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Ole Marius Grønlien (Sp) tok ordet til saksliste, og etterspurte sak vedrørende høring
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Varaordfører Christian Granli ledet møtet i sak 11/14.
Protokollen fra kommunestyremøtet 17.12.2013 ble godkjent.
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1/14
REVIDERING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad vedtas.
Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. mars 2014.
Livsløpsutvalgets innstilling 040214:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Kommunestyrets behandling 110214:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Livsløpsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 110214:
Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad vedtas.
Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. mars 2014.
2/14
LOKAL FORSKRIFT - ÅPNING AV JAKT PÅ HJORT
Rådmannens innstilling:
Forslag til lokal forskrift om jakt på hjortevilt i Trøgstad kommune vedtas.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 040214:
1. Forslag til lokal forskrift om jakt på hjortevilt i Trøgstad kommune vedtas.
2. 35 dyr legges til grunn for antall hjort i Trøgstad pr. dags dato.
3. Målet er å redusere antall hjort som fører til skade på skogsforyngelse og vinterfôr.
4. Grunneiere i hele Trøgstad oppfordres til å samle seg om å danne et vald for jakt på
hjort i Trøgstad.
5. Fylkesmyndighetene oppfordres til å se hensynene til primærnæringenes behov for å
drive regningssvarende næring og oppfylle jordlovens § 1 og skoglovens § 6.
6. Det henstilles til viltnemda om å søke å konsentrere hjortejakten til de områdene i
kommunen hvor skadene for primærnæringene er størst.
Kommunestyrets behandling 110214:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Tormod Karlsen (Krf)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Espen Carlsen (saksbehandler -Teknikk og næring)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstilingen ble enstemmig vedtatt. (21 st.).
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Kommunestyrets vedtak 110214:
1.
2.
3.
4.

Forslag til lokal forskrift om jakt på hjortevilt i Trøgstad kommune vedtas.
35 dyr legges til grunn for antall hjort i Trøgstad pr. dags dato.
Målet er å redusere antall hjort som fører til skade på skogsforyngelse og vinterfôr.
Grunneiere i hele Trøgstad oppfordres til å samle seg om å danne et vald for jakt på
hjort i Trøgstad.
5. Fylkesmyndighetene oppfordres til å se hensynene til primærnæringenes behov for å
drive regningssvarende næring og oppfylle jordlovens § 1 og skoglovens § 6.
6. Det henstilles til viltnemda om å søke å konsentrere hjortejakten til de områdene i
kommunen hvor skadene for primærnæringene er størst.
3/14
17.MAI KOMITEEN 2014 OG VIDERE
Rådmannens innstilling:
1. 17. mai-komitéen 2014 organiseres slik;
1. Leder: ordfører
2. Medlem: leder i ungdomsrådet
3. Medlem: representant fra Idrettsrådet
4. Medlem: representant fra LLU
5. Medlem: representant fra Grunnlovsjubileumskomitéen
6. Medlem: sekretær, kulturkonsulent Trøgstad kommune
Det oppnevnes personlige vara for medlemmene i råd/utvalg.
2. 17. mai-komitéen fra 2015 organiseres slik;
1. Komitéens leder: leder i LLU, valgperioden 2 år ad gangen
2. Medlem: representant fra LLU, valgperioden 2 år ad gangen
3. Medlem: leder i ungdomsrådet, 1 år
4. Medlem: representant fra Idrettsrådet, 1 år
5. Sekretær: kulturkonsulent Trøgstad kommune
Det oppnevnes personlige vara for medlemmene i råd/utvalg.
Livsløpsutvalgets innstilling 040214:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig
Kommunestyrets behandling 110214:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstilligen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 110214:
1. 17. mai-komitéen 2014 organiseres slik;
1. Leder: ordfører
2. Medlem: leder i ungdomsrådet
3. Medlem: representant fra Idrettsrådet
4. Medlem: representant fra LLU
5. Medlem: representant fra Grunnlovsjubileumskomitéen
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6. Medlem: sekretær, kulturkonsulent Trøgstad kommune
Det oppnevnes personlige vara for medlemmene i råd/utvalg.
3. 17. mai-komitéen fra 2015 organiseres slik;
1. Komitéens leder: leder i LLU, valgperioden 2 år ad gangen
2. Medlem: representant fra LLU, valgperioden 2 år ad gangen
3. Medlem: leder i ungdomsrådet, 1 år
4. Medlem: representant fra Idrettsrådet, 1 år
5. Sekretær: kulturkonsulent Trøgstad kommune
Det oppnevnes personlige vara for medlemmene i råd/utvalg.
4/14
GRUNNLOVSJUBILEET 2014 - ALLMENN STEMMERETT 2013
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar Jubileumskomitéens forslag til program for markeringen av 1814jubileet.
Det gis ekstra bevilgninger fra formannskapets disposisjonsfond for å dekke kostnadene
knyttet til markeringen, summert til 50.000kr.
Livsløpsutvalgets innstilling 040214:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig
Formannskapets innstilling 060214:
Trøgstad kommune vedtar Jubileumskomitéens forslag til program for markeringen av 1814jubileet.
Det gis ekstra bevilgninger fra formannskapets disposisjonsfond for å dekke kostnadene
knyttet til markeringen, summert til 50.000kr.
Kommunestyrets behandling 110214:
Følgende hadde ordet:
Hilde S. Haakaas (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstilligen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 110214:
Trøgstad kommune vedtar Jubileumskomitéens forslag til program for markeringen av 1814jubileet.
Det gis ekstra bevilgninger fra formannskapets disposisjonsfond for å dekke kostnadene
knyttet til markeringen, summert til 50.000kr.
5/14
TRØGSTAD BRANNVESEN-ÅRSMELDING 2013 OG PLAN FOR BRANNVERNTILTAK
2014
Rådmannens innstilling:
1. Forslaget til plan for brannverntiltak godkjennes, og danner grunnlaget for arbeidet med
brannvern i Trøgstad kommune i 2014.
Trøgstad Brannvesens årsmelding for 2013 tas til orientering.
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Teknikk- og naturutvalgets innstilling 040214:
1. Forslaget til plan for brannverntiltak godkjennes, og danner grunnlaget for arbeidet med
brannvern i Trøgstad kommune i 2014.
2. Trøgstad Brannvesens årsmelding for 2013 tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 110214:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstilligen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 110214:
1. Forslaget til plan for brannverntiltak godkjennes, og danner grunnlaget for arbeidet
med brannvern i Trøgstad kommune i 2014.
2. Trøgstad Brannvesens årsmelding for 2013 tas til orientering.
6/14
HØRING " BRANNSTUDIEN" FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING OG
RESSURSBRUK I BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune støtter brannstudien med den endring at man går videre med modell 2
der det tas tar mer regionale hensyn, og enheten dekker tilnærmet 50.000 innbyggere.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 040214:
Trøgstad kommune støtter brannstudien med den endring at man går videre med modell 2
der det tas tar mer regionale hensyn, og enheten dekker tilnærmet 50.000 innbyggere.
Kommunestyrets behandling 110214:
Følgende hadde ordet:
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstilligen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 110214:
Trøgstad kommune støtter brannstudien med den endring at man går videre med modell 2
der det tas tar mer regionale hensyn, og enheten dekker tilnærmet 50.000 innbyggere.
7/14
BOFELLESSKAP ÅSSIDEN 2 - EFFEKTIVISERING AV DRIFT OG VURDERING AV
NEDTRAPPING
Rådmannens innstilling:
AMU tar orienteringen til etterretning.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 040214:
AMU tar orienteringen til etterretning
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Livsløpsutvalgets innstilling 040214:
Orienteringen tas til etterretning
Formannskapets innstilling 060214:
Formannskapet tar saken til orientering.
Kommunestyrets behandling 110214:
Følgende hadde ordet:
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstilligen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 110214:
Kommunestyret tar saken til orientering.
8/14
SYKEFRAVÆR 2013
Rådmannens innstilling:
Rapport om sykefraværet i Trøgstad kommune for 2013 tas til orientering.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 040214:
Rapport om sykefraværet i Trøgstad kommune for 2013 tas til orientering.
Livsløpsutvalgets innstilling 040214:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 040214:
Rapport om sykefraværet i Trøgstad kommune for 2013 tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 110214:
Kommunestyret tok teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 110214:
Rapport om sykefraværet i Trøgstad kommune for 2013 tas til orientering.
9/14
MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2013
Rådmannens innstilling:
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2013 tas til orientering.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 040214:
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2013 tas til orientering.
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Livsløpsutvalgets innstilling 040214:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 040214:
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2013 tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 110214:
Følgende hadde ordet:
Trude J. Svenneby (Sp)
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 110214:
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2013 tas til orientering.
10/14
REFERATSAKER
Ordfører presiserte gjeldende rutine ved forfall. Forfall skal meldes Servicetorget som så
innkaller vararepresentant.
Rådmannen orienterte generelt om kommunens ansvar og myndighet i forhold til
hjemmeboende i omsorgsboliger.
11/14
INTERPELLASJON FRA TRØGSTAD ARBEIDERPARTI - RESERVASJONSRETT FOR
FASTLEGER MOT Å HENVISE TIL ABORT
Ordførers innstilling:
Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og mer
byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i
møte med primærhelsetjenesten.
Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor
om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom forslaget blir
vedtatt, vil kommunen ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere
seg mot å henvise til abort.
Trøgstad kommune formidler også kommunens syn i en egen høringsuttalelse til Helse- og
Omsorgsdepartementet.
Kommunestyrets behandling 110214:
Varaordfører Christian Granli ledet møtet.
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
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Ole André Myhrvold (ordfører)
Tormod Karlsen (Krf)
Marianne Larsen (H)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tormod Karlsen (Krf) la frem nytt forslag til vedtak. Da dette var en interpellasjon ble det
ikke votert over forslaget, men oppfordret om å ta det opp når Kommunestyret behandler
høringen i sitt marsmøte.
Kommunestyret tok ordførers innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble vedtatt mot to stemmer 1(Krf) og 1(Sp).
Kommunestyrets vedtak 110214:
Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og mer
byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i
møte med primærhelsetjenesten.
Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor
om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom forslaget blir
vedtatt, vil kommunen ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere
seg mot å henvise til abort.
Trøgstad kommune formidler også kommunens syn i en egen høringsuttalelse til Helse- og
Omsorgsdepartementet.
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