Trøgstad kommune
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 17.12.2013
Tid: 18.00

Tilstede på møtet:
Funksjon
Navn
Ordfører
Ole André Myhrvold
Varaordfører
Christian Granli
Representant
Tor Melvold
Representant
Anne Marie Lintho
Representant
Venke Nordlie Gangnes
Representant
Roar Skansen
Representant
Kari Nilsen
Representant
Stian Myhre Eriksen
Representant
Trude J. Svenneby
Representant
Martha H. Holsen
Representant
Petter-Ole Kirkeby
Representant
Ole Marius Grønlien
Representant
Hilde S. Haakaas
Representant
Olav Mansaas Bleie
Representant
Wenche Aaser Torp
Representant
Tormod Karlsen
Representant
Marianne Larsen
Representant
Ann Kristin Sæther
Representant
Erik Egeberg
Representant
Hanne Therese Myhrer
Representant
Sissel Iren Kreppen
Behandlede saker:

50/13-63/13

Trøgstad 17. desember 2013
Ole André Myhrvold
ordfører

Forfall

Møtende varamedlem

X
X
X

Anne Mina Skamo
Kai Skamo
Bjørn Ekeberg

X

Kjell Grav

X

Nina K. Moe

Trøgstad kommune
SAKSLISTE
Sak 52/13
Frafalles – søknaden er trukket.
Sak 59/13
Ordfører erklærte seg inhabil og fratrådte under behandling av sak 38/13.
Varaordfører ledet møtet i ordførers fravær.
Sak 62/13
Ordfører orienterte om at sak 62/13 Prestegårdsskogen gnr 61, bnr 1, festenr 82 regulering av festeavgift for fremfestere ble trukket fra sakskartet. Årsaken var nye
opplysninger som ikke var godt nok vurdert og belyst i saken. Parallelt med dette
hadde grunneier uoppfordret tilbudt kommunen utsatt frist for regulering til 1. mars,
noe kommunen takket ja til.

Saksnr.

50/13

Arkivsaksnr.

Tittel
13/181
LOKAL FORSKRIFT - ÅPNING AV JAKT PÅ HJORT - ENDELIG
BEHANDLING

51/13

11/86
SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

52/13

13/579
SØKNAD OM SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING GEGGES
PUB

53/13

13/567
TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET - HELSE- OG
OMSORGSSEKTOREN

54/13

07/1173
RAPPORT FRA PROSJEKTET - FRA MØTER OG MELDERUTINER
TIL SAMHANDLING SOM NATURLIG ARBEIDSFORM TRØGSTADMODELLEN

55/13

13/834
HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG
NÆRMILJØ 2014/2015
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56/13

09/627
ENDRING AV VEDTEKTER SKOLEFRITIDSORDNINGENÅPNINGSTIDER

57/13

10/642
BOSETTING AV FLYKTNINGER I PERIODEN 2014-2016

58/13

13/721
SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER ENDELIG
BEHANDLING

59/13

13/797
PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014

60/13

12/775
BUDSJETTJUSTERINGER 2013

61/13

13/789
BUDSJETTDOKUMENTET 2014

62/13

13/381
PRESTEGÅRDSSKOGEN GNR. 61, BNR.1, FESTENR. 82 REGULERING AV FESTEAVGIFT FOR FREMFESTERE

63/13

13/855
REFERATSAKER
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50/13
LOKAL FORSKRIFT - ÅPNING AV JAKT PÅ HJORT - ENDELIG BEHANDLING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
60/13
50/13

Espen Carlsen
13/181

Utvalg
Teknikk- og naturutvalget
Kommunestyret

Arkiv: K46

Møtedato
10.12.2013
17.12.2013

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Naturmangfoldloven nr. 100 av 19.06.2013 § 16,første ledd og med hjemmel
i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt åpnes det for jakt på hjort i Trøgstad
kommune. Minstearealet for tildeling av fellingsrett fastsettes til 15.000 da. Den kommunale
målsetningen oppdateres i henhold til administrasjonens forslag i denne sak.
Teknikk og naturutvalgets behandling 101213:
Ordet saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Sveinung Sloreby (H)
Roar Skansen (Ap)
Tormod Karlsen (Krf.)
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Det ble først stemt over Karlsens forslag som ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Teknikk og naturutvalgets innstilling 101213:
Saken utsettes.
Kommunestyrets behandling 171213:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret tok Teknikk og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Teknikk og naturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 171213:
Saken utsettes.
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51/13
SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
35/13
51/13

Inger-Lise Haugen
11/86

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Arkiv: U63

Møtedato
10.12.2013
17.12.2013

Rådmannens innstilling:
Pizza Pizza Arsalan gis følgende bevilling fra og med 17. desember 2013:
Lukningstid settes til kl. 0230 alle dager.
Skjenketid:
Inne- øl, vin:
Mandag-torsdag: 1300-2200
Fredag:
1300-2300
Lørdag:
1300-0200
Søn/helligdag:
1300-2200
Ute - øl, vin:
Mandag-torsdag.
Fredag:
Lørdag:
Søn/helligdag:

1300-2200
1300-2300
1300-2400
1300-2200

Livsløpsutvalgets behandling 101213:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Livsløpsutvalgets innstilling 101213:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Kommunestyrets behandling 171213:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 171213:
Pizza Pizza Arsalan gis følgende bevilling fra og med 17. desember 2013:
Lukningstid settes til kl. 0230 alle dager.
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53/13
TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET - HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
37/13
53/13

Else Berit Baccouche
13/567

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Arkiv: 440 &58

Møtedato
10.12.2013
17.12.2013

Rådmannens innstilling:
Rapportene fra arbeidstilsynet tas til orientering
Livsløpsutvalgets behandling 101213:
Følgende hadde ordet i saken:
Olav M. Bleie (Sp)
Tor-Andres Olsen (rådmann)
Kari Nilsen (Ap)
Livsløpsutvalgets innstilling 101213:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Kommunestyrets behandling 171213:
Følgende hadde ordet:
Olav Bleie (Sp)
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 171213:
Rapportene fra arbeidstilsynet tas til orientering.
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54/13
RAPPORT FRA PROSJEKTET - FRA MØTER OG MELDERUTINER TIL SAMHANDLING
SOM NATURLIG ARBEIDSFORM - TRØGSTADMODELLEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
38/13
54/13

Hege Bakke
07/1173

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Arkiv: 030

Møtedato
10.12.2013
17.12.2013

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporteringen fra prosjektet «Fra møter og melderutiner – til
samhandling som naturlig arbeidsform» til etterretning.
2. Trøgstadmodellen innføres som et varig system for å sikre at barn, unge og deres
familier i Trøgstad får tidlig og god hjelp når de kommer i en vanskelig situasjon.
Livsløpsutvalgets behandling 101213:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Kari Nilsen (Ap)
Livsløpsutvalgets innstilling 101213:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Kommunestyrets behandling 171213:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 171213:
1. Kommunestyret tar rapporteringen fra prosjektet «Fra møter og melderutiner – til
samhandling som naturlig arbeidsform» til etterretning.
2. Trøgstadmodellen innføres som et varig system for å sikre at barn, unge og deres
familier i Trøgstad får tidlig og god hjelp når de kommer i en vanskelig situasjon.
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55/13
HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG NÆRMILJØ 2014/2015
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
39/13
61/13
55/13

Trygve Skaug
13/834

Utvalg
Livsløpsutvalget
Teknikk- og naturutvalget
Kommunestyret

Arkiv: 144 &38

Møtedato
10.12.2013
10.12.2013
17.12.2013

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2014/2015
som vist nedenfor.
Livsløpsutvalgets behandling 101213:
Følgende hadde ordet i saken:
Olav M. Bleie (Sp)
Livsløpsutvalgets innstilling 101213:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Teknikk og naturutvalgets behandling 101213:
Ordet saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Erik Egeberg (Frp)
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag:
Oppkjørte skiløyper skal registreres med GPS-koordinater og legges ut på Turkart.
Erik Egeberg (Frp) fremmet følgende forslag:
Punkt 7 i prioriteringslisten flyttes opp til nr. 4. Tidligere pkt. 4 -6 rykker en plass ned.
Det ble først stemt over Ole Marius Grønliens forslag som ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Det ble deretter votert over Egebergs forslag som fikk tre stemmer (Frp + 2H) og falt mot 4
stemmer (Sp, 2Ap, KrF).
Til slutt ble det stemt over rådmannens innstilling med Grønliens tilleggsforslag som ble
enstemmig vedtatt (7 st.).
Teknikk og naturutvalgets innstilling 101213:
1. Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2014/2015
som vist nedenfor.
2. Oppkjørte skiløyper skal registreres med GPS-koordinater og legges ut på Turkart.
Kommunestyrets behandling 171213:
Følgende hadde ordet:
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Hans Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret tok Teknikk og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21st.).
Kommunestyrets vedtak 171213:
1. Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2014/2015
som vist nedenfor.
2. Oppkjørte skiløyper skal registreres med GPS-koordinater og legges ut på Turkart.

56/13
ENDRING AV VEDTEKTER SKOLEFRITIDSORDNINGEN- ÅPNINGSTIDER
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
40/13
56/13

Rune Natrud
09/627

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Arkiv: A22 &00

Møtedato
10.12.2013
17.12.2013

Rådmannens innstilling:
1. Åpningstid på morgenen for skolefritidsordningen i Trøgstad settes til kl. 06.45.
2. Tekstlige justeringer og presisering slik de beskrives i saksutredningen, foretas.
Vedtektsendringene trer i kraft 01.08.2014.
Livsløpsutvalgets behandling 101213:
Følgende hadde ordet i saken:
Olav M. Bleie (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Bjørn Ekeberg (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Olav M. Bleie fremmet følgende forslag:
Åpningstiden fortsetter som i dag fra kl. 06.30.
Olav M. Bleies forslag tiltres enstemmig.
Livsløpsutvalgets innstilling 101213:
Åpningstiden fortsetter som i dag fra 06.30.
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Kommunestyrets behandling 171213:
Følgende hadde ordet:
Sissel kreppen (Frp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådmann anmodet kommunestyret uansett om å ta med innstillingens punkt 2.
anmodningen ble fulgt.
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling og rådmannens innstilling punkt 2. opp til
avstemming. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 171213:
1.

Åpningstiden fortsetter som i dag fra 06.30.

2.

Tekstlige justeringer og presisering slik de beskrives i saksutredningen, foretas.

57/13
BOSETTING AV FLYKTNINGER I PERIODEN 2014-2016
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
41/13
57/13

Wenche Hvidsten
10/642

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Arkiv: F31

Møtedato
10.12.2013
17.12.2013

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune bosetter 9 flyktninger i perioden 2014-2016, fortrinnsvis 3
flyktninger hvert av årene. Enslig mindreårige flyktninger inngår ikke i dette tallet.
2. Forutsetningen er at flyktningfondet ikke svekkes ved å måtte dekke utgifter knyttet
til Åssiden Bofellesskap.
3. Dersom bosettingen gjennomføres, dekkes istandsettingsutgifter for å etablere nye
bofellesskap av flyktningfondet.
Livsløpsutvalgets behandling 101213:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Kari Nilsen (Ap)
Olav M. Bleie (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet forslag til nytt punkt 4:
Trøgstad kommune bosetter fortrinnsvis barnefamilier.
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Det ble stemt samlet over rådmannens innstilling og forslaget fra Hanne Therese Myhrer
(Frp), og dette ble enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 101213:
1. Trøgstad kommune bosetter 9 flyktninger i perioden 2014-2016, fortrinnsvis 3
flyktninger hvert av årene. Enslig mindreårige flyktninger inngår ikke i dette tallet.
2. Forutsetningen er at flyktningfondet ikke svekkes ved å måtte dekke utgifter knyttet
til Åssiden Bofellesskap.
3. Dersom bosettingen gjennomføres, dekkes istandsettingsutgifter for å etablere nye
bofellesskap av flyktningfondet.
4. Trøgstad kommune bosetter fortrinnsvis barnefamilier.
Kommunestyrets behandling 171213:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 171213:
1.
2.
3.
4.

Trøgstad kommune bosetter 9 flyktninger i perioden 2014-2016, fortrinnsvis 3
flyktninger hvert av årene. Enslig mindreårige flyktninger inngår ikke i dette tallet.
Forutsetningen er at flyktningfondet ikke svekkes ved å måtte dekke utgifter knyttet
til Åssiden Bofellesskap.
Dersom bosettingen gjennomføres, dekkes istandsettingsutgifter for å etablere nye
bofellesskap av flyktningfondet.
Trøgstad kommune bosetter fortrinnsvis barnefamilier.

58/13
SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
62/13
37/13
58/13

Espen Carlsen
13/721

Utvalg
Teknikk- og naturutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: 611 &41

Møtedato
10.12.2013
12.12.2013
17.12.2013

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune selger 3 kommunale skogteiger med beliggenhet i Stikla, Brattåsen og
Havnås Øst. De selges til høystbydende i henhold til innkomne bud. Budfristen var 15.11.
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2013. Eiendommene selges med forutsetning om at søknadene om konsesjon blir godkjent
av kommunen og at fylkesmannen i Østfold godkjenner kommunens søknad om fradeling.
Følgende budgivere har høyeste bud;
 Stikla skog – budgiver, Kjel Hagen med bud på kr. 1.214.400, Brattåsen Skog – budgiver, Gro Bjerke Skatvedt og Ole Andreas Skatvedt med bud på
kr. 290.000, Havnås Øst – budgiver, Tomm Ulsletten med bud på kr. 120.000,Budgiver belastes for alle kostnader knyttet til salget.
Teknikk og naturutvalgets behandling 101213:
Ordet i saken:
Sveinung Sloreby (H)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Venke Gangnes (Ap)
Sveinung Sloreby (H) fremmet følgende forslag:
Kr. 400 000,- av salgssummen avsettes til oppstart/drift av Homestart for 2014.
Det ble først stemt over forslaget fra Sveinung Sloreby (H). Forslaget fikk tre stemmer(Frp +
2H) og falt mot 4 stemmer (2Ap, Sp, Krf).
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Teknikk og naturutvalgets innstilling 101213:
Trøgstad kommune selger 3 kommunale skogteiger med beliggenhet i Stikla, Brattåsen og
Havnås Øst. De selges til høystbydende i henhold til innkomne bud. Budfristen var 15.11.
2013. Eiendommene selges med forutsetning om at søknadene om konsesjon blir godkjent
av kommunen og at fylkesmannen i Østfold godkjenner kommunens søknad om fradeling.
Følgende budgivere har høyeste bud;
 Stikla skog – budgiver, Kjell Hagen med bud på kr. 1.214.400, Brattåsen Skog – budgiver, Gro Bjerke Skatvedt og Ole Andreas Skatvedt med bud på
kr. 290.000, Havnås Øst – budgiver, Tomm Ulsletten med bud på kr. 120.000,Budgiver belastes for alle kostnader knyttet til salget.
Formannskapets behandling 121213:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Sissel Kreppen (Frp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Trude Svenneby (Sp) Fremmet følgende forslag til tillegg i teknikk og naturutvalgets
innstilling:
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Overskuddet av skogsalget avsettes til kommunens tomtefond for videre utvikling av
Trøgstadsamfunnet.
Christian Granli (H) fremmet følgende forslag:
Det bevilges 800 000 kr fra skogsalget til oppstart av Homestart familiekontakt. De 800 000
kr skal finansiere en 50 % stilling i to år, med oppstart i 2014.
Det ble så stemt over forslagene.
Christian Granli (H) sitt forslag falt mot 1 st. (H).
Trude Svenneby (Sp) sitt forslag ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Det ble deretter stemt over innstillingen fra teknikk og naturutvalget med tillegget fra Trude
Svenneby (Sp).
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Formannskapets innstilling 121213:
Trøgstad kommune selger 3 kommunale skogteiger med beliggenhet i Stikla, Brattåsen og
Havnås Øst. De selges til høystbydende i henhold til innkomne bud. Budfristen var 15.11.
2013. Eiendommene selges med forutsetning om at søknadene om konsesjon blir godkjent
av kommunen og at fylkesmannen i Østfold godkjenner kommunens søknad om fradeling.
Følgende budgivere har høyeste bud;
 Stikla skog – budgiver, Kjell Hagen med bud på kr. 1.214.400, Brattåsen Skog – budgiver, Gro Bjerke Skatvedt og Ole Andreas Skatvedt med bud på
kr. 290.000, Havnås Øst – budgiver, Tomm Ulsletten med bud på kr. 120.000,Budgiver belastes for alle kostnader knyttet til salget.
Overskuddet av skogsalget avsettes til kommunens tomtefond for videre utvikling av
Trøgstadsamfunnet.

Kommunestyrets behandling 171213:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Dag Arne Lier (virksomhetsleder for Teknikk og næring )
Ann Kristin Sæther (H)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Ann Kristin Sæther (H) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
Det bevilges 800 000 kr fra skogsalget til oppstart av Homestart familiekontakt. De 800 000
kr skal finansiere en 50% stilling i toårig prøveprosjekt, med oppstart i 2014. Det resterende
overskuddet avsettes til kommunens tomtefond.
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Kommunestyret tok Ann Kristin Sæthers forslag opp til avstemming.
Forslaget falt mot 3 st. (H).
Kommunestyret stemte så over Formannskapets innstilling.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 171213:
Trøgstad kommune selger 3 kommunale skogteiger med beliggenhet i Stikla, Brattåsen og
Havnås Øst. De selges til høystbydende i henhold til innkomne bud. Budfristen var 15.11.
2013. Eiendommene selges med forutsetning om at søknadene om konsesjon blir godkjent
av kommunen og at fylkesmannen i Østfold godkjenner kommunens søknad om fradeling.
Følgende budgivere har høyeste bud;
•
Stikla skog – budgiver, Kjell Hagen med bud på kr. 1.214.400,•
Brattåsen Skog – budgiver, Gro Bjerke Skatvedt og Ole Andreas Skatvedt med bud på
kr. 290.000,•
Havnås Øst – budgiver, Tomm Ulsletten med bud på kr. 120.000,Budgiver belastes for alle kostnader knyttet til salget.
Overskuddet av skogsalget avsettes til kommunens tomtefond for videre utvikling av
Trøgstadsamfunnet.

59/13
PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
38/13
59/13

Anne Teig
13/797

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: 084

Møtedato
12.12.2013
17.12.2013

Ordfører fratrådte under behandling av saken.
Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommunes folkevalgte med minimum ⅓ av full godtgjørelse skal fra
1. januar 2014 meldes inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen for
ansatte.
2. Det skal inngås avtale om AFP 62-64 år for folkevalgte som faller inn under
pensjonsordningen.

Formannskapets behandling 121213:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
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Tor Melvold (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (6 st.).
Formannskapets innstilling 121213:
1. Trøgstad kommunes folkevalgte med minimum ⅓ av full godtgjørelse skal fra 1.
januar 2014 meldes inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte.
2. Det skal inngås avtale om AFP 62-64 år for folkevalgte som faller inn under
pensjonsordningen.
Kommunestyrets behandling 171213:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 171213:
1. Trøgstad kommunes folkevalgte med minimum ⅓ av full godtgjørelse skal fra 1.
januar 2014 meldes inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte.
2. Det skal inngås avtale om AFP 62-64 år for folkevalgte som faller inn under
pensjonsordningen.

60/13
BUDSJETTJUSTERINGER 2013
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
39/13
60/13

Ansgar Nedreberg/Anne Teig
12/775

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: 153

Møtedato
12.12.2013
17.12.2013

Rådmannens innstilling:
Budsjettjusteringene pr. november 2013 godkjennes slik de framkommer av saksframlegget.
Formannskapets behandling 121213:
Følgende hadde ordet:
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Sissel Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.).
Formannskapets innstilling 121213:
Budsjettjusteringene pr. november 2013 godkjennes slik de framkommer av saksframlegget
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Formannskapets innstilling 121213:
Budsjettjusteringene pr. november 2013 godkjennes slik de framkommer av saksframlegget.
Kommunestyrets behandling 171213:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 171213:
Budsjettjusteringene pr. november 2013 godkjennes slik de framkommer av saksframlegget.

61/13
BUDSJETTDOKUMENTET 2014
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
20/13
9/13
15/13
17/13
33/13
54/13
34/13
61/13

Anne Teig
13/789

Utvalg
Ungdomsråd
Eldreråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Arbeidsmiljøutvalget
Livsløpsutvalget
Teknikk- og naturutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: 151

Møtedato
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
28.11.2013
17.12.2013

Rådmannens innstilling:

Rådmannens forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2014-17’ og ’Årsbudsjett 2014’
vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:

A: Økonomi- og handlingsplanen 2014-17:
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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.

Det legges opp til følgende opptrapping av eiendomsskatten i planperioden som fortsatt øremerkes investeringstiltak
og økt vedlikehold:
Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom):
2014
2015
2016
2017
3‰
4‰
4‰
4‰
Næringseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.
2014
2015
2016
2017
0‰
?
?
?
Beregnet eiendomsskatt:
2014
2015
9 mill.
12 mill.

2016
12 mill.

2017
12 mill.

Det vises for øvrig til pkt. 4 i vedtaket for årsbudsjett 2014.
3.

Av eiendomsskatten på 9 mill. kroner for 2014 settes 7,5 mill. kroner av til start på planlagte investeringer og fond til
samme formål, og 1,4 mill. kroner til vedlikeholdsfond.

B: Årsbudsjett 2014:
1.

Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2014 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 271.367.000, og investeringer i anleggsmidler kr 24.611.000.

2.

Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,0 % med virkning fra 01.01.2014.
Følgende områder avviker fra dette:
a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.360,- pr. måned for full
plass ( økning på kr 30,- pr. mnd.), kr 2.020 for 80% plass (økning på kr 25,- pr. mnd.) og kr 1.550 for 60%
plass (økning på kr 20,- pr. mnd.). Matpenger kommer i tillegg, med samme satser som i 2013, dvs. kr 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 2013, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass
inkl. mat. Nytt tilbud om 50 % plass settes til kr 1.250,- pr. mnd. fra 1.1.2014.
c) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 2,1 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger
hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 2,1 %,
vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.
d) Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:
2013

2014

Økning

Trygghetsalarm etabl.

Kr
400,-

Kr
410,-

Kr 10,-

Trygghetsalarm leie

Kr
180,-

Kr
185,-

Kr 5,-

Middag pr. porsjon

Kr 62,-

Kr 64,-

Kr 2,-

Middag halv porsjon

Kr 48,-

Kr 49,-

Kr 1,-
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Søn- / helligdagsmiddag

Kr 72,-

Kr 74,-

Kr 2,-

Søn- /helligdagsm. halv
porsjon

Kr 67,-

Kr 69,-

Kr 2,-

Grøt

Kr 33,-

Kr 34,-

Kr 1,-

Frokost / kveldsmat

Kr 31,-

Kr 32,-

Kr 1,-

Kaffemåltid

Kr 13,-

Kr 13,-

-

Full pensjon pr. dag

Kr
103,-

Kr
106,-

Kr 3,-

Halv pensjon pr. dag

Kr 79,-

Kr 81,-

Kr 2,-

Bofellesskapet kost pr.
mnd.

Kr
3.100,-

Kr
3.200,-

Kr
100,-

Transport mat pr. gang

Kr 15,-

Kr 15,-

-

Vask av tøy, kilopris

Kr 35,-

Kr 36,-

Kr 1,-

Opphold

Korttid dag / natt

Kr 72,-

Kr 74,-

Kr 2,-

sykehjem

Korttid døgn

Kr 137,-

Kr 142,-

Kr 5,-

Hjemmehjelp under 2 G

Kr 175,-

Kr 180,-

Kr 5,-

Hjemmehjelp 2-3 G

Kr 180,-

Kr 185,-

Kr 5,-

Hjemmehjelp 3-4 G

Kr 190,-

Kr 195,-

Kr 5,-

Hjemmehjelp 4-5 G

Kr 210,-

Kr 215,-

Kr 5,-

Hjemmehjelp over 5 G

Kr 220,-

Kr 225,-

Kr 5,-

Hjemmehjelp under 2 G

Kr 175,-

Kr 180,-

Kr 5,-

Abonne-

Hjemmehjelp 2-3 G

Kr 700,-

Kr 720,-

Kr 20,-

ment

Hjemmehjelp 3-4 G

Kr 1.100,-

Kr 1.135,-

Kr 35,-

pr. måned

Hjemmehjelp 4-5 G

Kr 1.500,-

Kr 1.545,-

Kr 45,-

Hjemmehjelp over 5 G

Kr 1.900,-

Kr 1.955,-

Kr 55,-

Timepris

e)

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

Vann pr. kubikk
Vann - årsavgift
Tilknytningsavgift bolig
Kloakk pr. kubikk
Kloakk – årsavgift
Tilknytningsavgift bolig
Slamtømming 3 kbm
Slamtømming 6 kbm
Renovasjon – bolig
Renovasjon – hytte
Feie/tilsynsgebyr enkel pipe
Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe

3.

2013
Kr 7,00
Kr 380,Kr 7.350,Kr 25,70
Kr 924,Kr 10.516,Kr 755,Kr 1.200,Kr 2.050,Kr 1.025,Kr 230,Kr 305,-

2014
Kr 8,00
Kr 400,Kr 7.750,Kr 25,70
Kr 924,Kr 10.516,Kr 921,Kr 1.464,Kr 2.050,Kr 1.025,Kr 230,Kr 305,-

Økning
Kr 1,Kr 20,Kr 400,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 166,Kr 264,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,-

Ved salg av ledige kommunale tomter i 2014 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 3 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
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4.

for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-

For eiendomsskatt gjelder:
1. Det innkreves eiendomsskatt for 2014 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 §§ 2 og 3, samt endringer
i samme lov (siste gang 07.12.2012 med virkning fra 01.01.13).
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 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 3 ‰, 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. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer,jfr. eiendomsskattelovens § 25.
7. De vedlagte eiendomsskattevedtekter vedtas, jfr. eiendomsskattelovens § 10.

5.

Følgende nye låneopptak foretas i 2014:
Sum låneopptak
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

1.000.000
500.000
500.000
800.000
5.000.000
600.000
3.000.000
2.000.000
900.000
3.000.000
1.750 000
660.000
400.000
600.000
1.000.000
2.000.000

Investeringstiltak
Renseløsning - overføringsledning til Eidsberg
Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp
Rehabilitering av kummer og kraner, vannverk
Rehabilitering vann, avløp, overvann Festningsåsen
Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad
Rehabilitere tak på høydebassenget
Boliger heldøgns omsorg – fellesarealer og personalrom
Felles dagsenterløsning
Universell utforming Båstad skole
Ventilasjon svømmehall, garderober, bibliotek
Rehabilitering 2 leiligheter Hølandsveien 11
Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid
Ny vaktbil brannvesen / teknisk vakt
Skjøndal – nye vinduer, isolering, kledning
Prosjektkostnader skole- og barnehageutbygging mm
Startlån – for videre utlån

Nedbetalingstid
40 år
20 år
20 år
40 år
40 år
20 år
30 år
30 år
20 år
20 år
20 år
10 år
10 år
20 år
30 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.
6.

Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4.

7.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2014, jfr.
gravferdsloven §21, annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.700, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 2.000,- inkl. mva.
 Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 785,- inkl. mva.
 Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 140,- pr. år pr. grav
 Gjenfeste av grav – kr 140,- pr. år pr. grav (ny fra 1.1.14)

8.

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

9.

Rådmannen gis fullmakt til å;
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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 2014
fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2014 ut på virksomhetene
foreta intern ressursfordeling mellom skolene
foreta intern fordeling av 4,63 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne

Ungdomsrådets innstilling 181113:
Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling
Eldrerådets behandling 181113:
Eldrerådet anmoder om at saken om utbedring av gamle aldersbolig blir realisert og
prioritert. Disse fire omsorgsboligene har ikke bad slik de fremstår i dag.
Driftsbudsjett 2014-17
Økte hjemmetjenester i boliger med heldøgns omsorg, 2 mill fra 2015. Eldrerådet er svært
opptatt av at dette følges opp.
Investeringsbudsjett 2014-17.
Boligfellesskap for eldre og demente – 16 boenheter, 17 mill.
Dette er ikke tidfestet eksakt, eldrerådet påpeker viktigheten av det.
Eldrerådets innstilling 181113:
Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling med de tilleggskommentarer som er beskrevet
over.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 181113:
Rådet slutter seg til rådmannens innstilling, men med følgende kommentarer:
 Rådet ønsker styrking av vikarbudsjettet for BODAF.
 Rådet anmoder om at Psykisk Helseteam styrkes med økt
bemanning/miljøarbeidertjeneste.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 191113:
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens innstilling
Livsløpsutvalgets behandling 191113:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen (H)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Jarle Lindahn (Frp)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Bjørn Ekeberg (Sp)
Stian Myhra Eriksen (Ap)
Marianne Larsen (H) fremmet følgende forslag til nye punkt A 2 og 3:
Pkt.2: Eiendomsskatten blir som i dag, 2 0/00. Beregnet eiendomsskatt for 2014 blir 6 mill.
Pkt.3: Av eiendomsskatten på 6 mill. kroner for 2014 settes 5 mill. kroner av til start av
planlagte investeringer og fond til samme formål, og 1 mill. kroner til vedlikehold.
Forslaget fikk 3 stemmer (Sp, H, Frp) og falt.
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Marianne Larsen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. B 10:
LLU ber Formannskapet se på mulighetene for å finne finansiering til Homestart
Familiekontakter, kr. 400 000 pr. år i 2 år.
Forslaget ble tiltrådt med 4 stemmer (Sp, 2 H, Frp) mot 3 stemmer.
Hilde S. Haakaas (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. B 11:
Administrasjonen bes igangsette prosess og forberede avvikling av botilbud for enslige
mindreårige flyktninger og asylsøkere dersom regjeringens forslag om 10 prosent kommunal
egenandel opprettholdes.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 191113:
A: Økonomi- og handlingsplanen 2014-17:
Pkt. 1, 2 og 3: Rådmannens innstilling tiltres.
B: Årsbudsjett 2014:
Pkt. 1, 2, 3 og 4: Rådmannens innstilling tiltres.
Pkt. 5: LLU tar punktet til orientering.
Pkt. 6, 7, 8 og 9: Rådmannens innstilling tiltres.
Pkt. 10: LLU ber Formannskapet se på mulighetene for å finne finansiering til Homestart
Familiekontakter, kr. 400 000 pr. år i 2 år.
Pkt. 11: Administrasjonen bes igangsette prosess og forberede avvikling av botilbud for
enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere dersom regjeringens forslag om 10
prosent kommunal egenandel opprettholdes.
Teknikk og naturutvalgets behandling 191113:
Roar Skansen (Ap) ble valgt til settemøteleder
Ordet i saken:
Roar Skansen (Ap)
Erik Egeberg (FrP)
Sveiunung Sloreby (H)
Tormod Jensen (KrF)
Venke Gangnes (Ap)
Erik Egeberg (FrP) fremmet følgende forslag:
Teknikk- og næringsutvalget tar budsjettdokumentet 2014 til orientering.
Sveinung Sloreby (H) fremmet følgende forslag:
Del 1:
1. Eiendomsskatten forblir på 2 promille for 2014. Dette fordi det foreløpig ikke er klart hva
kostnadene blir og at det ikke er vedtatt hva som gjøres med barneskole på Skjønhaug
og hvordan det blir med ny barnehage i Båstad.
2. Det innføres ikke eiendomsskatt på næringseiendommer i økonomiplanperioden.
Del 2:
Hølandsveien 11 vurderes solgt og midlene investeres i alternative boliger.
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag:
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Driftstilskuddet til Kirkelig fellesråd økes med kr. 50 000,- for 2014 (pkt. 27 i rådmannens
prioriteringsliste). Beløpet dekkes av reservefondet.
Det ble stemt over Sveinung Slorebys forslag del1 som falt mot 1 stemme(H)
Det ble deretter stemt over Tormod Karlsens forslag som ble enstemmig tiltrådt.
Det ble deretter stemt over Sveinung Slorebys forslag del 2 som ble enstemmig tiltrådt
Til slutt ble det stemt over rådmannens innstilling med de vedtatte endringsforslagene fra
Karlsen og Sloreby. Dette ble tiltrådt mot en stemme (Frp)
Teknikk og naturutvalgets innstilling 191113
Rådmannens innstilling tiltres med følgende endringer:
 Hølandsveien 11 vurderes solgt og midlene investeres i alternative boliger.
 Driftstilskuddet til Kirkelig fellesråd økes med kr. 50 000,- for 2014 (pkt. 27 i
rådmannens prioriteringsliste). Beløpet dekkes av reservefondet.
Formannskapets behandling 281113:
Følgende hadde ordet:
Anne Teig (økonomisjef)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Christian Granli (H)
Anne Marie Lintho (Ap)
Trude Svenneby (Sp)
Martha H. Holsen (Sp)
Hege Bakke (virksomhetsleder helse- og barnevern)
Rådmannen la fram et korrigert forslag til Årsbudsjett 2014 som nytt punkt 10 i innstillingen:
Nytt pkt. 10: Tillegg til rådmannens innstilling etter Solberg-regjeringen
endringsforslag
Beløp

Nr. Tekst
1
2
3
4
5
6
7
8

Redusert rammetilskudd
Ingen bosetting av 2 nye barn i Åssiden - redusert egenandel
Redusert integreringstilskudd ved ikke å ta inn 2 nye barn i Åssiden
Redusert særskilt tilskudd ved ikke å ta inn 2 nye barn i Åssiden
Økt integreringstilskudd for øvrige flyktninger pga. nye satser
20 % kommunal finansiering - bosetting enslige mindreårige flyktninger
Bruk av flyktningfond til finansiering av kommunens andel ved bosetting enslige mindreårige flyktninger
Økte satser for foreldrebetaling i barnehage i samsvar med ny makspris:
100% plass kr 2.405
80 % plass kr 2.060
60 % plass kr 1.580
Matpenger kommer i tillegg med samme satser som for 2013.

9 Økt rentekompensasjon og økte renteutgifter - netto innsparing

774 000
-257 000
350 000
262 000
-30 000
2 122 000
-2 122 000
-90 000

-100 000
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Avvikle kulturskoletimen fra 1.8.14
Avvikle frukt og grønt i ungdomsskolen fra 1.1.14
Redusert egenandel for sykehjemsbeboere i dobbeltrom fra 1.7.14
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
Psykisk helsearbeid i kommunene
Rusfritt tilbud til barn av rusmisbrukere
Økt lærlingtilskudd
Universell utforming Båstad skole dekkes av avsetning i investering
Bruk av eiendomsskatt til dekning av renter og avdrag på tidligere investeringer
Kommunen skal søke om øremerket tilskudd til rusarbeid

-77 000
-60 000
105 000
30 000
16 000
15 000
-17 000
-250 000
-671 000
0
SUM

Ordfører formulerte følgende verbalforslag i forbindelse med rådmannens budsjettforslag
punkt 10. nr. 2 – 4:
Trøgstad kommune kan ikke akseptere kommunal egenandel på botilbud for enslige
mindreårige flyktninger. Administrasjonen bes derfor om å snarest effektivisere driften, samt
i løpet av 2014 igangsette mulig nedtrapping og forberede avvikling av botilbudet for enslige
mindreårige flyktninger om ikke staten endrer betingelsene om kommunal medfinansiering.
Ved ansvarlig fullfinansiering fra staten er det et klart ønske fra Trøgstad kommune og
videreføre botilbudet. Kommunestyret er innstilt på en budsjettjustering dersom
rammebetingelsen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger endres positivt i
kommunens favør, jamfør punkt 10, nr. 2 - 4.
Christian Granli (H) fremmet følgende forslag til endringer i rådmannens budsjettforslag:
Nytt punkt 2:
Eiendomsskatten skal holdes uendret på 2 ‰ i planperioden som fortsatt øremerkes
investeringstiltak og økt vedlikehold:
Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og
annen næringseiendom):
2014
2‰

2015
2‰

2016
2‰

2017
2‰

2016
6 mill.

2017
6 mill.

Beregnet eiendomsskatt:
2014
6 mill.

2015
6 mill.

Nytt punkt 3:
Av eiendomsskatten på 6 mill. kroner for 2014 settes 5 mill. kroner til planlagte investeringer
og fond til samme formål, og 1 mill. kroner til vedlikeholdsfond.
B: Årsbudsjett 2014:
Nytt punkt 4.3:
Med de unntak som er nevnt i under vedtakets punkt 5 skal skatteøret i Trøgstad kommune
være 2 ‰, jfr. Eiendomsskattelovens § 11,1.ledd.
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Punktet om 20 % stilling i virksomhet teknikk og næring, jamfør budsjettdokumentets
kapittel 8.6 pri. 15, - administrasjon av eiendomsskatt fra driftsbudsjettet – løses innenfor
eksisterende rammer.
Videre fremmet Christian Granli (H) følgende forslag:
Trøgstad kommune starter opp med prosjektet Homestart familiekontakt i 2015 (50 %
stilling). Rådmannen legger det inn i sitt budsjett fra 2015. Trøgstad kommune inviterer til
samarbeid med Homestart familiekontakten i Askim kommune og frivillige organisasjoner i
løpet av 2014.
Trude Svenneby (Sp) fremmet følgende forslag til endringer:
1. Låneopptak for rehabilitering av Hølandsveien 11, jamfør kapittel 8.7 pri. 12, utsettes
og vurderes i forbindelse med den varslede vedlikeholdsplanen.
2. Rådmannen anmodes om å finne plass til Homestart-prosjektet innenfor ansvarlige
rammer i budsjettet for 2015.
Ordfører fremmet forslag til følgende formulering av Trude Svenneby (Sp)og Christian Granli
(H) sitt forslag til oppstart av Homestart-prosjekt:
Rådmannen anmodes om å finne plass for oppstart av Homestart innenfor ansvarlige
rammer i budsjettet for 2015. Trøgstad kommune sonderer muligheten for samarbeid med
Homestart familiekontakt, Askim kommune og frivillige organisasjoner i løpet av 2014.
Formannskapet stemte så over forslagene:
Det ble først stemt helhetlig over Christian Granli (H) forslag til endring av eiendomsskatten
– nytt punkt 2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4.3.
Forslaget falt mot 1 st. (H).
Det ble så stemt over rådmannens korrigerte forslag til Årsbudsjett 2014 som nytt punkt 10:
Tillegg til rådmannens innstilling etter Solberg-regjeringens endringsforslag.
Enstemmig vedtatt (6 st.).
Det ble så stemt over Christian Granli (H) forslag:
Punktet om 20 % stilling i virksomhet teknikk og næring, jamfør budsjettdokumentets
kapittel 8.6 pri. 15, - administrasjon av eiendomsskatt fra driftsbudsjettet – løses innenfor
eksisterende rammer. Forslaget falt mot 1 st. (H).
Det ble deretter stemt over ordførers verbalforslag til nytt punkt jamfør rådmannens
korrigerte budsjettforslag punkt 10. nr. 2 - 4:
Trøgstad kommune kan ikke akseptere kommunal egenandel på botilbud for enslige
mindreårige flyktninger. Administrasjonen bes derfor om å snarest effektivisere driften, samt
i løpet av 2014 igangsette mulig nedtrapping og forberede avvikling av botilbudet for enslige
mindreårige flyktninger om ikke staten endrer betingelsene om kommunal medfinansiering.
Ved ansvarlig fullfinansiering fra staten er det et klart ønske fra Trøgstad kommune og
videreføre botilbudet. Kommunestyret er innstilt på en budsjettjustering dersom
rammebetingelsen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger endres positivt i
kommunens favør jamfør punkt 10, nr. 2 - 4.
Enstemmig vedtatt (6 st.).

Side 24 av 40

Trøgstad kommune
Deretter stemte Formannskapet over Trude Svennebys verbalforslag til
investeringsbudsjettet:
Låneopptak for rehabilitering av Hølandsveien 11, jamfør kapittel 8.7 pri. 12, utsettes og
vurderes i forbindelse med den varslede vedlikeholdsplanen.
Enstemmig vedtatt (6 st.).
Ordførers verbalforslag vedrørende oppstart av Homestart:
Rådmannen anmodes om å finne plass for oppstart av Homestart innenfor ansvarlige
rammer i budsjettet for 2015. Trøgstad kommune sonderer muligheten for samarbeid med
Homestart familiekontakt, Askim kommune og frivillige organisasjoner i løpet av 2014.
Enstemmig vedtatt (6 st.).
Det ble så stemt over Teknikk og naturutvalgets innstilling punkt 2: Driftstilskudd til Kirkelig
fellesråd økes med kr. 50 000,- for 2014 (pkt. 27 i rådmannens prioriteringsliste). Beløpet
dekkes av reservefondet.
Forslaget falt mot 2 st. (Ap).
Budsjettet i sin helhet ble deretter tatt til endelig avstemming.
Budsjettet ble vedtatt mot 1 st.(H).
Formannskapets innstilling 281113:

Formannskapets forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2014-17’ og ’Årsbudsjett
2014’ vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
A: Økonomi- og handlingsplanen 2014-17:
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.

Det legges opp til følgende opptrapping av eiendomsskatten i planperioden som fortsatt øremerkes investeringstiltak
og økt vedlikehold:
Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom):
2014
2015
2016
2017
3‰
4‰
4‰
4‰
Næringseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.
2014
2015
2016
2017
0‰
?
?
?
Beregnet eiendomsskatt:
2014
2015
9 mill.
12 mill.

2016
12 mill.

2017
12 mill.

Det vises for øvrig til pkt. 4 i vedtaket for årsbudsjett 2014.
3.

Av eiendomsskatten på 9 mill. kroner for 2014 settes 7,5 mill. kroner av til start på planlagte investeringer og fond til
samme formål, og 1,4 mill. kroner til vedlikeholdsfond.

B: Årsbudsjett 2014:
1.

Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2014 vedtas slik det framkommer av kapittel 11:
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- Budsjettskjema 1A – drift inkl. noter
- Budsjettskjema 2A – investering
- Budsjettskjema 1B - drift
- Budsjettskjema 2B – investering
Sum fordelt til drift utgjør kr 271.367.000, og investeringer i anleggsmidler kr 24.611.000.
2.

Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,0 % med virkning fra 01.01.2014.
Følgende områder avviker fra dette:
a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.360,- pr. måned for full plass (
økning på kr 30,- pr. mnd.), kr 2.020 for 80% plass (økning på kr 25,- pr. mnd.) og kr 1.550 for 60% plass (økning på kr
20,- pr. mnd.). Matpenger kommer i tillegg, med samme satser som i 2013, dvs. kr 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 2013, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass inkl. mat. Nytt
tilbud om 50 % plass settes til kr 1.250,- pr. mnd. fra 1.1.2014.
c) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 2,1 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger hvor
kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 2,1 %, vil dette gi en
tilsvarende ekstra husleieøkning.
d) Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:
2013

2014

Økning

Trygghetsalarm etabl.

Kr
400,-

Kr
410,-

Kr 10,-

Trygghetsalarm leie

Kr
180,-

Kr
185,-

Kr 5,-

Middag pr. porsjon

Kr 62,-

Kr 64,-

Kr 2,-

Middag halv porsjon

Kr 48,-

Kr 49,-

Kr 1,-

Søn- / helligdagsmiddag

Kr 72,-

Kr 74,-

Kr 2,-

Søn- /helligdagsm. halv
porsjon

Kr 67,-

Kr 69,-

Kr 2,-

Grøt

Kr 33,-

Kr 34,-

Kr 1,-

Frokost / kveldsmat

Kr 31,-

Kr 32,-

Kr 1,-

Kaffemåltid

Kr 13,-

Kr 13,-

-

Full pensjon pr. dag

Kr
103,-

Kr
106,-

Kr 3,-

Halv pensjon pr. dag

Kr 79,-

Kr 81,-

Kr 2,-

Bofellesskapet kost pr.
mnd.

Kr
3.100,-

Kr
3.200,-

Kr
100,-

Transport mat pr. gang

Kr 15,-

Kr 15,-

-

Vask av tøy, kilopris

Kr 35,-

Kr 36,-

Kr 1,-

Opphold

Korttid dag / natt

Kr 72,-

Kr 74,-

Kr 2,-

sykehjem

Korttid døgn

Kr 137,-

Kr 142,-

Kr 5,-

Hjemmehjelp under 2 G

Kr 175,-

Kr 180,-

Kr 5,-

Time-

Hjemmehjelp 2-3 G

Kr 180,-

Kr 185,-

Kr 5,-

pris

Hjemmehjelp 3-4 G

Kr 190,-

Kr 195,-

Kr 5,-

Hjemmehjelp 4-5 G

Kr 210,-

Kr 215,-

Kr 5,-
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e)

Hjemmehjelp over 5 G

Kr 220,-

Kr 225,-

Kr 5,-

Hjemmehjelp under 2 G

Kr 175,-

Kr 180,-

Kr 5,-

Abonne-

Hjemmehjelp 2-3 G

Kr 700,-

Kr 720,-

Kr 20,-

ment

Hjemmehjelp 3-4 G

Kr 1.100,-

Kr 1.135,-

Kr 35,-

pr. måned

Hjemmehjelp 4-5 G

Kr 1.500,-

Kr 1.545,-

Kr 45,-

Hjemmehjelp over 5 G

Kr 1.900,-

Kr 1.955,-

Kr 55,-

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

Vann pr. kubikk
Vann - årsavgift
Tilknytningsavgift bolig
Kloakk pr. kubikk
Kloakk – årsavgift
Tilknytningsavgift bolig
Slamtømming 3 kbm
Slamtømming 6 kbm
Renovasjon – bolig
Renovasjon – hytte
Feie/tilsynsgebyr enkel pipe
Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe

2013
Kr 7,00
Kr 380,Kr 7.350,Kr 25,70
Kr 924,Kr 10.516,Kr 755,Kr 1.200,Kr 2.050,Kr 1.025,Kr 230,Kr 305,-

2014
Kr 8,00
Kr 400,Kr 7.750,Kr 25,70
Kr 924,Kr 10.516,Kr 921,Kr 1.464,Kr 2.050,Kr 1.025,Kr 230,Kr 305,-

Økning
Kr 1,Kr 20,Kr 400,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 166,Kr 264,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,-

3.

Ved salg av ledige kommunale tomter i 2014 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 3 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-

4.

For eiendomsskatt gjelder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

Det innkreves eiendomsskatt for 2014 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 §§ 2 og 3, samt endringer i samme lov
(siste gang 07.12.2012 med virkning fra 01.01.13).
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3g innføres eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen unntatt
verker og bruk og annen næringseiendom.
Med de unntak som er nevnt under vedtakets punkt 5 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 3 ‰, jfr.
eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
Det gis et bunnfradrag på kr 50.000 pr. selvstendig boenhet i boliger og fritidsboliger, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2.
ledd.
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
c) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
d) Bygning som har historisk verde.
Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer,jfr. eiendomsskattelovens § 25.
De vedlagte eiendomsskattevedtekter vedtas, jfr. eiendomsskattelovens § 10.

Følgende nye låneopptak foretas i 2014:
Sum låneopptak
Kr 1.000.000
Kr 500.000
Kr 500.000
Kr 800.000

Investeringstiltak
Renseløsning - overføringsledning til Eidsberg
Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp
Rehabilitering av kummer og kraner, vannverk
Rehabilitering vann, avløp, overvann Festningsåsen

Nedbetalingstid
40 år
20 år
20 år
40 år
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Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

5.000.000
600.000
3.000.000
2.000.000
900.000
3.000.000
1.750 000
660.000
400.000
600.000
1.000.000
2.000.000

Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad
Rehabilitere tak på høydebassenget
Boliger heldøgns omsorg – fellesarealer og personalrom
Felles dagsenterløsning
Universell utforming Båstad skole
Ventilasjon svømmehall, garderober, bibliotek
Rehabilitering 2 leiligheter Hølandsveien 11
Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid
Ny vaktbil brannvesen / teknisk vakt
Skjøndal – nye vinduer, isolering, kledning
Prosjektkostnader skole- og barnehageutbygging mm
Startlån – for videre utlån

40 år
20 år
30 år
30 år
20 år
20 år
20 år
10 år
10 år
20 år
30 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.
6.

Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4.

7.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2014, jfr. gravferdsloven
§21, annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.700, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 2.000,- inkl. mva.
 Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 785,- inkl. mva.
 Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 140,- pr. år pr. grav
 Gjenfeste av grav – kr 140,- pr. år pr. grav (ny fra 1.1.14)

8.

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

9.

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 2014
 fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2014 ut på virksomhetene
 foreta intern ressursfordeling mellom skolene
 foreta intern fordeling av 4,63 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne

10. Tillegg til rådmannens innstilling etter Solberg-regjeringen endringsforslag (nytt punkt 10):
Beløp

Nr. Tekst
1
2
3
4
5
6
7
8

Redusert rammetilskudd
Ingen bosetting av 2 nye barn i Åssiden - redusert egenandel
Redusert integreringstilskudd ved ikke å ta inn 2 nye barn i Åssiden
Redusert særskilt tilskudd ved ikke å ta inn 2 nye barn i Åssiden
Økt integreringstilskudd for øvrige flyktninger pga. nye satser
20 % kommunal finansiering - bosetting enslige mindreårige flyktninger
Bruk av flyktningfond til finansiering av kommunens andel ved bosetting enslige mindreårige flyktninger
Økte satser for foreldrebetaling i barnehage i samsvar med ny makspris:
100% plass kr 2.405
80 % plass kr 2.060
60 % plass kr 1.580
Matpenger kommer i tillegg med samme satser som for 2013.
Erstatter satsene i rådmannens opprinnelige forslag til innstilling punkt 2a.
9 Økt rentekompensasjon og økte renteutgifter - netto innsparing
10 Avvikle kulturskoletimen fra 1.8.14
11 Avvikle frukt og grønt i ungdomsskolen fra 1.1.14

774 000
-257 000
350 000
262 000
-30 000
2 122 000
-2 122 000
-90 000

-100 000
-77 000
-60 000
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12
13
14
15
16
17
18
19

Redusert egenandel for sykehjemsbeboere i dobbeltrom fra 1.7.14
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
Psykisk helsearbeid i kommunene
Rusfritt tilbud til barn av rusmisbrukere
Økt lærlingtilskudd
Universell utforming Båstad skole dekkes av avsetning i investering
Bruk av eiendomsskatt til dekning av renter og avdrag på tidligere investeringer
Kommunen skal søke om øremerket tilskudd til rusarbeid

105 000
30 000
16 000
15 000
-17 000
-250 000
-671 000
0
SUM

0

11. Trøgstad kommune kan ikke akseptere kommunal egenandel på botilbud for enslige mindreårige flyktninger. Administrasjonen
bes derfor om å snarest effektivisere driften, samt i løpet av 2014 igangsette mulig nedtrapping og forberede avvikling av
botilbudet for enslige mindreårige flyktninger om ikke staten endrer betingelsene om kommunal medfinansiering.
Ved ansvarlig fullfinansiering fra staten er det et klart ønske fra Trøgstad kommune og videreføre botilbudet. Kommunestyret er
innstilt på en budsjettjustering dersom rammebetingelsen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger endres positivt i
kommunens favør, jamfør punkt 10, nr. 2 - 4.
12. Låneopptak for rehabilitering av Hølandsveien 11, jamfør kapittel 8.7 pri. 12, utsettes og vurderes i forbindelse med den varslede
vedlikeholdsplanen.
13. Rådmannen anmodes om å finne plass for oppstart av Homestart innenfor ansvarlige rammer i budsjettet for 2015. Trøgstad
kommune sonderer muligheten for samarbeid med Homestart familiekontakt, Askim kommune og frivillige organisasjoner i løpet
av 2014.

Det helhetlige budsjettet ble vedtatt mot 1 st.(H).
Kommunestyrets behandling 171213:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Sissel Kreppen (Frp)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Tormod Karlsen (Krf)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Olav M. Bleie (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Sissel Kreppen (Frp) fremmet følgende forslag til budsjettendringer:
Punkt 5:
Kr 1.750.000,- rehabilitering av Hølandsveien tas ut av låneopptak.
Nytt punkt:
Hølandsveien 11 selges. Salgssummen benyttes til å kjøpe ny bolig, bedre egnet og i bedre
stand.
Punkt 5:
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Kr 1.000.000,- låneopptak investeringstiltak – Prosjektkostnader skole og
barnehageutbygging mm. tas ut av budsjettet.
Nytt punkt:
Rådmannen bes utforme et forslag til anbudsrunde på privat barnehage i Båstad.
Nytt punkt:
Det avsettes kr 1.000.000,- fra Disposisjonsfondet (EL-verkspenger) til prosjektkostnader,
utvidelse av Trøgstad bo og omsorgssenter. ( Både til sykehjemsplasser og omsorgsboliger).
Nytt punkt 11.
Trøgstad kommunestyre ber administrasjonen ha en dialog med Homestart i Askim for å
kunne starte opp tiltaket med en 50 % konsulentstilling i Trøgstad.
Christian Granli (H) fremmet følgende forslag til endringer i Formannskapets innstilling til
budsjett:
Nytt punkt 2:
Eiendomsskatten skal holdes uendret på 2 ‰ i planperioden som fortsatt øremerkes
investeringstiltak og økt vedlikehold:
Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og
annen næringseiendom):
2014
2‰

2015
2‰

2016
2‰

2017
2‰

Beregnet eiendomsskatt:
2014
6 mill.

2015
6 mill.

2016
6 mill.

2017
6 mill.

Nytt punkt 3:
Av eiendomsskatten på 6 mill. kroner for 2014 settes 5 mill. kroner til planlagte investeringer
og fond til samme formål, og 1 mill. kroner til vedlikeholdsfond.
B: Årsbudsjett 2014:
Nytt punkt 4.3:
Med de unntak som er nevnt i under vedtakets punkt 5 skal skatteøret i Trøgstad kommune
være 2 ‰, jfr. Eiendomsskattelovens § 11,1.ledd.
Punktet om 20 % stilling i virksomhet teknikk og næring, jamfør budsjettdokumentets
kapittel 8.6 pri. 15, - administrasjon av eiendomsskatt fra driftsbudsjettet – løses innenfor
eksisterende rammer.
Martha Hersleth Holsen (Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt i budsjettet:
I forbindelse med kap. 8.7 Økonomiplan for perioden 2014 – 17 – investeringsbudsjettet
prioritet 13 Lysløype på Havnås forutsetter kommunestyret at dette gjennomføres på
rimeligst måte, eventuelt etter anbudsrunde og helst i samarbeid med lokalsamfunnet /
Havnås vel. Overskytende midler disponeres til lokalsamfunnsutvikling på Havnås.
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag:
Driftstilskuddet til Kirkelig fellesråd økes med kr. 50 000,- for 2014 (pkt. 27 i rådmannens
prioriteringsliste). Beløpet dekkes av reservefondet.
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Det ble stemt over Formannskapets innstilling til budsjett og forslagene som ble fremmet i
kommunestyremøtet punktvis:

A: Økonomi- og handlingsplanen 2014-17:
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.
Enstemmig vedtatt ( 21st.).

Det ble så stemt helhetlig over Christian Granlis (H) forslag til endring av
eiendomsskatten – nytt punkt 2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4.3.
Forslaget falt med 3 st. (H).
2.

Det legges opp til følgende opptrapping av eiendomsskatten i planperioden som fortsatt øremerkes investeringstiltak
og økt vedlikehold:
Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom):
2014
2015
2016
2017
3‰
4‰
4‰
4‰
Næringseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.
2014
2015
2016
2017
0‰
?
?
?
Beregnet eiendomsskatt:
2014
2015
9 mill.
12 mill.

2016
12 mill.

2017
12 mill.

Det vises for øvrig til pkt. 4 i vedtaket for årsbudsjett 2014.

Vedtatt mot 6 st. (3H), (3Frp).
3.

Av eiendomsskatten på 9 mill. kroner for 2014 settes 7,5 mill. kroner av til start på planlagte investeringer og fond til
samme formål, og 1,4 mill. kroner til vedlikeholdsfond.

Vedtatt mot 3 st. (H).

B: Årsbudsjett 2014:
1.

Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2014 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 271.367.000, og investeringer i anleggsmidler kr 24.611.000.

Enstemmig vedtatt (21 st.).
2.

Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,0 % med virkning fra 01.01.2014.
Følgende områder avviker fra dette:
a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.360,- pr. måned for full plass (
økning på kr 30,- pr. mnd.), kr 2.020 for 80% plass (økning på kr 25,- pr. mnd.) og kr 1.550 for 60% plass (økning på kr
20,- pr. mnd.). Matpenger kommer i tillegg, med samme satser som i 2013, dvs. kr til kr 310,- pr. måned ved full plass,
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b)
c)
d)

kr 250,- ved 80% plass og kr 185,- ved 60% plass.
Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2013, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass inkl. mat. Nytt
tilbud om 50 % plass settes til kr 1.250,- pr. mnd. fra 1.1.2014.
Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 2,1 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger hvor
kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 2,1 %, vil dette gi en
tilsvarende ekstra husleieøkning.
Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

Opphold
sykehjem
Timepris
Abonnement
pr. måned
e)

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
Korttid dag / natt
Korttid døgn
Hjemmehjelp under 2 G
Hjemmehjelp 2-3 G
Hjemmehjelp 3-4 G
Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
Hjemmehjelp under 2 G
Hjemmehjelp 2-3 G
Hjemmehjelp 3-4 G
Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G

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,-

2014
Kr 410,Kr 185,Kr 64,Kr 49,Kr 74,Kr 69,Kr 34,Kr 32,Kr 13,Kr 106,Kr 81,Kr 3.200,Kr 15,Kr 36,Kr 74,Kr 142,Kr 180,Kr 185,Kr 195,Kr 215,Kr 225,Kr 180,Kr 720,Kr 1.135,Kr 1.545,Kr 1.955,-

Økning
Kr 10,Kr 5,Kr 2,Kr 1,Kr 2,Kr 2,Kr 1,Kr 1,Kr 3,Kr 2,Kr 100,Kr 1,Kr 2,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 20,Kr 35,Kr 45,Kr 55,-

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

Vann pr. kubikk
Vann - årsavgift
Tilknytningsavgift bolig
Kloakk pr. kubikk
Kloakk – årsavgift
Tilknytningsavgift bolig
Slamtømming 3 kbm
Slamtømming 6 kbm
Renovasjon – bolig
Renovasjon – hytte
Feie/tilsynsgebyr enkel pipe
Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe

2013
Kr 7,00
Kr 380,Kr 7.350,Kr 25,70
Kr 924,Kr 10.516,Kr 755,Kr 1.200,Kr 2.050,Kr 1.025,Kr 230,Kr 305,-

2014
Kr 8,00
Kr 400,Kr 7.750,Kr 25,70
Kr 924,Kr 10.516,Kr 921,Kr 1.464,Kr 2.050,Kr 1.025,Kr 230,Kr 305,-

Økning
Kr 1,Kr 20,Kr 400,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 166,Kr 264,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,-

Enstemmig vedtatt (21 st.).
3.

Ved salg av ledige kommunale tomter i 2014 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 3 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-
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Enstemmig vedtatt (21 st.).
4.

For eiendomsskatt gjelder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det innkreves eiendomsskatt for 2014 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 §§ 2 og 3, samt endringer i samme
lov (siste gang 07.12.2012 med virkning fra 01.01.13).
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3g innføres eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen unntatt
verker og bruk og annen næringseiendom.
Med de unntak som er nevnt under vedtakets punkt 5 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 3 ‰, jfr.
eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
Det gis et bunnfradrag på kr 50.000 pr. selvstendig boenhet i boliger og fritidsboliger, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2.
ledd.
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.
Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer,jfr. eiendomsskattelovens § 25.
De vedlagte eiendomsskattevedtekter vedtas, jfr. eiendomsskattelovens § 10.

Vedtatt mot 6 st. (3H),( 3Frp).
5.

Følgende nye låneopptak foretas i 2014:

Det ble stemt over forslaget fra Sissel Kreppen (Frp) om nytt punkt :
Kr 1.000.000,- låneopptak investeringstiltak – Prosjektkostnader skole og barnehageutbygging
mm. tas ut av budsjettet.
Forslaget falt mot 3 st. (Frp).
Sum låneopptak
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

1.000.000
500.000
500.000
800.000
5.000.000
600.000
3.000.000
2.000.000
900.000
3.000.000
1.750 000
660.000
400.000
600.000
1.000.000
2.000.000

Investeringstiltak
Renseløsning - overføringsledning til Eidsberg
Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp
Rehabilitering av kummer og kraner, vannverk
Rehabilitering vann, avløp, overvann Festningsåsen
Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad
Rehabilitere tak på høydebassenget
Boliger heldøgns omsorg – fellesarealer og personalrom
Felles dagsenterløsning
Universell utforming Båstad skole
Ventilasjon svømmehall, garderober, bibliotek
Rehabilitering 2 leiligheter Hølandsveien 11
Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid
Ny vaktbil brannvesen / teknisk vakt
Skjøndal – nye vinduer, isolering, kledning
Prosjektkostnader skole- og barnehageutbygging mm
Startlån – for videre utlån

Nedbetalingstid
40 år
20 år
20 år
40 år
40 år
20 år
30 år
30 år
20 år
20 år
20 år
10 år
10 år
20 år
30 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.

Enstemmig vedtatt ( 21 st.).
6.

Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4.

Enstemmig vedtatt (21 st.).
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7.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2014, jfr. gravferdsloven
§21, annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.700, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 2.000,- inkl. mva.
 Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 785,- inkl. mva.
 Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 140,- pr. år pr. grav
 Gjenfeste av grav – kr 140,- pr. år pr. grav (ny fra 1.1.14)

Enstemmig vedtatt (21 st.).
8.

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

Enstemmig vedtatt (21 st.).
9.

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 2014
 fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2014 ut på virksomhetene
 foreta intern ressursfordeling mellom skolene
 foreta intern fordeling av 4,63 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne

Enstemmig vedtatt (21 st.).
10. Tillegg til rådmannens innstilling etter Solberg-regjeringen endringsforslag (nytt punkt 10):
Beløp

Nr. Tekst
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Redusert rammetilskudd
Ingen bosetting av 2 nye barn i Åssiden - redusert egenandel
Redusert integreringstilskudd ved ikke å ta inn 2 nye barn i Åssiden
Redusert særskilt tilskudd ved ikke å ta inn 2 nye barn i Åssiden
Økt integreringstilskudd for øvrige flyktninger pga. nye satser
20 % kommunal finansiering - bosetting enslige mindreårige flyktninger
Bruk av flyktningfond til finansiering av kommunens andel ved bosetting enslige mindreårige flyktninger
Økte satser for foreldrebetaling i barnehage i samsvar med ny makspris:
100% plass kr 2.405
80 % plass kr 2.060
60 % plass kr 1.580
Matpenger kommer i tillegg med samme satser som for 2013.
Erstatter satsene i rådmannens opprinnelige forslag til innstilling punkt 2a.
Økt rentekompensasjon og økte renteutgifter - netto innsparing
Avvikle kulturskoletimen fra 1.8.14
Avvikle frukt og grønt i ungdomsskolen fra 1.1.14
Redusert egenandel for sykehjemsbeboere i dobbeltrom fra 1.7.14
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
Psykisk helsearbeid i kommunene
Rusfritt tilbud til barn av rusmisbrukere
Økt lærlingtilskudd
Universell utforming Båstad skole dekkes av avsetning i investering
Bruk av eiendomsskatt til dekning av renter og avdrag på tidligere investeringer
Kommunen skal søke om øremerket tilskudd til rusarbeid

774 000
-257 000
350 000
262 000
-30 000
2 122 000
-2 122 000
-90 000

-100 000
-77 000
-60 000
105 000
30 000
16 000
15 000
-17 000
-250 000
-671 000
0

SUM
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Enstemmig vedtatt (21 st.).
11. Trøgstad kommune kan ikke akseptere kommunal egenandel på botilbud for enslige mindreårige flyktninger. Administrasjonen
bes derfor om å snarest effektivisere driften, samt i løpet av 2014 igangsette mulig nedtrapping og forberede avvikling av
botilbudet for enslige mindreårige flyktninger om ikke staten endrer betingelsene om kommunal medfinansiering.
Ved ansvarlig fullfinansiering fra staten er det et klart ønske fra Trøgstad kommune og videreføre botilbudet. Kommunestyret er
innstilt på en budsjettjustering dersom rammebetingelsen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger endres positivt i
kommunens favør, jamfør punkt 10, nr. 2 - 4.

Enstemmig vedtatt (21 st.).
12. Låneopptak for rehabilitering av Hølandsveien 11, jamfør kapittel 8.7 pri. 12, utsettes og vurderes i forbindelse med den varslede
vedlikeholdsplanen.

Sissel Kreppen (Frp) trakk forslaget: Hølandsveien 11 selges. Salgssummen benyttes til å kjøpe
ny bolig bedre egnet og i bedre stand til fordel for Formannskapets innstilling punkt 12.
Formannskapets innstilling til punkt 12 enstemmig vedtatt (21 st.).
13. Rådmannen anmodes om å finne plass for oppstart av Homestart innenfor ansvarlige rammer i budsjettet for 2015. Trøgstad
kommune sonderer muligheten for samarbeid med Homestart familiekontakt, Askim kommune og frivillige organisasjoner i løpet
av 2014.

Sissel Kreppen (Frp) trakk forslaget til nytt punkt 11 til fordel for Formannskapets innstilling
punkt 13.
Formannskapets innstilling til punkt 13 enstemmig vedtatt (21 st.).
Det ble så stemt over tilleggsforslagene:
Sissel Kreppen ( Frp ) - nytt punkt:
Rådmannen bes utforme et forslag til anbudsrunde på privat barnehage i Båstad.
Avvist mot 6 st. ( 3H),( 3Frp).
Sissel Kreppen (Frp) - nytt punkt:
Det avsettes kr 1.000.000,- fra Disposisjonsfondet (EL-verkspenger) til prosjektkostnader,
utvidelse av Trøgstad bo og omsorgssenter. ( Både til sykehjemsplasser og omsorgsboliger).
Avvist mot 3 st. (H).
Punktet om 20 % stilling i virksomhet teknikk og næring, jamfør budsjettdokumentets
kapittel 8.6 pri. 15, - administrasjon av eiendomsskatt fra driftsbudsjettet – løses innenfor
eksisterende rammer.
Avvist mot 3 st. (H).
Martha Hersleth Holsen (Sp) - nytt punkt:
I forbindelse med kap. 8.7 Økonomiplan for perioden 2014 – 17 – investeringsbudsjettet
prioritet 13 Lysløype på Havnås forutsetter kommunestyret at dette gjennomføres på
rimeligst måte, eventuelt etter anbudsrunde og helst i samarbeid med lokalsamfunnet /
Havnås vel. Overskytende midler disponeres til lokalsamfunnsutvikling på Havnås.
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Enstemmig vedtatt (21 st.)
Tormod Karlsen (Krf) – nytt punkt:
Driftstilskuddet til Kirkelig fellesråd økes med kr. 50 000,- for 2014 (pkt. 27 i rådmannens
prioriteringsliste). Beløpet dekkes av reservefondet.
Avvist mot 10 st. (6Ap), (1Krf), (3H)
Budsjettet i sin helhet ble tatt til endelig avstemming.
Budsjettet ble vedtatt mot 6 st. (3H), (3Frp).
Kommunestyrets vedtak 171213:

’Økonomi- og handlingsplan 2014-17’ og ’Årsbudsjett 2014’ vedtas slik det foreligger.
A: Økonomi- og handlingsplanen 2014-17:
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.

Det legges opp til følgende opptrapping av eiendomsskatten i planperioden som fortsatt øremerkes investeringstiltak
og økt vedlikehold:
Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom):
2014
2015
2016
2017
3‰
4‰
4‰
4‰
Næringseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.
2014
2015
2016
2017
0‰
?
?
?
Beregnet eiendomsskatt:
2014
2015
9 mill.
12 mill.

2016
12 mill.

2017
12 mill.

Det vises for øvrig til pkt. 4 i vedtaket for årsbudsjett 2014.
3.

Av eiendomsskatten på 9 mill. kroner for 2014 settes 7,5 mill. kroner av til start på planlagte investeringer og fond til
samme formål, og 1,4 mill. kroner til vedlikeholdsfond.

B: Årsbudsjett 2014:
1.

Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2014 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 271.367.000, og investeringer i anleggsmidler kr 24.611.000.

2.

Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,0 % med virkning fra 01.01.2014.
Følgende områder avviker fra dette:
a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.360,- pr. måned for full plass (
økning på kr 30,- pr. mnd.), kr 2.020 for 80% plass (økning på kr 25,- pr. mnd.) og kr 1.550 for 60% plass (økning på kr
20,- pr. mnd.). Matpenger kommer i tillegg, med samme satser som i 2013, dvs. kr til kr 310,- pr. måned ved full plass,
kr 250,- ved 80% plass og kr 185,- ved 60% plass.
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b)
c)
d)

Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2013, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass inkl. mat. Nytt
tilbud om 50 % plass settes til kr 1.250,- pr. mnd. fra 1.1.2014.
Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 2,1 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger hvor
kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 2,1 %, vil dette gi en
tilsvarende ekstra husleieøkning.
Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

Opphold
sykehjem
Timepris
Abonnement
pr. måned
e)

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
Korttid dag / natt
Korttid døgn
Hjemmehjelp under 2 G
Hjemmehjelp 2-3 G
Hjemmehjelp 3-4 G
Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G
Hjemmehjelp under 2 G
Hjemmehjelp 2-3 G
Hjemmehjelp 3-4 G
Hjemmehjelp 4-5 G
Hjemmehjelp over 5 G

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,-

2014
Kr 410,Kr 185,Kr 64,Kr 49,Kr 74,Kr 69,Kr 34,Kr 32,Kr 13,Kr 106,Kr 81,Kr 3.200,Kr 15,Kr 36,Kr 74,Kr 142,Kr 180,Kr 185,Kr 195,Kr 215,Kr 225,Kr 180,Kr 720,Kr 1.135,Kr 1.545,Kr 1.955,-

Økning
Kr 10,Kr 5,Kr 2,Kr 1,Kr 2,Kr 2,Kr 1,Kr 1,Kr 3,Kr 2,Kr 100,Kr 1,Kr 2,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 20,Kr 35,Kr 45,Kr 55,-

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

Vann pr. kubikk
Vann - årsavgift
Tilknytningsavgift bolig
Kloakk pr. kubikk
Kloakk – årsavgift
Tilknytningsavgift bolig
Slamtømming 3 kbm
Slamtømming 6 kbm
Renovasjon – bolig
Renovasjon – hytte
Feie/tilsynsgebyr enkel pipe
Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe

2013
Kr 7,00
Kr 380,Kr 7.350,Kr 25,70
Kr 924,Kr 10.516,Kr 755,Kr 1.200,Kr 2.050,Kr 1.025,Kr 230,Kr 305,-

2014
Kr 8,00
Kr 400,Kr 7.750,Kr 25,70
Kr 924,Kr 10.516,Kr 921,Kr 1.464,Kr 2.050,Kr 1.025,Kr 230,Kr 305,-

Økning
Kr 1,Kr 20,Kr 400,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 166,Kr 264,Kr 0,Kr 0,Kr 0,Kr 0,-

3.

Ved salg av ledige kommunale tomter i 2014 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 3 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-

4.

For eiendomsskatt gjelder:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.

Det innkreves eiendomsskatt for 2014 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 §§ 2 og 3, samt endringer i samme
lov (siste gang 07.12.2012 med virkning fra 01.01.13).
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3g innføres eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen unntatt
verker og bruk og annen næringseiendom.
Med de unntak som er nevnt under vedtakets punkt 5 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 3 ‰, jfr.
eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
Det gis et bunnfradrag på kr 50.000 pr. selvstendig boenhet i boliger og fritidsboliger, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2.
ledd.
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.
Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer,jfr. eiendomsskattelovens § 25.
De vedlagte eiendomsskattevedtekter vedtas, jfr. eiendomsskattelovens § 10.

Følgende nye låneopptak foretas i 2014:
Sum låneopptak
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

1.000.000
500.000
500.000
800.000
5.000.000
600.000
3.000.000
2.000.000
900.000
3.000.000
1.750 000
660.000
400.000
600.000
1.000.000
2.000.000

Investeringstiltak
Renseløsning - overføringsledning til Eidsberg
Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp
Rehabilitering av kummer og kraner, vannverk
Rehabilitering vann, avløp, overvann Festningsåsen
Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad
Rehabilitere tak på høydebassenget
Boliger heldøgns omsorg – fellesarealer og personalrom
Felles dagsenterløsning
Universell utforming Båstad skole
Ventilasjon svømmehall, garderober, bibliotek
Rehabilitering 2 leiligheter Hølandsveien 11
Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid
Ny vaktbil brannvesen / teknisk vakt
Skjøndal – nye vinduer, isolering, kledning
Prosjektkostnader skole- og barnehageutbygging mm
Startlån – for videre utlån

Nedbetalingstid
40 år
20 år
20 år
40 år
40 år
20 år
30 år
30 år
20 år
20 år
20 år
10 år
10 år
20 år
30 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.
6.

Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4.

7.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2014, jfr. gravferdsloven
§21, annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.700, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 2.000,- inkl. mva.
 Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 785,- inkl. mva.
 Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 140,- pr. år pr. grav
 Gjenfeste av grav – kr 140,- pr. år pr. grav (ny fra 1.1.14)

8.

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

9.

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 2014
 fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2014 ut på virksomhetene
 foreta intern ressursfordeling mellom skolene
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foreta intern fordeling av 4,63 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne

10. Tillegg til rådmannens innstilling etter Solberg-regjeringen endringsforslag (nytt punkt 10):
Beløp

Nr. Tekst
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Redusert rammetilskudd
Ingen bosetting av 2 nye barn i Åssiden - redusert egenandel
Redusert integreringstilskudd ved ikke å ta inn 2 nye barn i Åssiden
Redusert særskilt tilskudd ved ikke å ta inn 2 nye barn i Åssiden
Økt integreringstilskudd for øvrige flyktninger pga. nye satser
20 % kommunal finansiering - bosetting enslige mindreårige flyktninger
Bruk av flyktningfond til finansiering av kommunens andel ved bosetting enslige mindreårige flyktninger
Økte satser for foreldrebetaling i barnehage i samsvar med ny makspris:
100% plass kr 2.405
80 % plass kr 2.060
60 % plass kr 1.580
Matpenger kommer i tillegg med samme satser som for 2013.
Erstatter satsene i rådmannens opprinnelige forslag til innstilling punkt 2a.
Økt rentekompensasjon og økte renteutgifter - netto innsparing
Avvikle kulturskoletimen fra 1.8.14
Avvikle frukt og grønt i ungdomsskolen fra 1.1.14
Redusert egenandel for sykehjemsbeboere i dobbeltrom fra 1.7.14
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
Psykisk helsearbeid i kommunene
Rusfritt tilbud til barn av rusmisbrukere
Økt lærlingtilskudd
Universell utforming Båstad skole dekkes av avsetning i investering
Bruk av eiendomsskatt til dekning av renter og avdrag på tidligere investeringer
Kommunen skal søke om øremerket tilskudd til rusarbeid

774 000
-257 000
350 000
262 000
-30 000
2 122 000
-2 122 000
-90 000

-100 000
-77 000
-60 000
105 000
30 000
16 000
15 000
-17 000
-250 000
-671 000
0

SUM

0

11. Trøgstad kommune kan ikke akseptere kommunal egenandel på botilbud for enslige mindreårige flyktninger. Administrasjonen
bes derfor om å snarest effektivisere driften, samt i løpet av 2014 igangsette mulig nedtrapping og forberede avvikling av
botilbudet for enslige mindreårige flyktninger om ikke staten endrer betingelsene om kommunal medfinansiering.
Ved ansvarlig fullfinansiering fra staten er det et klart ønske fra Trøgstad kommune og videreføre botilbudet. Kommunestyret er
innstilt på en budsjettjustering dersom rammebetingelsen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger endres positivt i
kommunens favør, jamfør punkt 10, nr. 2 - 4.
12. Låneopptak for rehabilitering av Hølandsveien 11, jamfør kapittel 8.7 pri. 12, utsettes og vurderes i forbindelse med den varslede
vedlikeholdsplanen.
13. Rådmannen anmodes om å finne plass for oppstart av Homestart innenfor ansvarlige rammer i budsjettet for 2015. Trøgstad
kommune sonderer muligheten for samarbeid med Homestart familiekontakt, Askim kommune og frivillige organisasjoner i løpet
av 2014.
14. I forbindelse med kap. 8.7 Økonomiplan for perioden 2014 – 17 – investeringsbudsjettet prioritet 13 Lysløype på Havnås
forutsetter kommunestyret at dette gjennomføres på rimeligst måte, eventuelt etter anbudsrunde og helst i samarbeid med
lokalsamfunnet / Havnås vel. Overskytende midler disponeres til lokalsamfunnsutvikling på Havnås.
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