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Trøgstad kommune
Ved møtestart opplyste ordfører om at Martha Hersleth Holsen ville være inhabil i sak 46/13
som følge av styreverv i Indre Østfold Krisesenter IKS. Hans Ludvik Olsen ville ta sete under
behandling av saken.
Hanne Therese Myhrer ønsket å fratre etter behandling av sak 45/13. Nina Knappkøyen Moe
møtte i hennes sted.
Ordfører ba om at Rådmannens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2014 – 17 og
årsbudsjett 2014 ble tatt som en del av den ordinære sakslista. Kommunestyret sluttet seg til
dette.
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44/13
TILSTANDSRAPPORT - SKOLENE I TRØGSTAD 2012 - 2013
Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2012-2013 tas til orientering.
Ungdomsrådets innstilling 281013:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 281013:
Rådet tar rapporten til orientering.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 291013:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2012-2013 tas til orientering.
Livsløputvalgets behandling 291013:
Følgende hadde ordet i saken:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Livsløputvalgets innstilling 291013:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Kommunestyrets behandling 051113:
Følgende hadde ordet:
Hilde S. Haakaas (Sp)
Kommunestyrets vedtak 051113:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2012-2013 tas til orientering.
45/13
BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG OG BARNEHAGE I BÅSTAD-GRUNNLAG FOR
INNARBEIDELSE AV INVESTERINGER I ÅRSBUDSJETTENE OG I
HANDLINGSPLANEN
2014-2017
Rådmannens innstilling:
1. Den vedlagte rapporten tas til orientering.
2. Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole ved
Trøgstadhallen /Trøgstad ungdomsskole.
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3. Byggeprosjektet skal også søke å løse ungdomsskolens behov for arealer og
behovene for flere og bedre arenaer for kultur og idrett. Samlet behov for innendørs
gym/idrettsareal skal søkes løst ved utvidelse og modernisering av Trøgstadhallen.
Fleksibilitet og samarbeid om arealbruk er føringer for dette.
4. Primært tomteareal for ny barneskole strekker seg fra Ungdomsskolen/Idrettshallen
og mot og utover gressbanen
5. Det bygges ny barnehage i Båstad med minimum kapasitetsutvidelse med 30 barn i
forhold til dagens nivå, lokalisert til nåværende barnehageareal, men slik at
eksisterende bebyggelse kan nyttes til barnehage i byggeperioden.
6. Rådmannen bes om å forberede og gjennomføre en konkurranse på et totalt konsept
der ny barnehage og ny skole utvikles og bygges fra en tilbyder, eller hver for seg fra
ulike tilbydere, innen en gitt kostnadsramme. Intensjonene (kravspesifikasjonen) for
konkurransen beskrives og legges fram for politisk behandling før konkurransen
legges ut og innen utgangen av april 2014. Brukermedvirkning vektlegges ved
utvikling av konkurransegrunnlaget.
7. Hensiktsmessige vedtaksforslag bes utarbeidet av rådmannen og lagt inn i
rådmannens budsjettforslag for 2014 og i handlingsplanen for 2014-2017
Ungdomsrådets innstilling 281013:
Ungdomsrådets flertall er enig i rådmannens innstilling med følgende presisering: Alternativet
med ny barneskole mellom TUSK og Skjønhaug barnehage foretrekkes.
Eldrerådets behandling 281013:
Det var uenighet om innstillingen. 3 stemmer for rådmannens innstilling og 1 stemme i mot.
Eldrerådet påpeker at oppføringen av nybygg må skje innen anslått kostnadsramme på 150
millioner.
Eldrerådets innstilling 281013:
3 stemmer for rådmannens innstilling og 1 stemme i mot.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 281013:
Rådet støtter rådmannens innstilling.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 291013:
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens innstilling.
Livsløputvalgets behandling 291013:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor-Andres Olsen (rådmann)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Marianne Larsen (H)
Olav Mansaas Bleie (Sp) fremmet nytt pkt.4: Primært tomtevalg for ny barneskole strekker
seg fra ungdomsskolen mot barnehagen.
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Det ble først stemt på rådmannens forslag. Det ble tiltrådt med 6 (Ap,SP,H) mot 1 stemme
(Frp).
Det ble deretter stemt over nytt pkt.4: Det ble tiltrådt med 6 (Ap,SP,H) mot 1 stemme (Frp).
Livsløputvalgets innstilling 291013:
Rådmannens innstilling tiltres med nytt punkt 4: Primært tomtevalg for ny barneskole
strekker seg fra ungdomsskolen mot barnehagen.
Teknikk og naturutvalgets behandling 291013:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Tormod Karlsen (Krf.)
Sveinung Sloreby (H)
Bodil Ekeberg (Frp)
Dag Arne Lier (Virksomhetsleder)
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag: Nytt pkt. 4 til erstatning for rådmannens
og følgende tillegg til rådmannens pkt. 6., første punktum:
4. Primært tomteareal for ny barneskole strekker seg fra ungdomsskolen til Skjønhaug
Barnehage.
6. første punktum: Rådmannen bes om å forberede og gjennomføre en konkurranse på et
totalt konsept der ny barnehage og ny skole utvikles og bygges fra en tilbyder, eller hver
for seg fra ulike tilbydere, innen en gitt kostnadsramme begrenset oppad til kr. 150 mill.
Roar Skansen (Ap) fremmet følgende forslag:
Rådmannens pkt. 4 strykes.
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag til erstatning for rådmannens pkt. 5:
5. Det bygges ny barnehage i Båstad med minimum kapasitetsutvidelse med 30 barn i
forhold til dagens nivå. Tomtevalget tas opp til ny vurdering.
Ved avstemningen ble det stemt punktvis med rådmannens innstilling til grunn:
Punkt 1 -3: Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st.).
Punkt 4: Det ble først stemt over forslaget fra Ole Marius Grønlien (Sp) som fikk 2 stemmer
(Sp) og falt. Det ble deretter stemt over forslaget fra Roar Skansen (Ap). Dette ble tiltrådt
enstemmig (7 stemmer).
Punkt 5: Det ble først stemt over forslaget fra Tormod Karlsen (Krf) som ble tiltrådt
enstemmig (7 st.).
Punkt 6: Det ble først stemt over forslaget fra Ole Marius Grønlien (Sp) som ble tiltrådt
enstemmig (7 st.).
Punkt 7: Rådmannens forslag tiltres enstemmig.
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Teknikk og naturutvalgets innstilling 291013:
1. Den vedlagte rapporten tas til orientering.
2. Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole ved
Trøgstadhallen /Trøgstad ungdomsskole.
3. Byggeprosjektet skal også søke å løse ungdomsskolens behov for arealer og behovene
for flere og bedre arenaer for kultur og idrett. Samlet behov for innendørs
gym/idrettsareal skal søkes løst ved utvidelse og modernisering av Trøgstadhallen.
Fleksibilitet og samarbeid om arealbruk er føringer for dette.
4. Det bygges ny barnehage i Båstad med minimum kapasitetsutvidelse med 30 barn i
forhold til dagens nivå. Tomtevalget tas opp til ny vurdering.
5. Rådmannen bes om å forberede og gjennomføre en konkurranse på et totalt konsept der
ny barnehage og ny skole utvikles og bygges fra en tilbyder, eller hver for seg fra ulike
tilbydere, innen en gitt kostnadsramme oppad begrenset til kr. 150 mill. Intensjonene
(kravspesifikasjonen) for konkurransen beskrives og legges fram for politisk behandling
før konkurransen legges ut og innen utgangen av april 2014. Brukermedvirkning
vektlegges ved utvikling av konkurransegrunnlaget.
6. Hensiktsmessige vedtaksforslag bes utarbeidet av rådmannen og lagt inn i rådmannens
budsjettforslag for 2014 og i handlingsplanen for 2014-2017
Formannskapets behandling 311013:
Følgende hadde ordet:
Tor- Anders Olsen (rådmann)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Trude Svenneby (Sp)
Sissel Kreppen (Frp)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Venche Gangnes (Ap)
Anne Marie Lintho (Ap)
Trude Svenneby (Sp) fremmet forslag om nytt punkt 4 i rådmannens innstilling:
Tomteareal for ny barneskole skal ikke begrense Trøgstad Stadion eller de aktiviteter som i
dag er avhengig av dette.
Ordfører fremmet forslag om endring til punkt 5 i rådmannens innstilling:
….dagens nivå, primært lokalisert i umiddelbar nærhet av Båstad Skole/nåværende
barnehageareal, men slik at eksisterende lokaler kan nyttes til barnehage i byggeperioden.
Endelig tomtevalg besluttes på bakgrunn av tilbud og en nærmere helhetlig analyse av
situasjonen rundt Båstad skole.
Ordfører fremmet forslag om å opprettholde rådmannens opprinnelige tekst til punkt 6.
Med utgangspunkt i rådmannens innstilling ble det stemt punktvis over forslagene:
1. Den vedlagte rapporten tas til orientering.
Enstemmig vedtatt (7 st.).
2. Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole ved
Trøgstadhallen /Trøgstad ungdomsskole.
Vedtatt mot to stemmer (Frp og H).
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3. Byggeprosjektet skal også søke å løse ungdomsskolens behov for arealer og
behovene for flere og bedre arenaer for kultur og idrett. Samlet behov for innendørs
gym/idrettsareal skal søkes løst ved utvidelse og modernisering av Trøgstadhallen.
Fleksibilitet og samarbeid om arealbruk er føringer for dette.
Enstemmig vedtatt (7 st.).
4. Teknikk og naturutvalgets innstilling om å stryke punkt 4 falt.
Livsløpsutvalgets innstilling til punkt 4 falt.
Trude Svennebys (Sp) forslag til nytt punkt 4 enstemmig vedtatt (7 st.).
5. Teknikk og naturs innstilling til punkt 5 falt.
Ordførers forslag til nytt punkt 5 enstemmig vedtatt (7 st.).
6. Teknikk og naturutvalgets innstilling (punkt 5) til rådmannens punkt 6 falt.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7st.).
7. Hensiktsmessige vedtaksforslag bes utarbeidet av rådmannen og lagt inn i
rådmannens budsjettforslag for 2014 og i handlingsplanen for 2014-2017.
Enstemmig vedtatt (7 st.).
Det ble foretatt en helhetlig avstemming av innstillingen med endringer. Innstillingen ble
vedtatt mot to stemmer (Frp og H).
Formannskapets innstilling 311013:
1. Den vedlagte rapporten tas til orientering.
2. Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole ved
Trøgstadhallen /Trøgstad ungdomsskole.
3. Byggeprosjektet skal også søke å løse ungdomsskolens behov for arealer og
behovene for flere og bedre arenaer for kultur og idrett. Samlet behov for innendørs
gym/idrettsareal skal søkes løst ved utvidelse og modernisering av Trøgstadhallen.
Fleksibilitet og samarbeid om arealbruk er føringer for dette.
4. Tomteareal for ny barneskole skal ikke begrense Trøgstad Stadion eller de aktiviteter
som i dag er avhengig av dette.
5. Det bygges ny barnehage i Båstad med minimum kapasitetsutvidelse med 30 barn i
forhold til dagens nivå, primært lokalisert i umiddelbar nærhet av Båstad
Skole/nåværende barnehageareal, men slik at eksisterende lokaler kan nyttes til
barnehage i byggeperioden. Endelig tomtevalg besluttes på bakgrunn av tilbud og en
nærmere helhetlig analyse av situasjonen rundt Båstad skole.
6. Rådmannen bes om å forberede og gjennomføre en konkurranse på et totalt konsept
der ny barnehage og ny skole utvikles og bygges fra en tilbyder, eller hver for seg fra
ulike tilbydere, innen en gitt kostnadsramme. Intensjonene (kravspesifikasjonen) for
konkurransen beskrives og legges fram for politisk behandling før konkurransen
legges ut og innen utgangen av april 2014. Brukermedvirkning vektlegges ved
utvikling av konkurransegrunnlaget.
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7. Hensiktsmessige vedtaksforslag bes utarbeidet av rådmannen og lagt inn i
rådmannens budsjettforslag for 2014 og i handlingsplanen for 2014-2017.
Innstillingen vedtatt mot to stemmer (Frp og H).
Kommunestyrets behandling 051113:
Følgende hadde ordet:
Anne-Marie Lintho (Sp)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Sissel Kreppen (Frp)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Sveinung Sloreby (H)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Dag Arne Lier (virksomhetsleder)
Christian Granli (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre til endringer i vedtaket:
1. Den vedtatte rapporten tas til orientering.
2. Rehabilitering av Skjønhaug skole påbegynnes så snart NVE har bekreftet at
grunnforholdene er trygge. Kravspesifikasjon for prosjektet legges fram for politisk
behandling innen utgangen av april 2014.
3. Behov for mer innendørs idrettsareal og bedre arena for kultur søkes løst i et separat
prosjekt, i nært samarbeid med brukerne. Dersom frivillige lag / foreninger står som
byggherre, vil kommunen inngå en langsiktig leiekontrakt for deler av bygget.
4. Det bygges ny barnehage i Båstad med minimum kapasitetsutvidelse med 30 barn i
forhold til dagens nivå, primært lokalisert i umiddelbar nærhet av Båstad skole.
Endelig plassering sees i sammenheng med sentrumsplanen for Båstad.
5. Hensiktsmessige vedtaksforslag bes utarbeidet av rådmannen og lagt inn i
rådmannens budsjettforslag for 2014 og i handlingsplanen for 2014 – 2017.
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag til endringer i punkt 6 i rådmannens
innstilling:
Administrasjonen bes om å forberede og gjennomføre en todelt prosjekt konkurranse, der ny
skole og barnehage utvikles og bygges. Prosjektene legges ut til ordinær anbudsinvitasjon på
to prosjekter hvor det er fritt å legge inn anbud på ett eller begge prosjektene………
Intensjonene (kravspesifikasjonen) for konkurransen beskrives og legges fram for politisk
behandling før konkurransen legges ut og innen utgangen av april 2014. Brukermedvirkning
vektlegges ved utvikling av konkurransegrunnlaget.
Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av Frp:

Side 9 av 17

Trøgstad kommune
1. Rådmannen gis myndighet til å iverksette de akutte vedlikeholdstiltakene som er
nødvendig på Skjønhaug skole. Det inviteres til anbudskonkurranse så raskt som
mulig.
2. Det åpnes for en anbudskonkurranse for bygging av barnehage i Båstad med ett
minimumskrav om en økning med 30 plasser fra dagens nivå.
3. Hensiktsmessig vedtaksforslag bes utarbeidet av rådmannen og lagt inn i rådmannens
budsjettforslag for 2014 og i handlingsplanen for 2014 – 2017.
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Den vedlagte rapporten tas til orientering.
2. Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten
av Trøgstadhallen / Trøgstad ungdomsskole. Andre sentrale plasseringer på
Skjønhaug skal fortsatt vurderes.
3. Byggeprosjektet skal også søke å løse ungdomsskolens behov for arealer og
behovene for flere og bedre arenaer for kultur og idrett. Samlet behov for innendørs
gym/ fritidsareal skal søkes løst ved utvidelse og modernisering av Trøgstadhallen.
Fleksibilitet og samarbeid om arealbruk er føringer for dette.
4. Tomteareal for ny barneskole skal ikke begrense Trøgstad Stadion eller de aktiviteter
som i dag er avhengig av dette.
5. Det bygges ny barnehage i Båstad med minimum kapasitetsutvidelse med 30 barn i
forhold til dagens nivå, primært lokalisert i umiddelbar nærhet av Båstad skole /
nåværende barnehageareal, men slik at eksisterende lokaler kan nyttes til barnehage
i byggeperioden. Endelig tomtevalg besluttes på bakgrunn av tilbud og en nærmere
helhetlig analyse av situasjonen rundt Båstad skole.
6. Rådmannen bes om å forberede og gjennomføre en konkurranse på et totalt konsept
der ny barnehage og ny skole utvikles og bygges fra en tilbyder, eller hver for seg fra
ulike tilbydere, innen en gitt kostnadsramme. Intensjonen (kravspesifikasjonen) for
konkurransen legges ut innen utgangen av april 2014. Brukermedvirkning skal
vektlegges ved utvikling av konkurransegrunnlaget.
7. Hensiktsmessige vedtaksforslag bes utarbeidet av rådmannen og lagt inn i
rådmannens budsjettforslag for 2014 og i handlingsplanen for 2014 – 2017.
Det ble foretatt en punktvis prøvevotering med utgangspunkt i formannskapets innstilling:
Punkt 1: Enstemmig vedtatt (21 st.)
Punkt 2:
Frp’s forslag til punkt 1 ble satt opp mot formannskapets innstilling punkt 2 og falt mot 3
stemmer (Frp).
Høyres forslag til punkt 2 falt mot 4 stemmer (3 H og 1 Sp).
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Ole Marius Grønliens forslag til endring i punkt 2 ble vedtatt med 14 stemmer (6 Ap, 7 Sp og
1 Krf).
Som en følge av voteringen i punkt 2 falt Høyres forslag til nytt punkt 3.
Punkt 3: Vedtatt med 14 stemmer (6 Ap, 7 Sp og 1 Krf) mot 7 stemmer (3 H, 3 Frp, 1 Sp).
Punkt 4: Vedtatt med 18 stemmer (6 Ap, 8 Sp, 3 H, 1 Krf) mot 3 stemmer (Frp).
Punkt 5:
Frp’s forslag til punkt 2 ble satt opp mot formannskapets innstilling punkt 5 og falt mot 3
stemmer (Frp).
Høyres forslag til nytt punkt 4 ble satt opp mot formannskapets innstilling punkt 5 og falt mot
7 stemmer ( 3 H, 3 Frp, 1 Sp).
Formannskapets innstilling, punkt 5, enstemmig vedtatt (21 st.).
Punkt 6:
Krf’s forslag til endring i punkt 6 falt mot 1 stemme (Krf).
Ole Marius Grønliens forslag til endring i punkt 6 ble vedtatt med 16 stemmer (4 Ap, 8 Sp, 3
H, 1 Krf) mot 5 stemmer( 2 Ap og 3 Frp).
Formannskapets innstilling med endringen vedtatt med 18 stemmer (6 Ap, 8 Sp, 3 H, 1 Krf)
mot 3 stemmer (Frp).
Punkt 7: Enstemmig vedtatt (21 st.).
Ordfører tok så innstillingen med de vedtatte endringer opp til endelig votering. Vedtatt med
14 stemmer (6 Ap, 7 Sp og 1 Krf) mot 7 stemmer (3 H, 3 Frp, 1 Sp).
Kommunestyrets vedtak 051113:
1. Den vedlagte rapporten tas til orientering.
2. Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten
av Trøgstadhallen / Trøgstad ungdomsskole. Andre sentrale plasseringer på
Skjønhaug skal fortsatt vurderes.
3. Byggeprosjektet skal også søke å løse ungdomsskolens behov for arealer og
behovene for flere og bedre arenaer for kultur og idrett. Samlet behov for innendørs
gym/idrettsareal skal søkes løst ved utvidelse og modernisering av Trøgstadhallen.
Fleksibilitet og samarbeid om arealbruk er føringer for dette.
4. Tomteareal for ny barneskole skal ikke begrense Trøgstad Stadion eller de aktiviteter
som i dag er avhengig av dette.
5. Det bygges ny barnehage i Båstad med minimum kapasitetsutvidelse med 30 barn i
forhold til dagens nivå, primært lokalisert i umiddelbar nærhet av Båstad
Skole/nåværende barnehageareal, men slik at eksisterende lokaler kan nyttes til
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barnehage i byggeperioden. Endelig tomtevalg besluttes på bakgrunn av tilbud og en
nærmere helhetlig analyse av situasjonen rundt Båstad skole.
6. Rådmannen bes om å forberede og gjennomføre en konkurranse på et totalt konsept
der ny barnehage og ny skole utvikles og bygges fra en tilbyder, eller hver for seg fra
ulike tilbydere, innen en gitt kostnadsramme. Intensjonen (kravspesifikasjonen) for
konkurransen legges ut innen utgangen av april 2014. Brukermedvirkning skal
vektlegges ved utvikling av konkurransegrunnlaget.
7. Hensiktsmessige vedtaksforslag bes utarbeidet av rådmannen og lagt inn i
rådmannens budsjettforslag for 2014 og i handlingsplanen for 2014-2017.

46/13
HØRING - FREMTIDIG ORGANISERING AV KRISESENTE I ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
 Høringen tas til etterretning.
 Det konstateres at eksisterende organisering av krisesentertilbudet i hhv. Halden,
Moss, Fredrikstad og Sarpsborg er vedtatt opprettholdt. Sammenslåing av sentrene i
Indre Østfold og Sarpsborg, som et anbefalt forslag i rapporten, blir da lite relevant.
 Styret for Indre Østfold Krisesenter utfordres til fortsatt å se på muligheter for
effektivisering av driften, relatert til momenter i rapporten om potensiale for
innsparing.
Livsløputvalgets behandling 291013:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Livsløputvalgets innstilling 291013:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Kommunestyrets behandling 051113:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H) fremmet forslag om et nytt punkt i innstillingen:
Styret for indre Østfold Krisesenter ser på muligheten for å starte opp et dagtilbud for menn i
Indre Østfold.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21) st.
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Kommunestyrets vedtak 051113:
Livsløpsutvalgets innstilling samt Høyres forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
 Høringen tas til etterretning.
 Det konstateres at eksisterende organisering av krisesentertilbudet i hhv. Halden,
Moss, Fredrikstad og Sarpsborg er vedtatt opprettholdt. Sammenslåing av sentrene i
Indre Østfold og Sarpsborg, som et anbefalt forslag i rapporten, blir da lite relevant.
 Styret for Indre Østfold Krisesenter utfordres til fortsatt å se på muligheter for
effektivisering av driften, relatert til momenter i rapporten om potensiale for
innsparing.
 Styret for indre Østfold Krisesenter ser på muligheten for å starte opp et dagtilbud for
menn i Indre Østfold.

47/13
UTVIKLING AV BOLIGER FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE BOLIGER MED MULIGHET FOR HELDØGNS OMSORG - VALG AV LEVERANDØR OG
TOMT
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune inngår avtale med KonseptPluss AS om utvikling av boliger med mulighet
for heldøgns omsorg på kommunens tomt ved Skjønhaug skole i krysset Kirkeng/Parkveien.
Ungdomsrådets innstilling 281013:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 281013:
Rådet følger rådmannens innstilling, og forutsetter at det etableres innvendig fellesareal og
et skjermet uteområde.
Eldrerådets innstilling 281013:
Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 291013:
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens innstilling.
Livsløputvalgets behandling 291013:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen (H)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Tor-Anderes Olsen
Kari Nilsen (Ap)
Livsløputvalgets innstilling 291013:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Teknikk og naturutvalgets behandling 291013:
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Ordet i saken:
Sveinung Sloreby (H)
Tormod Karlsen (Krf)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Venke Gangnes (Ap)
Roar Skansen (Ap)
Dag Arne Lier (Virksomhetsleder)
Sveinung Sloreby (H) fremmet følgende forslag:
Trøgstad kommune inngår avtale med KonseptPluss AS om utvikling av boliger med mulighet
for heldøgns omsorg, samt fellesareal og uteområde på kommunens tomt ved Skjønhaug
skole i krysset Kirkeng/ Parkveien.
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag:
Trøgstad kommune starter forhandlinger med KonseptPluss AS med sikte på avtale om
utvikling av inngitt tilbud om utvikling av boliger med mulighet for heldøgns omsorg på
kommunens tomt ved Skjønhaug skole i krysset Kirkeng/Parkveien. Avtalen må inneholde en
forutsetning om at momskompensasjon gis gjennom bindende forhåndsuttalelse fra
Skattemyndighetene. Fremforhandlet avtale skal fremlegges for Kommunestyret for endelig
behandling.
Tormod Karlsen (Krf.) fremmet følgende forslag:
Trøgstad kommune står som byggherre for boliger med heldøgns omsorg for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Utforming av bygg og tomtevalg blir til i et samarbeid mellom
kommunen og brukergruppen.
Ved avstemningen ble det først stemt over forslaget fra Tormod Karlsen (Krf.).
Forslaget fikk en stemme (Krf) og falt.
Det ble deretter stemt over Ole Marius Grønliens forslag som ble tiltrådt mot en stemme
(Krf.)
Teknikk og naturutvalgets innstilling 291013:
Trøgstad kommune starter forhandlinger med KonseptPluss AS med sikte på avtale om
utvikling av inngitt tilbud om utvikling av boliger med mulighet for heldøgns omsorg på
kommunens tomt ved Skjønhaug skole i krysset Kirkeng/Parkveien. Avtalen må inneholde en
forutsetning om at momskompensasjon gis gjennom bindende forhåndsuttalelse fra
Skattemyndighetene. Fremforhandlet avtale skal fremlegges for Kommunestyret for endelig
behandling.
Formannskapets behandling 311013:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Anne Marie Lintho (Ap)
Sissel Kreppen (Frp)
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Formannskapets innstilling 311013:
Trøgstad kommune starter forhandlinger med KonseptPluss AS med sikte på avtale om
utvikling av inngitt tilbud om utvikling av boliger med mulighet for heldøgns omsorg på
kommunens tomt ved Skjønhaug skole i krysset Kirkeng/Parkveien. Avtalen må inneholde en
forutsetning om at momskompensasjon gis gjennom bindende forhåndsuttalelse fra
Skattemyndighetene. Fremforhandlet avtale skal fremlegges for Kommunestyret for endelig
behandling.
Innstillingen enstemmig vedtatt (7 st.).
Kommunestyrets behandling 051113:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Christian Granli (H)
Tormod Karlsen (Krf)
To-Anders Olsen (rådmann)
Anne Marie Lintho (Ap)
Tormod Karlsen fremmet nytt forslag til vedtak:
Trøgstad kommune står som byggherre for boliger med heldøgns omsorg for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Utforming av bygg og tomtevalg blir til i et samarbeid mellom
kommunen og brukergruppen.
Det ble stemt over forslaget. Forslaget fikk 1 stemme (Krf) og falt.
Kommunestyrets vedtak 051113:
Formannskapets innstilling vedtatt mot 1 stemme (Krf).
Kommunestyrets vedtak er da:
Trøgstad kommune starter forhandlinger med KonseptPluss AS med sikte på avtale om
utvikling av inngitt tilbud om utvikling av boliger med mulighet for heldøgns omsorg på
kommunens tomt ved Skjønhaug skole i krysset Kirkeng/Parkveien. Avtalen må inneholde en
forutsetning om at momskompensasjon gis gjennom bindende forhåndsuttalelse fra
Skattemyndighetene. Fremforhandlet avtale skal fremlegges for Kommunestyret for endelig
behandling.

48/13
TERTIALRAPPORT 2 - 2013
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 2 – 2013 tas til etterretning.
Ungdomsrådets innstilling 281013:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.
Eldrerådets innstilling 281013:
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Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 281013:
Rådet tar tertialrapporten til orientering.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 291013:
Tertialrapport 2 – 2013 tas til etterretning.
Livsløputvalgets behandling 291013:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Ellen L. Børresen ( nettverksleder skole)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Livsløputvalgets innstilling 291013:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Teknikk og naturutvalgets behandling 291013:
Ordet i saken:
Tormod Karlsen (Krf.)
Roar Skansen (Ap)
Venke Gangnes (Ap)
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.)
Teknikk og naturutvalgets innstilling 291013:
Tertialrapport 2 – 2013 tas til etterretning.
Formannskapets behandling 311013:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Anne Marie Lintho (Ap)
Formannskapets innstilling 311013:
Tertialrapport 2 – 2013 tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt (7 st.).
Kommunestyrets behandling 051113:
Følgende hadde ordet:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Kommunestyrets vedtak 051113:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak er da:
Tertialrapport 2 – 2013 tas til etterretning.
49/13
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REFERATSAKER
1. Rådmannens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2014 – 17, Årsbudsjett 2014 ble
presentert.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens presentasjon av budsjettet for 2014 til orientering.
Enstemmig vedtatt (21 st.)
2. Årsmeldingen 2012 for vannområdet Øyeren ble omdelt.
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