamedlem for Arbeiderpartiet til kommunestyret.
3. Valg av nye representanter og vararepresentanter til Kontrollutvalget legges fram
uten innstilling på kandidater.
Valgkomiteens behandling:
Etter at saksutredning ble skrevet har Geir Haga søkt om fritak fra sitt verv som medlem i
Kontrollutvalget.
Tor Melvold(Ap) fremmet følgende forslag:
Helge Kolstad(Ap) foreslås som leder i Kontrollutvalget.
Christian Granli(H) fremmet følgende forslag:
Grete Mellegaard(H) foreslås som nytt medlem i Kontrollutvalget. Som nytt varamedlem
foreslås Ole - Marius Lundblad(H)
Valgkomiteen samlet seg om et felles forslag på gjenvalg av de øvrige medlemmer i dagens
Kontrollutvalg.
Alle forslag ble enstemmig(8 st.) vedtatt.
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Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteens enstemmige(8 st.) innstilling:
1. Geir Bjørkli innvilges fritak fra alle politiske verv ut kommunestyreperioden 20112016.
2. I henhold til kommunelovens § 16 rykker Anne Mina Skamo opp som første
varamedlem for Arbeiderpartiet til kommunestyret.
3. Valg av Kontrollutvalg:
Senterpartiet / Høyre / Kristelig Folkeparti
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Petter-Ole Kirkeby- nestleder
1. Stian Ruud Skaugen
2. Grete Mellegaard
2. Ole - Marius Lundblad
3. Anne Grethe Ness
3. Grete Syljuåsen
4. Marianne Nordlie
4. Hans Ludvik Olsen

Medlemmer:
1. Helge Kolstad - leder

Arbeiderpartiet
Varamedlemmer:
1. Anne Mina Martinsen Skamo
2. Ditlev Per Albert Marken

Kommunestyrets vedtak:
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Geir Bjørkli innvilges fritak fra alle politiske verv ut kommunestyreperioden 20112016.
2. I henhold til kommunelovens § 16 rykker Anne Mina Skamo opp som første
varamedlem for Arbeiderpartiet til kommunestyret.
3. Valg av Kontrollutvalg:
Senterpartiet / Høyre / Kristelig Folkeparti
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Petter-Ole Kirkeby- nestleder
1. Stian Ruud Skaugen
2. Grete Mellegaard
2. Ole - Marius Lundblad
3. Anne Grethe Ness
3. Grete Syljuåsen
4. Marianne Nordlie
4. Hans Ludvik Olsen

Medlemmer:
1. Helge Kolstad - leder

Arbeiderpartiet
Varamedlemmer:
1. Anne Mina Martinsen Skamo
2. Ditlev Per Albert Marken
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50/12
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR 2013 - 2017
Rådmannens innstilling:
Saken legges frem uten forslag på kandidater.
Valgkomiteens behandling:
Sissel Iren Kreppen fremmet forslag på Sissel Iren Kreppen.
Anne Marie Lintho fremmet forslag på Tor Melvold.
Begge forslag ble enstemmig tiltrådt.
Ordfører ble samtidig gitt fullmakt til å finne andre kandidater dersom det er nødvendig for å
få på plass et felles forliksråd for Indre Østfold.
Valgkomiteens innstilling:
Trøgstad kommune foreslår følgende kandidater til felles forliksråd i Indre Østfold:
Sissel Iren Kreppen og Tor Melvold.
Kommunestyrets vedtak:
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
Trøgstad kommune foreslår følgende kandidater til felles forliksråd i Indre Østfold:
Sissel Iren Kreppen og Tor Melvold.

51/12
INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I
TRØGSTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune godkjennes.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet er enig i rådmannens innstilling
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole M. Grønlien (Sp)
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Erik Egeberg (Frp)
Venke Gangnes (Ap)
Sveinung Sloreby (H)
Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag til innstilling:
Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune godkjennes med
følgende endringer:
I forskriften endres ordene ”skatteseddel” og ”skatteliste” til henholdsvis
”eiendomsskatteseddel” og ”eiendomskatteliste”.
I forskriftens § 13 siste setning erstattes ordene ”bør bli varslet” med ”skal varsles”.
Ved avstemningen ble det først stemt over endringsforslaget fra Ole M. Grønlien (SP)
Forslaget ble tiltrådt med 5 mot 2 (H+Frp) stemmer.
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune godkjennes med
følgende endringer:
I forskriften endres ordene ”skatteseddel” og ”skatteliste” til henholdsvis
”eiendomsskatteseddel” og ”eiendomskatteliste”.
I forskriftens § 13 siste setning strykes ordene ”bør bli varslet” med ”skal varsles”.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Christian Granli
Sissel I. Kreppen.
Formannskapets innstilling:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling tiltrådt med 5 mot 2(H, FrP) stemmer.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Sissel I. Kreppen(FrP)
Christian Granli(H)
Ole Marius Grønlien(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling vedtatt med 15 mot 6(3H, 3 FrP) stemmer.
Kommunestyrets vedtak er da:
Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune godkjennes med
følgende endringer:
I forskriften endres ordene ”skatteseddel” og ”skatteliste” til henholdsvis
”eiendomsskatteseddel” og ”eiendomskatteliste”.
I forskriftens § 13 siste setning strykes ordene ”bør bli varslet” med ”skal varsles”.
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52/12
OPPNEVNELSE AV SKATTETAKSTNEMND OG OVERSKATTETAKSTNEMND
Rådmannens innstilling:
1. I henhold til §§ 1, 2 og 3 i vedtekter for eiendomstaksering, oppnevnes en
skattetakstnemnd bestående av tre medlemmer, samt tre varamedlemmer i
rekkefølge. Leder og nestleder utnevnes av kommunestyret. Likeså oppnevnes en
overskattetakstnemnd bestående av seks medlemmer, samt tre varamedlemmer i
rekkefølge. Leder og nestleder til denne utnevnes også av kommunestyret.
2. Hva medlemskap i nemndene angår fremmes saken uten innstilling.
Valgkomiteens behandling:
Valgkomiteen samlet seg om et felles forslag som ble enstemmig tiltrådt(8 st.).
Valgkomiteens innstilling:
Skattetakstnemnd:
Medlemmer:
Morten Sætra(leder)
Astri Myhrvang(nestleder)
Ragnar Ekeberg
Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Oddmund Fimland
2. Stian Ruud Skaugen
3. Ann - Kristin Enger
Overskattetakstnemnd:
Medlemmer:
Jørgen Glende(leder)
Tone Evenby(nestleder)
Olav Bleie sr.
Anne Grethe Ness
Torfinn Strengen
Kai Skamo
Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Kari Nilsen
2. Hanne Therese Myhrer
3. Bjørn Ekeberg

Kommunestyrets vedtak:
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
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Kommunestyrets vedtak er da:
Skattetakstnemnd:
Medlemmer:
Morten Sætra(leder)
Astri Myhrvang(nestleder)
Ragnar Ekeberg
Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Oddmund Fimland
2. Stian Ruud Skaugen
3. Ann - Kristin Enger
Overskattetakstnemnd:
Medlemmer:
Jørgen Glende(leder)
Tone Evenby(nestleder)
Olav Bleie sr.
Anne Grethe Ness
Torfinn Strengen
Kai Skamo
Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Kari Nilsen
2. Hanne Therese Myhrer
3. Bjørn Ekeberg

53/12
PLAN FOR STATLIGE FRIOMRÅDER I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Vedlagte forvaltningsplan for statlige friområder med overordnede føringer anført
nedenfor vedtas.
2. Rådmannen gis i oppgave å vurdere statlig sikring av de øvrige friområdene og
fremme forslag om dette neste halvår.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole M. Grønlien (Sp)
Marit Haakaas (saksbehandler)
Erik Egeberg (Frp)
Tormod Karlsen (Krf)
Sveinung Sloreby (H)
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Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag til nytt tilleggspunkt til rådmannens
innstilling:
3. Administrasjonen bes igangsette en prosess for å gjøre Nes friområde tilgjengelig fra
land.
Ved avstemningen ble det stemt samlet over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget
fra Ole M. Grønlien (SP)
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer).
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
1.
Vedlagte forvaltningsplan for statlige friområder med overordnede føringer anført
nedenfor vedtas.
2.
Rådmannen gis i oppgave å vurdere statlig sikring av de øvrige friområdene og
fremme forslag om dette neste halvår.
3.
Administrasjonen bes igangsette en prosess for å gjøre Nes friområde tilgjengelig
fra land.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Vedlagte forvaltningsplan for statlige friområder med overordnede føringer anført
nedenfor vedtas.
2. Rådmannen gis i oppgave å vurdere statlig sikring av de øvrige friområdene og
fremme forslag om dette neste halvår.
3. Administrasjonen bes igangsette en prosess for å gjøre Nes friområde tilgjengelig
fra land.

54/12
SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLAN FOR VINDKRAFT I ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune oppfordrer til at regional plan for vindkraft i Østfold endres til:
Veileder for vindkraftutbygging i Østfold
2. Minste radius til hus/hytter vurderes øket til 1000 meter.
3. Maksimalhøyde på 150 meter bør vurderes.
4. Ufravikelig krav om at jordkabel skal benyttes inne på vindkraftområdet samt ut til
nærmeste eksisterende påkoblingspunkt.
5. Utover dette forutsetter Trøgstad kommune at Østfold Fylkeskommune tar initiativ til
en utredning av effektivisering i fornybar energi som allerede er i de eksisterende
kraftverkene i Østfold samt en gjennomgang av linjenett som ytterligere kan
reduseres energitap.
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6. Friluftsregistreringen i området er feil klassifisert. Hensynet til friluftsinteressene tilsier
at området Stikla NV bør tas ut av planen.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet er enig i rådmannens innstilling
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Kari Nilsen(Ap), Marianne Larsen(H), Hanne Therese Myhrer(FrP), Stian Myhre Eriksen(Ap),
Olav Mansaas Bleie(Sp), Bjørn Ekeberg(Sp).
Kari Nilsen(Ap) fremmet følgende forslag:
Pkt. 6 i rådmannens innstilling strykes.
Hanne Therese Myhrer(FrP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:
2. Minste radius til hus/hytter vurderes øket til 1800 meter.
Ved avstemming ble rådmannens innstilling pkt. 1 enstemmig tiltrådt(7 st.)
Forslaget fra Hanne Therese Myhrer(FrP) til nytt pkt. 2 fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt. Det
ble deretter stemt over rådmannens innstilling pkt. 2 som ble enstemmig tiltrådt(7 st.).
Rådmannens innstilling pkt. 3, 4 og 5 ble enstemmig tiltrådt(7 st.)
Det ble så stemt over forslaget fra Kari Nilsen(Ap) om å stryke pkt. 6 i rådmannens
innstilling. Forslaget fikk 3 stemmer (2 Ap, 1 H) og falt. Det ble deretter stemt over
rådmannen innstilling pkt. 6 som ble enstemmig tiltrådt(7 st.)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Livsløpsutvalgets enstemmige(7 st.) innstilling er etter dette lik rådmannens innstilling, pkt.
1 – 6.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole M. Grønlien (Sp)
Erik Egeberg (Frp)
Sveinung Sloreby (H)
Roar Skansen (Ap)
Tormod Karlsen (Krf)
Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag til 2 nye tilleggspunkter til
rådmannens innstilling:
7. Dersom Stikla NV likevel tas inn som mulig område skal det stilles krav om ny
innmatingslinje fra Fetsund med kobling til Trøgstads eksisterende nett for å stryke
kommunens strømberedskap.
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8. Det må stilles krav til at utbygger også pålegges opprydding og istandsetting av
området når vindkraftverket en gang i fremtiden avvikles. Dette kan for eksempel
gjøres ved at det pålegges avsetning av midler i fond øremerket et slikt formål.
Erik Egeberg (Frp) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2:
2. Minste radius til hus/hytter vurderes øket til 1800 meter.
Sveinung Sloreby (H) fremmet følgende forslag:
Punkt 6 i rådmannens innstilling strykes.
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag:
Punkt 3 og 4 i rådmannens innstilling strykes:
Ved avstemningen ble det først stemt punktvis med utgangspunkt i rådmannens innstilling:
Punkt 1: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer).
Punkt 2: Det ble først stemt over Erik Egebergs endringsforslag som falt med 1 (Frp) mot 6
stemmer. Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling som ble enstemmig tiltrådt (7
stemmer).
Punkt 3: Det ble først stemt over Tormod Karlsen forslag som falt med 3 (Krf+Ap) mot 4
stemmer. Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling som ble tiltrådt mot en stemme
(Krf)
Punkt 4: Det ble først stemt over Tormod Karlsens forslag som falt med 3 (Krf+Ap) mot 4
stemmer. Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling som ble tiltrådt mot tre
stemmer (Krf+Ap)
Punkt 5: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer).
Punkt 6: Det ble først stemt over forslaget fra Sveinung Sloreby (H) som ble tiltrådt mot tre
stemmer (Sp+Frp)
Det ble deretter stemt punktvis over de to tilleggsforslagene fra Ole Marius Grønlien (Sp):
Punkt 7: Grønliens forslag falt med 3 mot 4 stemmer (Krf+H+Ap)
Punkt 8: Grønliens forslag ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer)
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
1. Trøgstad kommune oppfordrer til at regional plan for vindkraft i Østfold endres til:
Veileder for vindkraftutbygging i Østfold
2. Minste radius til hus/hytter vurderes øket til 1000 meter.
3. Maksimalhøyde på 150 meter bør vurderes.
4. Ufravikelig krav om at jordkabel skal benyttes inne på vindkraftområdet samt ut til
nærmeste eksisterende påkoblingspunkt.
5. Utover dette forutsetter Trøgstad kommune at Østfold Fylkeskommune tar initiativ til
en utredning av effektivisering i fornybar energi som allerede er i de eksisterende
kraftverkene i Østfold samt en gjennomgang av linjenett som ytterligere kan
reduseres energitap.
6. Det må stilles krav til at utbygger også pålegges opprydding og istandsetting av
området når vindkraftverket en gang i fremtiden avvikles. Dette kan for eksempel
gjøres ved at det pålegges avsetning av midler i fond øremerket et slikt formål.
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Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien(Sp)
Roar Skansen(Ap)
Christian Granli(H)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Anne Marie Lintho(Ap)
Ole Marius Grønlien(Sp) fremmet følgende forslag:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling + nytt punkt 7 lik punkt 6 i Livsløpsutvalgets innstilling.
Hanne Therese Myhrer(FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 2: Minste radius til hus/hytter vurderes øket til 1800 meter.
Anne Marie Lintho(Ap) fremmet følgende forslag:
Livsløpsutvalgets innstilling punkt 6 endres til:
Friluftsregistreringen i området er feil klassifisert. Hensynet til friluftsinteressene tilsier at
området Stikla NV skal tas ut av planen.
Ved avstemming fikk forslaget fra Hanne Therese Myhrer(FrP) 4 stemmer(3 FrP, 1H) og falt.
Det ble deretter stemt over forslaget fra Anne Marie Lintho(Ap) som fikk 8 stemmer(4 Sp, 3
FrP, 1 Ap) og falt.
Det ble så stemt over forslaget fra Ole Marius Grønlien(Sp) til nytt punkt 7 som ble vedtatt
med 12(8 Sp, 3 FrP, 1Ap) mot 9 stemmer.
Til sist ble det stemt over Teknikk- og naturutvalgets innstilling med Ole Marius Grønliens
forslag til nytt punkt 7. Dette ble enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
1. Trøgstad kommune oppfordrer til at regional plan for vindkraft i Østfold endres til:
Veileder for vindkraftutbygging i Østfold
2. Minste radius til hus/hytter vurderes øket til 1000 meter.
3. Maksimalhøyde på 150 meter bør vurderes.
4. Ufravikelig krav om at jordkabel skal benyttes inne på vindkraftområdet samt ut til
nærmeste eksisterende påkoblingspunkt.
5. Utover dette forutsetter Trøgstad kommune at Østfold Fylkeskommune tar initiativ til
en utredning av effektivisering i fornybar energi som allerede er i de eksisterende
kraftverkene i Østfold samt en gjennomgang av linjenett som ytterligere kan
reduseres energitap.
6. Det må stilles krav til at utbygger også pålegges opprydding og istandsetting av
området når vindkraftverket en gang i fremtiden avvikles. Dette kan for eksempel
gjøres ved at det pålegges avsetning av midler i fond øremerket et slikt formål.
7. Friluftsregistreringen i området er feil klassifisert. Hensynet til friluftsinteressene
tilsier at området Stikla NV bør tas ut av planen.
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55/12
SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune ser positivt på at det utarbeides en regional kompetanseplan for
Østfold.
2. Trøgstad kommune mener det ikke bør utarbeides regionale planbestemmelser til
fylkesplanen, da nåværende virkemidler gir tilstrekkelige føringer for kommunenes
arealplanlegging.
3. For øvrig har Trøgstad kommune ingen kommentarer til den regionale planstrategien.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet er enig i rådmannens innstilling
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Ikke mottatt protokoll
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Formannskapets innstilling:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Trøgstad kommune ser positivt på at det utarbeides en regional kompetanseplan for
Østfold.
2. Trøgstad kommune mener det ikke bør utarbeides regionale planbestemmelser til
fylkesplanen, da nåværende virkemidler gir tilstrekkelige føringer for kommunenes
arealplanlegging.
3. For øvrig har Trøgstad kommune ingen kommentarer til den regionale planstrategien.
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56/12
KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015
Rådmannens innstilling:
1. Kommunal planstrategi for Trøgstad 2012-2015 vedtas.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet tar saken til etterretning.
Eldrerådets behandling:
Eldrerådet ønsker at kommuneplanen blir sett på til høsten vedrørende boligutbygging på
Havnås.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling, men ønsker at kommuneplanen ses på til
høsten vedrørende boligutbygging på Havnås.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tormod Karlsen (Krf)
Ole M. Grønlien (Sp)
Tor Anders Olsen (Rådmann)
Roar Skansen (Ap)
Venke Gangnes (Ap)
Marit Haakaas (Saksbehandler)
Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende forslag:
Rådmannens forslag til planstrategi for Trøgstad 2012 – 2015 tas til orientering med
følgende endring:
Kommunedelplan Båstad legges til 2014.
Ved avstemningen ble det først stemt over forsalget fra Ole M. Grønlien (SP)
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7 stemmer).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens forslag til planstrategi for Trøgstad 2012 – 2015 tas til orientering med
følgende endring:
Kommunedelplan Båstad legges til 2014.
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Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Trude Svenneby(Sp)
Anne Marie Lintho(Ap)
Tor Melvold(Ap)
Tor-Anders Olsen(rådm.)
Trude Svenneby(Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 og 3:
Nytt punkt 2: Kommunedelplan Båstad legges til 2014.
Nytt punkt 3: Administrasjonen bes om å prioritere arbeidet med å utvikle nye boligarealer
på Havnås og realisering av avsatte næringsarealer i Båstad, jamfør Kommuneplanen 2011 –
2023.
Ved avstemming ble rådmannens innstilling pkt. 1 og forslaget fra Trude Svenneby(Sp) til
nye punkt 2 og 3 enstemmig tiltrådt(7 st.).
Formannskapets innstilling:
1. Kommunal planstrategi for Trøgstad 2012-2015 vedtas.
2. Kommunedelplan Båstad legges til 2014.
3. Administrasjonen bes om å prioritere arbeidet med å utvikle nye boligarealer på
Havnås og realisering av avsatte næringsarealer i Båstad, jamfør Kommuneplanen
2011 – 2023.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Kommunal planstrategi for Trøgstad 2012-2015 vedtas.
2. Kommunedelplan Båstad legges til 2014.
3. Administrasjonen bes om å prioritere arbeidet med å utvikle nye boligarealer på
Havnås og realisering av avsatte næringsarealer i Båstad, jamfør Kommuneplanen
2011 – 2023.
57/12
INNSPILL PÅ PRIORITERTE FYLKESVEIPROSJEKTER
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vil på fylkesveier prioritere trafikksikkerhetstiltak av typen gang- og
sykkelveier, skulderutvidelser, fartsbegrensende tiltak og omlegging av vei på følgende
fylkesveistrekninger:
1. Fylkesvei 115 fra Mønsteret til Skjønhaug. (definert som trafikkfarlig)
2. Fylkesvei 123 mellom Skjæringrud og Havnås. (definert som trafikkfarlig)
3. Fylkesvei 115 fra Gopperudåsen (Skjønhaug) mot Verpet og videre gjennom svingene
mot Finsrud. (vanskelige svinger)
4. Fylkesvei 773 østover fra Båstad mot Båstad tre (saga). (Mange boliger)
5. Fylkesvei 783 og 784 mellom Verpet og Havnås (forbinder tettsteder)
6. Fylkesvei 765, strekningen fra bakketoppen ned mot Sandstangen (dårlig sikt, bratt,
mange myke trafikanter, biler med båthengere)
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7. Fylkesvei 773 fra Båstad tre mot Melleby og Ringstad (gårdstun, høy fart,
tverrforbindelse mot Høland)
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling, men har følgende tillegg:
1.Veien over Langsrudåsen bør tas med. Faremomenter: krappe svinger, høye kuler, dårlig
sikt og veien er smal.
2. Fylkesvei 773 fra Sluppen til Sentvet: Har de samme faremomenter som Langsrudåsen og
bør tas med på listen.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Egeberg (Frp)
Tormod Karlsen (Krf)
Ole M. Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Erik Egeberg (Frp) fremmet følgende endringsforslag:
1. Punkt 1 endres til: Fylkesvei 115 fra Torshov til Skjønhaug. (definert som
trafikkfarlig)
2. Punkt 4 strykes og erstattes med endret punkt 7 som lyder:
Fylkesvei 773 fra Heiås til Sentvedt (mange boliger, gårdstun, høy fart, tverrforbindelse
mot Høland)
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 og tilsvarende forskyvning
listens øvrige punkter:
1. Fylkesvei 115 fra Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle. Bedring av sikt og
krysningsforhold for fotgjengere og syklende.
Ole Marius Grønlien (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Innledende setning gis følgende tillegg: ”sikring mot utglidninger” foran
”fartsbegrensende tiltak…”
6. Fylkesvei 778 fra Sentvedt til Bingen: Etterfylling av skuldermasser må gjennomføres
etter reasfaltering
7. Fylkesvei 743 mellom Torshov og Mørkfoss. (Skulderutvidelse o.a.
trafikksikringstiltak)
Ved avstemningen ble det først stemt over Tormod Karlsens forslag til nytt punkt 1.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7 stemmer)
Deretter ble det stemt punktvis med utgangspunkt i rådmannens innstilling:
Punkt 2 (rådmannens punkt 1): Det ble først stemt over Erik Egebergs endringsforslag som
ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer).
Punkt 3 og 4: Det ble det stemt over rådmannens innstilling pkt. 2 og 3 som ble enstemmig
tiltrådt (7 stemmer).
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Det ble deretter stemt over Erik Egebergs (Frp) forslag om å stryke rådmannens punkt fire.
Dette ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer)
Punkt 5: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 stemmer)
Punkt 6: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 stemmer).
Punkt 7: Det ble først stemt over endringsforslaget fra Erik Egeberg (Frp) som ble tiltrådt
enstemmig (7 stemmer).
Det ble deretter stemt punktvis over de tre tilleggsforslagene fra Ole Marius Grønlien (Sp)
som alle ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer).
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Trøgstad kommune vil på fylkesveier prioritere trafikksikkerhetstiltak av typen gang- og
sykkelveier, skulderutvidelser, sikring mot utglidninger, fartsbegrensende tiltak og omlegging
av vei på følgende fylkesveistrekninger:
1. Fylkesvei 115 fra Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle. Bedring av sikt og
krysningsforhold for fotgjengere og syklende.
2. Fylkesvei 115 fra Torshov til Skjønhaug. (definert som trafikkfarlig)
3. Fylkesvei 123 mellom Skjæringrud og Havnås. (definert som trafikkfarlig)
4. Fylkesvei 115 fra Gopperudåsen (Skjønhaug) mot Verpet og videre gjennom svingene
mot Finsrud (vanskelige svinger).
5. Fylkesvei 783 og 784 mellom Verpet og Havnås (forbinder tettsteder)
6. Fylkesvei 765, strekningen fra bakketoppen ned mot Sandstangen (dårlig sikt, bratt,
mange myke trafikanter, biler med båthengere)
7. Fylkesvei 773 fra Heiås til Sentvedt. (mange boliger, gårdstun, høy fart,
tverrforbindelse mot Høland)
8. Fylkesvei 778 fra Sentvedt til Bingen: Etterfylling av skuldermasser må gjennomføres
etter reasfaltering
9. Fylkesvei 743 mellom Torshov og Mørkfoss. (Skulderutvidelse o.a.
trafikksikringstiltak)
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Erik Egeberg(FrP)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Ole Marius Grønlien(Sp)
Roar Skansen(Ap)
Martha Hersleth Holsen(Sp) fremmet følgende forslag:
Punkt 1 i Ungdomsrådets innstilling tas inn som nytt punkt 10 i Kommunestyrets vedtak.
Det ble først stemt over forslaget fra Martha Hersleth Holsen(Sp) som ble enstemmig
vedtatt(21 st.).
Det ble deretter stemt over Teknikk- og naturutvalgets innstilling med Martha Hersleth
Holsens tilleggsforslag, og dette ble enstemmig vedtatt(21 st.).
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Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
Trøgstad kommune vil på fylkesveier prioritere trafikksikkerhetstiltak av typen gang- og
sykkelveier, skulderutvidelser, sikring mot utglidninger, fartsbegrensende tiltak og omlegging
av vei på følgende fylkesveistrekninger:
1. Fylkesvei 115 fra Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle. Bedring av sikt og
krysningsforhold for fotgjengere og syklende.
2. Fylkesvei 115 fra Torshov til Skjønhaug. (definert som trafikkfarlig)
3. Fylkesvei 123 mellom Skjæringrud og Havnås. (definert som trafikkfarlig)
4. Fylkesvei 115 fra Gopperudåsen (Skjønhaug) mot Verpet og videre gjennom svingene
mot Finsrud (vanskelige svinger).
5. Fylkesvei 783 og 784 mellom Verpet og Havnås (forbinder tettsteder)
6. Fylkesvei 765, strekningen fra bakketoppen ned mot Sandstangen (dårlig sikt, bratt,
mange myke trafikanter, biler med båthengere)
7. Fylkesvei 773 fra Heiås til Sentvedt. (mange boliger, gårdstun, høy fart,
tverrforbindelse mot Høland)
8. Fylkesvei 778 fra Sentvedt til Bingen: Etterfylling av skuldermasser må gjennomføres
etter reasfaltering
9. Fylkesvei 743 mellom Torshov og Mørkfoss. (Skulderutvidelse o.a.
trafikksikringstiltak)
10. Veien over Langsrudåsen bør tas med. Faremomenter: krappe svinger, høye kuler,
dårlig sikt og veien er smal.

58/12
OPPNEVNING AV UTSMYKNINGSKOMITÈ FOR RUNDKJØRING PÅ E18 VED
MOMARKEN
Rådmannens innstilling:
1. Som medlemmer i utsmykningskomiteen for rundkjøringen i Laslettkrysset oppnevnes
følgende personer:
__________________ (leder)
__________________
__________________
__________________
2. Økonomisk ramme for forprosjektet begrenses oppad til kr. 30 000,-. Beløpet søkes
innarbeidet i årsbudsjettet for 2013.
3. Endelig forslag til utsmykning med kostnadsoverslag forelegges kommunestyret til
godkjenning innen første halvår 2013.
Valgkomiteens behandling:
Tor Melvold(Ap) foreslo Roar Skansen som medlem i komiteen.
Sissel I. Kreppen foreslo Erik Egeberg som medlem.
Trude Svenneby foreslo følgende medlemmer:
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Sissel I. Kreppen
Tone Haakaas
Tore D. Carlsen
Valgkomiteen samlet seg deretter om følgende forslag:
Tone Haakaas(leder)
Roar Skansen(nestleder)
Erik Egeberg
Tore D. Carlsen
Sissel I. Kreppen(vara)
Nytt punkt 4. :Utsmykningskomiteen gis i oppdrag å søke å finne måter å finansiere det
endelige prosjektet på.
Valgkomiteen tiltrådte innstillingen enstemmig(8 st.).
Valgkomiteens innstilling:
1. Som medlemmer i utsmykningskomiteen for rundkjøringen i Laslettkrysset oppnevnes
følgende personer:
Tone Haakaas (leder)
Roar Skansen (nestleder)
Erik Egeberg
Tore D. Carlsen
Sissel I. Kreppen(vara)
2. Økonomisk ramme for forprosjektet begrenses oppad til kr. 30 000,-. Beløpet søkes
innarbeidet i årsbudsjettet for 2013.
3. Endelig forslag til utsmykning med kostnadsoverslag forelegges kommunestyret til
godkjenning innen første halvår 2013.
4. Utsmykningskomiteen gis i oppdrag å søke å finne måter å finansiere det endelige
prosjektet på.
Kommunestyrets vedtak:
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
1. Som medlemmer i utsmykningskomiteen for rundkjøringen i Laslettkrysset oppnevnes
følgende personer:
Tone Haakaas (leder)
Roar Skansen (nestleder)
Erik Egeberg
Tore D. Carlsen
Sissel I. Kreppen(vara)
2. Økonomisk ramme for forprosjektet begrenses oppad til kr. 30 000,-. Beløpet søkes
innarbeidet i årsbudsjettet for 2013.
3. Endelig forslag til utsmykning med kostnadsoverslag forelegges kommunestyret til
godkjenning innen første halvår 2013.
4. Utsmykningskomiteen gis i oppdrag å søke å finne måter å finansiere det endelige
prosjektet på.
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59/12
PAPIRLØSE MØTER - ELEKTRONISK POLITIKERLØSNING
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune går over til elektronisk distribusjon av politiske møtepapirer i
løpet av 2012
2. Faste medlemmer i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret får disponere
lesebrett. Varamedlemmer må hente lesebrettet på kommunehuset.
3. Det legges opp til varslingstjeneste på mail.
4. Administrasjonen tilrettelegger en effektiv presentasjon av dokumenter og opplæring
av brukere
5. Det opprettes tilstrekkelig kapasitet på trådløst nettverk på kommunehuset
6. Det forutsettes at reduserte kostnader og tidsbruk kompenserer for investeringene
over tid.
7. Innkjøpet føres i investeringsregnskapet og finansieres av ubrukte lånemidler IKT
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold(Ap)
Christian Granli(H)
Anne Marie Lintho(Ap)
Formannskapets innstilling:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt(7 st.).
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Christian Granli(H)
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
1. Trøgstad kommune går over til elektronisk distribusjon av politiske møtepapirer i
løpet av 2012
2. Faste medlemmer i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret får disponere
lesebrett. Varamedlemmer må hente lesebrettet på kommunehuset.
3. Det legges opp til varslingstjeneste på mail.
4. Administrasjonen tilrettelegger en effektiv presentasjon av dokumenter og opplæring
av brukere
5. Det opprettes tilstrekkelig kapasitet på trådløst nettverk på kommunehuset
6. Det forutsettes at reduserte kostnader og tidsbruk kompenserer for investeringene
over tid.
7. Innkjøpet føres i investeringsregnskapet og finansieres av ubrukte lånemidler IKT
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60/12
OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD OG
TRØGSTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom
Trøgstad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.
2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet er enig i rådmannens innstilling
Livsløpsutvalgets innstilling:

Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Formannskapets innstilling:

Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt(7 st.).

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom
Trøgstad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.
2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter.
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61/12
ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2016
Rådmannens innstilling:
Alkoholpolitiske retningslinjer vedtas for perioden 2012-2016
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Olav Mansaas Bleie(Sp).
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.)
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Unni Torsøe(KrF)
Unni Torsøe(KrF) fremmet følgende forslag på ny formålsbestemmelse:
Formålsbestemmelse
Trøgstad kommune skal legge forholdene til rette for at salg og skjenking av alkohol foregår
på en ansvarlig og regulert måte.
Kommunen har som formål å begrense de samfunnsmessige4 og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære.
Det ble først stemt over forslaget fra Unni Torsøe som ble vedtatt med 17 mot 4(3 Sp, 1Ap)
stemmer.
Livsløpsutvalgets innstilling med Unni Torsøs endringsforslag ble deretter enstemmig
vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets vedtak er etter dette:
Alkoholpolitiske retningslinjer vedtas for perioden 2012-2016 med følgende
formålsbestemmelse:
Trøgstad kommune skal legge forholdene til rette for at salg og skjenking av alkohol foregår
på en ansvarlig og regulert måte.
Kommunen har som formål å begrense de samfunnsmessige4 og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære.
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62/12
SØKNAD OM NY LEGEHJEMMEL 2012
Rådmannens innstilling:
Kommunen søker om å opprette en ny legehjemmel
Kommunestyrets vedtak:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Kommunen søker om å opprette en ny legehjemmel

63/12
REFERATSAKER
Grunngitt spørsmål fra Trøgstad Arbeiderparti v/Tor Melvold
Innføring av eiendomsskatt
En innføring av eiendomsskatt i kommunen har konsekvenser som må utredes grundig før
det endelige vedtaket om innføring av skatten kan vedtas. Arbeiderpartiet forventer at
konsekvenser for lokalt næringsliv, lag og foreninger som eier egne
eiendommer/idrettsanlegg og sosiale konsekvenser for spesielle utsatte grupper utredes.
Ap ønsker også en vurdering av om bunnfradraget i eiendomsskatten kan være et egnet
virkemiddel for å redusere belastningen for innbyggere med spesielle sosiale utfordringer.
Spørsmål til ordfører:
1. Kan ordføreren sørge for at disse utredningene blir gjennomført?
2. Kan et eventuelt bunnfradrag fastsettes før takstnivået er kjent?
3. Vil det også i år gjennomføres en budsjettkonferanse og kan resultatet av disse
utredningene legges til grunn for en grundig gjennomgang på konferansen?
Ordføreren svarer:
Først og fremst er jeg glad for at Tor Melvold stiller disse spørsmålene fordi det gir anledning
til å reflektere rundt innføringen av en eventuell eiendomsskatt og få oppklart vesentlige
punkter knyttet til en slik skatt.
Jeg trur ingen folkevalgte i Trøgstad hadde villet innføre eiendomsskatt om man hadde sett
at det kunne unngås. Til det er eiendomsskatten for komplisert og kostbar i seg selv.
Samtidig er det bred politisk enighet i denne salen om at de disponible inntektene til
Trøgstad kommune ikke strekker tilstrekkelig til, for å gjøre det vi gjerne vil og for å sørge
for at innbyggerne har et godt og akseptabelt tjenestetilbud. Særlig har det gjennom flere år
gått utover løpende vedlikehold og nødvendige investeringer har blitt utsatt.
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Kommunestyret fikk - etter egen bestilling - forelagt seg en utredning vedrørende mulig
innføring av eiendomsskatt i april. Vedtaket var fattet med bakgrunn i et ønske om å kunne
iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe. Den belyste både økonomiske
konsekvenser, mulighet for differensiert beskatning mellom ulike inntektsgrupper og
næringsliv, samt ulike modeller for eiendomsskatt.
Når det gjelder spørsmålet om ulike utredninger så trur jeg det er klokt å avvente litt før vi
bruker store ressurser på å utrede noe som trolig er kjent. I motsatt fall kan rådmannen gi
noen vurderinger om dette. Jeg tror i alle fall begrepet utredninger i så tilfelle bør utdypes
nærmere før en slik bestilling gis.
Konsekvenser for næringslivet er en ny kostnad som belaster bunnlinja. Samtidig vet vi at
Trøgstad fra før ikke har det sterkeste næringslivet med de største resultatgradene. Vi kan
ut i fra det allerede nå konkludere med at næringslivet ikke er de som vil bidra sterkest inn i
kommunekassa ved å bli pålagt eiendomsskatt. Jeg tror derfor vi med stor grad av sikkerhet
kan si at vi bør være forsiktige i anslaget for hva vi bør belaste næringslivet i Trøgstad med.
Jeg har også konferert rundt dette emnet med rådmannen, og mine vurderinger er etter
dette at vi ikke vil innføre eiendomsskatt for næring fra og med 2013 da takstgrunnlaget
ikke vil være klart. Dersom vi velger å innføre dette på et senere tidspunkt bør det av
hensyn til næringsgrunnlaget bli med en lav promille. Min oppfatning er derfor at slik
tingenes tilstand er i dag bør vi sterkt vurdere å la skatt på næringseiendom bero.
Når det gjelder lag og foreninger som eier egne eiendommer/idrettsanlegg vil disse bli
betraktet på lik linje med «kommunal eiendom» jamfør § 5 i lov om eiendomsskatt . Dette er
eiendommer med allmennyttig verdi og skal således ikke beskattes. Begge disse faktorene vil
vi komme tilbake til i vedtaksform når vi skal ta stilling til eventuelt innføring av
eiendomsskatt eller ei.
For spesielt sårbare og utsatte grupper vil det være naturlig å innføre et bunnfradrag som
gjør at vi letter byrden for disse. Svaret på spørsmål nummer to er altså: Ja, det kan gjøres
før takstnivået er kjent og det skal eventuelt gjøres sammen med budsjettvedtaket som
innfører eiendomsskatt
Til spørsmål tre kan jeg svare bekreftende: Det vil bli gjennomført budsjettkonferanse også i
år, og her vil naturlig nok temaet eiendomsskatt bli et sentralt og viktig tema med drifts- og
investeringssituasjonen i kommunen som bakteppe.
-Tor Melvold(Ap) takket ordfører for svaret.
---------------------------------------------------------------------------Ordfører orienterte om følgende saker:
-

-

Busstilbudet Trøgstad – Oslo.
Det ble referert fra møte med ”Ruter” i dag 18/9. Administrasjonen bes utforme en
høringsuttalelse fra Trøgstad kommune.
Prosjekt ”Flere Trøgstinger”.

Prosjektet er av ulike årsaker noe forsinket.
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