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61/14 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møtet 23.09.14 godkjennes.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
Protokoll fra møtet 23.09.14 godkjennes.

62/14 : FASTSETTELSE AV ANTALL VALGDAGER - VALG AV VALGSTYRE - 2015
Rådmannens innstilling:
1. Ved kommunestyrevalget- og fylkestingsvalget avholdes det i Trøgstad kommune valg over
to dager søndag 13. september og mandag 14. september 2015. Valget gjennomføres i
Kommunehuset på Skjønhaug for alle bygdas innbyggere.
2. Stemmetiden på valgdagene fastsettes slik:
Søndag 13. september 2015 kl. 14.00-18.00
Mandag 14. september 2015 kl. 10.00-20.00
3. Til valgstyret oppnevnes formannskapets medlemmer som faste representanter og
formannskapets varamedlemmer oppnevnes som valgstyrets varamedlemmer.
Valgstyrets leder og nestleder er som i formannskapet.
4. Valgstyret delegeres myndighet til å fatte alle nødvendige beslutninger knyttet til
avviklingen av kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015.
Formannskapets behandling 30.10.2014:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Formannsskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Formannskapets innstilling 30.10.2014:
1. Ved kommunestyrevalget- og fylkestingsvalget avholdes det i Trøgstad kommune valg over
to dager søndag 13. september og mandag 14. september 2015. Valget gjennomføres i
Kommunehuset på Skjønhaug for alle bygdas innbyggere.
2. Stemmetiden på valgdagene fastsettes slik:
Søndag 13. september 2015 kl. 14.00-18.00
Mandag 14. september 2015 kl. 10.00-20.00
3. Til valgstyret oppnevnes formannskapets medlemmer som faste representanter og
formannskapets varamedlemmer oppnevnes som valgstyrets varamedlemmer.
Valgstyrets leder og nestleder er som i formannskapet.
4. Valgstyret delegeres myndighet til å fatte alle nødvendige beslutninger knyttet til
avviklingen av kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
1. Ved kommunestyrevalget- og fylkestingsvalget avholdes det i Trøgstad kommune valg over
to dager søndag 13. september og mandag 14. september 2015. Valget gjennomføres i
Kommunehuset på Skjønhaug for alle bygdas innbyggere.
2. Stemmetiden på valgdagene fastsettes slik:
Søndag 13. september 2015 kl. 14.00-18.00
Mandag 14. september 2015 kl. 10.00-20.00
3. Til valgstyret oppnevnes formannskapets medlemmer som faste representanter og
formannskapets varamedlemmer oppnevnes som valgstyrets varamedlemmer.
Valgstyrets leder og nestleder er som i formannskapet.
4. Valgstyret delegeres myndighet til å fatte alle nødvendige beslutninger knyttet til
avviklingen av kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015.
63/14 : TERTIALRAPPORT 2 - 2014
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 2 – 2014 tas til etterretning.
Eldrerådets behandling 27.10.2014:
Kjell Grav var interessert å vite utviklingen av utbygging i Parkveien til bofellesskap til PO.
Virksomhetsleder informerer om at denne prosessen vil starte da det blir gjort vedtak om utbygging
av boliger til personer med behov for heldøgns omsorgstjenester.
Utover dette informerer virksomhetsleder om generell drift og utvikling innen PO.
Eldrerådets innstilling 27.10.2014:
Tertialrapport 2 – 2014 tas til etterretning.
Ungdomsrådets behandling 27.10.2014:
Følgende hadde ordet i saken Vegard Finnes, Mattis Minge.
Ungdomsrådets innstilling 27.10.2014:
Ungdomsrådet tar saken til orientering.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 27.10.2014:
Ingen forslag.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 27.10.2014:
Rådet tar tertialrapport 2 – 2014 til etterretning.
Livsløpsutvalgets behandling 28.10.2014:
Følgende hadde ordet:
Olav Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 28.10.2014:
Tertialrapport 2 – 2014 tas til etterretning.
Arbeidsmiljøutvalgets behandling 28.10.2014:
Ingen forslag.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 28.10.2014:
Tertialrapport 2 – 2014 tas til etterretning.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.10.2014:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Dag Arne Lier (virksomhetsleder)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.10.2014:
Tertialrapport 2 – 2014 tas til etterretning.
Formannskapets behandling 30.10.2014:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Sissel Kreppen (Frp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Formannskapets innstilling 30.10.2014:
Tertialrapport 2 – 2014 tas til etterretning.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Ordfører orienterte om at det i dokumentet står omtalt arbeidet med Gårds- og slektshistorie, rett
benevnelse er Slekts- og bosettingshistorie.
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
Tertialrapport 2 – 2014 tas til etterretning.

64/14 : HØRING - REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN
Rådmannens innstilling:
1. Utkastet til regional plan for vannforvaltning med tilhørende utkast til tiltaksprogram for
vannregion Glomma er et godt utgangspunkt for en helhetlig vannforvaltning med sikte på
å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Dokumentene beskriver rimelig godt
dagens utfordringer knyttet til påvirkningene i vannforekomstene. Utfordringene knyttet til
gjennomføring av nødvendige tiltak går derimot ikke klart nok frem og må tydeliggjøres.
2. Vannforvaltningen rommer flere målkonflikter som bør synliggjøres bedre og avklares i
forvaltningsplanen:
a. godt vannmiljø kontra økt matproduksjon
b. godt vannmiljø kontra vassdragsregulering
c. godt vannmiljø kontra industri og næring
d. godt vannmiljø kontra befolkningsvekst
3. Det bør vurderes om Hæra gjennom Trøgstad skal få status som «sterkt modifisert
vassdrag» og dertil hørende mindre strenge miljømål pga hydromorfologiske endringer
(rettinger, kanalisering og vannivåsenking) som er utført langs store deler av elva.
4. Trøgstads leirvassdrag i vannområde Glomma sør, bør vurderes for utsatt frist for
måloppnåelse på lik linje med leirvassdragene i vannområde Øyeren.
5. Trøgstad kommune vil påpeke at det er en del forutsetninger som må oppfylles for at det
skal være mulig å nå målene om god økologisk miljøtilstand i vannforekomstene. Dette
gjelder i første rekke økonomi, men også virkemidler/verktøy og avklaringer sektorene i
mellom. Det vil være helt avgjørende for å nå målene at oppfølgingen av
vannforvaltningsforskriften ledsages av økte økonomiske ressurser fra statlig hold.
6. Statlige bevilgninger til erosjons- og flomforebyggende tiltak i vassdragene må økes. Det
bør også avsettes egne bevilgninger til tiltak som skal gjennomføres ut fra miljøhensyn, da
slike tiltak i dag må konkurrere om tildelinger fra samme pott som tiltak som skal sikre
menneskeliv og store materielle verdier.
7. Overvannshåndtering må få økt fokus og det må tydeliggjøres hvilke sektorer som har
ansvar.
8. Det er behov for endringer i virkemidlene i landbruket og økt kompensasjon for ulempe for
å få iverksatt nødvendige landbrukstiltak, jfr listen under vurderinger.
9. Systemet og reglene rundt tilsyn med private anlegg for håndtering av avløp må forbedres.
10. Det bør vurderes statlig finansiering av kostbare tiltak i offentlig avløpsnett, for tiltak som
utløses av vannforskriften.
11. Det er behov for en betydelig økning i det statlige overvåkningsbidraget til vannområder
med stor landbrukspåvirkning, for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning etter prinsippet
om at ”forurenser betaler”.
12. Vannregionmyndigheten må arbeide for å forbedre metodikken for å vurdere miljømål i
leirpåvirkede vassdrag.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.10.2014:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.10.2014:
1. Utkastet til regional plan for vannforvaltning med tilhørende utkast til tiltaksprogram for
vannregion Glomma er et godt utgangspunkt for en helhetlig vannforvaltning med sikte på å
oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Dokumentene beskriver rimelig godt
dagens utfordringer knyttet til påvirkningene i vannforekomstene. Utfordringene knyttet til
gjennomføring av nødvendige tiltak går derimot ikke klart nok frem og må tydeliggjøres.
2. Vannforvaltningen rommer flere målkonflikter som bør synliggjøres bedre og avklares i
forvaltningsplanen:
a. godt vannmiljø kontra økt matproduksjon
b. godt vannmiljø kontra vassdragsregulering
c. godt vannmiljø kontra industri og næring
d. godt vannmiljø kontra befolkningsvekst
3. Det bør vurderes om Hæra gjennom Trøgstad skal få status som «sterkt modifisert vassdrag»
og dertil hørende mindre strenge miljømål pga hydromorfologiske endringer (rettinger,
kanalisering og vannivåsenking) som er utført langs store deler av elva.
4. Trøgstads leirvassdrag i vannområde Glomma sør, bør vurderes for utsatt frist for
måloppnåelse på lik linje med leirvassdragene i vannområde Øyeren.
5. Trøgstad kommune vil påpeke at det er en del forutsetninger som må oppfylles for at det skal
være mulig å nå målene om god økologisk miljøtilstand i vannforekomstene. Dette gjelder i
første rekke økonomi, men også virkemidler/verktøy og avklaringer sektorene i mellom. Det
vil være helt avgjørende for å nå målene at oppfølgingen av vannforvaltningsforskriften
ledsages av økte økonomiske ressurser fra statlig hold.
6. Statlige bevilgninger til erosjons- og flomforebyggende tiltak i vassdragene må økes. Det bør
også avsettes egne bevilgninger til tiltak som skal gjennomføres ut fra miljøhensyn, da slike
tiltak i dag må konkurrere om tildelinger fra samme pott som tiltak som skal sikre
menneskeliv og store materielle verdier.
7. Overvannshåndtering må få økt fokus og det må tydeliggjøres hvilke sektorer som har ansvar.
8. Det er behov for endringer i virkemidlene i landbruket og økt kompensasjon for ulempe for å
få iverksatt nødvendige landbrukstiltak, jfr listen under vurderinger.
9. Systemet og reglene rundt tilsyn med private anlegg for håndtering av avløp må forbedres.
10. Det bør vurderes statlig finansiering av kostbare tiltak i offentlig avløpsnett, for tiltak som
utløses av vannforskriften.
11. Det er behov for en betydelig økning i det statlige overvåkningsbidraget til vannområder med
stor landbrukspåvirkning, for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning etter prinsippet om at
”forurenser betaler”.
12. Vannregionmyndigheten må arbeide for å forbedre metodikken for å vurdere miljømål i
leirpåvirkede vassdrag.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
1. Utkastet til regional plan for vannforvaltning med tilhørende utkast til tiltaksprogram for
vannregion Glomma er et godt utgangspunkt for en helhetlig vannforvaltning med sikte på å
oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Dokumentene beskriver rimelig godt
dagens utfordringer knyttet til påvirkningene i vannforekomstene. Utfordringene knyttet til
gjennomføring av nødvendige tiltak går derimot ikke klart nok frem og må tydeliggjøres.
2. Vannforvaltningen rommer flere målkonflikter som bør synliggjøres bedre og avklares i
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forvaltningsplanen:
a. godt vannmiljø kontra økt matproduksjon
b. godt vannmiljø kontra vassdragsregulering
c. godt vannmiljø kontra industri og næring
d. godt vannmiljø kontra befolkningsvekst
Det bør vurderes om Hæra gjennom Trøgstad skal få status som «sterkt modifisert vassdrag»
og dertil hørende mindre strenge miljømål pga hydromorfologiske endringer (rettinger,
kanalisering og vannivåsenking) som er utført langs store deler av elva.
Trøgstads leirvassdrag i vannområde Glomma sør, bør vurderes for utsatt frist for
måloppnåelse på lik linje med leirvassdragene i vannområde Øyeren.
Trøgstad kommune vil påpeke at det er en del forutsetninger som må oppfylles for at det skal
være mulig å nå målene om god økologisk miljøtilstand i vannforekomstene. Dette gjelder i
første rekke økonomi, men også virkemidler/verktøy og avklaringer sektorene i mellom. Det
vil være helt avgjørende for å nå målene at oppfølgingen av vannforvaltningsforskriften
ledsages av økte økonomiske ressurser fra statlig hold.
Statlige bevilgninger til erosjons- og flomforebyggende tiltak i vassdragene må økes. Det bør
også avsettes egne bevilgninger til tiltak som skal gjennomføres ut fra miljøhensyn, da slike
tiltak i dag må konkurrere om tildelinger fra samme pott som tiltak som skal sikre
menneskeliv og store materielle verdier.
Overvannshåndtering må få økt fokus og det må tydeliggjøres hvilke sektorer som har ansvar.
Det er behov for endringer i virkemidlene i landbruket og økt kompensasjon for ulempe for å
få iverksatt nødvendige landbrukstiltak, jfr listen under vurderinger.
Systemet og reglene rundt tilsyn med private anlegg for håndtering av avløp må forbedres.
Det bør vurderes statlig finansiering av kostbare tiltak i offentlig avløpsnett, for tiltak som
utløses av vannforskriften.
Det er behov for en betydelig økning i det statlige overvåkningsbidraget til vannområder med
stor landbrukspåvirkning, for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning etter prinsippet om at
”forurenser betaler”.
Vannregionmyndigheten må arbeide for å forbedre metodikken for å vurdere miljømål i
leirpåvirkede vassdrag.

65/14 : NY SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommunestyre godkjenner forslaget til ny selskapsavtale for Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS vedtatt av representantskapet i IØKR IKS 14.11.13, sist korrigert 24.04.14,
under forutsetning av at motstridende forutsetninger i punktene 3.2 og 4.4 om “kan ta opp lån” og
“skal ikke ta opp lån” avklares før selskapsavtalen gjøres gjeldende.>

Formannskapets behandling 30.10.2014:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Formannskapets innstilling 30.10.2014:
Trøgstad kommunestyre godkjenner forslaget til ny selskapsavtale for Indre Østfold

Kommunerevisjon IKS vedtatt av representantskapet i IØKR IKS 14.11.13, sist korrigert 24.04.14,
under forutsetning av at motstridende forutsetninger i punktene 3.2 og 4.4 om “kan ta opp lån” og
“skal ikke ta opp lån” avklares før selskapsavtalen gjøres gjeldende.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
Trøgstad kommunestyre godkjenner forslaget til ny selskapsavtale for Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS vedtatt av representantskapet i IØKR IKS 14.11.13, sist korrigert 24.04.14,
under forutsetning av at motstridende forutsetninger i punktene 3.2 og 4.4 om “kan ta opp lån” og
“skal ikke ta opp lån” avklares før selskapsavtalen gjøres gjeldende.

66/14 : ORIENTERING OM PROSJEKT FOLKEHELSEKONSEKVENSVURDERINGER
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering
Eldrerådets behandling 27.10.2014:
Ingen forslag.
Eldrerådets innstilling 27.10.2014:
Saken tas til orientering
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 27.10.2014:
Ingen forslag
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 27.10.2014:
Rådet tar saken til orientering
Ungdomsrådets behandling 27.10.2014:
Følgende hadde ordet i saken: Vegard Finnes, Mattis Minge, Ole Andrè Myhrvold
Ungdomsrådets innstilling 27.10.2014:
Ungdomsrådet tar saken til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 28.10.2014:
Følgende hadde ordet til saken:
Anne Marie Lintho (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)
Livsløpsutvalgets innstilling 28.10.2014:
Saken tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.)
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
Saken tas til orientering

67/14 : VIDERE PROSESS FOR OMSORGSBOLIGER FOR PERSONER MED BEHOV FOR HELDØGNS
OMSORGSTJENESTER
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune fortsetter arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for
heldøgns omsorgstjenester og dagsenter som beskrevet i saken.
Eldrerådets behandling 27.10.2014:
Ingen forslag.
Eldrerådets innstilling 27.10.2014:
Trøgstad kommune fortsetter arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for
heldøgns omsorgstjenester og dagsenter som beskrevet i saken.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 27.10.2014:
Rådmannens forslag til vedtak falt (4 mot 4 stemmer).
Tilleggsforslag 1 falt (1 mot 3 stemmer).
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 27.10.2014:
Følgende forslag fikk flertall og er dermed Rådets vedtak (3 mot 1 stemme):
Trøgstad kommune tar opp igjen arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov
for heldøgns omsorgstjenester, inntil 12 boenheter for personer med nedsatt funksjonsevne i tråd
med Husbankens intensjoner og brukergruppens ønsker. Intensjonsavtalen med Konsept Pluss
avvikles.
Livsløpsutvalgets behandling 28.10.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Marianne Larsen (H), Rådmann, Hanne Therese Myhrer (Frp), Olav Bleie (Sp), Anne Marie Lintho (Ap),
Kari Nilsen (Ap)
Marianne Larsen (H) fremmet følgende forslag:
Trøgstad kommune tar opp igjen arbeidet med utvikling av inntil 12 omsorgsboliger på skolejordet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for heldøgns omsorgstjenester. Utbygging
skjer i tråd med husbankens intensjoner.
De andre brukergruppene som trenger ny heldøgns omsorgstjenester bør komme i et annet prosjekt.
Dagsenteret skal ikke være en del av byggeprosjektet, da det er viktig at beboerne ikke bor og jobber
på samme sted.
Hanne Therese Myhrer (Frp)fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til desember, da "Fremtidig behov for boliger med heldøgns omsorg" skal behandles i
den planlagte omsorgskonferansen i november.
Marianne Larsen (H) trakk sitt forslag.
Det ble først stemt over Hanne Therese Myhrers forslag som fikk 3 stemmer (Frp, H, 1 Ap) og falt mot
4 stemmer (1 Ap, 3 Sp)
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling som ble vedtatt med 4 stemmer ( 1 Ap, 3 Sp)mot
3 stemmer (Frp, H, 1 Ap)
Livsløpsutvalgets innstilling 28.10.2014:
Trøgstad kommune fortsetter arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for
heldøgns omsorgstjenester og dagsenter som beskrevet i saken.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.10.2014:
Ordet i saken:
Ann-Kristin Sæther (H)
Dag Arne Lier (virksomhetsleder)
Tormod Karlsen (Krf)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Ann Kristin Sæther (H) fremmet følgende forslag:
"Trøgstad kommune tar opp igjen arbeidet med utvikling av inntil 12 omsorgsboliger på Skolejordet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for heldøgns omsorgstjenester. Utbygging
skjer i tråd med husbankens intensjoner.
De andre gruppene som trenger ny heldøgns omsorgstjenester bør komme i et annet prosjekt.
Dagsenteret skal ikke være en del av byggeprosjektet."
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag:
"Rådmannens innstilling tas til orientering."
Ved avstemningen ble det først stemt over Ann-Kristin Sæthers forslag som fikk 2 stemmer (H+Krf)
og falt
Det ble deretter stemt over Grønliens forslag som ble vedtatt med 5 stemmer (Ap + Sp + Frp).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.10.2014:
Rådmannens innstilling tas til orientering.
Formannskapets behandling 30.10.2014:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Sissel Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)

Ole André Myhrvold (ordfører)
Anne Marie Lintho (Ap)
Christian Granli fremmet følgende forslag til nytt vedtak:
Trøgstad kommune tar opp igjen arbeidet med utvikling av inntil 12 omsorgsboliger på skolejordet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for heldøgns omsorgstjenester. Utbygging
skjer i tråd med husbankens intensjoner.
De andre bruker gruppene som trenger ny heldøgns omsorgstjenester bør komme i et annet
prosjekt.
Dagsentret skal ikke være en del av byggeprosjektet, da det er viktig at beboerne ikke bor og jobber
på samme sted.
Formannskapet stemte først over Granlis forslag til vedtak.
Forslaget falt mot en stemme (H).
Formannskapet stemte så over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble vedtatt med seks stemmer (2 Ap, 3 Sp og 1 Frp).
Formannskapets innstilling 30.10.2014:
Trøgstad kommune fortsetter arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for
heldøgns omsorgstjenester og dagsenter som beskrevet i saken.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Christian Granli (H)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Trude Johanne Svenneby (Sp)
Sissel Iren Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Anne Marie Lintho (Ap)
Ann Kristin Sæther (H)
Tormod Karlsen (Krf)
Roar Skansen (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Hvis det prosjektet som endelig ønskes gjennomført skal kunne behandles positivt i Husbanken må
det også ha bred oppslutning i kommunestyret.
2. På den planlagte omsorgskonferansen den 12. november skal en ytterligere søke å belyse flere av
prosjektets sider og konsekvenser både for beboere, naboskap og for kommunens økonomiske
handlingsrom. Brukerrepresentantene inviteres til å fremlegge sitt syn.
3. Kommunestyret i desember 2014 avklarer om prosjektet skal videreføres eller stoppes.
Ole Marius Grønlien fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Saken utsettes. Saken fremmes igjen etter avholdt omsorgskonferanse.

2. Omsorgskonferansen skal:
- Belyse i hvilken grad foreliggende prosjekt for bygging av omsorgsboliger for personer med behov
for heldøgns omsorgstjenester tilfredsstiller Husbankens krav til slike boliger.
- Erfaringer fra tilsvarende prosjekter for eksempel i Skedsmo, Askim og Marker.
- Vedlegget "Framdriftsplan" til intensjonsavtalen med Konsept Pluss.
- Påløpt kostnadsforbruk hos Konsept Pluss.
- Presentasjon av Konsept Pluss.
- Innspill fra aktuelle brukergrupper.
Til utsettelsessaken hadde følgende ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Trude Johanne Svenneby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Kommunestyret stemte over Ole Marius Grønliens forslag til utsettelsesvedtak.
Forslaget falt mot 5 stemmer (1 H, 3 Frp og 1 Sp).
Christian Granli fremmet følgende forslag til vedtak:
Trøgstad kommune tar opp igjen arbeidet med utvikling av inntil 12 omsorgsboliger på Skolejordet
for mennesker med nedsatt funksjons evne som har behov for heldøgns omsoegstjenester.
Utbygging skjer i tråd med Husbankens intensjoner.
De andre bruker gruppene som trenger ny heldøgns omsorgstjenester bør komme i et annet
prosjekt.
Dagsenter skal ikke være en del av byggeprosjektet, da det er viktig at beboerne ikke bor og jobber
på samme sted.
Anne Marie Lintho fremmet følgende forslag til vedtak:
Trøgstad kommune tar opp igjen arbeidet med utvikling av omsorgsboligere for personer med behov
for heldøgns omsorgstjenester med inntil 12 boenheter for personer med nedsatt funkjsonsevne i
tråd med Husbankens intensjoner og brukergruppas ønsker.
Kommunestyret tok deretter Anne Marie Lintho sitt forslag opp til avstemming.
Forslaget falt mot 2 stemmer (1 Ap og 1 Krf).
Kommunestyret stemte så over Christian Granli sitt forslag.
Forslaget falt mot 4 stemmer (3 H og 1 Krf).
Kommunestyret tok ordføreres forslag til vedtak opp til avstemming.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
1. Hvis det prosjektet som endelig ønskes gjennomført skal kunne behandles positivt i Husbanken må
det også ha bred oppslutning i kommunestyret.
2. På den planlagte omsorgskonferansen den 12. november skal en ytterligere søke å belyse flere av
prosjektets sider og konsekvenser både for beboere, naboskap og for kommunens økonomiske
handlingsrom. Brukerrepresentantene inviteres til å fremlegge sitt syn.
3. Kommunestyret i desember 2014 avklarer om prosjektet skal videreføres eller stoppes.

69/14 : PRINSIPPVURDERING OM BRUK AV MOMSAVTALER - ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN OG
JUSTERINGSMODELLEN
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen gis mandat til å fremforhandle utbyggingsavtaler, hvor momsavtaler basert på
anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen inngår.
2. Kommunens kostnader til å administrere ordningene skal dekkes av utbygger.
3. Alle momsavtaler skal endelig godkjennes av kommunestyret.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.10.2014:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.10.2014:
1. Rådmannen gis mandat til å fremforhandle utbyggingsavtaler, hvor momsavtaler basert på
anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen inngår.
2. Kommunens kostnader til å administrere ordningene skal dekkes av utbygger.
3. Alle momsavtaler skal endelig godkjennes av kommunestyret.
Formannskapets behandling 30.10.2014:
Formannskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st.)
Formannskapets innstilling 30.10.2014:
1. Rådmannen gis mandat til å fremforhandle utbyggingsavtaler, hvor momsavtaler basert på
anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen inngår.
2. Kommunens kostnader til å administrere ordningene skal dekkes av utbygger.
3. Alle momsavtaler skal endelig godkjennes av kommunestyret.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
1. Rådmannen gis mandat til å fremforhandle utbyggingsavtaler, hvor momsavtaler basert på
anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen inngår.
2. Kommunens kostnader til å administrere ordningene skal dekkes av utbygger.
3. Alle momsavtaler skal endelig godkjennes av kommunestyret.

68/14 : PRINSIPPVEDTAK OM BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER - 2. GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gjør Trøgstad kommune følgende prinsippvedtak om
utbyggingsavtaler:
Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Trøgstad kommune, jf. plan og bygningsloven § 17-2
1. Geografisk avgrensning:
Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler skal gjelde hele kommunen.

2. Aktuelle kommunale dokumenter:
Følgende kommunale dokumenter kan gi føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i
forhold til utbygging av kommunale tjenester, skolekapasitet og infrastrukturtiltak som hovedveier,
hovedanlegg vann og avløp, energi og grøntstruktur:
· Kommuneplanens arealdel
· Kommunedelplaner
· Reguleringsplaner
· Økonomiplaner
· Kommunale tekniske standarder til infrastruktur
3. Forutsetninger om avtaleinngåelse:
- Teknisk og annen nødvendig infrastruktur:
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser forutsetter bygging, oppgradering eller
tilpasning av offentlig infrastruktur. Slik nødvendig infrastruktur kan blant annet være veier, turveier,
gang- og sykkelstier, grøntarealer, lekeplasser, vann og avløpsledninger, kummer, skilting, belysning,
støyskjerming og kabelanlegg for el, fjernvarme, tele, data og tv. Utbyggingsavtale kan også
inneholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet.
- Boligsosiale tiltak:
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet
boliger i området, største og minste boligstørrelse og bygningers utforming. Det samme gjelder der
kommunen skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene.
4. Hovedprinsipper for fordeling av kostnader av teknisk og annen nødvendig infrastruktur:
- Innenfor avgrenset utbyggingsområde:
·
·
·

Utbygger dekker alle planleggings- og utbyggingskostnader av teknisk og annen nødvendig
infrastruktur
Infrastrukturen skal opparbeides til den enhver tid gjeldende kommunale standard eller i
henhold til krav gitt av den respektive etat.
Utbygger dekker grunnerverv til alle anlegg som skal overtas av kommunen eller andre

offentlige
organer,
eiendomsoverdragelse.

dette

inkluderer

omkostninger

i

forbindelse

med

- Utenfor avgrenset utbyggingsområde:
·

Kostnadene til ekstern infrastruktur vil fordeles ut fra hvor stor andel av tiltaket den
aktuelle utbyggingssaken har i det overordnede tiltaket.

5. Gjennomføring av utbyggingsavtaler:
· Kommunestyret delegerer myndighet til Rådmannen til å fremforhandle utbyggingsavtaler.
· Utbyggingsavtale kan inngås med en enkelt grunneier eller utbygger eller et grunneier/utbyggersamarbeid.
· Det utarbeides standardavtale som utgangspunkt for forhandlingene.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.10.2014:
Ordet i saken:
Hans G. Raknerud (saksbehandler) foreslo at lovhenvisningen i rådmannens innstilling første setning
korrigeres til § 17-2.
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens endrede innstillling enstemmig tiltrådt 7 st.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.10.2014:
I medhold av plan- og bygningsloven § 17-2 gjør Trøgstad kommune følgende prinsippvedtak om
utbyggingsavtaler:
Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Trøgstad kommune, jf. plan og bygningsloven § 17-2

1. Geografisk avgrensning:
Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler skal gjelde hele kommunen.

2. Aktuelle kommunale dokumenter:
Følgende kommunale dokumenter kan gi føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i
forhold til utbygging av kommunale tjenester, skolekapasitet og infrastrukturtiltak som hovedveier,
hovedanlegg vann og avløp, energi og grøntstruktur:
· Kommuneplanens arealdel
· Kommunedelplaner
· Reguleringsplaner
· Økonomiplaner
· Kommunale tekniske standarder til infrastruktur
3. Forutsetninger om avtaleinngåelse:
- Teknisk og annen nødvendig infrastruktur:
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser forutsetter bygging, oppgradering eller
tilpasning av offentlig infrastruktur. Slik nødvendig infrastruktur kan blant annet være veier, turveier,

gang- og sykkelstier, grøntarealer, lekeplasser, vann og avløpsledninger, kummer, skilting, belysning,
støyskjerming og kabelanlegg for el, fjernvarme, tele, data og tv. Utbyggingsavtale kan også
inneholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet.
- Boligsosiale tiltak:
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet
boliger i området, største og minste boligstørrelse og bygningers utforming. Det samme gjelder der
kommunen skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene.
4. Hovedprinsipper for fordeling av kostnader av teknisk og annen nødvendig infrastruktur:
- Innenfor avgrenset utbyggingsområde:
·
·
·

Utbygger dekker alle planleggings- og utbyggingskostnader av teknisk og annen nødvendig
infrastruktur
Infrastrukturen skal opparbeides til den enhver tid gjeldende kommunale standard eller i
henhold til krav gitt av den respektive etat.
Utbygger dekker grunnerverv til alle anlegg som skal overtas av kommunen eller andre
offentlige organer, dette inkluderer omkostninger i forbindelse med
eiendomsoverdragelse.

- Utenfor avgrenset utbyggingsområde:
·

Kostnadene til ekstern infrastruktur vil fordeles ut fra hvor stor andel av tiltaket den
aktuelle utbyggingssaken har i det overordnede tiltaket.

5. Gjennomføring av utbyggingsavtaler:
· Kommunestyret delegerer myndighet til Rådmannen til å fremforhandle utbyggingsavtaler.
· Utbyggingsavtale kan inngås med en enkelt grunneier eller utbygger eller et grunneier/utbyggersamarbeid.
· Det utarbeides standardavtale som utgangspunkt for forhandlingene.
Formannskapets behandling 30.10.2014:
Formannskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st).
Formannskapets innstilling 30.10.2014:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gjør Trøgstad kommune følgende prinsippvedtak om
utbyggingsavtaler:
Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Trøgstad kommune, jf. plan og bygningsloven § 17-2
1. Geografisk avgrensning:
Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler skal gjelde hele kommunen.

2. Aktuelle kommunale dokumenter:
Følgende kommunale dokumenter kan gi føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i
forhold til utbygging av kommunale tjenester, skolekapasitet og infrastrukturtiltak som hovedveier,

hovedanlegg vann og avløp, energi og grøntstruktur:
· Kommuneplanens arealdel
· Kommunedelplaner
· Reguleringsplaner
· Økonomiplaner
· Kommunale tekniske standarder til infrastruktur
3.Forutsetninger om avtaleinngåelse:
- Teknisk og annen nødvendig infrastruktur:
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser forutsetter bygging, oppgradering eller
tilpasning av offentlig infrastruktur. Slik nødvendig infrastruktur kan blant annet være veier, turveier,
gang- og sykkelstier, grøntarealer, lekeplasser, vann og avløpsledninger, kummer, skilting, belysning,
støyskjerming og kabelanlegg for el, fjernvarme, tele, data og tv. Utbyggingsavtale kan også
inneholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet.
- Boligsosiale tiltak:
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet
boliger i området, største og minste boligstørrelse og bygningers utforming. Det samme gjelder der
kommunen skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene.
4. Hovedprinsipper for fordeling av kostnader av teknisk og annen nødvendig infrastruktur:
- Innenfor avgrenset utbyggingsområde:
·
·
·

Utbygger dekker alle planleggings- og utbyggingskostnader av teknisk og annen nødvendig
infrastruktur
Infrastrukturen skal opparbeides til den enhver tid gjeldende kommunale standard eller i
henhold til krav gitt av den respektive etat.
Utbygger dekker grunnerverv til alle anlegg som skal overtas av kommunen eller andre
offentlige organer, dette inkluderer omkostninger i forbindelse med
eiendomsoverdragelse.

- Utenfor avgrenset utbyggingsområde:
·

Kostnadene til ekstern infrastruktur vil fordeles ut fra hvor stor andel av tiltaket den
aktuelle utbyggingssaken har i det overordnede tiltaket.

5. Gjennomføring av utbyggingsavtaler:
· Kommunestyret delegerer myndighet til Rådmannen til å fremforhandle utbyggingsavtaler.
· Utbyggingsavtale kan inngås med en enkelt grunneier eller utbygger eller et grunneier/utbyggersamarbeid.
· Det utarbeides standardavtale som utgangspunkt for forhandlingene.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gjør Trøgstad kommune følgende prinsippvedtak om
utbyggingsavtaler:
Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Trøgstad kommune, jf. plan og bygningsloven § 17-2
1. Geografisk avgrensning:
Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler skal gjelde hele kommunen.
2. Aktuelle kommunale dokumenter:
Følgende kommunale dokumenter kan gi føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i
forhold til utbygging av kommunale tjenester, skolekapasitet og infrastrukturtiltak som hovedveier,
hovedanlegg vann og avløp, energi og grøntstruktur:
·
·
·
·
·

Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplaner
Reguleringsplaner
Økonomiplaner
Kommunale tekniske standarder til infrastruktur

3.Forutsetninger om avtaleinngåelse:
- Teknisk og annen nødvendig infrastruktur:
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser forutsetter bygging, oppgradering eller
tilpasning av offentlig infrastruktur. Slik nødvendig infrastruktur kan blant annet være veier, turveier,
gang- og sykkelstier, grøntarealer, lekeplasser, vann og avløpsledninger, kummer, skilting, belysning,
støyskjerming og kabelanlegg for el, fjernvarme, tele, data og tv. Utbyggingsavtale kan også
inneholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet.
- Boligsosiale tiltak:
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet
boliger i området, største og minste boligstørrelse og bygningers utforming. Det samme gjelder der
kommunen skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene.
4. Hovedprinsipper for fordeling av kostnader av teknisk og annen nødvendig infrastruktur:
- Innenfor avgrenset utbyggingsområde:
·
·
·

Utbygger dekker alle planleggings- og utbyggingskostnader av teknisk og annen nødvendig
infrastruktur
Infrastrukturen skal opparbeides til den enhver tid gjeldende kommunale standard eller i
henhold til krav gitt av den respektive etat.
Utbygger dekker grunnerverv til alle anlegg som skal overtas av kommunen eller andre
offentlige organer, dette inkluderer omkostninger i forbindelse med

eiendomsoverdragelse.
- Utenfor avgrenset utbyggingsområde:
·

Kostnadene til ekstern infrastruktur vil fordeles ut fra hvor stor andel av tiltaket den
aktuelle utbyggingssaken har i det overordnede tiltaket.

5.Gjennomføring av utbyggingsavtaler:
· Kommunestyret delegerer myndighet til Rådmannen til å fremforhandle utbyggingsavtaler.
· Utbyggingsavtale kan inngås med en enkelt grunneier eller utbygger eller et grunneier/utbyggersamarbeid.
· Det utarbeides standardavtale som utgangspunkt for forhandlingene.

70/14 : RULLERING ANLEGGSLISTE 2014
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2015/2016 som vist
nedenfor.
Ungdomsrådets behandling 27.10.2014:
Følgende hadde ordet i saken: Vegard Finnes, Trygve Skaug
Ungdomsrådets innstilling 27.10.2014:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2015/2016 som vist
nedenfor.
Livsløpsutvalgets behandling 28.10.2014:
Følgende hadde ordet til saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp), Bjørn Ekeberg (Sp),
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7)
Livsløpsutvalgets innstilling 28.10.2014:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2015/2016 som vist
nedenfor.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Følgende hadde ordet:
Ann Kristin Sæther (H)
Tor Melvold (Ap)
Kommunestyret stemte over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2015/2016 som vist

nedenfor:
Ordinære anlegg:
1. Klubbhus / Flerbrukshus ved Trøgstad kunstgressbane v/ Trø/Båfotballklubb
2. Arena for kultur og idrett. Samarbeid mellom Kultur, Musikkrådet og Idrettsrådet
(Foreligger et eget innspill fra HK Trøgstad 97)
3. Idrettshall, ifm nytt skolebygg.
4. Orienteringskart: Nytegning og revidering – Festningsåsen/Risermarka,
Skjønhaug/Trøgstad Fort v/ O-laget PAN
5. Digitalisering og synfaring av orienteringskart – Gaupeknatten og Stinjulen/Foksen v/
Båstad I.L. Orientering
6. Garasje og ENØK tiltak Båstad Kunstis v/ Båstad I.L. Skøyter
7. Flerbrukshall/Takoverbygg over deler av skøytebanen i Båstad (tunnelløsning) v/
Båstad I.L. Skøyter
8. Ny trap-bane (skytebane for hagleskytterne) på Båstad skytterbane v/Trøgstad JFF
Nærmiljøanlegg:
- Skatebane (trinn 1) på Skjønhaug, Trøgstad Ungdomsråd / Trøgstad kommune
- Rehabilitering av rulleskøytebane og påbygg til en skatebane (trinn 2) ved Båstad
Kunstisbane, Båstad I.L. Skøyter og Trøgstad kommune
- Sandbaneanlegg –en flerbruksbane for sandvolleyball og beachhåndball v / Trøgstad
Kommune
- Trøgstadstien – Videreføring av skilting og utarbeidelse av brosjyre med kart

71/14 : TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TRØGSTAD KOMMUNE 2013-2014
Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 tas til orientering.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 27.10.2014:
Ingen forslag.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 27.10.2014:
Rådet tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 til orientering.
Ungdomsrådets behandling 27.10.2014:
Følgende hadde ordet i saken: Vegard Finnes, Mattis Minge, Nora Frøshaug, Ole Andrè Myhrvold.
Ungdomsrådets innstilling 27.10.2014:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 tas til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 28.10.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Anne Marie Lintho (Ap), Olav Bleie (Sp),

Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7)
Livsløpsutvalgets innstilling 28.10.2014:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 tas til orientering
Arbeidsmiljøutvalgets behandling 28.10.2014:
Ingen forslag.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 28.10.2014:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp till avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 tas til orientering.

72/14 : VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSPROSJEKTET KLIMA ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og energi
mellom kommunene, Fylkesmannen og fylkeskommunen i Østfold. Et forpliktende samarbeid
er avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold kan oppnås.
2. Trøgstad kommune skal bidra med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr 20000
pluss kr 1,5 per innbygger, som utgjør ca kr 28.000 kr for Trøgstad kommune.
3. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner vedtar deltagelse i Klima Østfold.
Livsløpsutvalgets behandling 28.10.2014:
Følgende hadde ordet:
Olav Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7)
Livsløpsutvalgets innstilling 28.10.2014:
1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og energi
mellom kommunene, Fylkesmannen og fylkeskommunen i Østfold. Et forpliktende samarbeid
er avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold kan oppnås.
2. Trøgstad kommune skal bidra med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr 20000
pluss kr 1,5 per innbygger, som utgjør ca kr 28.000 kr for Trøgstad kommune.
3. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner vedtar deltagelse i Klima Østfold.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.10.2014:
Ordet i saken:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.10.2014:
1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og energi
mellom kommunene, Fylkesmannen og fylkeskommunen i Østfold. Et forpliktende samarbeid
er avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold kan oppnås.
2. Trøgstad kommune skal bidra med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr 20000
pluss kr 1,5 per innbygger, som utgjør ca kr 28.000 kr for Trøgstad kommune.
3. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner vedtar deltagelse i Klima Østfold.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og energi
mellom kommunene, Fylkesmannen og fylkeskommunen i Østfold. Et forpliktende samarbeid
er avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold kan oppnås.
2. Trøgstad kommune skal bidra med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr 20000
pluss kr 1,5 per innbygger, som utgjør ca kr 28.000 kr for Trøgstad kommune.
3. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner vedtar deltagelse i Klima Østfold.

73/14 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Ingen referatsaker.
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
Ingen referatsaker

74/14 : REGULERINGSPLAN FOR HENNINGSMOEN ØST NÆRINGSOMRÅDE - 1. GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret fastsetter, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1, forslag til planprogram for
Henningsmoen Øst næringsområde. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet med
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for nytt næringsområde på Henningsmoen gbnr.
15/1.
Reguleringen forutsettes utarbeidet som privat detaljregulering hvor Feste Grenland as, på vegne av
Ole Henningsmoen, utarbeider et planforslag som fremmes for kommunal behandling, jf. reglene i
plan- og bygningslovens §§ 12-10-12.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.10.2014:
Ordet i saken:
Ole M. Grønlien (Sp)
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.10.2014:
Kommunestyret fastsetter, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1, forslag til planprogram for
Henningsmoen Øst næringsområde. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet med
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for nytt næringsområde på Henningsmoen gbnr.
15/1.
Reguleringen forutsettes utarbeidet som privat detaljregulering hvor Feste Grenland as, på vegne av
Ole Henningsmoen, utarbeider et planforslag som fremmes for kommunal behandling, jf. reglene i
plan- og bygningslovens §§ 12-10, 11 og 12.
Kommunestyrets behandling 04.11.2014:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 04.11.2014:
Kommunestyret fastsetter, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1, forslag til planprogram for
Henningsmoen Øst næringsområde. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet med
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for nytt næringsområde på Henningsmoen gbnr.
15/1.
Reguleringen forutsettes utarbeidet som privat detaljregulering hvor Feste Grenland as, på vegne av
Ole Henningsmoen, utarbeider et planforslag som fremmes for kommunal behandling, jf. reglene i
plan- og bygningslovens §§ 12-10-12.

