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36/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 13.05.2014
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra Kommunestyrets møte 13.05.2014 godkjennes.
Kommunestyrets behandling 100614:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
Protokoll fra Kommunestyrets møte 13.05.2014 godkjennes.
37/14
ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.993.626,64 avsettes som følger:
a) Kr 5.680.000,00 avsettes til fond for premieavvik
b) Kr 3.200.000,00 avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner
c) Kr 3.113.626,64 avsettes til reservefondet
Ungdomsrådets innstilling 020614:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
Eldrerådets vedtak 020614:
Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 020614:
Rådet tar saken til etterretning.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 030614:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.993.626,64 avsettes som følger:
a) Kr 5.680.000,00 avsettes til fond for premieavvik
b) Kr 3.200.000,00 avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner
c) Kr 3.113.626,64 avsettes til reservefondet
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.993.626,64 avsettes som følger:
a) Kr 5.680.000,00 avsettes til fond for premieavvik
b) Kr 3.200.000,00 avsettes til fond for sykehjemsplasser, herunder kjøp av plasser i
andre kommuner eller utvikling av egne. Administrasjonen bes komme tilbake til
kommunestyret for nærmere avklaring ved anvendelse av midlene.
c) Kr 100.000,00 avsettes til sikring av tunnel fra Stjerneplassen inn til A-fortet.
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d) Kr 100.000,00 avsettes primært til gang- og sykkelveiprosjekt langs rv 22 fra
Fortveien til Esso under forutsetning om medfinansiering og samarbeid med
Statens Vegvesen. Sekundært overføres midlene ved behov til gang- og
sykkelveiprosjekt fra Skjønhaug til Løkenveien.
e) Kr 2.013.626,64 avsettes til reservefondet.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 030614:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.993.626,64 avsettes som følger:
a) Kr 5.680.000,00 avsettes til fond for premieavvik
b) Kr 3.200.000,00 avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser, herunder kjøp av
plasser i andre kommuner eller utvikling av egne. Administrasjonen bes komme
tilbake til kommunestyret for nærmere avklaring ved anvendelse av midlene.
c) kr 1.000.000 brukes til forskuttering av gang- og sykkelveiprosjekt langs Rv 22
fra Festningsveien til Esso under forutsetning om samarbeid med Statens
Vegvesen. Sekundært overføres midlene ved behov til gang- og sykkelveiprosjekt
fra Skjønhaug til Løkenveien.
d) Kr 2.113.626,64 avsettes til reservefondet
Formannskapets innstilling 050614:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.993.626,64 avsettes som følger:
a) Kr 5.680.000,00 avsettes til fond for premieavvik
b) Kr 3.200.000,00 avsettes til fond for sykehjemsplasser, herunder kjøp av plasser i
andre kommuner eller utvikling av egne. Administrasjonen bes komme tilbake til
kommunestyret for nærmere avklaring ved anvendelse av midlene.
c) Kr 110.000 avsettes til sikring av tunnel fra Stjerneplassen inn til A-fortet og
istandsetting/sikring av rekkverk ved utkikkspunkt ved Pershytta.
d) Kr 1.000.000 avsettes primært til gang- og sykkelveiprosjekt langs rv 22 fra Fortveien
til Esso under forutsetning om medfinansiering og samarbeid med Statens Vegvesen.
Sekundært overføres midlene ved behov til gang- og sykkelveiprosjekt fra Skjønhaug
til Løkenveien.
e) Kr 2.003.626,64 avsettes til reservefondet.
Kommunestyrets behandling 100614:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Kommunestyret sluttet seg til ordførers merknad om at alle saker skal vurderes for miljø- og
klimabelastninger.
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt
(21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.993.626,64 avsettes som følger:
a) Kr 5.680.000,00 avsettes til fond for premieavvik
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b) Kr 3.200.000,00 avsettes til fond for sykehjemsplasser, herunder kjøp av plasser i
andre kommuner eller utvikling av egne. Administrasjonen bes komme tilbake til
kommunestyret for nærmere avklaring ved anvendelse av midlene.
c) Kr 110.000 avsettes til sikring av tunnel fra Stjerneplassen inn til A-fortet og
istandsetting/sikring av rekkverk ved utkikkspunkt ved Pershytta.
d) Kr 1.000.000 avsettes primært til gang- og sykkelveiprosjekt langs rv 22 fra
Fortveien til Esso under forutsetning om medfinansiering og samarbeid med
Statens Vegvesen. Sekundært overføres midlene ved behov til gang- og
sykkelveiprosjekt fra Skjønhaug til Løkenveien.
e) Kr 2.003.626,64 avsettes til reservefondet.
38/14
TERTIALRAPPORT 1 - 2014
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 – 2014 tas til etterretning.
Ungdomsrådets innstilling 020614:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
Eldrerådets vedtak 020614:
Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 020614:
Rådet tar tertialrapporten til etterretning.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 030614:
Tertialrapport 1 – 2014 tas til etterretning.
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
Tertialrapport 1 – 2014 tas til etterretning
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 030614:
Tertialrapport 1 – 2014 tas til etterretning.
Formannskapets innstilling 050614:
Tertialrapport 1 – 2014 tas til etterretning.
Kommunestyrets behandling 100614:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
Tertialrapport 1 – 2014 tas til etterretning.
39/14
KOMMUNAL GARANTI - ENØK/BRANNVERNTILTAK BÅSTAD KIRKE
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Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 600.000 som
Kirkelig fellesråd tar opp til ENØK- og brannverntiltak i Båstad kirke.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 600.000 med tillegg på 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 660.000.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet (1/20 pr. år) og opphører
etter 20 år med tillegg av inntil 2 år.
Formannskapets innstilling 050614:
1. Trøgstad kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 600.000 som
Kirkelig fellesråd tar opp til ENØK- og brannverntiltak i Båstad kirke.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 600.000 med tillegg på 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 660.000.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet (1/20 pr. år) og opphører
etter 20 år med tillegg av inntil 2 år.
Kommunestyrets behandling 100614:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
1. Trøgstad kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 600.000 som
Kirkelig fellesråd tar opp til ENØK- og brannverntiltak i Båstad kirke.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 600.000 med tillegg på 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 660.000.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet (1/20 pr. år) og opphører
etter 20 år med tillegg av inntil 2 år.

40/14
DEN DIGITALE TRØGSTADSKOLEN
Rådmannens innstilling:
Til finansiering av forprosjektet “Den digitale Trøgstadskolen” bevilges kr. 500.000 fra
reservefondet.
Ungdomsrådets innstilling 020614:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
Til finansiering av forprosjektet “Den digitale Trøgstadskolen” bevilges kr. 500.000 fra
reservefondet
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 030614:
Til finansiering av forprosjektet “Den digitale Trøgstadskolen” bevilges kr. 500.000 fra
reservefondet.

Side 7 av 17

Trøgstad kommune
Formannskapets innstilling 050614:
Til finansiering av forprosjektet “Den digitale Trøgstadskolen” bevilges kr. 500.000 fra
reservefondet.
Kommunestyrets behandling 100614:
Følgende hadde ordet:
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
Til finansiering av forprosjektet “Den digitale Trøgstadskolen” bevilges kr. 500.000 fra
reservefondet.
41/14
UTSKIFTING AV HEIS TRØGSTADHEIMEN
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen om så snart som mulig, innhente tilbud på utskifting av
den ødelagte heisen på Trøgstadheimen. Samtidig sendes søknad til Husbanken om
investeringsstøtte til prosjektet.
2. Det tas stilling til en kommunal bevilgning når svaret fra Husbanken foreligger.
Eldrerådets innstilling 020614:
Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 030614:
1. Kommunestyret ber rådmannen om så snart som mulig, innhente tilbud på utskifting av
den ødelagte heisen på Trøgstadheimen. Samtidig sendes søknad til Husbanken om
investeringsstøtte til prosjektet.
2. Det tas stilling til en kommunal bevilgning når svaret fra Husbanken foreligger.
Formannskapets innstilling 050614:
1. Kommunestyret ber rådmannen om så snart som mulig, innhente tilbud på utskifting av
den ødelagte heisen på Trøgstadheimen. Samtidig sendes søknad til Husbanken om
investeringsstøtte til prosjektet.
2. Kommunestyret ber administrasjonen igangsette arbeidet med utskiftning av heis oppad
begrenset til en kostnad på kr 1.000.000.
Kommunestyrets behandling 100614:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
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1. Kommunestyret ber rådmannen om så snart som mulig, innhente tilbud på utskifting av
den ødelagte heisen på Trøgstadheimen. Samtidig sendes søknad til Husbanken om
investeringsstøtte til prosjektet.
2. Kommunestyret ber administrasjonen igangsette arbeidet med utskiftning av heis oppad
begrenset til en kostnad på kr 1.000.000.

42/14
BRANNSIKRINGSTILTAK PÅ TRØGSTADHEIMEN
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering. Helsprinkling av bygningsmassen på
Trøgstadheimen innarbeides i årsbudsjett for 2015.
Eldrerådets innstilling 020614:
Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 030614:
Kommunestyret tar saken til orientering. Helsprinkling av bygningsmassen på
Trøgstadheimen innarbeides i årsbudsjett for 2015.
Formannskapets innstilling 050614:
Kommunestyret tar saken til orientering. Helsprinkling av bygningsmassen på
Trøgstadheimen innarbeides i årsbudsjett for 2015.
Kommunestyrets behandling 100614:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
Kommunestyret tar saken til orientering. Helsprinkling av bygningsmassen på
Trøgstadheimen innarbeides i årsbudsjett for 2015.

43/14
REVIDERT PLAN FOR INSTITUSJON, BOLIGER OG HJEMMEBASERTE TJENESTER
2014 - 2025
Rådmannens innstilling:
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Revidert plan for Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester- fremtidige
behov, legges til grunn for videre vurderinger av innsatsområder innenfor helse- og
omsorgssektoren.
Eldrerådets innstilling 020614:
Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 020614:
Rådet ser med beklagelse på de stadige utsettelser av byggestart av boliger for mennesker
med nedsatt funksjonsevne.
For øvrig støtter rådet rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
Revidert plan for Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester- fremtidige
behov, legges til grunn for videre vurderinger av innsatsområder innenfor helse- og
omsorgssektoren
Formannskapets innstilling 050614:
1. «Revidert plan for Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester – fremtidig behov»
legges til grunn for videre vurderinger av innsatsområder innenfor helse- og
omsorgssektoren.
2. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak som avklarer videre prosess for
boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne og heldøgnsomsorg i september.
Saken bør også være gjenstand for gjennomgang og drøfting på høstens
omsorgskonferanse.
Kommunestyrets behandling 100614:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Ann Kristin Sæther (H)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tormod Karlsen (Krf)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Anne Marie Lintho (Ap)
Christian Granli (H)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet følgende forslag til endringer i innstillingen:
1. «Revidert plan for Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester – fremtidig behov»
tas til orientering og legges til gr nn for videre v rderinger av innsatso r der innenfor
helse- og omsorgssektoren.
2. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak som avklarer videre prosess for
boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne og heldøgnsomsorg i septe ber.
aken bør ogs v re gjenstand for gjenno gang og drøfting p østens
omsorgskonferanse.
3. Til saken legges også ved avtalen med utbygger og innspill fra Husbanken.
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4. Bygging av de 12 vedtatte boligene for mennesker med nedsatt funksjonsevne
prioriteres.
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag til endring i tekst under punkt 6.1.
Arbeidsgruppens anbefalinger:
«Bygging av boliger for heldøgnsomsorg, privat finansiert». Privat finansiert tas ut av
setningen.
Kommunestyret tok Myhrers forslag til endringer i innstillingen opp til avstemming.
Det ble først stemt over forslag til endring i punkt 1.
Forslaget falt mot 8 stemmer, 3 H, 3 Frp, 1 Krf og 1 Ap.
Det ble deretter stemt over Myhrers forslag til nytt punkt 3.
Forslaget falt mot 7 stemmer, 3 H, 3 Frp og 1 Krf.
Det ble så stemt over Myhrers forslag til nytt punkt 4.
Forslaget falt mot 7 stemmer, 3 H, 3 Frp og 1 Ap.
Kommunestyret tok så Karlsens forslag til endring i teksten i punkt 6.1. Arbeidsgruppens
anbefalinger.
Forslaget falt mot 7 stemmer, 3 Frp, 3 H og 1 Krf.
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
1. «Revidert plan for Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester – fremtidig behov»
legges til grunn for videre vurderinger av innsatsområder innenfor helse- og
omsorgssektoren.
2. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak som avklarer videre prosess for
boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne og heldøgnsomsorg i september.
Saken bør også være gjenstand for gjennomgang og drøfting på høstens
omsorgskonferanse.

44/14
ENDRING LOKAL FORSKRIFT VANN- OG KLOAKK AVGIFT - 2. GANGS
BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
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Forslaget til endring av lokal forskrift for innkreving av vann- og avløpsgebyrer vedtas i
samsvar med høringsforslaget. Det foretas en oppdatering av forskriftens henvisning til
sentrale lover og forskrifter.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 030614:
Forslaget til endring av lokal forskrift for innkreving av vann- og avløpsgebyrer vedtas i
samsvar med høringsforslaget. Det foretas en oppdatering av forskriftens henvisning til
sentrale lover og forskrifter.
Kommunestyrets behandling 100614:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
Forslaget til endring av lokal forskrift for innkreving av vann- og avløpsgebyrer vedtas i
samsvar med høringsforslaget. Det foretas en oppdatering av forskriftens henvisning til
sentrale lover og forskrifter.

45/14
HØRING - RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune ser den nye rammeplanen som et viktig grunnlagsdokument og
verktøy for å løse kulturskolenes sammensatte samfunnsoppdrag som
opplæringsinstitusjon for kunstfag og som et lokalt ressurssenter. Samtidig kan den
bidra til å sikre bred rekruttering og mangfold i kulturskolens virksomhet.
2. Trøgstad kommune har følgende kommentarer til høringen:
a. Det må fremkomme tydelig at kulturskolen også er et skoleslag. Dette er med
på å tydeliggjøre kvalitetsfokuset.
b. Det må være tydeligere at i rollen som lokalt ressurssenter må kulturskolen ha
en egenverdi.
c. Den tredelte organiseringen er godt beskrevet og minner i stor grad om
dagens organisering. Fordypningsprogrammet er formulert slik at det skal gi
alle elever med særlig interesse og motivasjon mulighet for deltagelse i
fordypningsprogram. Dette kan medføre økonomiske utfordringer.
d. Det må presiseres i rammeplanen at det er skoleeiers ansvar å tilrettelegge for
samarbeid med barnehage og grunnskole, samt kunne tilby lokaler tilpasset
undervisningen.
Ungdomsrådets innstilling 020614:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
1 Trøgstad kommune ser den nye rammeplanen som et viktig grunnlagsdokument og
verktøy for å løse kulturskolenes sammensatte samfunnsoppdrag som
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opplæringsinstitusjon for kunstfag og som et lokalt ressurssenter. Samtidig kan den
bidra til å sikre bred rekruttering og mangfold i kulturskolens virksomhet.
Trøgstad kommune har følgende kommentarer til høringen:
a. Det må fremkomme tydelig at kulturskolen også er et skoleslag. Dette er med
på å tydeliggjøre kvalitetsfokuset.
b. Det må være tydeligere at i rollen som lokalt ressurssenter må kulturskolen ha
en egenverdi.
c. Den tredelte organiseringen er godt beskrevet og minner i stor grad om
dagens organisering. Fordypningsprogrammet er formulert slik at det skal gi
alle elever med særlig interesse og motivasjon mulighet for deltagelse i
fordypningsprogram. Dette kan medføre økonomiske utfordringer.
d. Det må presiseres i rammeplanen at det er skoleeiers ansvar å tilrettelegge for
samarbeid med barnehage og grunnskole, samt kunne tilby lokaler tilpasset
undervisningen.

Kommunestyrets behandling 100614:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
1. Trøgstad kommune ser den nye rammeplanen som et viktig grunnlagsdokument og
verktøy for å løse kulturskolenes sammensatte samfunnsoppdrag som
opplæringsinstitusjon for kunstfag og som et lokalt ressurssenter. Samtidig kan den
bidra til å sikre bred rekruttering og mangfold i kulturskolens virksomhet.
2. Trøgstad kommune har følgende kommentarer til høringen:
a. Det må fremkomme tydelig at kulturskolen også er et skoleslag. Dette er med
på å tydeliggjøre kvalitetsfokuset.
b. Det må være tydeligere at i rollen som lokalt ressurssenter må kulturskolen ha
en egenverdi.
c. Den tredelte organiseringen er godt beskrevet og minner i stor grad om
dagens organisering. Fordypningsprogrammet er formulert slik at det skal gi
alle elever med særlig interesse og motivasjon mulighet for deltagelse i
fordypningsprogram. Dette kan medføre økonomiske utfordringer.
d. Det må presiseres i rammeplanen at det er skoleeiers ansvar å tilrettelegge for
samarbeid med barnehage og grunnskole, samt kunne tilby lokaler tilpasset
undervisningen.

46/14
NY SKJØNHAUG SKOLE - BESLUTNINGSPUNKT 1
Rådmannens innstilling:
1. Skisse og kostnadsoverslag tas til orientering og rådmannen bes om å starte
arbeidene med forprosjekt og konkurransegrunnlag for nye Skjønhaug skole.

Side 13 av 17

Trøgstad kommune
2. Forprosjektet legges fram for kommunestyre i desember 2014 med intensjon om å
legge det ut på anbud nyåret 2015.
Ungdomsrådets innstilling 020614:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
1. Skisse og kostnadsforslag tas til orientering og rådmannen bes starte arbeidene med
forprosjekt og konkurransegrunnlag for nye Skjønhaug skole og utvidelse av
Trøgstad ungdomsskole inkludert ny hallflate, amfi og rehabilitert kultur- og
samfunnsdel.
2. Forprosjektet legges fram for kommunestyre i desember 2014 med intensjon om å
legge det ut på anbud nyåret 2015.
3. Tilstandsrapporten for «gamle» Skjønhaug skole (Norconsultrapporten) legges ved til
kommunestyrebehandlingen i desember 2014.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 030614:
1. Skisse og kostnadsoverslag tas til orientering og rådmannen bes om å starte arbeidene
med forprosjekt og konkurransegrunnlag for nye Skjønhaug skole.
2. Forprosjektet legges fram for kommunestyre i desember 2014 med intensjon om å legge
det ut på anbud nyåret 2015.
Formannskapets innstilling 050614:
1. Skisse og kostnadsoverslag tas til orientering og rådmannen bes om å starte arbeidene
med forprosjekt og konkurransegrunnlag for nye Skjønhaug skole og utvidelse av
Trøgstad ungdomsskole inkludert ny hallflate, amfi og rehabilitert kultur- og
samfunnsdel.
2. Forprosjektet legges fram for kommunestyret i desember 2014 med intensjon om å
legge det ut på anbud nyåret 2015.
Kommunestyrets behandling 100614:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Trude Svenneby (Sp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Christian Granli (H) fremmet følgende forslag til innstilling:
1.

kisse og kostnadsoverslag tas til orientering og r d annen bes o
starte arbeidene
med forprosjekt og konkurransegrunnlag for nye Skjønhaug skole.
2. Rådmannen bes om å starte arbeidene med forprosjekt og konkurransegrunnlag for en
rehabilitering av Skjønhaug Skole med nødvendig tilbygg.
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3. Forprosjektene legges fram for ko
nest ret i dese ber 0 for en avgjørelse p
vilket forprosjekt so
ed intensjon legges t p anb d n ret 0 5.
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet forslag om at følgende 4 tilleggspunkter til
Formannskapets innstilling:
3. Administrasjonen får i oppdrag å innhente tilbud på levering av varme fra
bioenergianlegg til ny Skjønhaug skole, Trøgstad Ungdomsskole og Trøgstadhallen.
4. Et biovarmeanlegg i tilknytning til ny Skjønhaug skole, Trøgstad Ungdomsskole og
Trøgstadhallen skal drives med flis som varmekilde.
5. Tilbud på levering av biovarme skal vurderes opp mot andre alternative
oppvarmingskilder.
6. Endelig valg av oppvarmingskilde skal foretas av kommunestyret.
Kommunestyret stemte over Granlis forslag til innstilling.
Innstillingen falt mot 6 stemmer, 3 H og 3 Frp.
Det ble så stemt over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble vedtatt mot 6 stemmer, 3 H og 3 Frp.
Ved en inkurie ble det ikke stemt over Grønliens forslag. Forslagene vil kunne fremmes på
nytt ved neste beslutningspunkt i Kommunestyret. Inntil da oversendes forslagene til
administrasjonen som vurderer mulighetene for, og hensiktsmessighetene av oppfølging i
det videre arbeidet med prosjektet.
Kommunestyrets vedtak 100614:
1. Skisse og kostnadsoverslag tas til orientering og rådmannen bes om å starte arbeidene
med forprosjekt og konkurransegrunnlag for nye Skjønhaug skole og utvidelse av
Trøgstad ungdomsskole inkludert ny hallflate, amfi og rehabilitert kultur- og
samfunnsdel.
2. Forprosjektet legges fram for kommunestyret i desember 2014 med intensjon om å
legge det ut på anbud nyåret 2015.
47/14
NY BÅSTAD BARNEHAGE - PROSESSAVKLARING
Rådmannens innstilling:
Konkurransegrunnlaget for ny Båstad barnehage kvalitetssikres og legges fram for
kommunestyret senest i desember 2014.

Formannskapets innstilling 050614:
1. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide for byggestart for ny Båstad barnehage
våren 2015 med sikte på åpning barnehagestart høsten 2016.
2. Konkurransegrunnlaget for ny Båstad barnehage kvalitetssikres og legges fram for
kommunestyret senest desember 2014.
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Ungdomsrådets innstilling 020614:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
1 Kommunestyret ber administrasjonen arbeide for byggestart for ny Båstad barnehage
våren 2015 med sikte på åpning barnehagestart høsten 2016.
2 Konkurransegrunnlaget for ny Båstad barnehage kvalitetssikres og legges fram for
kommunestyret senest desember 2014.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 030614:
1. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide for byggestart for ny Båstad barnehage
våren 2015 med sikte på åpning barnehagestart høsten 2016.
2. Konkurransegrunnlaget for ny Båstad barnehage kvalitetssikres og legges fram for
kommunestyret senest i desember 2014.
Formannskapets innstilling 050614:
1. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide for byggestart for ny Båstad barnehage
våren 2015 med sikte på åpning barnehagestart høsten 2016.
2. Konkurransegrunnlaget for ny Båstad barnehage kvalitetssikres og legges fram for
kommunestyret senest desember 2014.
Kommunestyrets behandling 100614:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap) fremmet rådmannens forslag til innstilling på nytt.
Kommunestyret stemte over Melvolds forslag. Forslaget falt mot 3 stemmer, 3 Ap.
Kommunestyret stemte så over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme, 1 Ap.
Kommunestyrets vedtak 100614:
1. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide for byggestart for ny Båstad barnehage
våren 2015 med sikte på åpning barnehagestart høsten 2016.
2. Konkurransegrunnlaget for ny Båstad barnehage kvalitetssikres og legges fram for
kommunestyret senest desember 2014.

48/14
REFERATSAKER
Følgende rapporter ble omdelt i møtet:
Årsrapport for 2013 – Skatteoppkreveren i Trøgstad kommune.
Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Trøgstad kommune.
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INTERPELASJON HILDE SØRBY HAAKAAS SENTERPARTI
Ordførers innstilling:
Saken oversendes administrasjonen.
Kommunestyrets behandling 100614:
Varaordfører Christian Granli ledet møtet.
Følgende hadde ordet:
Hilde Søby Haakaas (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Kommunestyret stemte over ordførerens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 100614:
Saken oversendes administrasjonen.
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