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TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013
Rådmannens innstilling:
1. Planprogram for trafikksikkerhetsplan 2013-2025 vedtas med følgende endringer:
 Det ryddes i begrepsbruken i planprogrammet slik foreslått i høringsuttalelse fra
fylkestrafikksikkerhetsutvalget.
 S. 3 under kommunale forutsetninger oppføres arbeidet med «trafikksikker
kommune» i et eget punkt
 S 4: Barnas talsperson i plansaker forespørres om deltakelse i plangruppa.
 S 4 under framdriftsplan settes høringsperioden til oktober til desember og
planvedtak til februar 2014
 S 4 under medvirkning tilføyes at elever, elevråd og foreldre vil bli spurt om å
komme med innspill til planarbeidet.
Ungdomsrådets innstilling 150413:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling, men foreslår at siste punkt endres til: «
under medvirkning tilføyes at elevråd og foreldre vil bli spurt om å komme med innspill til
planarbeidet»
Teknikk- og naturutvalgets behandling 160413:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 160413:
1. Planprogram for trafikksikkerhetsplan 2013-2025 vedtas med følgende endringer:
 Det ryddes i begrepsbruken i planprogrammet slik foreslått i høringsuttalelse fra
fylkestrafikksikkerhetsutvalget.
 S. 3 under kommunale forutsetninger oppføres arbeidet med «trafikksikker
kommune» i et eget punkt
 S 4: Barnas talsperson i plansaker forespørres om deltakelse i plangruppa.
 S 4 under framdriftsplan settes høringsperioden til oktober til desember og planvedtak
til februar 2014
 S 4 under medvirkning tilføyes at elever, elevråd og foreldre vil bli spurt om å komme
med innspill til planarbeidet.
Kommunestyrets vedtak 230413:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (21st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1.Planprogram for trafikksikkerhetsplan 2013-2025 vedtas med følgende endringer:
 Det ryddes i begrepsbruken i planprogrammet slik foreslått i høringsuttalelse fra
fylkestrafikksikkerhetsutvalget.
 S. 3 under kommunale forutsetninger oppføres arbeidet med «trafikksikker
kommune» i et eget punkt
 S 4: Barnas talsperson i plansaker forespørres om deltakelse i plangruppa.
 S 4 under framdriftsplan settes høringsperioden til oktober til desember og planvedtak
til februar 2014
 S 4 under medvirkning tilføyes at elever, elevråd og foreldre vil bli spurt om å komme
med innspill til planarbeidet.
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SVAR PÅ HØRING - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG
KOLLEKTIVTRANSPORT 2014 - 2017
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune ber om at det startes arbeid med en Indre Østfold-pakke med
fokus på kollektivtilbud og framkommelighet/trafikksikkerhet for gående og syklende.
2. For å bedre kollektivtilbudet for skoleelever og andre, ber kommunestyret om at
bussforbindelsene mellom Trøgstad og nabokommunene Mysen og Askim forbedres,
med forbindelsen til Askim videregående skole som førsteprioritet.
3. Trøgstad kommune ber om at minst ett av kommunens prioriterte
trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier tas inn i handlingsprogrammet og vil prioritere
bedring av sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende på fv 115 fra
Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle, jfr innspill til prioritering av
fylkesveiprosjekter i september 2012.
Regionalt: (gjengitt fra saksfremstillingen for regionrådet og påført nummer)
Indre Østfold Regionråd viser til redegjørelsen ovenfor og ønsker å framheve følgende
punkter som særdeles viktige, og Trøgstads kommune støtter seg til dette:
4. Igangsetting av planlegging av en ny prioritert tverrforbindelse Askim-Sarpsborg (FV
115/114) hvor det avsettes 5 millioner kroner spesifikt til dette tiltaket med sikte på
etappevis gjennomføring i kommende handlingsplanperioder
5. Det må tas konkrete initiativ for å få FV 120 omklassifisert til riksvei. Det bør dessuten
etappevis bygges bredere veiskuldre Moss-Elvestad, som gjør veien mer
fremkommelig.
6. Det må utarbeides en framdriftsplan for FV 21 Halden-Ørje-Rømskog-Akershus grense
oppgraderes, og med bredere veiskuldre Halden- Ørje.
7. Fylkesveier må ikke omklassifiseres til kommunale veier uten full økonomisk
kompensasjon.
8. Det bør etableres et sammenhengende transportnett for syklister fra Rygge/Moss til
Riksgrensen ved Ørje(kfr.prosjektet Unionsleden Moss-Karlstad). Her må det
utarbeides en samlet plan og budsjetteres etappevise investeringer. Vi foreslår 1,0
mill. kroner avsatt til planleggingsmidler til dette formålet i løpet av fireårsperioden.
9. Det bør etableres en ringbuss for eksempel fra Ørje til Mysen, Askim, Kalnes, Rygge.
Dette kan eventuelt sees i sammenheng med Värmlandstrafikk sitt initiativ om å
etablere en grensekryssende rute.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 160413:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Erik Egeberg (Frp)
Tormod Karlsen (Krf)
Venke Gangnes (Ap)
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag:
1. Pkt. 4 strykes.
2. Til erstatning for rådmannens pkt. 5 fremmes følgende forslag til nytt pkt. 4:
Tverrforbindelsen fv 120 fra E18 (Elvestad) til E6 ved Moss (Mosseporten) rutes om
fra Ringvoll via fv 151 til Son Stasjon ved E6. Strekningen fra Elvestad til Son Stasjon
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3.

4.
5.
6.

omklassifiseres til riksveg. Det avsettes 5 millioner kroner spesifikt til dette tiltaket
med sikte på etappevis gjennomføring i kommende handlingsplanperioder.
Endringsforslag til rådmannens pkt. 9 som blir nytt pkt. 8: Ordet ringbuss erstattes
med bussrute. Teksten blir: Det bør etableres bussrute fra Trøgstad og Ørje til
Mysen, Askim, Rygge og Kalnes. Dette kan eventuelt sees i sammenheng med
Värmlandstrafikk sitt initiativ om å etablere en grensekryssende rute.
Forslag til nytt pkt. 9: Det etableres tiltak slik at riksgrensekryssende ekspressbusser
har minst ett stoppested i Indre Østfold.
Forslag til nytt pkt. 10: Det må etableres tilstrekkelig antall pendlerparkeringsplasser
ved Askim stasjon når lokalstasjoner langs Østre linje legges ned.
Forslag til nytt pkt. 11: Besøkende fra Indre Østfold må sikres mulighet for parkering
for bil ved sykehuset på Kalnes.

Venke Gangnes fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag til erstatning for
rådmannens pkt. 2:
For å bedre kollektivtilbudet for skoleelevene og andre, ber kommunestyret om at
bussforbindelsene mellom Trøgstad og nabokommunene Eidsberg og Askim forbedres.
Rutetidene må tilpasses de videregående skolenes timeplaner. Forbindelsen til Askim
videregående skole prioriteres.
Ved avstemningen ble stemt punktvis over forslagene med utgangspunkt i rådmannens
innstilling:
1. Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
2. Venke Gangnes (AP) sitt endringsforslag tiltres enstemmig (7 st.)
3. Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
4. Ole Marius Grønlien (Sp) forslag til nytt punkt 4 tiltres enstemmig (7 st.)
5. Rådmannens innstilling pkt. 6 er nytt pkt. 5 tiltres enstemmig (7st.)
6. Rådmannens innstilling pkt. 7.er nytt pkt. 6 tiltres enstemmig (7st.)
7. Rådmannens innstilling pkt. 8.er nytt pkt. 7 tiltres enstemmig (7st.)
8. Ole Marius Grønliens (Sp) forslag tiltres enstemmig (7 st.)
9. Ole Marius Grønliens (Sp) forslag tiltres enstemmig (7 st.)
10. Ole Marius Grønliens (Sp) forslag tiltres enstemmig (7 st.)
11. Ole Marius Grønliens (Sp) forslag tiltres enstemmig (7 st.)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 160413:
1. Trøgstad kommune ber om at det startes arbeid med en Indre Østfold-pakke med fokus
på kollektivtilbud og framkommelighet/trafikksikkerhet for gående og syklende.
2. For å bedre kollektivtilbudet for skoleelevene og andre, ber kommunestyret om at
bussforbindelsene mellom Trøgstad og nabokommunene Eidsberg og Askim forbedres.
Rutetidene må tilpasses de videregående skolenes timeplaner. Forbindelsen til Askim
videregående skole prioriteres.
3. Trøgstad kommune ber om at minst ett av kommunens prioriterte trafikksikkerhetstiltak
langs fylkesveier tas inn i handlingsprogrammet og vil prioritere bedring av sikt og
krysningsforhold for fotgjengere og syklende på fv 115 fra Gopperudåsen forbi Trøgstad
Kornsilo og Mølle, jfr innspill til prioritering av fylkesveiprosjekter i september 2012.
4. Tverrforbindelsen fv 120 fra E18 (Elvestad) til E6 ved Moss (Mosseporten) rutes om fra
Ringvoll via fv 151 til Son stasjon ved E6. Strekningen fra Elvestad til Son Stasjon
omklassifiseres til riksveg. Det avsettes 5 millioner kroner spesifikt til dette tiltaket med
sikte på etappevis gjennomføring i kommende handlingsplanperioder.
5. Det må utarbeides en framdriftsplan for FV 21 Halden-Ørje-Rømskog-Akershus grense
oppgraderes, og med bredere veiskuldre Halden – Ørje.
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6. Fylkesveier må ikke omklassifiseres til kommunale veier uten full økonomisk
kompensasjon.
7. Det bør etableres et sammenhengende transportnett for syklister fra Rygge/Moss til
Riksgrensen ved Ørje (kfr. prosjektet Unionsleden Moss-Karlstad). Her må det utarbeides
en samlet plan og budsjetteres etappevise investeringer. Vi foreslår 1,0 mill. kroner
avsatt til planleggingsmidler til dette formålet i løpet av fireårsperioden.
8. Det bør etableres bussrute fra Trøgstad og Ørje til Mysen, Askim, Rygge og Kalnes. Dette
kan eventuelt sees i sammenheng med Värmlandstrafikk sitt initiativ om å etablere en
grensekryssende rute.
9. Det etableres tiltak slik at riksgrensekryssende ekspressbusser har minst ett stoppested i
Indre Østfold.
10. Det må etableres tilstrekkelig antall pendlerparkeringsplasser ved Askim stasjon når
lokalstasjoner langs Østre linje legges ned.
11. Besøkende fra Indre Østfold må sikres mulighet for parkering for bil ved sykehuset på
Kalnes.
Formannskapets behandling 180413:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold (Ap)
Sissel Kreppen (Frp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Anne Marie Lintho (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor Melvold (Ap) fremmet punkt 4 i rådmannens innstilling på nytt, og ba om at punkt 11 i
innstillingen fra Teknikk og naturutvalget strykes.
Ordfører kom med følgende forslag til endringer i innstillingen fra Teknikk og naturutvalget:
Nytt punkt: Trøgstad kommune ber om at fylkeskommunen opprettholder og styrker
arbeidet, jamfør Regional Transportplans mål om utbedring og prioritering av Rv 111/22.
Tillegg til punkt 2: Forslag fra Ruter om videreføring av deres linje 476 / 875 videre fra
Trøgstad til Askim eller Mysen gjennomføres.
Siste setning i innstillingens punkt 4 strykes.
Det ble så stemt over de foreslåtte endringene i innstillingen fra Teknikk og naturutvalget
punktvis:
Punkt 11 i innstillingen strykes. Endringen tiltres enstemmig (7st.).
Siste setning i innstillingens punkt 4 strykes. Endringen tiltres enstemmig (7st.).
Punkt 4 i rådmannens innstilling tas inn igjen som punkt 5. Endringen tiltres enstemmig
(7st.).
Nytt punkt: Trøgstad kommune ber om at fylkeskommunen opprettholder og styrker
arbeidet, jamfør Regional Transportplans mål om utbedring og prioritering av Rv 111/22.
Endringen tiltres enstemmig (7st.).
Tillegg til punkt 2: Forlag fra Ruter om videreføring av deres linje 476 / 875 videre fra
Trøgstad til Askim eller Mysen gjennomføres. Tillegget tiltres enstemmig (7st.).
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Formannskapets innstilling 180413:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Trøgstad kommune ber om at det startes arbeid med en Indre Østfold-pakke med
fokus på kollektivtilbud og framkommelighet/trafikksikkerhet for gående og syklende.
For å bedre kollektivtilbudet for skoleelevene og andre, ber kommunestyret om at
bussforbindelsene mellom Trøgstad og nabokommunene Eidsberg og Askim
forbedres. Rutetidene må tilpasses de videregående skolenes timeplaner.
Forbindelsen til Askim videregående skole prioriteres. Forlag fra Ruter om videreføring
av deres linje 476 / 875 videre fra Trøgstad til Askim eller Mysen gjennomføres.
Trøgstad kommune ber om at minst ett av kommunens prioriterte
trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier tas inn i handlingsprogrammet og vil prioritere
bedring av sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende på fv 115 fra
Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle, jfr innspill til prioritering av
fylkesveiprosjekter i september 2012.
Tverrforbindelsen fv 120 fra E18 (Elvestad) til E6 ved Moss (Mosseporten) rutes om
fra Ringvoll via fv 151 til Sonsveien stasjon ved E6. Strekningen fra Elvestad til
Sonsveien Stasjon omklassifiseres til riksveg.
Igangsetting av planlegging av en ny prioritert tverrforbindelse Askim-Sarpsborg (FV
115/114) hvor det avsettes 5 millioner kroner spesifikt til dette tiltaket med sikte på
etappevis gjennomføring i kommende handlingsplanperioder.
Trøgstad kommune ber om at fylkeskommunen opprettholder og styrker arbeidet,
jamfør Regional Transportplans mål om utbedring og prioritering av Rv 111/22.
Det må utarbeides en framdriftsplan for FV 21 Halden-Ørje-Rømskog-Akershus grense
oppgraderes, og med bredere veiskuldre Halden – Ørje.
Fylkesveier må ikke omklassifiseres til kommunale veier uten full økonomisk
kompensasjon.
Det bør etableres et sammenhengende transportnett for syklister fra Rygge/Moss til
Riksgrensen ved Ørje.(kfr. prosjektet Unionsleden Moss-Karlstad). Her må det
utarbeides en samlet plan og budsjetteres etappevise investeringer. Vi foreslår 1,0
mill. kroner avsatt til planleggingsmidler til dette formålet i løpet av fireårsperioden.
Det bør etableres bussrute fra Trøgstad og Ørje til Mysen, Askim, Rygge og Kalnes.
Dette kan eventuelt sees i sammenheng med Värmlandstrafikk sitt initiativ om å
etablere en grensekryssende rute.
Det etableres tiltak slik at riksgrensekryssende ekspressbusser har minst ett
stoppested i Indre Østfold.
Det må etableres tilstrekkelig antall pendlerparkeringsplasser ved Askim stasjon når
lokalstasjoner langs Østre linje legges ned.

Innstillingen tiltres enstemmig (7st.).

Kommunestyrets behandling 230413:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
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Tor Melvold (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Trude Svenneby (Sp)
Ordfører
Det ble avholdt to minutters gruppemøte.
Ordfører fremmet følgende forslag til nytt punkt, men ikke som en del av høringsuttalelsen:


Kommunestyret vil i brevs form sende anmodning til Sarpsborg kommune med kopi til
Sykehuset Østfold og Østfold fylkeskommune om at besøkende sikres mulighet for
parkering ved det nye sykehuset på Kalnes.

Ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt (21st.).
Kommunestyrets vedtak 230413:
Formannskapets innstilling med ordførers tilleggspunktforslag til forespørsel enstemmig
vedtatt (21st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Trøgstad kommune ber om at det startes arbeid med en Indre Østfold-pakke med
fokus på kollektivtilbud og framkommelighet/trafikksikkerhet for gående og syklende.
2. For å bedre kollektivtilbudet for skoleelevene og andre, ber kommunestyret om at
bussforbindelsene mellom Trøgstad og nabokommunene Eidsberg og Askim
forbedres. Rutetidene må tilpasses de videregående skolenes timeplaner.
Forbindelsen til Askim videregående skole prioriteres. Forlag fra Ruter om videreføring
av deres linje 476 / 875 videre fra Trøgstad til Askim eller Mysen gjennomføres.
3. Trøgstad kommune ber om at minst ett av kommunens prioriterte
trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier tas inn i handlingsprogrammet og vil prioritere
bedring av sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende på fv 115 fra
Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle, jfr innspill til prioritering av
fylkesveiprosjekter i september 2012.
4. Tverrforbindelsen fv 120 fra E18 (Elvestad) til E6 ved Moss (Mosseporten) rutes om
fra Ringvoll via fv 151 til Sonsveien stasjon ved E6. Strekningen fra Elvestad til
Sonsveien Stasjon omklassifiseres til riksveg.
5. Igangsetting av planlegging av en ny prioritert tverrforbindelse Askim-Sarpsborg (FV
115/114) hvor det avsettes 5 millioner kroner spesifikt til dette tiltaket med sikte på
etappevis gjennomføring i kommende handlingsplanperioder.
6. Trøgstad kommune ber om at fylkeskommunen opprettholder og styrker arbeidet,
jamfør Regional Transportplans mål om utbedring og prioritering av Rv 111/22.
7. Det må utarbeides en framdriftsplan for FV 21 Halden-Ørje-Rømskog-Akershus grense
oppgraderes, og med bredere veiskuldre Halden – Ørje.
8. Fylkesveier må ikke omklassifiseres til kommunale veier uten full økonomisk
kompensasjon.
9. Det bør etableres et sammenhengende transportnett for syklister fra Rygge/Moss til
Riksgrensen ved Ørje.(kfr. prosjektet Unionsleden Moss-Karlstad). Her må det
utarbeides en samlet plan og budsjetteres etappevise investeringer. Vi foreslår 1,0
mill. kroner avsatt til planleggingsmidler til dette formålet i løpet av fireårsperioden.
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10. Det bør etableres bussrute fra Trøgstad og Ørje til Mysen, Askim, Rygge og Kalnes.
Dette kan eventuelt sees i sammenheng med Värmlandstrafikk sitt initiativ om å
etablere en grensekryssende rute.
11. Det etableres tiltak slik at riksgrensekryssende ekspressbusser har minst ett
stoppested i Indre Østfold.
12. Det må etableres tilstrekkelig antall pendlerparkeringsplasser ved Askim stasjon når
lokalstasjoner langs Østre linje legges ned.
Tilleggspunkt, men ikke som del av høringsavtalen:
 Kommunestyret vil i brevs form sende anmodning til Sarpsborg kommune med kopi til
Sykehuset Østfold og Østfold fylkeskommune om at besøkende sikres mulighet for
parkering ved det nye sykehuset på Kalnes.

14/13
VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TRØGSTAD.
Rådmannens innstilling:
1. Følgende vedtatte endringer i vedtektene for kommunale barnehager videreføres:
- «På grunn av ferieavvikling holder de kommunale barnehagene stengt 2 uker i
juli»
- «De kommunale barnehagene holder stengt mellom jul og nyttår for å avvikle
den 3. ferieuka. De resterende feriedagene i 3. ferieuke legges til påskeuka
samme år»
2. Nødvendig tekstlig redigering av vedtektene foretas for å kommunisere overgang
til nettbasert søkeprosess.
Livsløpsutvalgets behandling 160413:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen, H
Hanne Therese Myhrer, Frp
Olav M. Bleie, Sp
Anne Hammeren Skofsrud, nettverksleder barnehage og utvalgets sekretær
Kari Nilsen, Ap
Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 tiltrådt enstemmig.
Hanne Therese Myhrer, Frp, fremmet forslag til nytt punkt 3:
Vedtektsendringen evalueres også innen juni 2014.
Forslaget fikk 1 stemme og falt, 6 stemte imot.
Livsløpsutvalgets innstilling 160413:
Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 tiltrådt enstemmig.
Kommunestyrets behandling 230413:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(Frp)
Kommunestyrets vedtak 230413:
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Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt(21st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1.

2.

Følgende vedtatte endringer i vedtektene for kommunale barnehager videreføres:
- «På grunn av ferieavvikling holder de kommunale barnehagene stengt 2 uker i juli»
- «De kommunale barnehagene holder stengt mellom jul og nyttår for å avvikle den
3. ferieuka. De resterende feriedagene i 3. ferieuke legges til påskeuka samme år»
Nødvendig tekstlig redigering av vedtektene foretas for å kommunisere overgang til
nettbasert søkeprosess.

15/13
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I TRØGSTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Nødvendig tekstlig redigering av vedtektene foretas for å kommunisere overgang til
nettbasert søkeprosess.
Livsløpsutvalgets behandling 160413:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen, H
Livsløpsutvalgets innstilling 160413:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Kommunestyrets vedtak 230413:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (21st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Nødvendig tekstlig redigering av vedtektene foretas for å kommunisere overgang til
nettbasert søkeprosess.

16/13
SLT - PLAN
Rådmannens innstilling:
Planprogram for SLT – plan 2013-2025 vedtas med følgende endringer:
•
Side 6. tema «holdninger til alkohol» gjøres om til: holdninger til alkohol og andre
rusmidler.

Side 10 av 20

Trøgstad kommune
•
Side 5: medvirkning: framtidsverkstedet og ungdomsrådet skal bli spurt om å komme
med innspill til planen.
Ungdomsrådets innstilling 150413:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets behandling 160413:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen, H
Olav Bleie, Sp
Kari Nilsen, Ap
Livsløpsutvalgets innstilling 160413:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Kommunestyrets behandling 230413:
Følgende hadde ordet i saken:
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Ordfører
Rådmann
Martha Hersleth Holsen fremmet følgende forslag til presisering:
Foreldrerollen må tydeliggjøres i hele planprogrammet, og med virkning for endelig plan.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (21st.)
Kommunestyrets vedtak 230413:
Innstillingen fra Livsløpsutvalget med presiseringen fra Martha Hersleth Holsen enstemmig
vedtatt (21st.)
Kommunestyrets vedtak er da:
Planprogram for SLT – plan 2013-2025 vedtas med følgende endringer:
 Side 6. tema «holdninger til alkohol» gjøres om til: holdninger til alkohol og andre
rusmidler.
 Side 5: medvirkning: framtidsverkstedet og ungdomsrådet skal bli spurt om å komme
med innspill til planen.
 Foreldrerollen må tydeliggjøres i hele planprogrammet, og med virkning for endelig
plan.

17/13
TRØGSTAD BRANNVESEN - GEBYR FOR UNØDVENDIGE ALARMER
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune innfører gebyr for unødige alarmer fra 1.7.2013
2. For 2013 fastsettes gebyret til kr 5.000
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Teknikk- og naturutvalgets behandling 160413:
Ordet i saken:
Erik Egeberg (Frp)
Venke Gangnes (Ap)
Roar Skansen (Ap)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 160413:
1. Trøgstad kommune innfører gebyr for unødige alarmer fra 1.7.2013.
2. For 2013 fastsettes gebyret til kr 5.000.
Formannskapets innstilling180413:
1. Trøgstad kommune innfører gebyr for unødige alarmer fra 1.7.2013.
2. For 2013 fastsettes gebyret til kr 5.000.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).
Kommunestyrets vedtak 230413:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (21st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1.
Trøgstad kommune innfører gebyr for unødige alarmer fra 1.7.2013.
2.
For 2013 fastsettes gebyret til kr 5.000.

18/13
BUNNPRIS BÅSTAD - KONTROLLRAPPORT SALGSBEVILLING - AVVIK
Rådmannens innstilling:
På bakgrunn av det aktuelle avviket 23.02.2013 sett i forhold til Alkohollovens bestemmelser
§§ 3-7 og 3-7 punkt 3 og Alkoholpolitiske retningslinger for Trøgstad kommune punkt. 11.2
og 11.3 inndras salgsbevillingen til Bunnpris Båstad A/S i tre dager i perioden 020513 til og
med 040513.
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Livsløpsutvalgets behandling 160413:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen, H
Hilde S. Haakaas, Sp
Kari Nilsen, Ap
Hanne Therese Myhrer, Frp
Olav Bleie, Sp
Hanne Therese Myhrer, Frp, fremmet følgende forslag:
På bakgrunn av det aktuelle avviket 23.02.2013 sett i forhold til Alkohollovens bestemmelser
§§ 3-7 og 3-7 punkt 3 og Alkoholpolitiske retningslinjer for Trøgstad kommune punkt. 11.2
og 11.3 inndras salgsbevillingen til Bunnpris Båstad A/S i 1 dag, dette gjelder dagen
06.05.2013.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 160413:
På bakgrunn av det aktuelle avviket 23.02.2013 sett i forhold til Alkohollovens bestemmelser
§§ 3-7 og 3-7 punkt 3 og Alkoholpolitiske retningslinjer for Trøgstad kommune punkt. 11.2
Kommunestyrets behandling 230413:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kommunestyrets vedtak 230413:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (21st).
Kommunestyrets vedtak er da:
På bakgrunn av det aktuelle avviket 23.02.2013 sett i forhold til Alkohollovens bestemmelser
§§ 3-7 og 3-7 punkt 3 og Alkoholpolitiske retningslinjer for Trøgstad kommune punkt. 11.2
og 11.3 inndras salgsbevillingen til Bunnpris Båstad A/S i 1 dag, dette gjelder dagen
06.05.2013.

19/13
NAVN PÅ NÆRINGSOMRÅDE BRENNEMOEN
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune overlater til Eidsberg kommune å ta stilling til områdenavn og skilting i
kryssene med fylkesveg 128 og fylkesveg 708. For øvrig vises det til saksfremstillingens
vurdering.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 160413:
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Ordet i saken:
Ole M. Grønlien (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag:
Trøgstad kommune foreslår følgende navn på næringsareal på Brennemoen mellom fv 128
og E18: Brennemoen Øst:
Ved avstemningen ble Grønliens forslag satt opp mot Rådmannens innstilling: Grønliens
forslag falt mot 4 st. (2 Ap, Frp og H)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 160413:
Trøgstad kommune overlater til Eidsberg kommune å ta stilling til områdenavn og skilting i
kryssene med fylkesveg 128 og fylkesveg 708. For øvrig vises det til saksfremstillingens
vurdering.
Kommunestyrets behandling 230413:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet sitt forslag fra Teknikk- og naturutvalget på nytt:
Trøgstad kommune foreslår følgende navn på næringsareal på Brennemoen mellom fv 128
og E18: Brennemoen Øst.
Ved avstemningen ble Grønliens forslag satt opp mot Rådmannens innstilling: Grønliens
forslag ble tiltrådt med 16 st. (8 Sp, 3 Frp,1 Krf, 3 H mot 5 st,(Ap).
Kommunestyrets vedtak 230413:
Forslaget fra Ole Marius Grønlien (Sp) vedtas med 16 mot 5 st.
Kommunestyrets vedtak er da:
Trøgstad kommune foreslår følgende navn på næringsareal på Brennemoen mellom fv 128
og E18: Brennemoen Øst.

20/13
FORDELING AV EKSTRAORDINÆRE VEDLIKEHOLDSMIDLER 2013
Rådmannens innstilling:
Av ekstraordinære midler til vedlikehold i 2012 benyttes 1 300 000 kroner til vedlikehold av
bygninger og 600 000 kroner til vedlikehold av veier.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 160413:
Ordet i saken:
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Tormod Karlsen (Krf)
Erik Egeberg (Frp)
Roar Skansen (Ap)
Venke Gangnes (Ap)
Ole M. Grønlien (Sp)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 160413:
Av ekstraordinære midler til vedlikehold i 2013 benyttes 1 300 000 kroner til vedlikehold av
bygninger og 600 000 kroner til vedlikehold av veier.
Formannskapets behandling 180413:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Sissel Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Ordfører fremmet forslag om følgende tillegg til Teknikk og naturutvalgets innstilling:
Formannskapet ber om at det legges fram en helhetlig vedlikeholdsplan til politisk
behandling.
Det ble stemt over forslaget.
Ordførerens forslag tiltres enstemmig (7st.).
Formannskapets innstilling 180413:
Av ekstraordinære midler til vedlikehold i 2013 benyttes 1 300 000 kroner til vedlikehold av
bygninger og 600 000 kroner til vedlikehold av veier.
Formannskapet ber om at det legges fram en helhetlig vedlikeholdsplan til politisk
behandling.
Innstillingen tiltres enstemmig (7st.).

Kommunestyrets behandling 230413:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyrets vedtak 230412:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (21st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
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Av ekstraordinære midler til vedlikehold i 2013 benyttes 1 300 000 kroner til vedlikehold av
bygninger og 600 000 kroner til vedlikehold av veier.
Kommunestyret ber om at det legges fram en helhetlig vedlikeholdsplan til politisk
behandling.

21/13
PARTNERSKAPSAVTALE ØSTFOLDHELSA 2013 - 2015
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune inngår den fremforhandlede Partnerskapsavtale Østfoldhelsa. Avtale
mellom Østfold fylkeskommune og Trøgstad kommune for å styrke det helhetlige og
tverrsektorielle folkehelsearbeidet, med vekt på å utjevne sosiale ulikheter i helse.
Ungdomsrådets innstilling 150413:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling
Livsløpsutvalgets behandling 160413:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen, H
Hanne Therese Myhrer, Frp
Olav M. Bleie, Sp
Kari Nilsen, Ap
Livsløpsutvalgets innstilling 160413:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Kommunestyrets behandling 230413:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Rådmann
Tor Melvold (Ap) fremmet følgende forslag:
Det utarbeides en folkehelseplan for Trøgstad kommune.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (21st.).

Kommunestyrets vedtak 230413:
Livsløpsutvalgets innstilling med Tor Melvolds (Ap) forslag til tillegg enstemmig vedtatt (21
st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Trøgstad kommune inngår den fremforhandlede Partnerskapsavtale Østfoldhelsa. Avtale
mellom Østfold fylkeskommune og Trøgstad kommune for å styrke det helhetlige og
tverrsektorielle folkehelsearbeidet, med vekt på å utjevne sosiale ulikheter i helse.
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Det utarbeides en folkehelseplan for Trøgstad kommune.

22/13
REFERATSAK TIL MØTE I KOMMUNESTYRET 23.04.13
Ordfører gratulerte Trøgstad ungdomsskole spesielt, men også Trøgstadskolen og
Trøgstadbarnehagene med de gode avgangsresultatene for 2012.
Ordfører orienterte om Trøgstad kommunes gode resultater i Kommunebarometeret for
2013.
Ordfører orienterte om at det den 15. mai 2013 vil bli en makering i forbindelse med
stemmerettsjubileet.
Ordfører minte kommunestyrets medlemmer om oppmøte i borgertoget den 17. mai.
Ordfører orienterte om «Ruskendagen» og oppfordret til deltakelse.

23/13
LOKALISERING HELSEHUSET
Rådmannens innstilling:
1.
Trøgstad kommune støtter en samlokalisering av Indre Østfold Medisinske
Kompetansesenter IKS (Helsehuset) sin virksomhet.
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2.

Trøgstad kommune vedtar at Helsehusets virksomhet lokaliseres til tidligere Askim
sykehus under følgende forutsetninger:

a.

Askim Rådhus AS (ARAS) igangsetter i løpet av kort tid, i samarbeid med Helsehuset,
utarbeidelse av et romprogram og gjennomfører et forprosjekt for ombygging av
aktuelle lokaler ved tidligere Askim Sykehus.

b.

Under forutsetning av at forprosjektet viser at prisen for ombygging ved tidligere
Askim sykehus er rimeligere enn prisen for nybygg som fremkommer i dette
saksfremlegget, videreføres prosjektet med detaljprosjektering og innhenting av
anbud.

c.

Det fremforhandles en avtale mellom Helsehuset og ARAS som bygger på prinsippet
om selvkost og som også sikrer muligheter for fremtidige arealutvidelser knyttet til
Helsehusets virksomhet.

d.

ARAS dekker kostnader til utarbeidelse av romprogram og forprosjekt som en del av
investeringskostnaden for ombygging. Dersom det avdekkes at tidligere Askim
sykehus ikke skal bygges om til Helsehusets formål, legges kostnaden inn i et nytt
prosjekt som finansieres av Helsehusets eierkommuner.

Formannskapets behandling 180413:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold (Ap)
Formannskapets innstilling 180413:
1.
Trøgstad kommune støtter en samlokalisering av Indre Østfold Medisinske
Kompetansesenter IKS (Helsehuset) sin virksomhet.
2.

Trøgstad kommune vedtar at Helsehusets virksomhet lokaliseres til tidligere Askim
sykehus under følgende forutsetninger:

a.

Askim Rådhus AS (ARAS) igangsetter i løpet av kort tid, i samarbeid med Helsehuset,
utarbeidelse av et romprogram og gjennomfører et forprosjekt for ombygging av
aktuelle lokaler ved tidligere Askim Sykehus.

b.

Under forutsetning av at forprosjektet viser at prisen for ombygging ved tidligere
Askim sykehus er rimeligere enn prisen for nybygg som fremkommer i dette
saksfremlegget, videreføres prosjektet med detaljprosjektering og innhenting av
anbud.

c.

Det fremforhandles en avtale mellom Helsehuset og ARAS som bygger på prinsippet
om selvkost og som også sikrer muligheter for fremtidige arealutvidelser knyttet til
Helsehusets virksomhet.

d.

ARAS dekker kostnader til utarbeidelse av romprogram og forprosjekt som en del av
investeringskostnaden for ombygging. Dersom det avdekkes at tidligere Askim
sykehus ikke skal bygges om til Helsehusets formål, legges kostnaden inn i et nytt
prosjekt som finansieres av Helsehusets eierkommuner.
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Innstillingen tiltres enstemmig (7st.).
Kommunestyrets behandling 230413:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold (Ap)
Kommunestyrets vedtak 230413:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (21st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1. Trøgstad kommune støtter en samlokalisering av Indre Østfold Medisinske
Kompetansesenter IKS (Helsehuset) sin virksomhet.
2.

Trøgstad kommune vedtar at Helsehusets virksomhet lokaliseres til tidligere Askim
sykehus under følgende forutsetninger:

a.

Askim Rådhus AS (ARAS) igangsetter i løpet av kort tid, i samarbeid med Helsehuset,
utarbeidelse av et romprogram og gjennomfører et forprosjekt for ombygging av
aktuelle lokaler ved tidligere Askim Sykehus.

b.

Under forutsetning av at forprosjektet viser at prisen for ombygging ved tidligere
Askim sykehus er rimeligere enn prisen for nybygg som fremkommer i dette
saksfremlegget, videreføres prosjektet med detaljprosjektering og innhenting av
anbud.

c.

Det fremforhandles en avtale mellom Helsehuset og ARAS som bygger på prinsippet
om selvkost og som også sikrer muligheter for fremtidige arealutvidelser knyttet til
Helsehusets virksomhet.

d.

ARAS dekker kostnader til utarbeidelse av romprogram og forprosjekt som en del av
investeringskostnaden for ombygging. Dersom det avdekkes at tidligere Askim
sykehus ikke skal bygges om til Helsehusets formål, legges kostnaden inn i et nytt
prosjekt som finansieres av Helsehusets eierkommuner.

24/13
INTERPELASJON FRA TRØGSTAD HØYRE
Ordførerens innstilling:
1) Kommunestyret støtter intensjonen i forslaget fra Trøgstad Høyre, men da dette er et
ansvar som etter loven påligger den enkelte vertskommune vil ikke Trøgstad ta et
slikt initiativ overfor resten av fylket. Det må være opp til vertskommunene og
skoleeier å vurdere skolehelsebehovet ved den enkelte videregående skole.
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2) Kommunestyret ber ordfører fortsatt jobbe for et godt og helhetlig skolehelsetilbud
primært ved Indre Østfold Videregående skole og sekundært ved Askim videregående
skole som er de to videregående utdanningsinstitusjonene med flest elever fra
Trøgstad.
3) En eventuell styrket innsats for helsesøstertjenesten ved de videregående skolene fra
Trøgstad skal ikke gå på bekostning av tilbudet ved kommunens egne skoler.
Kommunestyrets behandling 230413:
Følgende hadde ordet i saken:
Ann Kristin Sæther (H)
Ordfører
Tor Melvold (Ap)
Kommunestyrets vedtak 230413:
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt (21st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
1)
Kommunestyret støtter intensjonen i forslaget fra Trøgstad Høyre, men da dette er et
ansvar som etter loven påligger den enkelte vertskommune vil ikke Trøgstad ta et
slikt initiativ overfor resten av fylket. Det må være opp til vertskommunene og
skoleeier å vurdere skolehelsebehovet ved den enkelte videregående skole.
2)
Kommunestyret ber ordfører fortsatt jobbe for et godt og helhetlig skolehelsetilbud
primært ved Indre Østfold Videregående skole og sekundært ved Askim videregående
skole som er de to videregående utdanningsinstitusjonene med flest elever fra
Trøgstad.
3)
En eventuell styrket innsats for helsesøstertjenesten ved de videregående skolene fra
Trøgstad skal ikke gå på bekostning av tilbudet ved kommunens egne skoler.
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