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51/14
GODKJENNNG AV PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 10.06.2014
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra Kommunestyrets møte 10.06.2014 godkjennes.
Kommunestyrets behandling 230914:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 230914:
Protokoll fra Kommunestyrets møte 10.06.2014 godkjennes.
52/14
FORSLAG TIL FORDELING 2014
Rådmannens innstilling:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2014:
Kr.
310.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
90.000,til sang og musikk
Kr.
40.000,til tradisjonell kultur og ungdomsarbeid
Kr.
50.000,til investeringsformål
2. Trøgstad Idrettsråd og Trøgstad Musikkråd fordeler midlene innen sine områder,
samt kulturavdelingens forslag til fordeling på område for annen/genrell kultur, som i
vedlagte forslag.
Ungdomsrådets innstilling 150914:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
For fordelingen “Ungdom og annen kultur” endres slik i fremtiden.
Ønsker økte midler til ungdomstiltak for å spisse søknader mer direkte mot ungdomstiltak.
Da dette vil gavne Trøgstadsamfunnet.
Livsløpsutvalgets innstilling 160914:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2014:
Kr.
310.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
90.000,til sang og musikk
Kr.
40.000,til tradisjonell kultur og ungdomsarbeid
Kr.
50.000,til investeringsformål
2. Trøgstad Idrettsråd og Trøgstad Musikkråd fordeler midlene innen sine områder,
samt kulturavdelingens forslag til fordeling på område for annen/generell kultur, som
i vedlagte forslag.
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Kommunestyrets behandling 230914:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 230914:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2014:
Kr.
310.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
90.000,til sang og musikk
Kr.
40.000,til tradisjonell kultur og ungdomsarbeid
Kr.
50.000,til investeringsformål
2. Trøgstad Idrettsråd og Trøgstad Musikkråd fordeler midlene innen sine områder,
samt kulturavdelingens forslag til fordeling på område for annen/generell kultur, som
i vedlagte forslag.

53/14
KOMMUNAL GARANTI - TRØGSTAD/BÅSTAD FOTBALLKLUBB
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune garanterer med simpel garanti for et kortsiktig lån på kr 820.000
som Trøgstad/Båstad fotballklubb tar opp for bygging av nytt klubbhus ved Trøgstad
stadion.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 820.000, og det forutsettes at mottatte
spillemidler til tiltaket fortløpende benyttes til nedbetaling av lånet.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører i sin helhet
31.12.16.
Ungdomsrådets innstilling 150914:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling 160914:
1. Trøgstad kommune garanterer med simpel garanti for et kortsiktig lån på kr 820.000
som Trøgstad/Båstad fotballklubb tar opp for bygging av nytt klubbhus ved Trøgstad
stadion.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 820.000, og det forutsettes at
mottatte spillemidler til tiltaket fortløpende benyttes til nedbetaling av lånet.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører i sin helhet
31.12.16.
Formannskapets innstilling 180914:
1. Trøgstad kommune garanterer med simpel garanti for et kortsiktig lån på kr 820.000
som Trøgstad/Båstad fotballklubb tar opp for bygging av nytt klubbhus ved Trøgstad
stadion.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 820.000, og det forutsettes at
mottatte spillemidler til tiltaket fortløpende benyttes til nedbetaling av lånet.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører i sin helhet
31.12.16.
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Kommunestyrets behandling 230914:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 230914:
1. Trøgstad kommune garanterer med simpel garanti for et kortsiktig lån på kr 820.000
som Trøgstad/Båstad fotballklubb tar opp for bygging av nytt klubbhus ved Trøgstad
stadion.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 820.000, og det forutsettes at
mottatte spillemidler til tiltaket fortløpende benyttes til nedbetaling av lånet.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører i sin helhet
31.12.16.

54/14
HØRING - SKOLEBRUKSPLAN FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE (DEL 2)
Rådmannens innstilling:
1. Skolebruksplan for Øsftold fylkeskommune 2015-2026 del 2, Høringsutkast juni 2014,
tas til orientering.
2. Framtidig tilbudsstruktur i Indre-Østfold-regionen må opprettholdes, og gjerne
styrkes.
3. Det bør legges til rette for et mest mulig helhetlig videregående skoleløp for elevene i
Indre-Østfold regionen.
Ungdomsrådets innstilling 150914:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling 160914:
1. Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2, Høringsutkast juni
2014, tas til orientering.
2. Framtidig tilbudsstruktur i Indre-Østfold-regionen må opprettholdes, og gjerne
styrkes.
3. Det bør legges til rette for et mest mulig helhetlig videregående skoleløp for
elevene i Indre-Østfold regionen.
Bussavganger fra Trøgstad må tilpasses skoletida ved Askim videregående skole
Kommunestyrets behandling 230914:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 230914:
1. Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2, Høringsutkast juni
2014, tas til orientering.
2. Framtidig tilbudsstruktur i Indre-Østfold-regionen må opprettholdes, og gjerne
styrkes.
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3. Det bør legges til rette for et mest mulig helhetlig videregående skoleløp for
elevene i Indre-Østfold regionen.
Bussavganger fra Trøgstad må tilpasses skoletida ved Askim videregående skole

55/14
GRAVSÅSVEIEN 1 OG 33 - GBNR 28/18 OG 28/23 - SALG AV TOMTER
Rådmannens innstilling:
1. Gbnr. 28/18 og gbnr. 28/23 i Gravsåsveien legges ut for salg og det gjennomføres åpen
budrunde.
2. Minstepris på settes til kr. 190 000,- pr. tomt. Omkostninger i forbindelse med salget
kommer i til kjøpesummen.
3. Eventuelle kjøpere forplikter seg til å bebygge tomten med bolig i samsvar med
reguleringsplan og kommunens standard kjøpekontrakt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 160914:
1. Gbnr. 28/18 og gbnr. 28/23 i Gravsåsveien legges ut for salg og det gjennomføres åpen
budrunde.
2. Minstepris settes til kr. 190 000,- pr. tomt. Omkostninger i forbindelse med salget
kommer i tillegg til kjøpesummen.
3. Eventuelle kjøpere forplikter seg til å bebygge tomten med bolig i samsvar med
reguleringsplan og kommunens standard kjøpekontrakt.
Formannskapets innstilling 180914:
1. Gbnr. 28/18 og gbnr. 28/23 i Gravsåsveien legges ut for salg og det gjennomføres åpen
budrunde.
2. Minstepris settes til kr. 190 000,- pr. tomt. Omkostninger i forbindelse med salget
kommer i tillegg til kjøpesummen.
3. Eventuelle kjøpere forplikter seg til å bebygge tomten med bolig i samsvar med
reguleringsplan og kommunens standard kjøpekontrakt.
Kommunestyrets behandling 230914:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 230914:
1. Gbnr. 28/18 og gbnr. 28/23 i Gravsåsveien legges ut for salg og det gjennomføres åpen
budrunde.
2. Minstepris settes til kr. 190 000,- pr. tomt. Omkostninger i forbindelse med salget
kommer i tillegg til kjøpesummen.
3. Eventuelle kjøpere forplikter seg til å bebygge tomten med bolig i samsvar med
reguleringsplan og kommunens standard kjøpekontrakt.
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56/14
FORSLAG TIL MODELL FELLES BRANNVESEN INDRE ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning
IKS, med oppstartdato 1. mai 2015.
2. Trøgstad kommune legger til grunn vedlagte forslag til budsjettrammer for Indre Østfold
Brann og Redning IKS, som fremkommer i prosjektrapporten.
3. Trøgstad kommune velger … ….og …….. som faste medlemmer i representantskapet for
Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som varamedlemmer velges henholdsvis … og … .
4. Trøgstad kommune ber valgkomiteen komme med innstilling om styresammensetning, til
behandling i representantskapsmøte 24. oktober.

Trøgstad kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med
representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef.
Ansettelsen skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 160914:
Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til Rådmannens innstilling.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 160914:
Saken utsettes til neste møterunde i påvente av ny informasjon fra ordførermøtet.
Formannskapets innstilling 180914:
Saken utsettes til neste møterunde i påvente av ny informasjon fra ordførermøtet.
Kommunestyrets behandling 230914:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 230914:
Saken utsettes til neste møterunde i påvente av ny informasjon fra ordførermøtet.

57/14
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - ENDELIG BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Mål nr 1 i kapittel 5 settes til «Ingen ulykker med drepte eller hardt skadde».
2. Mål 4 endres til: Gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter skal fremme god atferd
i trafikken.
3. Handlingsplanen gjennomgås med tanke på konkretisering og målbarhet ved første
rullering.
4. Teksten om NMK Trøgstad s. 18 endres til: NMK Trøgstad driver målrettet
trafikksikkerhetsarbeid blant egne medlemmer og ungdom i Trøgstad og Indre
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Østfold for øvrig. Forening har ambisjoner om å utvikle seg til å bli en betydelig aktør
innen trafikksikkerhetsarbeid.

Muligheter for trygg overgang og sikkerhetsutbedring av strekningen langs rv 22
mellom veien over Langsrudåsen og bussholdeplassen/veien til Øiestad tas opp med
vegvesenet.
Ungdomsrådets innstilling 150914:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.
Livsløpsutvalgets innstilling 160914:
1. Mål nr 1 i kapittel 5 settes til «Ingen ulykker med drepte eller hardt skadde».
2. Mål 4 endres til: Gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter skal fremme god atferd
i trafikken.
3. Handlingsplanen gjennomgås med tanke på konkretisering og målbarhet ved første
rullering.
4. Teksten om NMK Trøgstad s. 18 endres til: NMK Trøgstad driver målrettet
trafikksikkerhetsarbeid blant egne medlemmer og ungdom i Trøgstad og Indre
Østfold for øvrig. Forening har ambisjoner om å utvikle seg til å bli en betydelig aktør
innen trafikksikkerhetsarbeid.

Muligheter for trygg overgang og sikkerhetsutbedring av strekningen langs rv 22
mellom veien over Langsrudåsen og bussholdeplassen/veien til Øiestad tas opp med
vegvesenet.

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 160914:
1. Mål nr. 1 i kapittel 5 settes til «Ingen ulykker med drepte eller hardt skadde».
2. Mål 4 endres til: Gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter skal fremme god atferd
i trafikken.
3. Handlingsplanen gjennomgås med tanke på konkretisering og målbarhet ved første
rullering.
4. Teksten om NMK Trøgstad s. 18 endres til: NMK Trøgstad driver målrettet
trafikksikkerhetsarbeid blant egne medlemmer og ungdom i Trøgstad og Indre
Østfold for øvrig. Forening har ambisjoner om å utvikle seg til å bli en betydelig aktør
innen trafikksikkerhetsarbeid.
Muligheter for trygg overgang og sikkerhetsutbedring av strekningen langs rv 22 mellom
veien over Langsrudåsen og bussholdeplassen/veien til Øiestad tas opp med vegvesenet.
Kommunestyrets behandling 230914:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 230914:
1. Mål nr. 1 i kapittel 5 settes til «Ingen ulykker med drepte eller hardt skadde».
2. Mål 4 endres til: Gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter skal fremme god atferd
i trafikken.
3. Handlingsplanen gjennomgås med tanke på konkretisering og målbarhet ved første
rullering.
4. Teksten om NMK Trøgstad s. 18 endres til: NMK Trøgstad driver målrettet
trafikksikkerhetsarbeid blant egne medlemmer og ungdom i Trøgstad og Indre
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Østfold for øvrig. Forening har ambisjoner om å utvikle seg til å bli en betydelig aktør
innen trafikksikkerhetsarbeid.
Muligheter for trygg overgang og sikkerhetsutbedring av strekningen langs rv 22 mellom
veien over Langsrudåsen og bussholdeplassen/veien til Øiestad tas opp med vegvesenet.

58/14
HØRING - KULTURHISTORISK LANDSKAP AV NASJONAL INTERESSE
Rådmannens innstilling:
1. Område 6 Glomma gjennom Indre Østfold bør strekkes nordøstover til å innbefatte
søndre del av Øyeren med Sandstangen.
2. Monaryggen og tilliggende områder bør få status som kulturhistorisk landskap av
nasjonal interesse.
3. Det må framgå klart hvilke konsekvenser statusen som «Kulturhistorisk landskap av
nasjonal interesse» har for forvaltning av områdene.
Livsløpsutvalgets innstilling 160914:
1. Område 6 Glomma gjennom Indre Østfold bør strekkes nordøstover til å innbefatte
søndre del av Øyeren med Sandstangen.
2. Monaryggen og tilliggende områder bør få status som kulturhistorisk landskap av
nasjonal interesse.
3. Det må framgå klart hvilke konsekvenser statusen som «Kulturhistorisk landskap av
nasjonal interesse» har for forvaltning av områdene.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 160914:
Teknikk- og naturutvalget ber administrasjonen vurdere om området for leirraset i
Skjønhaug i 1967 er aktuelt å gi status som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse,
før kommunestyrets sluttbehandling av saken
Kommunestyrets behandling 230914:
Ole Marius Grønlien ba om å få vurdert sin habilitet. Kommunestyret fant Grønlien habil.
Følgende hadde ordet:
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Petter-Ole Kirkeby(Sp) fremmet følgende forslag til innstilling:
Punkt 2 i rådmannens innstilling strykes.
Nytt punkt: Det tidligere ravineområdet som raste ut under Nordbygrenda i 1967 bør
vurderes som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.
Kommunestyret tok Kirkebys forslag opp til avstemming.
Punkt 2 i rådmannens innstilling strykes. Falt mot 11 stemmer (6 Ap, 3H og 2 Sp).
Nytt punkt: Det tidligere ravineområdet som raste ut under Nordbygrenda i 1967 bør
vurderes som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Enstemmig vedtatt (21 st.).
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Kommunestyret tok innstillingen med vedtatte endringer opp til avstemming. Innstillingen
ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 230914:
1. Område 6 Glomma gjennom Indre Østfold bør strekkes nordøstover til å innbefatte
søndre del av Øyeren med Sandstangen.
2. Monaryggen og tilliggende områder bør få status som kulturhistorisk landskap av
nasjonal interesse.
3. Det tidligere ravineområdet som raste ut under Nordbygrenda i 1967 bør vurderes
som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.
4. Det må framgå klart hvilke konsekvenser statusen som «Kulturhistorisk landskap av
nasjonal interesse» har for forvaltning av områdene.
59/14
PROSESS- OG FRAMDRIFT
Ordførers innstilling:
1) Kommunestyret slutter seg til opplegg for Trøgstad kommunes arbeid med
kommunereform 2014-17.
2) Kommunestyret ønsker ikke at KS skal være involvert i prosessen. Kommunereformen er
regjeringens reform, og er dermed en sak mellom den enkelte kommune og sentrale
myndigheter.
Ungdomsrådets innstilling 150914:
Ungdomsrådet støtter ordførerens innstilling.
Formannskapets innstilling 180914:
1) Kommunestyret slutter seg til opplegg for Trøgstad kommunes arbeid med
kommunereform 2014-17 som beskrevet i saken. Det legges opp til en lokal prosess hvor
det drøftes og avklares hvordan vi best løser våre velferdsoppgaver og utvikler
lokalsamfunnet i framtida.
2) Det forutsettes at prosessen tilrettelegger for bred medvirkning fra innbyggerne. Frist for
dette forberedende arbeidet er juni 2015.
3) Det nedsettes en styringsgruppe bestående av formannskapets medlemmer + en
representant for Kristelig Folkeparti. Gruppa velger selv arbeidsutvalg på tre personer.
4) Kommunestyret ønsker ikke at KS skal være involvert i prosessen. Kommunereformen er
regjeringens reform, og er dermed en sak mellom den enkelte kommune og sentrale
myndigheter.
Kommunestyrets behandling 230914:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Ole Marius Grønlien ( Sp)
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Sissel Kreppen (Frp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 230914:
1. Kommunestyret slutter seg til opplegg for Trøgstad kommunes arbeid med
kommunereform 2014-17 som beskrevet i saken. Det legges opp til en lokal prosess
hvor det drøftes og avklares hvordan vi best løser våre velferdsoppgaver og utvikler
lokalsamfunnet i framtida.
2. Det forutsettes at prosessen tilrettelegger for bred medvirkning fra innbyggerne. Frist
for dette forberedende arbeidet er juni 2015.
3. Det nedsettes en styringsgruppe bestående av formannskapets medlemmer + en
representant for Kristelig Folkeparti. Gruppa velger selv arbeidsutvalg på tre
personer.
4. Kommunestyret ønsker ikke at KS skal være involvert i prosessen. Kommunereformen
er regjeringens reform, og er dermed en sak mellom den enkelte kommune og
sentrale myndigheter.
60/14
REFERATSAKER
Stian Myhre Eriksen (Ap) tok opp behovet for å få ryddet plass på politiker Ipaden.
Administrasjonen følger opp dette.
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