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99/12
BUDSJETTDOKUMENTET 2013
Rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2013-16’ og ’Årsbudsjett 2013’ vedtas
slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
A: Økonomi- og handlingsplanen 2013-16:
1.

Det tas til orientering at administrasjonen viderefører arbeidet med å avstemme balansen mellom kommunens
inntekts- og utgiftsside for generelt å kunne bedre kommunens økonomiske handlefrihet utover i planperioden.

2.

For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe, utskrives eiendomsskatt fra og med 2013.
Det legges opp til følgende opptrapping av skatten i planperioden:

Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen
næringseiendom):
2013
2‰

2014
4‰

2015
4‰

2016
4‰

Næringseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.
2013
2014
2015
2016
0‰
?
?
?
Beregnet eiendomsskatt:
2013
2014
5,5 mill.
10 mill. +

2015
10 mill. +

2016
10 mill. +

Det vises for øvrig til pkt. 5 i vedtaket for årsbudsjett 2013.
3.

Det innføres et investeringstak på 140 mill. kroner i handlingsplanperioden finansiert ved 10 mill. kroner fra
eiendomsskatt pr. år fra 2014.

B: Årsbudsjett 2013:
1.

2.

Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2013 vedtas slik det framkommer av kapittel 11:
- Budsjettskjema 1A – drift inkl. noter
- Budsjettskjema 2A – investering
- Budsjettskjema 1B - drift
- Budsjettskjema 2B – investering
Sum fordelt til drift utgjør kr 247.375.000, og investeringer i anleggsmidler kr 60.925.000.
Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,3 % med virkning fra 01.01.2013.
Følgende områder avviker fra dette:
a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.330,- pr. måned for full
plass (dvs. ingen økning i satsene). Matpenger kommer i tillegg, og satsene økes til kr 310,- pr. måned ved
full plass, kr 250,- ved 80% plass og kr 185,- ved 60% plass.
b) Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2012, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass
inkl. mat.
c) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 0,5 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger
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d)

hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 0,5 %,
vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.
Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

Trygghetsalarm etabl.
Trygghetsalarm leie
Middag pr. porsjon
Middag halv porsjon
Søn- / helligdagsmiddag
Søn- /helligdagsm. halv porsjon
Grøt
Frokost / kveldsmat
Kaffemåltid
Full pensjon pr. dag
Halv pensjon pr. dag
Bofellesskapet kost pr. mnd.
Transport mat pr. gang
Vask av tøy, kilopris
Opphold Korttid dag / natt
sykehjem Korttid døgn
Hjemmehjelp under 2 G
Hjemmehjelp 2-3 G
TimeHjemmehjelp 3-4 G
pris
Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
Hjemmehjelp under 2 G
Abonne- Hjemmehjelp 2-3 G
ment
Hjemmehjelp 3-4 G
pr. måned Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G

e)

2012
Kr 220,Kr 175,Kr 60,Kr 46,Kr 70,Kr 65,Kr 32,Kr 30,Kr 12,Kr 100,Kr 77,Kr 3.000,Kr 15,Kr 34,Kr 70,Kr 133,Kr 150,Kr 155,Kr 165,Kr 185,Kr 195,Kr 170,Kr 605,Kr 975,Kr 1.355,Kr 1.680,-

2013
Kr 400,Kr 180,Kr 62,Kr 48,Kr 72,Kr 67,Kr 33,Kr 31,Kr 13,Kr 103,Kr 79,Kr 3.100,Kr 15,Kr 35,Kr 72,Kr 137,Kr 175,Kr 180,Kr 190,Kr 210,Kr 220,Kr 175,Kr 700,Kr 1.100,Kr 1.500,Kr 1.900,-

Økning
Kr 180,Kr 5,Kr 2,Kr 2,Kr 2,Kr 2,Kr 1,Kr 1,Kr 1,Kr 3,Kr 2,Kr 100,Kr 1,Kr 2,Kr 4,Kr 25,Kr 25,Kr 25,Kr 25,Kr 25,Kr 5,Kr 95,Kr 125,Kr 145,Kr 220,-

Følgende satser for kommunale gebyrer gjøres gjeldende (ekskl. mva):
2012
2013
Økning
Vann pr. kubikk
Kr 7,00
Kr 7,00
Kr 0,Vann - årsavgift
Kr 380,Kr 380,Kr 0,Tjenestegebyr avlesningskontroll vannmålere
Kr 300,Kr 300,Kr 0,Tilknytningsavgift
Kr 7.350,- Kr 7.350,Kr 0,Kloakk pr. kubikk
Kr 25,70
Kr 25,70
Kr 0,Kloakk – årsavgift
Kr 924,Kr 924,Kr 0,Tilknytningsavgift
Kr 10.516,- Kr 10.516,Kr 0,Slamtømming 3 kbm
Kr 755,Kr 755,Kr 0,Slamtømming 6 kbm
Kr 1.200,- Kr 1.200,Kr 0,Renovasjon – bolig
Kr 2.050,- Kr 2.050,Kr 0,Renovasjon - hytte
Kr 1.025,- Kr 1.025,Kr 0,Feie/tilsynsgebyr enkel pipe
Kr 230,Kr 230,Kr 0,Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe
Kr 305,Kr 305,Kr 0,Byggesaks- og oppmålingsgebyrer øker slik det fremgår av eget avgiftshefte. Alle prisene er ekskl.
mva.

3.

Ved salg av ledige kommunale tomter i 2013 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 5 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-
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4.

En eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjettert renteutgifter avsettes ikke til
renteutjevningsfond i 2013.

5.

For eiendomsskatt gjelder:
1. Det innkreves eiendomsskatt for 2013 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme
lov (siste gang 22.06.2012).
2. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3g innføres eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen
unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.
3. Med de unntak som er nevnt under vedtakets punkt 5.5 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 2‰, jfr.
eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
4. Det gis et bunnfradrag på kr 50.000 pr. selvstendig boenhet i boliger og fritidsboliger, jfr.
eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd.
5. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.

6.

Følgende nye låneopptak foretas i 2013:
Sum låneopptak
Kr 25.625.000
Kr 5.125.000
Kr 500.000
Kr 500.000
Kr 5.000.000
Kr 3.000.000
Kr 15.000.000
Kr 660.000
Kr 6.000.000

Investeringstiltak
Overføringsledning avløp til Eidsberg
Vannledning for overføring fra Eidsberg til Trøgstad
Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp
Rehabilitering av kummer og kraner, vannverk
Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad
Tak og ventilasjonsanlegg Båstad skole
Boliger for funksjonshemmede i Gravsåsen
Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid
Startlån – for videre utlån

Nedbetalingsti
d
30 år
30 år
20 år
20 år
30 år
10 år
20 år
10 år
-

Rådmannen har i gjeldende finansreglement (K-sak 74/12) fullmakt til å fastsette lånenes rente- og avdragsprofil.
Den øvre rammen for bruk av innvilget kassekreditt settes til 10 mill. kroner.
7.

Driftskutt og omprioriteringer realiseres som beskrevet i kapittel 8.4.

8.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2013, jfr.
gravferdsloven §21, annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.600, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 1.540, Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 770, Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 135,- pr. år pr. grav

9.

Alle virksomheter skal gjennomføre brukerundersøkelser på hele eller deler av sitt tjenestetilbud hvert annet år.

10. Rådmannen gis fullmakt til å;
 som ledd i praktisering av gjeldende KOSTRA-forskrifter å foreta nødvendige tekniske budsjettendringer
dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende forskrifter gjennom budsjettåret 2013
 fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2013 ut på virksomhetene
 foreta intern ressursfordeling mellom skolene
 foreta intern fordeling av 3,2 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne
 foreta intern omfordeling av midler til serviceavtaler (samles i virksomhet teknikk og næring)
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Ungdomsrådets Innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Eldrerådets innstilling:
Eldrerådet har kommentarer til budsjettdokumentet:
 Bofellesskap for eldre ønskes prioritert høyere.
 Kjøkkenet er i behov av nytt og nødvendig utstyr for å produsere mat. Flere
maskiner/utstyr er utrangert.
 Asfaltering ved hjemmesykepleien må ferdigstilles, dette er påpekt tidligere.
 Fysioterapitilbudet bør økes da det skal satses på forebygging og rehabilitering, jfr.
Samhandlingsreformen.
 Utvide dagtilbudet til flere og lengre dager.
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:
Rådet slutter seg til rådmannens innstilling, men med følgende kommentarer:
 Det er ønskelig at det i kommunens overordnede mål (punkt 6) har med et mål om
universell utforming.
 Rådet ønsker at bil med 9 seter flyttes over streken, til investeringstiltak med
finansiering (punkt 8.7)
 Rådet ber om at tilbudet ved Langholen opprettholdes for elever med spesielle behov
(punkt 9.11.4).

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
AMU støtter rådmannens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2013-16 og årsbudsjett 2013.

Livsløpsutvalgets behandling:
Alle medlemmene hadde ordet i saken.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tas til orientering. Enstemmig(7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets behandling:
Ordet i saken:
Erik Egeberg (Frp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Tormod Karlsen (Krf)
Ann Kristin Sæther (H) (forlot møtet 19.50 og deltok ikke ved avstemningen)
Venke Gangnes (Ap)
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Erik Egeberg (Frp) fremmet følgende forslag:
T/N-utvalget tar budsjettdokument 2013 til orientering.
Ole Marius Grønlien (Sp)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
1. T/N-utvalget tar budsjettdokument 2013 til orientering.
T/N-utvalget ber om at de foreslåtte endringer og økninger i gebyrer for byggesaker og
oppmåling belyses i notats form til første behandling av budsjettet i Formannskapet.

Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Trude Svenneby (Sp)
Christian Granli (H)
Sissel I. Kreppen (FrP)
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Ole André Myhrvold(ordf.)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Anne Marie Lintho (Ap)
Trude Svenneby(Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Trøgstad Senterparti og
Trøgstad Arbeiderparti:
Forslag til endringer jamfør rådmannens forslag til Årsbudsjett 2013 og
Økonomi- og handlingsplan 2013-16
Endringer under kap. A

Endring punkt A2.

For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe øremerket vedlikehold
for å forhindre videre kapitaltap på kommunens anlegg og eiendom, utskrives eiendomsskatt
fra og med 2013.

Endring punkt A.3

Av eiendomsskatten øremerkes minst 10 millioner kroner årlig til investering pr år fra 2014.
Administrasjonen bes også opprette et vedlikeholdsfond finansiert ved noe av
eiendomsskatten for regelmessig vedlikehold av nye investeringer og hindring av verditap på
eksisterende anlegg og eiendom.

Nytt punkt A.4

Økonomi- og handlingsplan 2013-16 og Årsbudsjett 2013 legges eventuelt fram for justering
senest innen utgangen av juni 2013.
Endringer under kap. B

Punkt 6 - endring

Administrasjonen bes se på muligheten for å overføre lysløypa på Havnås til Havnås Vel eller
tilsvarende lag/forening. Kommunen stiller garanti for inntil 200.000,- i økonomisk støtte til
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opprustning av en lysløype på Havnås, samt ta hånd om eventuelt miljøavfall fra
eksisterende anlegg, mot at laget/foreningen forplikter seg til å gjennomføre rehabiliteringen
som et lokalt dugnadsprosjekt.

Punkt 7 - endring

Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4 unntatt punkt om redusert
støtte til Trøgstad bygdemuseum. Støtten opprettholdes på kr 250 000 finansiert jamfør
endringsforslag knyttet til kapittel 8.6 forslag om å stryke pri 19 samt kr 25 000 til
bygdebokprosjektet finansiert som engangsbevilling fra reservefondet.

Punkt 8- endring

Driftsbudsjettet realiseres som beskrevet i kapittel 8.6 unntatt:
- pri18. Fjorårets fondavsetning til transport BODAF og årets forslag på kr 250.000
disponeres til innkjøp av ny bil. BODAF oppfordres til å søke støtte hos
organisasjoner som gir midler til slike formål.
- pri19. strykes da det allerede finnes kr 230.000 fra tidligere på fond til
samhandlingsreformen. Pengene omdisponeres som følger:
- kr 100 000 til museet for å opprettholde en total støtte på kr 250.000.
- kr 25 000 bevilges til bygdebokprosjektet og videre arbeid med innsamling og
digitalisering av data. Pengene forutsettes brukt i dialog med Tirsdagsklubben.
- Kr 100 000 brukes til forebyggende arbeid jamfør samhandlingsreformens intensjon.

Nytt punkt:

Administrasjonen bes å igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket
gjennom Tilstandsrapport for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten
2012 knyttet til barneskolesituasjon på Skjønhaug. Forprosjektet må skissere forslag til
løsninger for en fremtidsrettet løsning til lavest mulig pris. Prosjektet må samtidig ivareta et
mulig framtidig behov for samlokalisering av barneskolene i kommunen, enten ved at det er
mulighet for flere byggetrinn eller at det løses innenfor forslagene som legges fram.
Prosjektet bør også se på muligheten for også å inkludere behov for økt treningsareal
gjennom ny hallflate og rom for framføring av kultur, musikk, dans og drama.
Kommunestyret ber om at forslag til alternative løsninger legges fram til behandling 1.
halvår 2013 med kostnadsanslag og konsekvensanalyse.

Nytt punkt.

Administrasjonen bes å igangsette et prosjekt for økt bruk av digitale kanaler og plattformer
for eksempel ved rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av
fakturaer og annen post etc.

Nytt punkt:

Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra
administrasjonen for å se på muligheten for å gjøre innholdet i budsjettdokumentet og
økonomi- og handlingsplan mer tilgjengelig både for de folkevalgte og befolkningen for
øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og lettlest dokument fra 2014.

Nytt punkt:

Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle
ledige stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for
2013, gjerne prosentfestet til 3,5 prosent.
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***
Christian Granli(H) fremmet følgende forslag fra Trøgstad Høyre:




Trøgstad kommune bruker 5 millioner fra ekstra utbytte fra Trøgstad Elverk til nødvendig
vedlikehold av bygninger og asfaltering. Teknisk avdeling tar seg av prioriteringen.
Fjorårs fondsavsetning til transport BODAF og årets forslag på kr 250.000 disponeres til
innkjøp av bil. Vi oppfordrer BODAF til å søke etter støtte hos organisasjoner som støtter
slike formål. (forslaget ble senere trukket til fordel for et fellesforslag)
Alle punkter med eiendomsskatt strykes.

Sissel Iren Kreppen(FrP) fremmet følgende forslag fra Trøgstad FrP:
Budsjett 2013
A: Økonomi og handlingsplan
Hele punkt A1, 2 og 3 strykes.
Nytt punkt A1
Hele Trøgstad kommunes overskudd 2013 til 2016 avsettes i sin helhet til skolefond.
B: Årsbudsjett 2013
Budsjettskjema 1A strykes.
Nytt punkt 1A.
Redusere drift med 1% på alle virksomheter.
B5:
Hele punktet strykes.
B7. Driftskutt og omprioriteringer
Side 41. Vil ikke at tilbud om 40% barnehageplass skal avvikles.
Budsjett 2013
Verbalforslag fra Trøgstad Frp
Nr. 1:
Trøgstad kommune ved Bodaf går til innkjøp v en 9 seters bil.
Dette finansieres av bilfond kr 500.000,-.
Samt låneopptak. (forslaget ble senere trukket til fordel for et fellesforslag)
Nr. 2:
Trøgstad kommune ved administrasjon tar kontakt med næringsmegler vedr. kommunens
næringsportefølje for eventuelt salg. Vurdere alle bygg og eiendommer.
Nr. 3:
Vi ber administrasjonen om å utrede andre mulige tilbydere/ordninger for levering av mat til
hjemmeboende.
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Nr. 4:
Vi ber administrasjonen utrede muligheten for private barnehager i Trøgstad.
Nr. 5:
Trøgstad kommune blir en Trygg Trafikk kommune.
***
Tor Melvold(Ap) fremmet følgende forslag fra Trøgstad Arbeiderparti:
1. Administrasjonen bes om å utrede kommunens eierskap i Trøgstad Elverk AS.
Utredningen skal omhandle alle forhold knyttet til eierskapet og vurdere følgende:
a. Økonomiske og beredskapsmessige forhold ved et eventuelt salg av kommunens
aksjepost.
b. Økonomiske og andre relevante forhold ved et eventuelt kjøp av aksjeposten til
Fortum Distribution AS. Utredningen skal omfatte en vurdering av
forretningsmessige utviklingspotensialer for et eventuelt heleid kommunalt
selskap.
2. Administrasjonen bes om å vurdere omfanget og kompleksiteten i utredningen og
vurdere om det er formålstjenlig å nedsette en arbeidsgruppe til å lede arbeidet.
Arbeidsgruppen bør ha som mål å framskaffe nok faktagrunnlag til en anbefaling om
hvilke alternativ som skal utredes nærmere og nødvendigheten av eventuell bistand av
ekstern ekspertise.
a. Administrasjonens vurdering av forhold beskrevet i pkt. 2, fremmes som en sak til
første kommunestyre i 2013.
***
Martha H. Holsen fremmet følgende forslag fra Trøgstad Senterparti:
Nytt punkt
Det bevilges 100.000 til Trøgstad ungdomsskole øremerket spesialundervisning og elever
med særskilte behov. Dette finansieres over driften ved følgende omprioritering.
Kuttforslag for å finansiere dette:
 Pkt. 8 Betaling i private barnehager i andre kommuner reduseres med 50.000 – til kr
500.000.
 Pkt. 6 Økt vedlikehold av kommunale bygg reduseres med 50.000 – til kr 300.000
9.11 Trøgstad ungdomsskole
Endring
Kutt:
 Kommentar 2 i 9.11.4 slettes fra budsjettet da denne saken kommer som egen sak i
kommunestyret i desember 2012.
***
Ved avstemming ble det stemt i følgende rekkefølge og med følgende resultat:
1. Forslag fra Trøgstad Høyre, kulepunkt 3:
 Alle punkter med eiendomsskatt strykes.
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Forslaget fikk 1 stemme(H) og falt.
2. Forslag fra Trøgstad FrP, punkt A:
A: Økonomi og handlingsplan
Hele punkt A1, 2 og 3 strykes.
Forslaget fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt.
3. Forslag fra Trøgstad FrP, Nytt punkt A1
Hele Trøgstad kommunes overskudd 2013 til 2016 avsettes i sin helhet til skolefond.
Forslaget falt som følge av avstemmingen i punkt 2.
4. Forslag fra Trøgstad FrP, punkt B:
B: Årsbudsjett 2013
Budsjettskjema 1A strykes.
Nytt punkt 1A.
Redusere drift med 1% på alle virksomheter.
Forslaget fikk 1 stemme(FrP) og falt.
5. Forslag fra Trøgstad FrP, punkt B5:
B5: Hele punktet strykes.
Forslaget fikk 1 stemme(FrP) og falt.
6.-8. Felles forslag fra Trøgstad Senterparti og Trøgstad Arbeiderparti:
Endringer under kap. A

Endring punkt A2.

For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe øremerket vedlikehold
for å forhindre videre kapitaltap på kommunens anlegg og eiendom, utskrives eiendomsskatt
fra og med 2013.
Forslaget ble tiltrådt med 5 mot 2(H, FrP) stemmer.

Endring punkt A.3

Av eiendomsskatten øremerkes minst 10 millioner kroner årlig til investering pr år fra 2014.
Administrasjonen bes også opprette et vedlikeholdsfond finansiert ved noe av
eiendomsskatten for regelmessig vedlikehold av nye investeringer og hindring av verditap på
eksisterende anlegg og eiendom.
Forslaget ble tiltrådt med 5 mot 2(H, FrP) stemmer.

Nytt punkt A.4

Økonomi- og handlingsplan 2013-16 og Årsbudsjett 2013 legges eventuelt fram for justering
senest innen utgangen av juni 2013.
Forslaget ble tiltrådt med 5 mot 2(H, FrP) stemmer.
9.-10. Felles forslag fra Trøgstad Senterparti og Trøgstad Arbeiderparti:
Endringer under kap. B

Side 12 av 48

Trøgstad kommune
Punkt 6 - endring

Administrasjonen bes se på muligheten for å overføre lysløypa på Havnås til Havnås Vel eller
tilsvarende lag/forening. Kommunen stiller garanti for inntil 200.000,- i økonomisk støtte til
opprustning av en lysløype på Havnås, samt ta hånd om eventuelt miljøavfall fra
eksisterende anlegg, mot at laget/foreningen forplikter seg til å gjennomføre rehabiliteringen
som et lokalt dugnadsprosjekt.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

Punkt 7 - endring

Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4 unntatt punkt om redusert
støtte til Trøgstad bygdemuseum. Støtten opprettholdes på kr 250 000 finansiert jamfør
endringsforslag knyttet til kapittel 8.6 forslag om å stryke pri 19 samt kr 25 000 til
bygdebokprosjektet finansiert som engangsbevilling fra reservefondet.
Forslaget ble tiltrådt med 6 mot 1(FrP) stemme.
11. Forslag fra Trøgstad FrP, punkt B7:
B7. Driftskutt og omprioriteringer
Side 41. Vil ikke at tilbud om 40% barnehageplass skal avvikles.
Forslaget fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt.
12-1 Felles forslag fra Trøgstad Senterparti, Trøgstad Arbeiderperti, Trøgstad FrP og
Trøgstad Høyre:
Endringer under kap. B

Nytt punkt - endring

Driftsbudsjettet realiseres som beskrevet i kapittel 8.6 unntatt:
- pri18. Fjorårets fondavsetning til transport BODAF og årets forslag på kr 250.000
disponeres til innkjøp av ny bil. BODAF oppfordres til å søke støtte hos
organisasjoner som gir midler til slike formål.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.)
12-2 Felles forslag fra Trøgstad Senterparti og Trøgstad Arbeiderparti:
Endringer under kap. B

Nytt punkt - endring
-

pri19. strykes da det allerede finnes kr 230.000 fra tidligere på fond til
samhandlingsreformen. Pengene omdisponeres som følger:
kr 100 000 til museet for å opprettholde en total støtte på kr 250.000.
kr 25 000 bevilges til bygdebokprosjektet og videre arbeid med innsamling og
digitalisering av data. Pengene forutsettes brukt i dialog med Tirsdagsklubben.
Kr 100 000 brukes til forebyggende arbeid jamfør samhandlingsreformens intensjon.

Forslaget ble tiltrådt med 6 mot 1(FrP) stemmer.
13-1 Forslag fra Trøgstad Senterparti:
Nytt punkt
Det bevilges 100.000 til Trøgstad ungdomsskole øremerket spesialundervisning og elever
med særskilte behov. Dette finansieres over driften ved følgende omprioritering.
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Kuttforslag for å finansiere dette:
 Pkt. 8 Betaling i private barnehager i andre kommuner reduseres med 50.000 – til kr
500.000.
 Pkt. 6 Økt vedlikehold av kommunale bygg reduseres med 50.000 – til kr 300.000
Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).
13-1 Forslag fra Trøgstad Senterparti:
9.11 Trøgstad ungdomsskole
Endring
Kutt:
 Kommentar 2 i 9.11.4 slettes fra budsjettet da denne saken kommer som egen sak i
kommunestyret i desember 2012.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).
14-17 Forslag fra Trøgstad FrP:
Budsjett 2013
Verbalforslag fra Trøgstad Frp
Nr. 2:
Trøgstad kommune ved administrasjon tar kontakt med næringsmegler vedr. kommunens
næringsportefølje for eventuelt salg. Vurdere alle bygg og eiendommer.
Forslaget fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt.
Nr. 3:
Vi ber administrasjonen om å utrede andre mulige tilbydere/ordninger for levering av mat til
hjemmeboende.
Forslaget fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt.
Nr. 4:
Vi ber administrasjonen utrede muligheten for private barnehager i Trøgstad.
Forslaget fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt.
Nr. 5:
Trøgstad kommune blir en Trygg Trafikk kommune.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt.
18. Forslag fra Trøgstad Høyre, kulepunkt 1:
 Trøgstad kommune bruker 5 millioner fra ekstra utbytte fra Trøgstad Elverk til nødvendig
vedlikehold av bygninger og asfaltering. Teknisk avdeling tar seg av prioriteringen.
Forslaget fikk 1 stemme(H) og falt.
19-22. Felles forslag fra Trøgstad Senterparti og Trøgstad Arbeiderparti:
Endringer under kap. B

Nytt punkt:

Side 14 av 48

Trøgstad kommune
Administrasjonen bes å igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket
gjennom Tilstandsrapport for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten
2012 knyttet til barneskolesituasjon på Skjønhaug. Forprosjektet må skissere forslag til
løsninger for en fremtidsrettet løsning til lavest mulig pris. Prosjektet må samtidig ivareta et
mulig framtidig behov for samlokalisering av barneskolene i kommunen, enten ved at det er
mulighet for flere byggetrinn eller at det løses innenfor forslagene som legges fram.
Prosjektet bør også se på muligheten for også å inkludere behov for økt treningsareal
gjennom ny hallflate og rom for framføring av kultur, musikk, dans og drama.
Kommunestyret ber om at forslag til alternative løsninger legges fram til behandling 1.
halvår 2013 med kostnadsanslag og konsekvensanalyse.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

Nytt punkt.

Administrasjonen bes å igangsette et prosjekt for økt bruk av digitale kanaler og plattformer
for eksempel ved rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av
fakturaer og annen post etc.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

Nytt punkt:

Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra
administrasjonen for å se på muligheten for å gjøre innholdet i budsjettdokumentet og
økonomi- og handlingsplan mer tilgjengelig både for de folkevalgte og befolkningen for
øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og lettlest dokument fra 2014.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

Nytt punkt:

Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle
ledige stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for
2013, gjerne prosentfestet til 3,5 prosent.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).
23. Forslag fra Trøgstad Arbeiderparti:
1. Administrasjonen bes om å utrede kommunens eierskap i Trøgstad Elverk AS.
Utredningen skal omhandle alle forhold knyttet til eierskapet og vurdere følgende:
a. Økonomiske og beredskapsmessige forhold ved et eventuelt salg av kommunens
aksjepost.
b. Økonomiske og andre relevante forhold ved et eventuelt kjøp av aksjeposten til
Fortum Distribution AS. Utredningen skal omfatte en vurdering av
forretningsmessige utviklingspotensialer for et eventuelt heleid kommunalt
selskap.
2. Administrasjonen bes om å vurdere omfanget og kompleksiteten i utredningen og
vurdere om det er formålstjenlig å nedsette en arbeidsgruppe til å lede arbeidet.
Arbeidsgruppen bør ha som mål å framskaffe nok faktagrunnlag til en anbefaling om
hvilke alternativ som skal utredes nærmere og nødvendigheten av eventuell bistand av
ekstern ekspertise.
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a. Administrasjonens vurdering av forhold beskrevet i pkt. 2, fremmes som en sak til
første kommunestyre i 2013.
Forslaget ble tiltrådt med 6 mot 1(H) stemme.

Til slutt ble det stemt over hele budsjettforslaget til rådmannen med de flertallsendringer
som ble tiltrådt av Formannskapet.
Rådmannens budsjettforslag med Formannskapets endringer ble tiltrådt med 5 mot 2(H,
FrP) stemmer.

Formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling er etter dette:
Rådmannens forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2013-16’ og ’Årsbudsjett 2013’ vedtas
slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
A: Økonomi- og handlingsplanen 2013-16:
1.

Det tas til orientering at administrasjonen viderefører arbeidet med å avstemme balansen mellom kommunens
inntekts- og utgiftsside for generelt å kunne bedre kommunens økonomiske handlefrihet utover i planperioden.

2.

For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe øremerket vedlikehold for å forhindre videre
kapitaltap på kommunens anlegg og eiendom, utskrives eiendomsskatt fra og med 2013. Det legges opp til
følgende opptrapping av skatten i planperioden:

Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen
næringseiendom):
2013
2‰

2014
4‰

2015
4‰

2016
4‰

Næringseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.
2013
2014
2015
2016
0‰
?
?
?
Beregnet eiendomsskatt:
2013
2014
5,5 mill.
10 mill. +

2015
10 mill. +

2016
10 mill. +

Det vises for øvrig til pkt. 5 i vedtaket for årsbudsjett 2013.
3.

Av eiendomsskatten øremerkes minst 10 millioner kroner årlig til investering pr år fra 2014. Administrasjonen bes
også opprette et vedlikeholdsfond finansiert ved noe av eiendomsskatten for regelmessig vedlikehold av nye
investeringer og hindring av verditap på eksisterende anlegg og eiendom.

4.

Økonomi- og handlingsplan 2013-16 og Årsbudsjett 2013 legges eventuelt fram for justering senest innen
utgangen av juni 2013.
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B: Årsbudsjett 2013:
1.

2.

Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2013 vedtas slik det framkommer av kapittel 11:
- Budsjettskjema 1A – drift inkl. noter
- Budsjettskjema 2A – investering
- Budsjettskjema 1B - drift
- Budsjettskjema 2B – investering
Sum fordelt til drift utgjør kr 247.375.000, og investeringer i anleggsmidler kr 60.925.000.
Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,3 % med virkning fra 01.01.2013.
Følgende områder avviker fra dette:
a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.330,- pr. måned for full
plass (dvs. ingen økning i satsene). Matpenger kommer i tillegg, og satsene økes til kr 310,- pr. måned ved
full plass, kr 250,- ved 80% plass og kr 185,- ved 60% plass.
b) Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2012, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass
inkl. mat.
c) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 0,5 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger
hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 0,5 %,
vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.
d) Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

Trygghetsalarm etabl.
Trygghetsalarm leie
Middag pr. porsjon
Middag halv porsjon
Søn- / helligdagsmiddag
Søn- /helligdagsm. halv porsjon
Grøt
Frokost / kveldsmat
Kaffemåltid
Full pensjon pr. dag
Halv pensjon pr. dag
Bofellesskapet kost pr. mnd.
Transport mat pr. gang
Vask av tøy, kilopris
Opphold Korttid dag / natt
sykehjem Korttid døgn
Hjemmehjelp under 2 G
Hjemmehjelp 2-3 G
TimeHjemmehjelp 3-4 G
pris
Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
Hjemmehjelp under 2 G
Abonne- Hjemmehjelp 2-3 G
ment
Hjemmehjelp 3-4 G
pr. måned Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G

e)

2012
Kr 220,Kr 175,Kr 60,Kr 46,Kr 70,Kr 65,Kr 32,Kr 30,Kr 12,Kr 100,Kr 77,Kr 3.000,Kr 15,Kr 34,Kr 70,Kr 133,Kr 150,Kr 155,Kr 165,Kr 185,Kr 195,Kr 170,Kr 605,Kr 975,Kr 1.355,Kr 1.680,-

2013
Kr 400,Kr 180,Kr 62,Kr 48,Kr 72,Kr 67,Kr 33,Kr 31,Kr 13,Kr 103,Kr 79,Kr 3.100,Kr 15,Kr 35,Kr 72,Kr 137,Kr 175,Kr 180,Kr 190,Kr 210,Kr 220,Kr 175,Kr 700,Kr 1.100,Kr 1.500,Kr 1.900,-

Økning
Kr 180,Kr 5,Kr 2,Kr 2,Kr 2,Kr 2,Kr 1,Kr 1,Kr 1,Kr 3,Kr 2,Kr 100,Kr 1,Kr 2,Kr 4,Kr 25,Kr 25,Kr 25,Kr 25,Kr 25,Kr 5,Kr 95,Kr 125,Kr 145,Kr 220,-

Følgende satser for kommunale gebyrer gjøres gjeldende (ekskl. mva):

Vann pr. kubikk
Vann - årsavgift

2012
Kr 7,00
Kr 380,-

2013
Økning
Kr 7,00
Kr 0,Kr 380,Kr 0,-

Side 17 av 48

Trøgstad kommune
Tjenestegebyr avlesningskontroll vannmålere
Kr 300,Kr 300,Tilknytningsavgift
Kr 7.350,- Kr 7.350,Kloakk pr. kubikk
Kr 25,70
Kr 25,70
Kloakk – årsavgift
Kr 924,Kr 924,Tilknytningsavgift
Kr 10.516,- Kr 10.516,Slamtømming 3 kbm
Kr 755,Kr 755,Slamtømming 6 kbm
Kr 1.200,- Kr 1.200,Renovasjon – bolig
Kr 2.050,- Kr 2.050,Renovasjon - hytte
Kr 1.025,- Kr 1.025,Feie/tilsynsgebyr enkel pipe
Kr 230,Kr 230,Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe
Kr 305,Kr 305,-

Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,-

Byggesaks- og oppmålingsgebyrer øker slik det fremgår av eget avgiftshefte. Alle prisene er ekskl.
mva.
3.

Ved salg av ledige kommunale tomter i 2013 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 5 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-

4.

En eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjettert renteutgifter avsettes ikke til
renteutjevningsfond i 2013.

5.

For eiendomsskatt gjelder:
1. Det innkreves eiendomsskatt for 2013 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme
lov (siste gang 22.06.2012).
2. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3g innføres eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen
unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.
3. Med de unntak som er nevnt under vedtakets punkt 5.5 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 2‰, jfr.
eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
4. Det gis et bunnfradrag på kr 50.000 pr. selvstendig boenhet i boliger og fritidsboliger, jfr.
eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd.
5. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.

6.

Følgende nye låneopptak foretas i 2013:
Sum låneopptak
Kr 25.625.000
Kr 5.125.000
Kr 500.000
Kr 500.000
Kr 5.000.000
Kr 3.000.000
Kr 15.000.000
Kr 660.000
Kr 6.000.000

Investeringstiltak
Overføringsledning avløp til Eidsberg
Vannledning for overføring fra Eidsberg til Trøgstad
Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp
Rehabilitering av kummer og kraner, vannverk
Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad
Tak og ventilasjonsanlegg Båstad skole
Boliger for funksjonshemmede i Gravsåsen
Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid
Startlån – for videre utlån

Nedbetalingstid
30 år
30 år
20 år
20 år
30 år
10 år
20 år
10 år
-

Administrasjonen bes se på muligheten for å overføre lysløypa på Havnås til Havnås Vel eller tilsvarende
lag/forening. Kommunen stiller garanti for inntil 200.000,- i økonomisk støtte til opprustning av en lysløype på
Havnås, samt ta hånd om eventuelt miljøavfall fra eksisterende anlegg, mot at laget/foreningen forplikter seg til å
gjennomføre rehabiliteringen som et lokalt dugnadsprosjekt.
Rådmannen har i gjeldende finansreglement (K-sak 74/12) fullmakt til å fastsette lånenes rente- og avdragsprofil.
Den øvre rammen for bruk av innvilget kassekreditt settes til 10 mill. kroner.
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7.

Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4 unntatt punkt om redusert støtte til Trøgstad
bygdemuseum. Støtten opprettholdes på kr 250 000 finansiert jamfør endringsforslag knyttet til kapittel 8.6 forslag om
å stryke pri 19 samt kr 25 000 til bygdebokprosjektet finansiert som engangsbevilling fra reservefondet.

8.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2013, jfr.
gravferdsloven §21, annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.600, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 1.540, Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 770, Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 135,- pr. år pr. grav

9.

Alle virksomheter skal gjennomføre brukerundersøkelser på hele eller deler av sitt tjenestetilbud hvert annet år.

10. Rådmannen gis fullmakt til å;
 som ledd i praktisering av gjeldende KOSTRA-forskrifter å foreta nødvendige tekniske budsjettendringer
dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende forskrifter gjennom budsjettåret 2013
 fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2013 ut på virksomhetene
 foreta intern ressursfordeling mellom skolene
 foreta intern fordeling av 3,2 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne
 foreta intern omfordeling av midler til serviceavtaler (samles i virksomhet teknikk og næring)
11. Driftsbudsjettet realiseres som beskrevet i kapittel 8.6 unntatt:
- pri18. Fjorårets fondavsetning til transport BODAF og årets forslag på kr 250.000 disponeres til innkjøp av
ny bil. BODAF oppfordres til å søke støtte hos organisasjoner som gir midler til slike formål.
- pri19. strykes da det allerede finnes kr 230.000 fra tidligere på fond til samhandlingsreformen. Pengene
omdisponeres som følger:
- kr 100 000 til museet for å opprettholde en total støtte på kr 250.000.
- kr 25 000 bevilges til bygdebokprosjektet og videre arbeid med innsamling og digitalisering av data.
Pengene forutsettes brukt i dialog med Tirsdagsklubben.
- Kr 100 000 brukes til forebyggende arbeid jamfør samhandlingsreformens intensjon.
12. Det bevilges 100.000 til Trøgstad ungdomsskole øremerket spesialundervisning og elever med særskilte behov. Dette
finansieres over driften ved følgende omprioritering.
Kuttforslag for å finansiere dette:
 Pkt. 8 Betaling i private barnehager i andre kommuner reduseres med 50.000 – til kr 500.000.
 Pkt. 6 Økt vedlikehold av kommunale bygg reduseres med 50.000 – til kr 300.000
13. Kommentar 2 i 9.11.4 slettes fra budsjettet da denne saken kommer som egen sak i kommunestyret i desember
2012.
14. Trøgstad kommune blir en Trygg Trafikk kommune.
15. Administrasjonen bes å igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket gjennom Tilstandsrapport
for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten 2012 knyttet til barneskolesituasjon på Skjønhaug.
Forprosjektet må skissere forslag til løsninger for en fremtidsrettet løsning til lavest mulig pris. Prosjektet må samtidig
ivareta et mulig framtidig behov for samlokalisering av barneskolene i kommunen, enten ved at det er mulighet for
flere byggetrinn eller at det løses innenfor forslagene som legges fram.
Prosjektet bør også se på muligheten for også å inkludere behov for økt treningsareal gjennom ny hallflate og rom for
framføring av kultur, musikk, dans og drama.
Kommunestyret ber om at forslag til alternative løsninger legges fram til behandling 1. halvår 2013 med
kostnadsanslag og konsekvensanalyse.
16. Administrasjonen bes å igangsette et prosjekt for økt bruk av digitale kanaler og plattformer for eksempel ved
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rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av fakturaer og annen post etc.
17. Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra administrasjonen for å se på muligheten
for å gjøre innholdet i budsjettdokumentet og økonomi- og handlingsplan mer tilgjengelig både for de folkevalgte og
befolkningen for øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og lettlest dokument fra 2014.
18. Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle ledige stillinger.
Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2013, gjerne prosentfestet til 3,5 prosent.
19. 1.

2.

Administrasjonen bes om å utrede kommunens eierskap i Trøgstad Elverk AS. Utredningen skal omhandle alle
forhold knyttet til eierskapet og vurdere følgende:
a. Økonomiske og beredskapsmessige forhold ved et eventuelt salg av kommunens aksjepost.
b. Økonomiske og andre relevante forhold ved et eventuelt kjøp av aksjeposten til Fortum Distribution AS.
Utredningen skal omfatte en vurdering av forretningsmessige utviklingspotensialer for et eventuelt
heleid kommunalt selskap.
Administrasjonen bes om å vurdere omfanget og kompleksiteten i utredningen og vurdere om det er
formålstjenlig å nedsette en arbeidsgruppe til å lede arbeidet. Arbeidsgruppen bør ha som mål å framskaffe nok
faktagrunnlag til en anbefaling om hvilke alternativ som skal utredes nærmere og nødvendigheten av eventuell
bistand av ekstern ekspertise.
a. Administrasjonens vurdering av forhold beskrevet i pkt. 2, fremmes som en sak til første
kommunestyre i 2013.

Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Trude J. Svenneby(Sp)
Christian Granli(H)
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Tor Melvold(Ap)
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Erik Egeberg(FrP)
Tor-Anders Olsen(rådm.)
Anne Kristin Sæther(H)
Tormod Karlsen(KrF)
Ole Marius Grønlien(Sp)
Christian Granli(H) fremmet følgende forslag på vegne av Trøgstad Høyre:


Alle punkter som omhandler eiendomsskatt fjernes i Årsbudsjett 2013.



Trøgstad kommune bruker 3 millioner kr av de 8 millionene fra ekstra utbytte fra
Trøgstad Elverk til nødvendig vedlikehold av bygninger og asfaltering. Teknisk avdeling
tar seg av prioriteringen.



Nytt punkt 19 fjernes
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Sissel Iren Kreppen(FrP) fremmet følgende forslag fra Trøgstad FrP:
Budsjett 2013
A: Økonomi og handlingsplan
Hele punkt A1, 2 og 3 strykes.
Nytt punkt A1
Hele Trøgstad kommunes overskudd 2013 til 2016 avsettes i sin helhet til skolefond.
B: Årsbudsjett 2013
Budsjettskjema 1A strykes.
Nytt punkt 1A.
Redusere drift med 1% på alle virksomheter.
B5:
Hele punktet strykes.
B7. Driftskutt og omprioriteringer
Side 41. Vil ikke at tilbud om 40% barnehageplass skal avvikles.
Budsjett 2013
Verbalforslag fra Trøgstad Frp
Nr. 1:
Trøgstad kommune ved administrasjon tar kontakt med næringsmegler vedr. kommunens
næringsportefølje for eventuelt salg. Vurdere alle bygg og eiendommer.
Nr. 2:
Vi ber administrasjonen om å utrede andre mulige tilbydere/ordninger for levering av mat til
hjemmeboende.
Nr. 3:
Vi ber administrasjonen utrede muligheten for private barnehager i Trøgstad.
Ann Kristin Sæther(H) fremmet følgende forslag på vegne av Trøgstad Høyre:
I kapittel 8.7 Økonomiplan for perioden 2013 – 2016 – i investeringsbudsjettet fjernes
følgende setning i pkt. 9: «Det er for 2013 planlagt å bruke kr 1.125.000. av eiendomsskatt
til dekning av renter og avdrag ved omsorgsboliger i Gravsåsen.»
Tormod Karlsen(KrF) fremmet følgende forslag fra Trøgstad KRF:
Økonomi og handlingsplan
Pkt. 2 innledende tekst blir:
For å kunne iverksette nye investeringstiltak utskrives eiendomsskatt fra og med 2013.
Pkt. 3 kan tas ut
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Nytt pkt.:
Trøgstad kommune gir tilbud om kommunal kontantstøtte til foreldre med 2-åringer. Satsene
settes til kr 4.000,- pr. mnd.
Årsbudsjett 2013
Pkt. 5 med underpunkt 4:
Det gis et bunnfradrag på kr 200.000 pr. selvstendig boenhet og kr 50.000 for fritidsboliger.
***
Ved avstemming ble det stemt i følgende rekkefølge og med følgende resultat:
1. Forslaget fra Christian Granli, Trøgstad Høyre, kulepunkt 1:
 Alle punkter som omhandler eiendomsskatt fjernes i Årsbudsjett2013.
Forslaget fikk 3 stemmer (H) og falt.
2. Forslaget fra Trøgstad FrP, pkt. A:
A: Økonomi og handlingsplan
Hele punkt A1, 2 og 3 strykes.
Forslaget fikk 6 stemmer(3 FrP, 3H) og falt.
3. Dermed falt også nytt punkt A1
Hele Trøgstad kommunes overskudd 2013 til 2016 avsettes i sin helhet til skolefond.
4. Forslaget fra Trøgstad KrF, første pkt.:
Økonomi og handlingsplan
Pkt. 2 innledende tekst blir:
For å kunne iverksette nye investeringstiltak utskrives eiendomsskatt fra og med 2013.
Forslaget fikk 1 stemme(KrF) og falt.
5. Forslaget fra Trøgstad KrF, andre del:
Økonomi og handlingsplan
Pkt. 3 kan tas ut
Forslaget fikk 1 stemme(KrF) og falt.
6. Forslaget fra Trøgstad KrF, tredje del:
Økonomi og handlingsplan
Nytt pkt.:
Trøgstad kommune gir tilbud om kommunal kontantstøtte til foreldre med 2-åringer.
Satsene settes til kr 4.000,- pr. mnd.
Forslaget fikk 1 stemme(KrF) og falt.
7. Forslaget fra Christian Granli, Trøgstad Høyre, kulepunkt 2:
 Trøgstad kommune bruker 3 millioner kr av de 8 millionene fra ekstra utbytte fra
Trøgstad Elverk til nødvendig vedlikehold av bygninger og asfaltering. Teknisk avdeling
tar seg av prioriteringen.
Forslaget fikk 3 stemmer(H) og falt.
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8. Forslaget fra Trøgstad FrP, pkt. B: Årsbudsjett 2013
Budsjettskjema 1A strykes.
Nytt punkt 1A.
Redusere drift med 1% på alle virksomheter.
Forslaget fikk 3 stemmer(FrP) og falt.
9. Forslaget fra Trøgstad FrP, pkt. B 5:
Hele punktet strykes.
Forslaget fikk 3 stemmer(FrP) og falt.
10. Forslaget fra Trøgstad KrF, Årsbudsjett 2013:
Pkt. 5 med underpunkt 4:
Det gis et bunnfradrag på kr 200.000 pr. selvstendig boenhet og kr 50.000 for
fritidsboliger.
Forslaget fikk 4 stemmer(KrF, 3H) og falt.
11. Forslaget fra Ann Kristin Sæther, Trøgstad Høyre:
I kapittel 8.7 Økonomiplan for perioden 2013 – 2016 – i investeringsbudsjettet fjernes
følgende setning i pkt. 9: «Det er for 2013 planlagt å bruke kr 1.125.000 av
eiendomsskatt til dekning av renter og avdrag ved omsorgsboliger i Gravsåsen.»
Forslaget fikk 6 stemmer(3H, 3FrP) og falt.
12. Forslaget fra Trøgstad FrP, pkt. B 7 Driftskutt og omprioriteringer:
Side 41. Vil ikke at tilbud om 40% barnehageplass skal avvikles.
Forslaget fikk 3 stemmer(FrP) og falt.
13. Forslaget fra Christian Granli, Trøgstad Høyre, kulepunkt 3:
Nytt punkt 19 fjernes.
Forslaget fikk 3 stemmer(H) og falt.
14. Verbalforslaget fra Trøgstad FrP:
Nr. 1:
Trøgstad kommune ved administrasjon tar kontakt med næringsmegler vedr.
kommunens næringsportefølje for eventuelt salg. Vurdere alle bygg og eiendommer.
Forslaget fikk 6 stemmer(3FrP, 3H) og falt.
Nr. 2:
Vi ber administrasjonen om å utrede andre mulige tilbydere/ordninger for levering av
mat til hjemmeboende.
Forslaget fikk 6 stemmer(3FrP, 3H) og falt.
Nr. 3:
Vi ber administrasjonen utrede muligheten for private barnehager i Trøgstad.
Forslaget fikk 6 stemmer(3FrP, 3H) og falt.
Til slutt ble det stemt over Formannskapets innstilling som ble vedtatt med 15 mot 6
stemmer(3H, 3FrP).
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Kommunestyrets vedtak:
Rådmannens forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2013-16’ og ’Årsbudsjett 2013’ vedtas
slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
A: Økonomi- og handlingsplanen 2013-16:
1.

Det tas til orientering at administrasjonen viderefører arbeidet med å avstemme balansen mellom kommunens
inntekts- og utgiftsside for generelt å kunne bedre kommunens økonomiske handlefrihet utover i planperioden.

2.

For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe øremerket vedlikehold for å forhindre videre
kapitaltap på kommunens anlegg og eiendom, utskrives eiendomsskatt fra og med 2013. Det legges opp til
følgende opptrapping av skatten i planperioden:

Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen
næringseiendom):
2013
2‰

2014
4‰

2015
4‰

2016
4‰

Næringseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.
2013
2014
2015
2016
0‰
?
?
?
Beregnet eiendomsskatt:
2013
2014
5,5 mill.
10 mill. +

2015
10 mill. +

2016
10 mill. +

Det vises for øvrig til pkt. 5 i vedtaket for årsbudsjett 2013.
3.

Av eiendomsskatten øremerkes minst 10 millioner kroner årlig til investering pr år fra 2014. Administrasjonen bes
også opprette et vedlikeholdsfond finansiert ved noe av eiendomsskatten for regelmessig vedlikehold av nye
investeringer og hindring av verditap på eksisterende anlegg og eiendom.

4.

Økonomi- og handlingsplan 2013-16 og Årsbudsjett 2013 legges eventuelt fram for justering senest innen
utgangen av juni 2013.

B: Årsbudsjett 2013:
1.

2.

Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2013 vedtas slik det framkommer av kapittel 11:
- Budsjettskjema 1A – drift inkl. noter
- Budsjettskjema 2A – investering
- Budsjettskjema 1B - drift
- Budsjettskjema 2B – investering
Sum fordelt til drift utgjør kr 247.375.000, og investeringer i anleggsmidler kr 60.925.000.
Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,3 % med virkning fra 01.01.2013.
Følgende områder avviker fra dette:
a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.330,- pr. måned for full
plass (dvs. ingen økning i satsene). Matpenger kommer i tillegg, og satsene økes til kr 310,- pr. måned ved
full plass, kr 250,- ved 80% plass og kr 185,- ved 60% plass.
b) Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2012, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass
inkl. mat.
c) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 0,5 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger
hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 0,5 %,
vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.
d) Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:
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Trygghetsalarm etabl.
Trygghetsalarm leie
Middag pr. porsjon
Middag halv porsjon
Søn- / helligdagsmiddag
Søn- /helligdagsm. halv porsjon
Grøt
Frokost / kveldsmat
Kaffemåltid
Full pensjon pr. dag
Halv pensjon pr. dag
Bofellesskapet kost pr. mnd.
Transport mat pr. gang
Vask av tøy, kilopris
Opphold Korttid dag / natt
sykehjem Korttid døgn
Hjemmehjelp under 2 G
Hjemmehjelp 2-3 G
TimeHjemmehjelp 3-4 G
pris
Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
Hjemmehjelp under 2 G
Abonne- Hjemmehjelp 2-3 G
ment
Hjemmehjelp 3-4 G
pr. måned Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
e)

2012
Kr 220,Kr 175,Kr 60,Kr 46,Kr 70,Kr 65,Kr 32,Kr 30,Kr 12,Kr 100,Kr 77,Kr 3.000,Kr 15,Kr 34,Kr 70,Kr 133,Kr 150,Kr 155,Kr 165,Kr 185,Kr 195,Kr 170,Kr 605,Kr 975,Kr 1.355,Kr 1.680,-

2013
Kr 400,Kr 180,Kr 62,Kr 48,Kr 72,Kr 67,Kr 33,Kr 31,Kr 13,Kr 103,Kr 79,Kr 3.100,Kr 15,Kr 35,Kr 72,Kr 137,Kr 175,Kr 180,Kr 190,Kr 210,Kr 220,Kr 175,Kr 700,Kr 1.100,Kr 1.500,Kr 1.900,-

Økning
Kr 180,Kr 5,Kr 2,Kr 2,Kr 2,Kr 2,Kr 1,Kr 1,Kr 1,Kr 3,Kr 2,Kr 100,Kr 1,Kr 2,Kr 4,Kr 25,Kr 25,Kr 25,Kr 25,Kr 25,Kr 5,Kr 95,Kr 125,Kr 145,Kr 220,-

Følgende satser for kommunale gebyrer gjøres gjeldende (ekskl. mva):
2012
2013
Økning
Vann pr. kubikk
Kr 7,00
Kr 7,00
Kr 0,Vann - årsavgift
Kr 380,Kr 380,Kr 0,Tjenestegebyr avlesningskontroll vannmålere
Kr 300,Kr 300,Kr 0,Tilknytningsavgift
Kr 7.350,- Kr 7.350,Kr 0,Kloakk pr. kubikk
Kr 25,70
Kr 25,70
Kr 0,Kloakk – årsavgift
Kr 924,Kr 924,Kr 0,Tilknytningsavgift
Kr 10.516,- Kr 10.516,Kr 0,Slamtømming 3 kbm
Kr 755,Kr 755,Kr 0,Slamtømming 6 kbm
Kr 1.200,- Kr 1.200,Kr 0,Renovasjon – bolig
Kr 2.050,- Kr 2.050,Kr 0,Renovasjon - hytte
Kr 1.025,- Kr 1.025,Kr 0,Feie/tilsynsgebyr enkel pipe
Kr 230,Kr 230,Kr 0,Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe
Kr 305,Kr 305,Kr 0,Byggesaks- og oppmålingsgebyrer øker slik det fremgår av eget avgiftshefte. Alle prisene er ekskl.
mva.

3.

Ved salg av ledige kommunale tomter i 2013 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 5 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-

4.

En eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjettert renteutgifter avsettes ikke til
renteutjevningsfond i 2013.
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5.

For eiendomsskatt gjelder:
1. Det innkreves eiendomsskatt for 2013 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme
lov (siste gang 22.06.2012).
2. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3g innføres eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen
unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.
3. Med de unntak som er nevnt under vedtakets punkt 5.5 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 2‰, jfr.
eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
4. Det gis et bunnfradrag på kr 50.000 pr. selvstendig boenhet i boliger og fritidsboliger, jfr.
eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd.
5. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.

6.

Følgende nye låneopptak foretas i 2013:
Sum låneopptak
Kr 25.625.000
Kr 5.125.000
Kr 500.000
Kr 500.000
Kr 5.000.000
Kr 3.000.000
Kr 15.000.000
Kr 660.000
Kr 6.000.000

Investeringstiltak
Overføringsledning avløp til Eidsberg
Vannledning for overføring fra Eidsberg til Trøgstad
Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp
Rehabilitering av kummer og kraner, vannverk
Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad
Tak og ventilasjonsanlegg Båstad skole
Boliger for funksjonshemmede i Gravsåsen
Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid
Startlån – for videre utlån

Nedbetalingstid
30 år
30 år
20 år
20 år
30 år
10 år
20 år
10 år
-

Administrasjonen bes se på muligheten for å overføre lysløypa på Havnås til Havnås Vel eller tilsvarende
lag/forening. Kommunen stiller garanti for inntil 200.000,- i økonomisk støtte til opprustning av en lysløype på
Havnås, samt ta hånd om eventuelt miljøavfall fra eksisterende anlegg, mot at laget/foreningen forplikter seg til å
gjennomføre rehabiliteringen som et lokalt dugnadsprosjekt.
Rådmannen har i gjeldende finansreglement (K-sak 74/12) fullmakt til å fastsette lånenes rente- og avdragsprofil.
Den øvre rammen for bruk av innvilget kassekreditt settes til 10 mill. kroner.
7.

Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4 unntatt punkt om redusert støtte til Trøgstad
bygdemuseum. Støtten opprettholdes på kr 250 000 finansiert jamfør endringsforslag knyttet til kapittel 8.6 forslag om
å stryke pri 19 samt kr 25 000 til bygdebokprosjektet finansiert som engangsbevilling fra reservefondet.

8.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2013, jfr.
gravferdsloven §21, annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.600, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 1.540, Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 770, Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 135,- pr. år pr. grav
Alle virksomheter skal gjennomføre brukerundersøkelser på hele eller deler av sitt tjenestetilbud hvert annet år.

9.

10. Rådmannen gis fullmakt til å;
 som ledd i praktisering av gjeldende KOSTRA-forskrifter å foreta nødvendige tekniske budsjettendringer
dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende forskrifter gjennom budsjettåret 2013
 fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2013 ut på virksomhetene
 foreta intern ressursfordeling mellom skolene
 foreta intern fordeling av 3,2 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne
 foreta intern omfordeling av midler til serviceavtaler (samles i virksomhet teknikk og næring)
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11. Driftsbudsjettet realiseres som beskrevet i kapittel 8.6 unntatt:
- pri18. Fjorårets fondavsetning til transport BODAF og årets forslag på kr 250.000 disponeres til innkjøp av
ny bil. BODAF oppfordres til å søke støtte hos organisasjoner som gir midler til slike formål.
- pri19. strykes da det allerede finnes kr 230.000 fra tidligere på fond til samhandlingsreformen. Pengene
omdisponeres som følger:
- kr 100 000 til museet for å opprettholde en total støtte på kr 250.000.
- kr 25 000 bevilges til bygdebokprosjektet og videre arbeid med innsamling og digitalisering av data.
Pengene forutsettes brukt i dialog med Tirsdagsklubben.
- Kr 100 000 brukes til forebyggende arbeid jamfør samhandlingsreformens intensjon.
12. Det bevilges 100.000 til Trøgstad ungdomsskole øremerket spesialundervisning og elever med særskilte behov. Dette
finansieres over driften ved følgende omprioritering.
Kuttforslag for å finansiere dette:
 Pkt. 8 Betaling i private barnehager i andre kommuner reduseres med 50.000 – til kr 500.000.
 Pkt. 6 Økt vedlikehold av kommunale bygg reduseres med 50.000 – til kr 300.000
13. Kommentar 2 i 9.11.4 slettes fra budsjettet da denne saken kommer som egen sak i kommunestyret i desember
2012.
14. Trøgstad kommune blir en Trygg Trafikk kommune.
15. Administrasjonen bes å igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket gjennom Tilstandsrapport
for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten 2012 knyttet til barneskolesituasjon på Skjønhaug.
Forprosjektet må skissere forslag til løsninger for en fremtidsrettet løsning til lavest mulig pris. Prosjektet må samtidig
ivareta et mulig framtidig behov for samlokalisering av barneskolene i kommunen, enten ved at det er mulighet for
flere byggetrinn eller at det løses innenfor forslagene som legges fram.
Prosjektet bør også se på muligheten for også å inkludere behov for økt treningsareal gjennom ny hallflate og rom for
framføring av kultur, musikk, dans og drama.
Kommunestyret ber om at forslag til alternative løsninger legges fram til behandling 1. halvår 2013 med
kostnadsanslag og konsekvensanalyse.
16. Administrasjonen bes å igangsette et prosjekt for økt bruk av digitale kanaler og plattformer for eksempel ved
rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av fakturaer og annen post etc.
17. Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra administrasjonen for å se på muligheten
for å gjøre innholdet i budsjettdokumentet og økonomi- og handlingsplan mer tilgjengelig både for de folkevalgte og
befolkningen for øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og lettlest dokument fra 2014.
18. Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle ledige stillinger.
Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2013, gjerne prosentfestet til 3,5 prosent.
19. 1.

2.

Administrasjonen bes om å utrede kommunens eierskap i Trøgstad Elverk AS. Utredningen skal omhandle alle
forhold knyttet til eierskapet og vurdere følgende:
a. Økonomiske og beredskapsmessige forhold ved et eventuelt salg av kommunens aksjepost.
b. Økonomiske og andre relevante forhold ved et eventuelt kjøp av aksjeposten til Fortum Distribution AS.
Utredningen skal omfatte en vurdering av forretningsmessige utviklingspotensialer for et eventuelt
heleid kommunalt selskap.
Administrasjonen bes om å vurdere omfanget og kompleksiteten i utredningen og vurdere om det er
formålstjenlig å nedsette en arbeidsgruppe til å lede arbeidet. Arbeidsgruppen bør ha som mål å framskaffe nok
faktagrunnlag til en anbefaling om hvilke alternativ som skal utredes nærmere og nødvendigheten av eventuell
bistand av ekstern ekspertise.
a. Administrasjonens vurdering av forhold beskrevet i pkt. 2, fremmes som en sak til første
kommunestyre i 2013.
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78/12
BUDSJETTJUSTERINGER 2012
Rådmannens innstilling:
Budsjettjusteringene pr. november 2012 godkjennes slik de framkommer av saksframlegget.
Formannskapets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Budsjettjusteringene pr. november 2012 godkjennes slik de framkommer av saksframlegget.
79/12
REVIDERING AV SELSKAPSAVTALEN FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS
Rådmannens innstilling:
Vedlagt forslag til revidert selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon godkjennes.
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Formannskapets innstilling:
Teknikk og naturutvalgets innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Vedlagt forslag til revidert selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon godkjennes.
80/12
SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS
Rådmannens innstilling:
1. Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes med følgende endringer i
avtaletekstens punkt 9.0:
9.0 STYRET
Representantskapet velger styret og utpeker valgkomité for forslag til
styremedlemmer. Styret har på vegne av representantskapet det løpende
forvaltningsmessige ansvaret. Styret skal være et kompetansestyre med 5
medlemmer fra eierne og 1 representant fra de ansatte. Det velges varamedlemmer i
nummerorden.

Side 28 av 48

Trøgstad kommune
2. Ordføreren gis fullmakt til å føre forhandlinger i representantskapet for
tilpasningen i selskapsavtalens punkt 9.0.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin innstilling:
Rådet går inn for rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Anne Marie Lintho(Ap)
Tor Melvold(Ap)
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Formannskapets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes med følgende endringer i
avtaletekstens punkt 9.0:
9.0 STYRET
Representantskapet velger styret og utpeker valgkomité for forslag til
styremedlemmer. Styret har på vegne av representantskapet det løpende
forvaltningsmessige ansvaret. Styret skal være et kompetansestyre med 5
medlemmer fra eierne og 1 representant fra de ansatte. Det velges varamedlemmer i
nummerorden.
2. Ordføreren gis fullmakt til å føre forhandlinger i representantskapet for
tilpasningen i selskapsavtalens punkt 9.0.

81/12
ENDRING AV VEDTEKTER FOR MORTENSTUA SKOLE-SFO
Rådmannens innstilling:
Vedtekter for skolefritidsordningen for Mortenstua skole IKS slik de fremkommer i
vedlegg til den sak, gjeldende fra skoleåret 2012/2013, sendes tilbake til behandling i
representantskapet med anmodning om følgende endringer:
§ 6 INNTAK OG OMFANG
SFO er for elever ved Mortenstua skole. (Unntak i spesielle tilfeller)
Søknad om plass skjer på eget skjema.
Det kan søkes om plasser i ulikt omfang samsvarende med plasstilbudet til
elevens hjemkommune. Skolen søker elevenes hjemkommuner om ressurser til SFO-tilbudet.
Elevene får SFO-tilbud i det omfang kommunene innvilger ressurser til.
Inntaket gjelder for et skoleår.
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§ 8 FORELDREBETALING
Det kreves foreldrebetaling i henhold til den enkelte eierkommunes vedtekter for SFO.
Kommunene er ansvarlige for fastsettelse av pris for SFO-tilbudet og for
administreringen av betalingen.
Betaling skjer månedlig i henhold til gjeldende rutiner for den enkelte kommune.
Manglende betaling medfører oppsigelse av plass i henhold til vedtekter for SFO
til den enkelte elevs hjemkommune.
Det kreves betaling av kost på SFO. Satser for kost følger vedtekter til elevens
hjemkommune og administreres av denne.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin innstilling:
Rådet går inn for rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Unni L. Torsøe(KrF)
Livsløpsutvalgets innstiling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Formannskapets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Vedtekter for skolefritidsordningen for Mortenstua skole IKS slik de fremkommer i
vedlegg til den sak, gjeldende fra skoleåret 2012/2013, sendes tilbake til behandling i
representantskapet med anmodning om følgende endringer:
§ 6 INNTAK OG OMFANG
SFO er for elever ved Mortenstua skole. (Unntak i spesielle tilfeller)
Søknad om plass skjer på eget skjema.
Det kan søkes om plasser i ulikt omfang samsvarende med plasstilbudet til
elevens hjemkommune. Skolen søker elevenes hjemkommuner om ressurser til SFO-tilbudet.
Elevene får SFO-tilbud i det omfang kommunene innvilger ressurser til.
Inntaket gjelder for et skoleår.
§ 8 FORELDREBETALING
Det kreves foreldrebetaling i henhold til den enkelte eierkommunes vedtekter for SFO.
Kommunene er ansvarlige for fastsettelse av pris for SFO-tilbudet og for
administreringen av betalingen.
Betaling skjer månedlig i henhold til gjeldende rutiner for den enkelte kommune.
Manglende betaling medfører oppsigelse av plass i henhold til vedtekter for SFO
til den enkelte elevs hjemkommune.
Det kreves betaling av kost på SFO. Satser for kost følger vedtekter til elevens
hjemkommune og administreres av denne.
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82/12
NY SELSKAPSAVTALE DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS
(DAØ)
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar at Hvaler kommune blir medeier i Driftassistansen i Østfold IKS
og at § 2 i selskapsavtalen endres til å bli slik ny tabell viser.
Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler,
Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad
og Våler
Eierkommunens eierandel i selskapet:
Kommune
Gammel eierandel i %
Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

Ny eierandel i %

2,19
7,09
5,77
14,61
9,71
3,50
----2,97
9,71
4,99
7,00
1,84
4,55
12,52
2,97
3,50
3,76
3,32

2,03
6,45
5,54
14,16
8,95
3,73
3,45
3,17
9,12
4,64
6,36
1,43
4,43
11,95
3,22
3,88
3,84
3,65

Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i
selskapet.
Det forutsettes at de øvrige eierkommunene godkjenner avtalen uten endring, i motsatt fall
forbeholder Trøgstad kommune seg retten til å behandle avtalen på nytt.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Formannskapets innstilling:
Teknikk og naturutvalgets innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
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Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Trøgstad kommune vedtar at Hvaler kommune blir medeier i Driftassistansen i Østfold IKS
og at § 2 i selskapsavtalen endres til å bli slik ny tabell viser.
Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler,
Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad
og Våler
Eierkommunens eierandel i selskapet:
Kommune
Gammel eierandel i %
Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

2,19
7,09
5,77
14,61
9,71
3,50
----2,97
9,71
4,99
7,00
1,84
4,55
12,52
2,97
3,50
3,76
3,32

Ny eierandel i %
2,03
6,45
5,54
14,16
8,95
3,73
3,45
3,17
9,12
4,64
6,36
1,43
4,43
11,95
3,22
3,88
3,84
3,65

Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i
selskapet.
Det forutsettes at de øvrige eierkommunene godkjenner avtalen uten endring, i motsatt fall
forbeholder Trøgstad kommune seg retten til å behandle avtalen på nytt.
83/12
TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI - FYLKESVEI 115 - HØLANDSVEIEN
Rådmannens innstilling:
Strekningen på FV 115 fra krysset Langsæterveien (FV 782)/Hølandsveien (FV 115) til
krysset Furukollveien (FV 783)/Hølandsveien (FV 115) defineres som trafikkfarlig skolevei.
Elever som må benytte denne veien som ordinær skolevei til og fra Skjønhaug skole og
Trøgstad ungdomsskole får fri skoleskyss.
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Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling med følgende kommentarer: Ordlyden burde
vært “trafikkfarlig vei, men spesielt trafikkfarlig skolevei”
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hilde S. Haakaas(Sp).
Hilde S. Haakaas(Sp) fremmet følgende forslag til nye punkt 2 og 3:
2. Trøgstad kommune er av den oppfatning at det er fylkeskommunen selv som bør dekke
skyssutgifter på veier definert som farlig skolevei der fylket selv er eier av veien.
3. Utskrift av vedtaket sendes Østfold fylkeskommune.
Det ble stemt samlet over rådmannens innstilling og forslaget fra Hilde S. Haakaas(Sp), og
dette ble enstemmig tiltrådt(7 st.).
Livsløpsutvalget innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling er etter dette:
1. Strekningen på FV 115 fra krysset Langsæterveien (FV 782)/Hølandsveien (FV 115) til
krysset Furukollveien (FV 783)/Hølandsveien (FV 115) defineres som trafikkfarlig
skolevei. Elever som må benytte denne veien som ordinær skolevei til og fra
Skjønhaug skole og Trøgstad ungdomsskole får fri skoleskyss.
2. Trøgstad kommune er av den oppfatning at det er fylkeskommunen selv som bør
dekke skyssutgifter på veier definert som farlig skolevei der fylket selv er eier av
veien.
3. Utskrift av vedtaket sendes Østfold fylkeskommune.
Formannskapets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Formannskapets innstilling er da:
1. Strekningen på FV 115 fra krysset Langsæterveien (FV 782)/Hølandsveien (FV 115) til
krysset Furukollveien (FV 783)/Hølandsveien (FV 115) defineres som trafikkfarlig
skolevei. Elever som må benytte denne veien som ordinær skolevei til og fra
Skjønhaug skole og Trøgstad ungdomsskole får fri skoleskyss.
2. Trøgstad kommune er av den oppfatning at det er fylkeskommunen selv som bør
dekke skyssutgifter på veier definert som farlig skolevei der fylket selv er eier av
veien.
3. Utskrift av vedtaket sendes Østfold fylkeskommune.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien(Sp)
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Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Strekningen på FV 115 fra krysset Langsæterveien (FV 782)/Hølandsveien (FV 115) til
krysset Furukollveien (FV 783)/Hølandsveien (FV 115) defineres som trafikkfarlig
skolevei. Elever som må benytte denne veien som ordinær skolevei til og fra
Skjønhaug skole og Trøgstad ungdomsskole får fri skoleskyss.
2. Trøgstad kommune er av den oppfatning at det er fylkeskommunen selv som bør
dekke skyssutgifter på veier definert som farlig skolevei der fylket selv er eier av
veien.
3. Utskrift av vedtaket sendes Østfold fylkeskommune.

84/12
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM TILDELING AV
BARNEVERNTJENESTER I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten om tildeling av barneverntjenester i Trøgstad
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak, til etterretning.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget tar oppfølgingsrapporten om tildeling av barneverntjenester i Trøgstad
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak, til etterretning.
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:
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten om tildeling av barneverntjenester i Trøgstad
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak, til etterretning.
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85/12
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
2. Kommunestyret støtter kontrollutvalgets vedtak om å prioritere følgende 2
prosjekter:
 Prosjekt 1 ”Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger” i
2013.
 Prosjekt 2 ”Eiendomsforvaltning” i 2014
3. Ved behov for endringer i planen, delegeres beslutningen om det til kontrollutvalget.
Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer.
4. Kontrollutvalget har prosjektene «Rehabiliteringsprosjekt/utbyggingsprosjekt» og
«Anskaffelsesstrategi og miljøhensyn» som reserve hvis det er behov for endring
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Teknikk og naturutvalgets og Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
2. Kommunestyret støtter kontrollutvalgets vedtak om å prioritere følgende 2
prosjekter:
 Prosjekt 1 ”Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger” i
2013.
 Prosjekt 2 ”Eiendomsforvaltning” i 2014
3. Ved behov for endringer i planen, delegeres beslutningen om det til kontrollutvalget.
Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer.
4. Kontrollutvalget har prosjektene «Rehabiliteringsprosjekt/utbyggingsprosjekt» og
«Anskaffelsesstrategi og miljøhensyn» som reserve hvis det er behov for endring.
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86/12
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BO- OG DAGTILBUD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Bo-og dagtilbud til funksjonshemmede” i
Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin innstilling:
Rådet tar rådmannens innstilling til etterretning. Rådet synes rapporten er innholdsrik,
interessant og velfundert.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Bo-og dagtilbud til
funksjonshemmede” i Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til
etterretning.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).

87/12
ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS - SELSKAPSAVTALE
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling
IKS.
2.

Kroner 50 per innbygger innarbeides i budsjettet for 2013.

Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Formannskapets innstilling:
Teknikk og naturutvalgets innstilling tiltres enstemmig(7 st.).
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien(Sp)
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Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling
IKS.
2. Kroner 50 per innbygger innarbeides i budsjettet for 2013.

88/12
ALTERNATIVE SKOLETILBUD OG TILRETTELAGT OPPLÆRING VED TRØGSTAD
UNGDOMSSKOLE
Rådmannens innstilling:
Redegjørelsen tas til orientering.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet tar redegjørelsen til orientering
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin innstilling:
Rådet ønsker ikke å avvikle tilbudet ved Langholen uten at nåværende og kommende behov
blir nøye vurdert. Mulige negative/positive virkninger for skolemiljøet bes tatt med i
vurderingen.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Kari Nilsen(Ap)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Hilde S. Haakaas(Sp)
Ellen Løchen Børresen(virksomhetsleder TUSK)
Hanne Therese Myhrer(FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 1:
Livsløpsutvalget ber administrasjonen om å utrede en ny organisering av tilbudet på
Langholen, hvor tilbudet da organiseres som en enhet direkte under skolefaglig
rådgiver/rådmann.
Nytt punkt 2:
Langholen vurderes utvidet, hvor tilbudet også kan tilpasses flere elever på barne- og
ungdomsskoletrinna.
Nytt punkt 3:
Ny organisering krever også en ny finansieringsmodell slik at lærerressurs/assistent ikke tas
fra ungdomsskolen, men som en del av det totale skolebudsjettet.
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Hilde S. Haakaas(Sp) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 1:
Redegjørelsen tas til etterretning.
Nytt punkt 2:
Rådmannen anmodes om å henvende seg innen 1. februar til Indre Østfold-kommunene for
å vurdere Langholen-prosjektet videreført i interkommunal regi.
Det ble først stemt over forslaget fra Hanne Therese Myhrer (FrP). Forslaget fikk 2 stemmer
(FrP, H) og falt.
Det ble deretter stemt over forslaget fra Hilde S. Haakaas punkt for punkt:
Punkt 1 ble tiltrådt med 4(2 Ap, 2 Sp) mot 3 stemmer:
Punkt 2 ble tiltrådt med 4(2 Sp, 1 FrP, 1 H) mot 3 stemmer.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling er etter dette:
1. Redegjørelsen tas til etterretning.
2. Rådmannen anmodes om å henvende seg innen 1. februar til Indre Østfoldkommunene for å vurdere Langholen-prosjektet videreført i interkommunal regi.
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold(ordf.)
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Anne Marie Lintho(Ap)
Christian Granli(H)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Tor-Anders Olsen(rådm.)
Trude Svenneby(Sp)
Ordfører Ole André Myhrvold fremmet følgende forslag til nytt punkt 2(lik
Livsløpsutvalgets punkt 2 med et tillegg):
Nytt punkt 2:
Rådmannen anmodes om å henvende seg innen 1. februar til Indre Østfoldkommunene for å vurdere Langholen-prosjektet videreført i interkommunal regi,
alternativt tilrettelegge for en videreføring i privat regi.
Sissel Iren Kreppen(FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 1:
Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede en ny organisering av tilbudet på
Langholen, hvor tilbudet da organiseres som en enhet direkte under skolefaglig
rådgiver/rådmann.
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Nytt punkt 2:
Langholen vurderes utvidet, hvor tilbudet også kan tilpasses flere elever på barne- og
ungdomsskoletrinna.
Nytt punkt 3:
Ny organisering krever også en ny finansieringsmodell slik at lærerressurs/assistent ikke tas
fra ungdomsskolen, men som en del av det totale skolebudsjettet.
Det ble først stemt over forslaget fra Sissel Iren Kreppen(FrP) som fikk 2 stemmer (FrP, H)
og falt.
Det ble deretter stemt over forslaget fra ordfører Ole André Myhrvold til nytt punkt som ble
enstemmig tiltrådt(7 st.).
Til slutt ble det stemt samlet over punkt 1 i Livsløpsutvalgets innstilling og ordførers forslag
til nytt punkt 2, og dette ble enstemmig tiltrådt(7 st.).
Formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling er etter dette:
1. Redegjørelsen tas til etterretning.
2. Rådmannen anmodes om å henvende seg innen 1. februar til Indre Østfoldkommunene for å vurdere Langholen-prosjektet videreført i interkommunal regi,
alternativt tilrettelegge for en videreføring i privat regi.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Hilde S. Haakaas(Sp)
Tor Melvold(Ap)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Christian Granli(H)
Ordfører fremmet forslag om en endring av innstillingens punkt 2 til følgende:
2. Rådmannen anmodes om å henvende seg innen 1. februar til Indre Østfoldkommunene og andre nærliggende kommuner for å vurdere Langholen-prosjektet
videreført i interkommunal regi, alternativt tilrettelegge for en videreføring i privat
regi.
Hanne Therese Myhrer(FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 1:
Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede en ny organisering av tilbudet på
Langholen, hvor tilbudet da organiseres som en enhet direkte under skolefaglig
rådgiver/rådmann.
Rådmannen anmodes om å henvende seg til Indre Østfold-kommunene for å vurdere
Langholenprosjektet videreført i kommunal regi, eventuelt i privat regi.
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Nytt punkt 2:
Langholen vurderes utvidet, hvor tilbudet også kan tilpasses flere elever på barne- og
ungdomsskoletrinna.
Nytt punkt 3:
Ny organisering krever også en ny finansieringsmodell slik at lærerressurs/assistent ikke tas
fra ungdomsskolen, men som en del av det totale skolebudsjettet.
Christian Granli(H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:
Nytt punkt 3:
Hvis Trøgstad kommune trekker seg ut av tilbudet skal det opp til politisk behandling.

Det ble først stemt over forslaget fra Hanne Therese Myhrer(FrP). Forslaget fikk 6
stemmer(3FrP, 3H) og falt.
Det ble deretter stemt over forslaget fra Christian Granli(H). Forslaget fikk 7 stemmer(3H,
3FrP, 1A) og falt.
Det ble til slutt stemt over Formannskapets innstilling med ordførers tilleggsforslag som ble
enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Redegjørelsen tas til etterretning.
2. Rådmannen anmodes om å henvende seg innen 1. februar til Indre Østfoldkommunene og andre nærliggende kommuner for å vurdere Langholen-prosjektet
videreført i interkommunal regi, alternativt tilrettelegge for en videreføring i privat
regi.
89/12
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - PLANPROGRAM PÅ HØRING
Rådmannens innstilling:
Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2025 sendes på høring med høringsfrist 10.
februar 2013.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin innstilling:
Rådet har allerede innspill til planen. Rådet foreslår at 50 km sonen i Hølandsveien forlenges
østover, forbi avkjøringen til Furukollveien.
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Rådet ønsker også skilting av fartsdumper og bedre lys i Festningsveien.
Rådet ber om at det prioriteres belysning og opparbeidelse av gangsti til de nye boligene i
Gravsåsen, innen ferdigstillelse.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Hanne Therese Myhrer (FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt kulepunkt under «…..føringer for videre arbeid med planen….»:
 Trøgstad kommune skal bli en «Trygg Trafikk kommune».
Det ble stemt samlet over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Hanne Therese
Myhrer (FrP), og dette ble enstemmig tiltrådt(6 st.).
Livsløpsutvalgets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling er da:
Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2025 sendes på høring med høringsfrist 10.
februar 2013.
Nytt kulepunkt under «…..føringer for videre arbeid med planen….»:
 Trøgstad kommune skal bli en «Trygg Trafikk kommune».
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2025 sendes på høring med høringsfrist 10.
februar 2013.
Nytt kulepunkt under «…..føringer for videre arbeid med planen….»:
 Trøgstad kommune skal bli en «Trygg Trafikk kommune».

90/12
SLT - PLAN - PLANPROGRAM PÅ HØRING
Rådmannens innstilling:
Planprogram for SLT – plan 2013-2025 sendes på høring med høringsfrist 10. februar 2013.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling
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Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Planprogram for SLT – plan 2013-2025 sendes på høring med høringsfrist 10. februar 2013.

91/12
KOMMUNEDELPLAN SLITU - MOMARKEN - ORIENTERING
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Ole Marius Grønlien (Sp) ba utvalget om å få sin habilitet vurdert da hans mor eier en
eiendom i planområdet.
Utvalget fant Grønlien inhabil, og han deltok ikke i den videre behandling av saken.
Ordet i saken:
Tormod Karlsen (Krf)
Roar Skansen (Ap)
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 st.)
Kommunestyrets behandling:
Ole Marius Grønlien erklærte seg inhabil og fratrådte under behandling av saken.
Følgende hadde ordet i saken:
Tor-Anders Olsen(rådm.)
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Teknikk og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(20 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Saken tas til orientering.
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FELLES RENSELØSNING FOR EIDSBERG OG TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret i Trøgstad godkjenner det fremforhandlede forslag til avtale med
Eidsberg kommune om mottak og rensing av avløpsvann og kloakkslam fra innbyggere
og næringsvirksomhet i Trøgstad kommune.
2. Det foreliggende kostnadsoverslaget tas til orientering. Prosjektet skal i sin helhet
finansieres med kommunale avgifter innenfor vann og avløp.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Tormod Karlsen (Krf)
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstiling tiltres enstemmig (7 st.)
Formannskapets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold(ordf.)
Tor-Anders Olsen(rådm.)
Tor Melvold(Ap)
Sissel Iren Kreppen(FrP)
Trude Svenneby(Sp)
Christian Granli(H)
Ordfører Ole André Myhrvold fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:
Nytt punkt 3:
Kommunestyret skal godkjenne endelig signert avtale.
Ved avstemming ble først ordførers forslag til nytt punkt 3 enstemmig tiltrådt.
Det ble deretter stemt samlet over Teknikk og naturutvalgets innstilling punkt 1 + 2 og
ordførers forslag til nytt punkt 3. Dette ble enstemmig tiltrådt(7 st.).
Formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling er etter dette:
1. Kommunestyret i Trøgstad godkjenner det fremforhandlede forslag til avtale med
Eidsberg kommune om mottak og rensing av avløpsvann og kloakkslam fra innbyggere
og næringsvirksomhet i Trøgstad kommune.
2. Det foreliggende kostnadsoverslaget tas til orientering. Prosjektet skal i sin helhet
finansieres med kommunale avgifter innenfor vann og avløp.
3. Kommunestyret skal godkjenne endelig signert avtale.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien(Sp)
Tor Melvold(Ap)
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Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Kommunestyret i Trøgstad godkjenner det fremforhandlede forslag til avtale med
Eidsberg kommune om mottak og rensing av avløpsvann og kloakkslam fra innbyggere
og næringsvirksomhet i Trøgstad kommune.
2. Det foreliggende kostnadsoverslaget tas til orientering. Prosjektet skal i sin helhet
finansieres med kommunale avgifter innenfor vann og avløp.
3. Kommunestyret skal godkjenne endelig signert avtale.

93/12
VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I IUA
ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
Virksomhet Teknikk- og næring gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant til
representantskapet i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Østfold.

Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Kommunestyrets vedtak:
Teknikk og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Virksomhet Teknikk- og næring gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant til
representantskapet i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Østfold.

94/12
HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG NÆRMILJØ 2013/2014
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2013/2014
som vist nedenfor.
Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.
Ungdomsrådets innstilling:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin innstilling:
Rådet tar rådmannens innstilling til etterretning.
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Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Hanne Therese Myhrer (FrP) fremmet forslag til endring av prioriteringene av «Ordinære
anlegg»: Punkt 6, Garasje og ENØK-tiltak ved Båstad Kunstis, Båstad IL-skøyter. Er overført
fra forrige planutgave.
Punktet flyttes til plass 3. De andre punktene skyves flyttes nedover på prioriteringslista.
Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Hanne Therese Myhrer(FrP) ble
enstemmig tiltrådt(6 st.).
Livsløpsutvalgets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling er etter dette:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2013/2014
som vist nedenfor, men med følgende endring under «Ordinære anlegg»:
Punkt 6 i rådmannens innstilling flyttes til plass 3. De andre punktene flyttes nedover på
prioriteringslista.
Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.
Teknikk og naturutvalgets behandling:
Ordet i saken:
Bodil Ekeberg (Frp)
Roar Skansen (Ap)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Tormod Karlsen (Krf.)
Bodil Ekeberg (Frp) fremmet følgende forslag:
I prioriteringslisten under “Ordinære anlegg” bytter punkt 3. Arena for kultur og idrett plass
med punkt 6. Garasje og ENØK-tiltak ved Båstad Kunstis.
Roar Skansen (Ap) og Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende felles forslag:
Som nytt punkt 3. i prioriteringslisten under “Ordinære anlegg” settes ENØK-tiltak ved
Båstad Kunstis. De øvrige tiltak forskyves nedover på listen. Garasje ved Båstad Kunstis blir
nytt punkt 7.
Ved avstemningen ble det først stemt over forslaget fra Bodil Ekeberg (Frp)
Forslaget fikk 2 stemmer (Krf + Frp) og falt.
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Skansen og Grønlien som ble vedtatt mot 1
stemme (Frp).
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Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2013/2014
som vist nedenfor med følgende endring:
Som nytt punkt 3. i prioriteringslisten under “Ordinære anlegg” settes ENØK-tiltak ved
Båstad Kunstis. De øvrige tiltak forskyves nedover på listen. Garasje ved Båstad Kunstis blir
nytt punkt 7.
Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien(Sp)
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Ved avstemming fikk Teknikk og naturutvalgets innstilling 0 stemmer og falt.
Livsløpsutvalgets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyrets vedtak er da:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2013/2014
som vist nedenfor, men med følgende endring under «Ordinære anlegg»:
Punkt 6 i rådmannens innstilling flyttes til plass 3. De andre punktene flyttes nedover på
prioriteringslista.
Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.
95/12
BYGGING AV VEI PÅ GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING FRA TOMTEFONDET
Rådmannens innstilling:
1. Til opparbeiding av vei på siste del av Grav industriområde bevilges kr. 304 000.
2. Bevilgningen gjøres fra tomtefondet.
Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Formannskapets innstilling:
Teknikk og naturutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt(7 st.).
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt(21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Til opparbeiding av vei på siste del av Grav industriområde bevilges kr. 304 000.
2. Bevilgningen gjøres fra tomtefondet.
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INTERPELASJON FRA TRØGSTAD HØYRE - VALG AV TAKSTMENN
Ordførerens innstilling:
1) Kommunestyret tar Rådmannens redegjørelse i svar til Trøgstad Høyre av 20.
november 2012 til etterretning.
Kommunestyrets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen(H)
Ole André Myhrvold(ordf.)
Sissel I. Kreppen(FrP)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Ved avstemming fikk forslaget fra Marianne Larsen(H) 3 stemmer(H) og falt.
Ordførerens innstilling ble deretter vedtatt med 18 mot 3(H) stmmer.
Kommunestyrets vedtak:
1) Kommunestyret tar Rådmannens redegjørelse i svar til Trøgstad Høyre av 20.
november 2012 til etterretning.
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REFERATSAKER
1.
Grunngitt spørsmål fra Ole Marius Grønlien, Trøgstad Senterparti:
Trøgstad kommunestyre 11. desember 2012
Ordfører!
Kommunedelplan for vannmiljø 2012-2023 ble vedtatt kommunestyret i februar. Fristen for
at alle avløpsanlegg for spredt bebyggelse skal minst fungere etter minimumskravene i
gjeldende forskrifter, ble satt til innen 2015.
Etter hva jeg har notert meg, har andre kommuner rundt oss gjort liknende vedtak i
mellomtiden, men med lengre frist enn 2015. Samtidig får jeg vite hos administrasjonen at
lokal kommunal forskrift for spredte avløp, må revideres.
For meg virker fristen knapp både for våre innbyggere og for administrasjonen.
Kan Ordføreren tenke seg å se på disse konsekvenser av vedtaket og eventuelt fremme en
sak for kommunestyret med vurdering av om fristen for å ha tilfredsstillende kloakkløsninger,
kan tilpasses fristene i nabokommunene og saksbehandlingskapasiteten ved teknikk og
næring?
Ole Marius Grønlien
Trøgstad Senterparti
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Ordføreren svarer
Det er en betimelig problemstilling som reises av representanten Grønlien, og vi kan allerede
nå bekrefte at det er urealistisk å få på plass 600 anlegg i løpet av 2014 med de ressurser vi
har i dag. Vannforskriftens krav er innen 2021, og som Grønlien påpeker har
nabokommunene noe lengre frister fra 2015 til 2025 etter det vi har oversikt over. Dette bør
likevel ikke være førende for hva vi får til i Trøgstad.
Det er alltid klokt å vurdere konsekvenser av de vedtak som er fattet, også vannforskriften.
Derfor vil vannforskriften bli revidert, og det kan også være behov for å få på plass en
saksbehandlerressurs fra 2014. Jeg vil derfor i samråd med administrasjonen be om en
status i saken for å se om det er ytterligere behov for endring, men kommunestyret kan
altså forvente å få en revidering av forskriften til behandling i 2013 slik at vi får en realistisk
plan for gjennomføring.

2. Innsigelse på Follobaneprosjektet.
Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å håndtere Trøgstad kommunes innsigelse i
Follobaneprosjektet.
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