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Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
75/14

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møtet 041114 godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Kommunestyret - 04.11.2014

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 153,
HIST - ESA
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Utvalg

Type

Dato

54/14

Formannskapet

PS

11.12.2014
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Budsjettjusteringer 2014
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Budsjettjusteringene pr. november 2014 godkjennes slik de framkommer av vedlagte saksframlegg.

Saksopplysninger:
Det nærmer seg regnskapsavslutningen for 2014. I forkant av regnskapsavslutningen er det behov for
at kommunestyret vedtar en del budsjettjusteringer.
Investeringsregnskapet kan i henhold til økonomi- og regnskapsforskriftene avsluttes med et overeller underskudd. Administrasjonen har av den grunn valgt å ikke budsjettjustere enkelte mindre
avvik i investeringsregnskapet for 2014.
Det vises for øvrig til kommentarene nedenfor.
---- ---- ---- | ---- ---- ---A: INVESTERINGSBUDSJETTET - sentrale budsjettjusteringer som foreslås gjennomført:
BODAF / Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede planla innkjøp av bil i 2013. Den nye bilen
Dag-senter ble levert først våren 2014, og kjøpet skal finansieres ved bruk av fondsmidlene
som ble avsatt til formålet i 2013.
Adm.
Prosjektstilling knyttet til bygging av ny barnehage i Båstad, ny skole på Skjønhaug
tekniske inkl. rombehov for Trøgstad ungdomsskole og arena for idrett og kultur er
tjenester budsjettert under administrasjon tekniske tjenester, mens lønnsutgiftene er ført
under ansvarsstedene 71530 – Skoler og 71540 - Barnehager. Virksomhet teknikk
og næring har solgt en eldre varebil, som det ikke lenger er behov for etter innkjøp
av ny vaktbil.
Bygg /
Arbeidet med digitalt planarkiv har kommet lenger enn forutsatt, og det vil
reguler-ing dermed påløpe kr 50.000 mer enn opprinnelig budsjettert for 2014.

Komm.
skoger

Kommunestyret har tidligere gjort vedtak om salg av kommunale skoger. Salgene
er nå gjennomført, og inntektene er i sin helhet tilført tomtefondet.

Komm.
veier

Det har påløpt utgifter til omlegging av utkjøring mellom Lunderveien i Båstad og
riksvei 22. Det har videre påløpt utgifter til utskifting av gatelys på Åsland.
Utgiftene foreslås finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond.

Friområder Det er i budsjettet avsatt midler til utbedring av lysløype på Havnås. Det har i
ettertid vist seg at lysløypa på Havnås ikke eies av Trøgstad kommune, men av
Havnås Vel. Prosjektet vil dermed ikke kunne gjennomføres ved låneopptak, siden
kommunen i henhold til kommunelovens § 50 bare har anledning til å ta opp lån
for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget
bruk.
Komm. Det ble i budsjettet for 2014 vedtatt at foreslått rehabilitering av 2 leiligheter og
utleieinngangsparti i Hølandsveien 11 skulle utsettes og vurderes i forbindelse med
boliger utarbeidelse av vedlikeholdsplan. Etter nærmere vurdering foreslås det at bygget
selges, og at salgssummen benyttes til delfinansiering av kommunale
boliger/flyktningboliger i 2015.
Adm-bygg Planlagt rehabilitering av Skjøndal er utsatt, og vil først bli gjennomført i 2015.
Skoler og Det var planlagt brukt 1 mill. kroner til prosjektering av ny barnehage i Båstad og
barnehager ny barneskole på Skjønhaug inkl. rombehov for ungdomsskolen og arena for idrett
og kultur. Den 10.06.14 vedtok kommunestyret at kommunen selv skulle utarbeide
forprosjektet; det var ikke planlagt. Det har derfor påløpt utgifter til
konsulentbistand og arkitekter i forbindelse med de to prosjektene. Det ble i 2013
bevilget midler til tak og ventilasjonsanlegg på Båstad skole, og i 2014 avsatt
midler til universell tilpasning på samme skole. Prosjektene sluttføres i 2014, og
det vil samlet sett påløpe noe mer utgifter enn planlagt. Merutgiftene til
prosjektene ved Båstad skole finansieres delvis av ubrukte lånemidler fra 2013.
Resterende midler må tilføres gjennom bruk av fond. I tillegg vil det være
nødvendig å foreta lån fra ubundne investeringsfond til kommunale
utbyggingsprosjekter for å dekke merutgiftene ved prosjektering av ny barnehage,
skolebygg og arena for idrett og kultur. Det er da lagt til grunn at prosjektene
videreføres i 2015, og at deler av nytt låneopptak til samme formål benyttes til
tilbakebetaling til fondet.
Bygg idrett Innkjøp av nødaggregat til Trøgstadhallen er utsatt, da det er nødvendig med
og kultur nærmere utredning av behovet før anskaffelsen gjennomføres. Arbeidene med
ventilasjon i svømmehall, garderober og bibliotek vil først bli gjennomført i 2015,
men det har påløpt noe utgifter til planlegging av prosjektet.
Bygninger Planlagt bygging av lokaler for dagsenter, personalbase og hjemmebaserte
helse og tjenester er utsatt til 2015. Det har kun påløpt utgifter til grunnundersøkelser og
omsorg planarbeid inneværende år. Kommunestyret vedtok i K-sak 41/14 at det skal
igangsettes arbeid med å skifte ut en heis på Trøgstadheimen bo- og servicesenter
innenfor en kostnadsramme på 1 mill. kroner. Det er innarbeidet kr 800.000 til
formålet, og prosjektet foreslås finansiert ved lån fra ubundne investeringsfond til
kommunale utbyggingsprosjekter. Tiltaket vil utløse tilskudd fra Husbanken, et
tilskudd som i sin helhet bør benyttes til tilbakebetaling til fondet. Kommunestyret
har videre gjort vedtak om at det skal gjennomføres branntekniske tiltak og
sprinkling av Trøgstadheimen bo- og servicesenter, og at arbeidene skal tas inn i
årsbudsjettet for 2015. Det vil imidlertid påløpe kr 100.000 til planlegging
inneværende år, som foreslås finansiert gjennom lån fra fond. Utbedringen er

planlagt finansiert av låneopptak og tilskudd, og det foreslås at beløpet som
forskutteres inneværende år tilbakebetales til fondet når låneopptaket for 2015 er
gjennomført. Kommunen har mottatt erstatning etter brannen i Hølandsveien 22.
Erstatningsoppgjøret er nå sluttført, og midlene er overført til bundet
investeringsfond øremerket lokaler for dagsenter og fellesarealer.
Gravs-åsen Inntekter fra tomtesalg foreslås tilført tomtefondet.
boligfelt
Div. eldre Inntekter fra salg av tomter foreslås tilført tomtefondet. Det er vedtatt at
boligfelt kommunen skal løse inn festetomter i Festningsåsen. Det vil i tillegg til
kjøpesummen på 7 mill. kroner påløpe kr 30.000 til administrative kostnader i
Opplysningsvesenets fond og kr 175.000 i dokumentavgift til staten. Kjøpet var
opprinnelig planlagt finansiert ved låneopptak. Siden ca. 80 % av berørte huseiere
ønsker å kjøpe sine tomter foreslås det at kjøpet midlertidig finansieres ved lån fra
ubundne investeringsfond (utviklingsfondet), og at inntektene fra tomtesalg
løpende tilbakebetales til fondet. Det forventes at netto utgift ved kjøpet vil være
kjent i løpet av 2015, og det foreslås da at restbeløpet innarbeides i årsbudsjettet,
lånes opp og tilbakebetales til fondet. Festeavgiftene for de usolgte tomtene vil
kunne bidra til dekning av renter og avdrag på lånet.
Kirkeby- Inntekter fra tomtesalg foreslås tilført tomtefondet.
åsen
boligfelt
VARområdet

Finans

Prosjektet knyttet til etablering av vannledning mellom Eidsberg og Trøgstad er
fortsatt ikke igangsatt, men det har påløpt noe utgifter knyttet til
reservevannsløsning i samarbeid med Askim og Eidsberg. Det har ennå ikke
kommet på plass noen avtale for overføringsledning til Eidsberg kommune for
rensing av kloakken der, men avtalene er klare og saken vil bli lagt fram for politisk
behandling i desember 2014. Samtidig har det påløpt noe ekstra utgifter knyttet til
øvrige VAR-prosjekter (rehabilitering av ledninger, kummer, kraner og vann, avløp,
overvann i Festningsåsen). Merutgiftene ved disse prosjektene dekkes av ubrukte
lånemidler. Virksomhet teknikk og næring har kjøpt inn ny vaktbil til brannvesenet
og teknisk vakt. En andel av utgiften ved bilkjøpet er utgiftsført innenfor VARområdet.
Budsjettet er justert i samsvar med bruk av lån og ekstra avdrag på Startlån. Det er
også korrigert for at kommunens egenkapitalinnskudd i KLP blir noe høyere enn
budsjettert. Sistnevnte påvirker også driftsbudsjettet med tilsvarende beløp.
---- ---- ---- | ---- ---- ----

B: DRIFTSBUDSJETTET - sentrale budsjettjusteringer som foreslås gjennomført:
Politisk
Trøgstad ungdomsråd har kr 20.000 til disposisjon i budsjett 2014. Midlene er ikke
styring / valg benyttet, og ønskes avsatt til fond for senere bruk. Det har påløpt utgifter til
opplæring i forbindelse med neste års valgavvikling.
Felles
Utgiftene til skoleskyss har økt etter inngåelse av nye rammeavtaler. Kommunen
skoleressurser har noe reduserte utgifter til gjesteelever i andre kommuner. Budsjett til
pedagogisk-psykologisk tjeneste og Mortenstua skole er flyttet til art 138000 for å
samsvare med ny regnskapsføring. Kommunen har økte utgifter til

Felles
barnehageressurser

voksenopplæring som mer enn dekkes opp gjennom økt refusjon fra staten.
Kommunen har hatt noe lavere utgifter til barn med nedsatt funksjonsevne i
barnehagene, og bruk av skjønnsmidler til barnehage foreslås redusert tilsvarende.
Samtidig vil kommunen få økte utgifter til betaling for barn som går i private
barnehager i andre kommuner.

IKT

Det er benyttet noe mindre til kjøp av IKT-utstyr enn budsjettert, og planlagt bruk
av fond nedjusteres tilsvarende.

Kjøp fra IKS

Pleie og omsorg har utgifter på kr 2.939 pr. døgn ved bruk av plasser for
utskrivningsklare pasienter på Helsehuset. Et beløp tilsvarende 80 brukerdøgn
overføres til kap. 67100 – Sykehjemmet.
Kommunen har inngått tjenesteytingsavtaler med Kirkelig Fellesråd innenfor
områdene regnskap, lønn, fakturering og snøbrøyting av plasser. Sistnevnte har
ikke vært budsjettert, og kommer med en tilsvarende inntekt på kap. 71300
Kommunale veier. Tilskudd til andre trossamfunn har økt betydelig som følge av
noe høyere satser og flere medlemmer.
Havnås sfo mottok i 2011 en gevinst på kr 100.000 i returkartonglotteriet.
Gevinsten ble avsatt til fond for senere bruk. Deler av midlene er benyttet til
innkjøp inneværende år.

Kirkelig
Fellesråd

Havnås
sfo
Skjønhaug
skole

Skjønhaug skole har lærere som gjennomfører etter- og videreutdanning skoleåret
2013/14, og er tilført midler fra fond til dekning av ekstra vikarutgifter.

Trøgstad
Trøgstad ungdomsskole er tilført midler fra fond for å dekke opp vikarutgifter i
ungdomsskole forbindelse med etter- og videreutdanning av lærere.
Helse

Administrasjon helse har mottatt lønnstilskudd fra staten. Tilskuddet blir løpende
avsatt til disposisjonsfond for senere bruk. Midlene er i 2014 benyttet til merkantil
ressurs og lønnsrefusjon for fagleder på helsestasjon, og det er ført bruk av fondet
for å dekke disse utgiftene.
Pleie og
For å lette arbeidet for de ansatte, har det vært behov for å kjøpe inn flere
omsorg
pasientløftere ved Trøgstadheimen bo- og servicesenter. Det ble bevilget midler til
dette i 2013, men innkjøpene ble først foretatt i år. Det foreslås derfor at
virksomheten kompenseres for utgiften. Virksomheten har utgifter på kr 2.939 pr.
døgn ved bruk av plasser for utskrivningsklare pasienter på Helsehuset. Et beløp
tilsvarende 80 brukerdøgn overføres fra kap. 22000 – Kjøp fra IKS.
Administrasjon Det har påløpt utgifter til festeavgifter uten at disse har vært budsjettert. Dette er
teknikk og en følge av den pågående saken med Opplysningsvesenets fond om kjøp av
næring
festegrunn. Samtidig har kommunen mottatt inntekter fra festerne som delvis
dekker merutgiftene. Det har kommet lovpålegg om radonmåling i kommunale
bygg, og det foreslås at virksomhet teknikk og næring kompenseres for utgiften.
Brannvern / Det gis noe kompensasjon til brannvesenet som følge av mange utrykninger og
branntjeneste uforutsette hendelser gjennom året. Det har påløpt noe utgifter til utredning av
felles brannvesen i Indre Østfold, uten at utgiften har vært budsjettert.
Kommunale
veier

Det har påløpt utgifter til asfaltering, utskifting av gatelys og vedlikehold av
kommunale veier. Utgiftene skal dekkes av fond til asfalt, gatelys og
veivedlikehold.

Sentrumsutvikling

Det har påløpt noe utgifter i forbindelse med opparbeidelse av lekeplassen ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter. Utgiftene dekkes av fondsmidler avsatt til
formålet.

Kommunale
bygg

Virksomheten har hatt utgifter til vedlikehold av kommunale utleieboliger og bygg,
som skal dekkes av ekstra midler avsatt til vedlikehold. Det er også gjennomført
ulike brannverntiltak. Utgiftene skal dekkes av ekstra midler avsatt til vedlikehold.
Erstatningen etter brannen i Hølandsveien 22 er overført til investering og avsatt
til bundet investeringsfond.
Trøgstad Fort Det er satt opp rekkverk ved «stjerneplassen», som skal dekkes av avsatt
bevilgning til utbedringer på Trøgstad Fort.
Skatt og
Kommunens inntekter fra eiendomsskatten er for 2014 kr 6.000 høyere enn
rammetilskudd budsjettert. Merinntekten avsettes til fond for inntekter fra eiendomsskatt, hvorav
1,4 mill. kroner skal gå til ekstra vedlikehold. Kommunen vil få en svikt i
skatteinntektene for 2014, og skatteanslaget er nedjustert med kr 1.050.000.
Statstilskudd Etter endring av satsene vil kommunen få økte inntekter fra integreringstilskudd.
flyktninger Merinntektene foreslås avsatt til flyktningfondet for senere bruk. Planlagt bruk av
flyktningfondet foreslås nedjustert med et tilsvarende beløp for å ha midler i
reserve til å dekke framtidige utgifter ved mottak av flyktninger. Spesielt med
tanke på kommunens egenandel ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
Finans
Avdragsutgiftene er redusert som følge av at flere investeringsprosjekter ikke er
gjennomført som planlagt. Ny bankavtale og størrelsen på kommunens innskudd
medfører økte renteinntekter. Utbytte fra Trøgstad Elverk for 2013 blir utbetalt i
2014, og gir en merinntekt på kr 166.000. Samtidig ligger utbyttet fra Alfred Berg
Kapitalforvaltning an til å bli kr 80.000 lavere enn det som er lagt til grunn i
budsjettet. Det er videre korrigert for endring i renteinntekter og
-utgifter knyttet til Startlån.
PensjonsKommunen skal for 2014 inntektsføre kr 568.000 fra fond til dekning av 1/10 av
kostnader
premieavviket som oppsto i 2013. Pensjonskostnadene til KLP er i saken justert
med tilsvarende beløp, selv om vi foreløpig ikke kjenner resultatet av den endelige
pensjonsberegningen for 2014.
TilleggsKommunens behov for bruk av avsatt lønnsreserve er lavere enn budsjettert.
bevilgning / Budsjettet er sammen med reservert tilleggsbevilgning nedjustert for å skape
lønnsbalanse i budsjettjusteringssaken.
avsetning
Overføring
investering

Egenkapitaltilskuddet til KLP er kr 60.000 høyere enn budsjettert for 2014, og det
er gjort en tilsvarende økning i overføringen fra drift til investering.

De nødvendige budsjettmessige korrigeringene som foreslås er listet opp egen tabell som følger
saken i eget vedlegg.
Vurdering:
Budsjettjusteringene som er foreslått demmer opp for en del større og mindre avvik mellom budsjett
og regnskap. Det er foreslått bruk av fond og lån fra egne investeringsfond for å dekke oppståtte
avvik og nye tiltak innenfor investering. I driftsbudsjettet er det fortsatt til dels store merutgifter
innenfor enkelte virksomheter. Samtidig melder andre virksomheter om et forbruk som er lavere enn
budsjettert. Samlet sett forventes det at kommunen også for 2014 vil levere et regnskap med et
positivt resultat, men likevel med et betydelig mindre overskudd enn de to foregående årene.

Vedlegg:
Budsjettjustering desember 2014

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 151

14/999

Utvalg

Type

Dato

30/14

Ungdomsrådet

PS

17.11.2014

20/14

Eldrerådet

PS

17.11.2014

18/14

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

17.11.2014

33/14

Arbeidsmiljøutvalget

PS

18.11.2014

48/14

Livsløpsutvalget

PS

18.11.2014

75/14

Teknikk- og naturutvalget

PS

18.11.2014

51/14

Formannskapet

PS

27.11.2014

77/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Budsjettdokumentet 2015
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi og handlingsplan 2015 – 2018’ og ‘Årsbudsjett 2015’ vedtas slik det
foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2015’, kapittel 2.

Det vises til ‘Budsjettdokumentet 2015’ som følger saken som vedlegg, og gebyrregulativ for Teknikk
og næring som følger saken i eget vedlegg.

Vedlegg:
BudsjettDOK_2015_Rådmannens forslag
TN Forslag gebyrregulativ 2015

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Haakaas

FE - 613

14/1136

Salg av kommunale boliger Hølandsveien 11 og Åsliveien 5A - 2015
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

80/14

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.12.2014

55/14

Formannskapet

PS

11.12.2014

78/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Rådmannens innstilling:
Administrasjonen starter arbeidet med salg av Hølandsveien 11 og Åsliveien 5 A, og ombygging av
Kirkeng 18 C og Skoleveien 5 A og B.

Bakgrunn:
I budsjettdokumentet 2014 står det at Teknikk og næring skal vurdere salg av boliger og spesielt
Hølandsveien 11. Dette skal ses opp mot vedlikeholdsplan som er utarbeidet.
Saksutredning:
Som eiendomsforvalter må Trøgstad kommune kontinuerlig vurdere sine boliger.
Vi har i dag 14 kommunale leiligheter i tillegg til 62 omsorgsboliger og 9 andelsleiligheter i borettslag.
Av disse har vi noen som er store med kjeller og garasje. Rådmannen ønsker å bygge om noen av
disse boligene.
Boligene det her er snakk om er:
Kirkeng 18 c – bygges om fra 1 til 2 leiligheter. Hvorav leilighet i hovedplan får 2 soverom, mens
kjellerleilighet får 1 soverom. Garasjen går inn som boareal i kjellerleilighet. Dette er
kostnadsberegnet til ca. kr. 1 mill.
Skoleveien 5 A og B – bygges også om slik beskrevet over. Kostnadsberegnet til kr. 2 mill.
Vurdering:
Som nevnt i saksutredningen har vi flere store boliger. Dette er uhensiktsmessig i forhold til
behovene Trøgstad kommune har. De fleste som bor i boligene bruker ikke kjelleren som boareal og
de trenger heller ikke garasje. Trøgstad kommune har flere bofellesskap som byr på utfordringer. Ved
å bygge om de nevnte boligene kan disse bofelleskapene reduseres. I eiendomsoversikten som er
utarbeidet i forbindelse med vedlikeholdsplanen er det stipulert et vedlikeholdsbehov for
Hølandsveien 11 til kr. 2,4 mill. I denne vurderingen er det prosjektert for ombygging fra 2 til 3
leiligheter og totalrenovering av huset. Dette er revurdert etter en gjennomgang av den totale

boligmassen. Rådmannen finner det mer hensiktsmessig å selge Hølandsveien 11. Midlene fra dette
salget delfinansierer ombygging av overnevnte 3 boliger.
I 2001 ble flykningboligene i Åsliveien 5 A og B ferdigstilt. Disse blir i dag ikke brukt som
flyktningebolig. Det er flere grunner til at dette ikke brukes til formålet, men noe av grunnen kan nok
bero på busstilbudet. Rådmannens forslag er å selge Åsliveien 5 A, og bruke midlene fra salget til å
delfinansiere omtalte ombygging. Dette med bakgrunn i at denne pr. dd ikke er utleid. Åsliveien 5 B
er pr. dd utleid. En ny vurdering av 5B må gjøres når nåværende leietager flytter ut.
Ved å gjøre disse ombygningene økes inntektene, men vi øker ikke arealene å vedlikeholde. Vi har i
dag 14 leiligheter, ved en eventuell ombygging og salg reduserer vi antallet til 13 stk. Det er slik
rådmann ser det nok til å dekke dagens behov for boliger. Dette må vurderes kontinuerlig i
forbindelse med bosetting av flykninger. Vi må påregne og investere i egnede boliger på Skjønhaug
når behovet kommer.

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Haakaas

FE - 611,
TI - &46,
HIST - ESA
- 12/184

14/828

Utvalg

Type

Dato

81/14

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.12.2014

56/14

Formannskapet

PS

11.12.2014

79/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Vedlikeholdsplan for bygninger 2015 - 2018
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonene søkes oppfylt ved kommunens kontinuerlige
vedlikeholdsarbeid og gjennom relevante budsjettprosesser.

I budsjettdokumentet 2014 har Teknikk og næring en prioritert utviklingsoppgave å lage en
vedlikeholdsplan for de kommunale bygningene. I samme dokument er det også avsatt 1,4 mill. fra
eiendomsskatt på vedlikeholdsfond som skal brukes til vedlikehold av kommunale bygg. Dette i
tillegg til «vedlikeholdsmillionen» utgjør 2,4 mill. til vedlikehold av bygninger.
Saksutredning:
Kommunale bygninger trenger i stor grad vedlikehold, og det er behov for omfattende tiltak, som
utskifting av vinduer, rehabilitering av fyringsanlegg, ventilasjonsanlegg og brannvarslingsanlegg.
Tiltak som etterisolering og energistyring vil også være påkrevd for å redusere energibruken. Det har
lenge vært et behov for en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygninger for å få en oversikt over
vedlikeholdsbehovet på disse. I denne planen er ikke Trøgstadsenteret, Skjønhaug skole, Båstad
barnehage vurdert. Deler av Trøgstad u- skole er også utelatt fra denne planen på grunn av
prosjektet med ombygging i forbindelse med ny skole. Disse prosjektene er ikke avklart ennå, og kan
vanskelig vurderes i planen nå. Byggene utgjør betydelig del av bygningsmassen til Trøgstad
kommune og vil påvirke vedlikeholdsplanen i stor grad hvis bygningene skal vurderes.
Vedlikeholdsplanen er for perioden 2015 - 2018. I arbeidet med planen er det laget en
eiendomsoversikt med kostnadsberegninger av vedlikehold i et 30 års perspektiv.
Eiendomsoversikten er grunnlag for tiltaksplanen i perioden.
Oversikten omfatter 3 skoler, 2 bygninger for SFO, 2 barnehager, Trøgstadheimen, Trøgstadhallen og
garasje til idrettsanlegg, 62 trygdeboliger, 14 kommunale leiligheter, 9 borettslagsleiligheter,

Kommunehuset, Skjøndal, høydebasseng og Offisersmesse Fortet.
Noen av tiltakene i eiendomsoversikten står også på investeringsbudsjettet: Sprinkling og
branntekniske tiltak Trøgstadheimen, utbedringer høydebasseng, utbedringer Skjøndal, ventilasjon
svømmehall/bibliotek.
Disse tiltakene utgjør 8,2 mill. av strakstiltakene i eiendomsoversikten.
Vurdering:
Vedlikeholdsbehovene er store på de kommunale bygningene og noen tiltak kan ikke vente.
Varmtvannsberedere Båstad skole må byttes, ny inngangstrapp Havnås skole og oppgradering av
garderober og klasserom, oppgradering av leiligheter i Heimlia, maling og utbedring av fasade
Heimen, lakk av gulv Hallen og sikring av rekkverk på tribune. Dette er noe rådmann vil prioritere i
denne vedlikeholdsplanen. Disse tiltakene har en kostnadsramme på over 1,4 mill. som er satt av fra
eiendomsskatten, men rådmann forutsetter en videreføring av «vedlikeholdsmillionen» som
foregående år.
Vedlikeholdsplanen må ses på som stipulerte kostnader og i kontinuerlig arbeid. Strakstiltak kan
forandres underveis. Fordelingen av midlene bør være veiledende da det kan skje uforutsette ting i
løpet av året som gjør at prioriteringene må endres.

Vedlegg:
Vedlikeholsplan_2015-2018
Eiendomsoversikt med kostnadsberegning

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Tiril Røssum

FE - 233,
FA - Q50

14/866

Utvalg

Type

Dato

82/14

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.12.2014

57/14

Formannskapet

PS

11.12.2014

80/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Parkering - Innføring av gebyr for overtredelser
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til å ilegge gebyr etter § 14 i forskrift om
offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, jf. § 31 a i vegtrafikkloven. Administrasjonen gis
fullmakt til å inngå avtale med Askim kommune om håndheving av parkeringsbestemmelsene.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Etter henvendelser fra publikum og observasjon av brudd på parkeringsbestemmelsene i kommunen,
særlig ved torget og kunstgressbanen, ønsker Rådmannen å søke Vegdirektoratet om myndighet til å
ilegge gebyr etter § 14 i forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, jf. § 31 a i
vegtrafikkloven.
Saksutredning:
Vilkårene for å ilegge gebyr finnes i forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr §
14:
«Gebyr kan ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven § 3 og § 17,
trafikkreglene § 17, skiltforskriften, denne forskrift og bestemmelser gitt i medhold av
vegtrafikkloven § 4 og § 9.
Gebyr skal ikke ilegges hvis det kan ilegges tilleggsavgift etter § 13.
Gebyr ilegges heller ikke dersom stansen eller parkeringen har voldt eller kunne ha voldt
alvorlig trafikkhindring eller fare for person eller gods. I slikt tilfelle er overtredelsen straffbar
etter vegtrafikkloven § 31.
Det kan bare ilegges et gebyr for samme parkering, uten hensyn til om flere bestemmelser er
overtrådt.

Gebyret er kr 500,-»
Myndigheten til å ilegge gebyr omfatter hele kommunen og gjelder alle typer stans- og
parkeringsovertredelser som kan medføre gebyr. Dette følger av forskriftens § 18 (2). Gebyrinntekten
tilfaller kommunen og håndhevingen må utføres av kommunalt ansatt som har fått tilfredsstillende
opplæring og er uniformert. Flere kommuner kan gå sammen om håndhevingen. Dette følger av § 18
(3), (5) og (6).
Det er i tråd med parkeringsforskriften § 18 (1) innhentet uttalelse fra Politimesteren i Follo
politidistrikt. I den positive uttalelsen fra Follo politidistrikt v/Indre Østfold politistasjon opplyses det
om at Eidsberg samarbeider med Askim om å håndheve parkeringsbestemmelsene. Rådmannen
foreslår at det gis fullmakt til administrasjonen til å inngå en eventuell avtale med Askim kommune
om håndheving.
Vurdering:
For å sikre at den tidsbegrensede parkeringen på torget overholdes, og for å bedre trafikksikkerheten
ved hallen og i kommunen generelt bør det søkes om myndighet til å ilegge gebyr for
parkeringsovertredelser. Administrasjonen bør gis fullmakt til å inngå avtale om håndheving av
parkeringsbestemmelsene med Askim kommune som har kvalifisert personell.
Vedlegg:
Uttalelse Parkgebyr Trøgstad kommune

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Hans Gunnar Raknerud

ArkivsakID
14/1160

Avtale om mottak og behandling av avløpsvann og septikslam mellom
Trøgstad og Eidsberg kommune
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

83/14

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.12.2014

58/14

Formannskapet

PS

11.12.2014

81/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Rådmannens innstilling:
1. Avtale om mottak og behandling av avløpsvann og septikslam mellom Trøgstad og Eidsberg
kommune, datert 10.11.14, vedtas.
2. Rådmannen gis i oppdrag å innhente anbud og inngå kontrakter på arbeidet med bygging av
overføringsledning for avløpsvann fra Skjønhaug til Laslett innenfor rammene av budsjett 2015
og økonomi- og handlingsplan 2015 – 2018.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Dagens drift av Trøgstad kommunes renseanlegg for avløpsvann skjer på dispensasjon fra
miljøvernmyndigheten, noe som har vært situasjonen i flere år. På grunn av dette ga Kommunestyret
allerede i 2009 klarsignal til planlegging av nytt renseanlegg på Skjønhaug. Detaljprosjekteringen var
nær fullført da man valgte å utsette videre arbeid på grunn av usikkerhet rundt valg av byggetomt.
Årsaken var at nye geotekniske undersøkelser viste at området var mer utsatt for skredfare enn
opprinnelig antatt.
Høsten 2010 begynte man å vurdere om det kunne være praktisk mulig, og mer lønnsomt, å
transportere avløpsvannet fra Trøgstad til Eidsberg med pumpeledning for rensing ved Mysen
renseanlegg (RA). Våren 2011 vedtok så kommunestyrene i Eidsberg og Trøgstad en intensjonsavtale
som ble lagt til grunn for videre forhandlinger med målsetting om samarbeid med felles rensing av
avløpsvann fra de to kommunene ved Mysen RA. På et felles formannskapsmøte på Solhuset 10.
januar 2012 ble det redegjort for et forslag til felles avløpsløsning og forslag til samarbeidsavtale.
Formannskapene i Eidsberg og Trøgstad fattet følgende likelydende vedtak:
1. Redegjørelsen om forslag til felles avløpsløsning tas til orientering.
2. Rådmennene bes ferdigstille et forslag til samarbeidsavtale hvor utgifter til investeringer, drift,
forvaltning og administrasjon fordeles på hver kommune. Avtalen skal baseres på
selvkostprinsippet.

3. Det tas sikte på at endelig forslag til samarbeidsavtale kan vedtas av kommunestyrene senest i
april 2012.
Vi er nå i desember 2014 og avtalen er ferdigforhandlet fra administrasjonene i Eidsberg og Trøgstad
side og klar til å legges frem til samtidig politisk behandling i de to kommunene. Grunnen til at det
har tatt lang tid er først og fremst at Norturas vedtak om store utvidelser ved anlegget i Hærland har
skapt usikkerhet med hensyn til kapasiteten ved Mysen RA, og videre at håndtering av avløpsvann
fra, og levering av produksjonsvann til Nortura ble en viktig del av forhandlingene.
For Trøgstad kommunes del har det hele tiden vært lagt vekt å velge den kostnadsmessig mest
gunstige løsningen på kort og lang sikt; Bygge nytt renseanlegg på Skjønhaug eller transportere
avløpsvannet til Mysen for rensing på Mysen RA.
Økonomi:
I forhandlingene har det vært lagt til grunn at Trøgstad kommune skal kjøpe tjenesten rensing av
avløpsvann av Eidsberg kommune etter retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester. Trøgstad kommune skal betale sin forholdsmessige andel av de samlede utgiftene
Eidsberg kommune har til rensing av avløpsvann ved renseanlegget og overføring av avløpsvannet fra
tilkoblingspunktet til Eidsberg kommunes ledningsnett ved Laslett til Mysen RA. Fordelingen mellom
Trøgstad og Eidsberg beregnes etter målte mengder avløpsvann som Trøgstad leverer til Eidsbergs
ledningsnett ved målepunktet der overføringsledningen fra Trøgstad kobles til Eidsbergs ledningsnett
ved Laslett, og de samlede målte mengdene som mottas på Mysen RA. De samlede utgiftene som
skal fordeles er både de årlige driftsutgifter og årlige kapitalutgifter (avskrivninger og kalkulatorisk
rente) for rensing av avløpsvann ved Mysen RA og for overføringsledningen fra Laslett til Mysen RA.
Det er de gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester,
rundskriv H-3/14, som skal gjelde for disse beregningene. For mottak av septikslam skal Trøgstad
betale de til enhver tid gjeldende gebyrer for mottak av slam ved Mysen RA.
Regnskapet for 2013 viser at Eidsberg kommune hadde brutto driftsutgifter på 8 439 000 kr til
avløpsrensing. Nødvendige investeringer på grunn av økte vannmengder fra Trøgstad og Nortura
medfører at budsjetterte utgifter stiger til i overkant av 10 mill. kroner i 2016.

Selvkostberegninger – rensing:

Kapitalutgifter – overføringsledning fra Laslett til Mysen Renseanlegg, år 1 = 2013:

Trøgstads andel av driftsutgiftene knyttet til overføringsledningen – tilsyn mv er foreslått satt til kr
0,10 pr m3 og reguleres årlig med endring av konsumprisindeksen
Under forutsetningene over vil Trøgstad betale følgende for mottak og rensing av avløpsvannet
første avtaleår (2016):

Kostnader til rensing
Overvåkning av overføringsledning kr 0,10/m3
Kapitalkostnader ledning Laslett - Mysen RA
Totalt:

Total kostnad Trøgstads andel (18 %)
10 215 000
1 839 000
22 000
1 765 000
318 000
12 015 000
2 179 000

Under forutsetning av en stabil leveranse på 220 000 m3 i året vil dette gi en pris pr. m3 på ca. kr.
9,90 for rensing. Det er forventet at prisen vil falle i årene fremover på grunn av at Trøgstads andel av
levert vannmengde vil reduseres etter hvert som Nortura øker sin produksjon.
Når det gjelder mottak av septikslam fra Trøgstad skal de etter avtaleforslaget betale det samme som
andre kommuner gjør. Gebyret for 2015 er foreslått til kr 350,- pr m3.
For Trøgstad kommune kommer kostnaden til overføringsledningen fra Skjønhaug til Momarken i
tillegg til denne kostnaden. I oppstillingen under vil vi se på hva som blir den samlede kostnaden.
Forutsetningen er et kostnadsoverslag fra AsPlan Viak på overføringsledningen fra Skjønhaug til
Momarken som ble utarbeidet i november 2012. Samlet kostnad på dette anlegget er ca. 40 mill.
kroner.

Alt. 1 - Kostnader ved overføring til Eidsberg:
Utgiftspost
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester (nåværende utgift)
Økning av kjøp/varer, bl.a. strøm til pumping
Ekstern tjenesteproduksjon
Indirekte kostnader (administrasjon etc.)
Kalkulatorisk rente, nåværende anlegg
Avskrivning, nåværende
Kalkulatorisk rente ny pumpeledning (2,75 % av
30 mill.)
Avskrivning ny pumpeledning (40 år)
Kalkulatorisk rente nye pumpestasjoner (2,75 %
av 10 mill.)
Avskrivning pumpestasjoner (20 år)
Rensepris i Mysen: 220 000 m3 x 9,90
Samlet utgift

Eks.
renseanlegg

52 000
302 000

354 000

Avløpsnett

Samlet utgift

2 570 000
1 055 000
400 000
120 000
488 000
306 000
481 000
825 000

2 570 000
1 055 000
400 000
120 000
488 000
358 000
783 000
825 000

750 000
275 000

750 000
275 000

500 000
2 178 000
9 948 000

500 000
2 178 000
10 302 000

Alternativet for Trøgstad kommune er å bygge eget renseanlegg. I tabellen under har vi sett på
økonomiske konsekvenser av en slik løsning. Investeringskostnaden er hentet fra det skrinlagte
prosjektet fra 2009 som ble estimert til en totalkostnad på 60 mill. kroner.

Alt.2 – Kostnader ved å bygge nytt renseanlegg på Skjønhaug:
Utgiftspost
Renseanlegg Avløpsnett Samlet utgift
Lønn og sosiale utgifter
950 000 1 620 000
2 570 000
Kjøp av varer og tjenester
1 009 000 1 055 000
2 064 000
Ekstern tjenesteproduksjon
210 000
120 000
330 000
Indirekte kostnader
244 000
244 000
488 000
Kalkulatorisk rente eksisterende anlegg
52 000
306 000
358 000
Avskrivninger eksisterende anlegg
302 000
481 000
783 000
Økte driftsutgifter ved nytt anlegg
250 000
250 000
500 000
Kalkulatorisk rente nytt anlegg (2,75 % av 60 mill.)
1 650 000
1 650 000
Avskrivning nytt anlegg (60 mill./20 år)
3 000 000
3 000 000
Samlede utgifter
7 667 000 4 076 000
11 743 000

Det går frem av beregningene i de to alternativene over at det økonomisk beste alternativet er å
inngå avtale med Eidsberg kommune om rensing av avløpsvann ved Mysen RA. Dersom man tar i
betraktning at kostnader til endret tomtevalg, omlegging av traséer og prisstigning kommer i tillegg
ved valg av eget anlegg, vil et samarbeid med nabokommunen komme enda mer fordelaktig ut i en
sammenligning mellom de to alternativene.
Budsjett 2015 viser en samlet drifts- og kapitalkostnad på Skjønhaug renseanlegg på ca. 6.6 mill.
kroner. Ifølge beregningen over vil de totale kostnadene i alternativ 1 øke til kr. 10,3 mill. kroner.
Dette betyr en kostnadsøkning på 3,7 mill. kroner eller ca. 56 %.
Med et påslag på 70 % i avløpsgebyret vil vi få tilnærmet balanse mellom inntekter og kostnader og
følgende inntekter på avløp:
Fast gebyr (1653 abonnenter x kr 1 570)
2 595 000
Forbruksgebyr (177.000 m3 x kr 43,70)
7 757 000
Samlede inntekter (eks. mva.)
10 352 000
For en normalfamilie som forbruker 150 m3 vann i året, vil da årsgebyret stige fra
kr 4 779,- til kr 8 120,- (mva. kommer i tillegg).
Tekniske anlegg:
Renseanlegg:
Trøgstad kommunes renseanlegg drives på dispensasjon fra fylkesmannen, og godkjent ordning for
rensing av avløpsvann må på plass innen rimelig tid. Eidsberg kommune har et relativt nytt
renseanlegg (2005 – 2007), men det ble ikke tatt høyde for en storstilt utbygging av Nortura eller
rensing av avløpsvann fra Trøgstad ved kapasitetsberegningen. Fylkesmannen, som
forurensningsmyndighet, stiller omfattende krav til renseanlegg mht. rensekrav på ulike parametere.
Det har vært en omfattende vurdering av renseanlegget i forbindelse med at Nortura utvider sin
virksomhet ved anlegget i Hærland vesentlig. I disse vurderingene har også Trøgstads avløpsmengder
vært med i beregningen. Renseanleggets kapasitet vurderes å kunne ta imot og rense de mengder
avløpsvann som forventes i noen år fremover, men på grunn av stadig økende mengder avløpsvann
fra Nortura må det, med utgangspunkt i den kunnskap vi i dag har, påregnes at det mellom 2020 og

2025 må bygges et nytt renseanlegg. I dagens priser er dette en investering på 200 - 300 mill. kr.
Ledningsnett:
Som følge av økte avløpsmengder fra Nortura ble det raskt avklart at det måtte bygges ny
overføringsledning fra Norturas anlegg i Hærland til Mysen RA. Ny overføringsledning vil være på
plass ved årsskiftet 2014/2015. Overføringsledningen fra Laslett til Mysen RA er dimensjonert til også
å kunne ta imot avløpsvannet fra Trøgstad kommune. Dette prosjektet har en samlet kostnad på ca.
75 mill. kroner. Den store kostnaden har sammenheng med at det samtidig utføres omfattende
saneringsarbeider langs traséen. Trøgstad kommune forplikter seg til å være med på å spleise på en
andel av denne ledningen (35 mill.) etter de prinsipper om selvkost som ligger til grunn i avtalen for
øvrig.
Forholdet til offentlige krav:
Gjennom avtalen forplikter Eidsberg kommune seg til å ivareta alle offentlige krav som er knyttet til
et renseanlegg. Forurensningsmyndighetens krav om ny utslippstillatelse mv. er omtalt under
avsnittet om renseanlegg. I tillegg kommer krav fra Arbeidstilsynet om internkontroll og krav om
både Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan for å kunne møte uforutsette hendelser.
Vurdering:
Det har pågått forhandlinger mellom kommunene siden 2011. Det ble tidlig avklart at kommunene
som gode naboer, vil kjøpe/selge tjenesten om mottak og rensing av avløpsvann fra Trøgstad etter
retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Det innebærer at
Trøgstad kommune betaler de faktiske utgiftene og Eidsberg kommune ikke tjener noe på salg av
disse tjenestene.
Dette er en langsiktig avtale som i første omgang gjelder for 20 år som forlenges med 5 år om
gangen, dersom ingen av partene sier opp avtalen på de vilkår som avtalen setter. Det er uvanlig med
så lange avtaleperioder. Årsaken er at investeringer på dette området har lange tidsperspektiver. Det
derfor helt nødvendig at avtalen avspeiler dette. Samtidig har det vært viktig for begge parter å ha en
avtale som også ivaretar hensyn til åpenhet og innsyn for offentligheten. Det er innbyggerne i
Eidsberg og Trøgstad som betaler kommunale avgifter, og de berøres direkte av denne avtalen. De
har derfor et legitimt krav på innsyn i avtalen og avtalens konsekvenser for vanngebyrets størrelse.
Det har vært usikkerhet om hvorvidt Mysen RA har tilstrekkelig kapasitet til å kunne motta og rense
de økte avløpsmengdene fra Nortura og Trøgstad kommune. For Eidsberg har det vært avgjørende å
sikre at renseanlegget vil kunne motta avløpsmengdene fra Nortura først. Derfor har det tatt noe tid
å få avtalen med Trøgstad på plass. Det vurderes som meget sannsynlig at dagens renseanlegg klarer
å motta og rense de avløpsmengdene som nå forventes at Mysen RA vil motta i årene fremover.
Eidsberg kommune har over år tilfredsstilt forurensningsmyndighetens rensekrav, og det er
sannsynlig at dette også vil kunne skje fremover. Samtidig vet vi at det vil komme strengere
rensekrav som vil utfordre dagens renseanlegg. Det er derfor sannsynlig at et nytt renseanlegg vil
måtte bygges mellom 2020 og 2025. Dette vil være en stor investering, samtidig som dagens
renseanlegg på det tidspunkt på det nærmeste vil være avskrevet. Det vil derfor være mulig å kunne
bære en slik investering uten at det vil drive gebyrene urimelig høyt. Det forutsetter selvfølgelig at
avløpsmengdene i årene fremover holder seg minst på det nivå vi vil få fra 2015 og fremover.

For Trøgstad kommunes del har det hele tiden vært viktig at kostnadene ved å inngå et samarbeid
med Eidsberg kommune ikke skal bli høyere enn ved å bygge eget renseanlegg. Samtidig har man

hele tiden vært klar over de stordriftsfordelene man oppnår ved å kunne utnytte kapasitet ved større
enheter. Rådmannen mener at de beregninger som nå foreligger på bakgrunn av den
fremforhandlede avtalen, klart viser at en samarbeidsløsning vil være det mest gunstige både på kort
og lang sikt. Han har derfor ingen betenkeligheter med å anbefale godkjenning av samarbeidsavtalen.
Det legges til grunn at avtalen med Trøgstad kommune og Eidsberg kommune trer i kraft med
virkning fra 1. januar 2016. Trøgstad kommune må bygge en overføringsledning fra Skjønhaug til
Laslett i løpet av 2015. Arbeidet med anbudsinnhenting på prosjektering av dette prosjektet kan
starte umiddelbart etter at avtalen med Eidsberg kommune er signert.

Vedlegg:
Avtale om kjøp av avløpstjenester endelig10.11.14
Påkoblingspunkt avløpsvann

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Hans Gunnar Raknerud

ArkivsakID
14/1137

Avtale om samarbeid mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner - utbygging og
drift av utvidet drikkevannsproduksjon ved Sandstangen Vannverk
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

84/14

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.12.2014

59/14

Formannskapet

PS

11.12.2014

82/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Rådmannens innstilling:
Avtale om samarbeid mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner for utbygging og drift av utvidet
drikkekvannsproduksjon ved Sandstangen Vannverk datert 10.11.2014, vedtas.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Administrasjonene i Eidsberg og Trøgstad kommuner har fremforhandlet forslag til ny
samarbeidsavtale om utbygging og drift av Sandstangen vannverk. Dette legges nå frem for samtidig,
politisk behandling i begge kommuner.
Saksopplysninger:
Trøgstad kommunestyre (2011-2015) har behandlet sak om utvidet vannproduksjon ved
Sandstangen vannverk ved to anledninger. Første gang i en høringsuttalelse til konsekvensutredning
for utvidelse av Nortura Hærland 06.11.12 hvor følgende vedtak ble fattet i k-sak 69/12:
1. Trøgstad kommune er positiv til utvidelsen av Nortura Hærland og til at økt vannforsyning
kan tas fra vannverket på Sandstangen.
2. Trøgstad kommune understreker behovet for en grundig teknisk/økonomisk vurdering med
tilhørende risikoanalyse, før endelig beslutning om økt belastning av vannkilden tas, slik
beskrevet i konsekvensutredningens kapittel 5.8.
I en orienteringssak om vann- og avløpssamarbeid 11.06.13 ble det fattet følgende vedtak i sak
31/13:
1. Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen gå videre med planene om
felles kommunal avløpsrensing ved Mysen renseanlegg og intensjonsavtale om utvidet
vannleveranse til Eidsberg kommune fra Sandstangen.
2. Kommunestyret skal godkjenne endelig signerte avtaler.

Trøgstad og Eidsberg har i dag en samarbeidsavtale om «Felles utnyttelse av Sandstangen som
vannkilde». Avtalen regulerer fordeling av felles utgifter til reparasjoner, vedlikehold og drift på
anlegget med 2/3 til Eidsberg og 1/3 til Trøgstad. Den fastsetter også et årlig bidrag fra Eidsberg til
Trøgstad kommune for det daglige tilsynet med Sandstangen vannverk. Dette beløpet ble satt til kr.
55 350,- ved reforhandling av avtalen i 1997 og har senere blitt årlig justert i samsvar med
prisstigningen, jf. kontraktens pkt. 7. I 2013 var beløpet steget til ca. kr. 82 000,-. Strømforbruket går
på felles måler, og er fordelt med 45 % til Trøgstad og 55 % til Eidsberg.
Eidsberg kommune har behov for økte mengder vann for å møte det behovet Nortura har til sitt nye
slakteri og foredlingsanlegg for hvitt kjøtt. I løpet av få år vil Norturas vannbehov øke fra i overkant
av 100.000 m3 vann til i overkant av 400.000 m3 vann pr år, for så å øke ytterligere mot 600 000 m3
mot 2030.
Dagens vannforbruk:
Trøgstad:
600 000 m3 pr. år
Eidsberg:
1 372 000 m3 pr. år
Samlet uttak (2012):
1 972 000 m3 pr. år
Det økte vannbehovet som utløses av utvidelsen ved Nortura, medfører økt produksjonsvolum på
Sandstangen på ca. 25 % og krever en utbygging av Sandstangen vannverk. Dette medfører samtidig
at tiden er inne for en revisjon av eksisterende samarbeidsavtale. Det fremforhandlede forslaget til
ny avtale vil bare gjelde for utbygging av produksjonsanlegget og produksjon av vann. Eidsberg og
Trøgstad vil selv ha ansvaret for utbygging og drift av sitt eget distribusjonsnett fra Sandstangen
vannverk til kommunens vannabonnenter.
Økonomi:
I forhandlingene er det lagt til grunn at Trøgstad kommune skal ha eie og ha ansvar for drift og
investeringer ved vannverket. Eidsberg kommune betaler sin forholdsmessige andel av utgiftene til
utbygging og drift basert på selvkostprinsippet. Grunnlaget for kostnadsfordelingen skal være
selvkostregnskapet til Trøgstad kommune og målt vannuttak til hver av kommunene. Fra de
punktene hvor vannmengdene som leveres kommunenes respektive distribusjonsnett måles, overtar
hver enkelt kommune fullt økonomisk ansvar.
De samlede utgiftene som skal fordeles, er både de årlige driftsutgifter og årlige kapitalutgifter
(avskrivninger og kalkulatorisk rente) for produksjon av drikkevann ved Sandstangen Vannverk. Det
er bare investeringer som gjøres fra det tidspunkt avtalen trer i kraft som skal inngå i beregningen av
årlige kapitalutgifter. Dette er fordi det fram til i dag har blitt foretatt en fordeling av
investeringsutgiftene mellom kommunene det året investeringene har vært gjort.
Det er de gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester,
rundskriv H-3/14, som skal gjelde for selvkostberegningene. Regnskapet for 2013 viser at Trøgstad
kommune hadde brutto driftsutgifter på 854.000 kr til sin vannproduksjon, og at Eidsberg kommunes
samlede bidrag var på kr. 216 000,-. Den nye avtalen medfører at Eidsbergs bidrag til dekning av
driftsutgiftene vil øke, og dermed gi en fordeling av kostnadene som står i forhold til vannforbruket i
begge kommuner.
Som tidligere nevnt blir det nødvendig å foreta nye investeringer på Sandstangen vannverk for å
kunne utvide produksjonskapasiten. Det er for tidlig å si noe eksakt om hvor store investeringer det
er snakk om, men da det ble etablert en ny brønn i 2005 ble de totale kostnadene ca. 3 mill. kroner.
Selv om vi beregner at det må borres to nye brønner, utvidelse av basseng og tar høyde for

prisstigning vil Trøgstad kommunes andel av investeringskostnadene likevel bli så lave at virkningen
på vannavgiften blir svært begrenset for Trøgstads vannabonnenter.
Vannkilden:
På oppdrag fra Eidsberg kommune foretok Norconsult i 2013 en kartlegging av grunnvannskilden ved
Sandstangen med tanke på en mulig kapasitetsutvidelse. Rapporten ligger ved saken som vedlegg,
men her er et kort utsnitt av rapportens konklusjon:
«Grunnvannsmagasinet på Sandstangen har mer enn tilstrekkelig kapasitet til å dekke fremtidig
behov (fordeling). Vannkvaliteten har vært stabil siden 2004, med dagens uttak. Bakteriologisk og
fysikalsk-kjemisk vannkvalitet er god, og tilfredsstiller Drikkevannsforskriften for de målte
parameterne. Det synes uproblematisk å opprettholde dagens uttak mht. god drikkevannskvalitet.
Det er imidlertid påvist noe økning i konsentrasjon av jern og mangan i råvann (august
2013) siden 2004, med mangankonsentrasjon tilsvarende grenseverdien i Drikkevannsforskriften.
Rutinemessig overvåkning av jern og mangan anbefales derfor uavhengig av om uttak øker eller ikke.
Ved økt uttak anbefales det å etablere to nye rørbrønner på Sandstangen.
Dette vil gi økt leveringssikkerhet, mindre avsenkning og økt midlere oppholdstid, og dermed størst
sannsynlighet for å kunne ta ut nok grunnvann av tilfredsstillende kvalitet. Tilgjengelig
grunnlagsmateriale anses tilstrekkelig for å kunne anbefale etablering av brønner dimensjonert for
videre fullskalaproduksjon…….».
Ledningsnett:
Kommunene er selv ansvarlige for sine distribusjonsnett. Eidsberg kommune vi sikre sine
vannleveranser gjennom å legge nye overføringsledninger fra Sandstangen til Tosebygda og også
styrke beredskapen for vannleveranser gjennom å øke bassengkapasiteten. Dette vil mest sannsynlig
skje gjennom en økt kapasitet gjennom et lavtrykksbasseng på Høytorp.
Forholdet til offentlige krav:
Gjennom avtalen forplikter Trøgstad kommune seg til å ivareta alle offentlige krav som knyttet til
vannproduksjon. Det vil gjelde Mattilsynets krav til produksjon av vann som næringsmiddel. I tillegg
kommer krav fra Arbeidstilsynet om internkontroll og krav om både ROS-analyse (Risiko- og
sårbarhetsanalyse) og beredskapsplan for å kunne møte uforutsette hendelser.
Vurdering:
Det er vært nødvendig med en revisjon av avtalen mellom Eidsberg og Trøgstad når det gjelder
vannproduksjon på Sandstangen. Dette skyldes i første rekke det økte behovet for vann som Eidsberg
kommune har, men det har også vært hensiktsmessig å få en avtale hvor ansvarsdelingen er
tydeligere. Det ble tidlig avklart at kommunene, som gode naboer, vil kjøpe/selge tjenesten om
produksjon av drikkevann etter retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester. Det innebærer at Eidsberg kommune betaler sin andel av de faktiske utgiftene, og
at Trøgstad kommune ikke har økonomisk gevinst på salg av disse tjenestene.
Samtidig har det vært viktig for begge parter å ha en avtale som også ivaretar hensyn til åpenhet og
innsyn for offentligheten. Det er innbyggerne i Eidsberg og Trøgstad som betaler kommunale
avgifter, og de berøres direkte av denne avtalen. De har derfor et legitimt krav på innsyn i avtalen og
avtalens konsekvenser for vanngebyrets størrelse.
Dette er en langsiktig avtale som i første omgang gjelder for 20 år, og som forlenges med 5 år om

gangen, dersom ingen av partene sier opp avtalen på de vilkår som avtalen setter. Det er uvanlig med
så lange avtaleperioder. Årsaken til dette er at investeringer på dette området er langsiktige, og det
er derfor helt nødvendig at avtalen avspeiler dette.
For begge kommunene har det hele tiden vært viktig å sikre vannkildens leveringssikkerhet på kort
og lang sikt. Det har ikke vært faglig tvil om grunnvannsforekomsten på Sandstangen har
tilstrekkelige mengder til å dekke et behov for drikkevann som er betydelig større enn hva behovet
nå ser ut til å være selv etter at Nortura øker sitt vannforbruk opp mot 600.000 m3 nærmere 2030.
Dette er bekreftet gjennom de oppdaterte undersøkelser og vurderinger som Eidsberg kommune har
besørget og bekostet i sin helhet. Disse undersøkelsene er gjort i nært samarbeid med Trøgstad
kommune.
Det legges til grunn at avtalen mellom Eidsberg og Trøgstad kommune trer i kraft med virkning fra
senest 1. jan 2016. Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner avtalen.

Vedlegg:
Vannavtalen endelig
Påkoblingspunkt Trøgstad

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Rune Natrud

FE - 223,
FA - A10,
HIST - ESA
09/252

14/1087

Forskrift om likeveverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til
ikke-kommunale barnehager
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

51/14

Livsløpsutvalget

PS

09.12.2014

60/14

Formannskapet

PS

11.12.2014

83/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Rådmannens innstilling:
Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, gjeldende fra 01.01.2015, vedtas.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Kommunestyret i Trøgstad vedtok i sak nr. 07/619 – 16.06.2011 «Forskrift om likeverdig behandling
ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Trøgstad kommune, gjeldende fra
1.1.2011». Det juridiske grunnlaget for denne lokale forskriften var «Forskrift om likeverdig
behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager». Etter at denne
nasjonale forskriften trådte i kraft 1. januar 2011, har Kunnskapsdepartementet i etterkant vedtatt
noen endringer i forskriften. Disse endringene får noen konsekvsener for den lokale forskriften, og
derfor bør denne revideres.
Saksutredning
Den nasjonale forskriften handler i hovedsak om hva som er kommunens ansvar, hva kommunens
tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal dekke og hvordan disse tilskuddene skal beregnes og
utbetales.
Etter at forskriften trådte i kraft 1. januar 2011 har Kunnskapsdepartementet vedtatt endringer i §§
3, 4, 5, 6, og 8. I tillegg er § 13a i forskriften ny.

Endring i forskriften § 3 «Det kommunale tilskuddet til ordinær drift», gjelder fra 1. august 2014. Det

handler om at det kommunale tilskuddet til ordinær drift skal utgjøre minimum 98 prosent av det
som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Her har
kommunestyret i Trøgstad allerede vedtatt at det kommunale tilskuddet skal være 100 prosent.
Endringer i § 4 «Tilskudd til driftskostnader», handler om at beregningsgrunnlaget skal være
kommunens to år gamle regnskap. Disse endringene trer i kraft fra 1. januar 2015. Det betyr at
tilskudd til driftskostnader (§ 4) skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige driftskostnader per
heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Grunnlaget for beregningen fra 1. januar 2015 skal
nå være kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Grunnlaget skal indeksreguleres med
faktoren for forventet pris- og kostnadsoversikt i kommunesektoren (kommunal deflator). I dag er
det gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale
barnehager som danner grunnlaget for beregningen.
Når det gjelder tilskudd til kapitalkostnader (§ 5) er det fortsatt slik også fra 01.01.2015 at kommuen
velger om den vil gi tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne
tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for
kapitaltilskudd fastsatt av departementet. Dersom kommunen velger å gi tilskuddet ut i fra
gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, er
grunnlaget for beregningen kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Dette siste punktet er
nytt i den nasjonale forskriften fra 01.01.2015.
§ 6 «Reduksjon av kommunalt tilskudd» ble opphevet 01.01.2013.
§ 8 «Endringer i grunnlaget for de kommunale tilksuddssatsene» vil fra 01.01.2015 hete «Vedtak om
kommunalt tilskudd». Den innholdsmessige ordlyden vil være: «Kommunen skal uten ugrunnet
opphold fatte vedtak om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i samsvar med § 4 og §
5». (Rundskriv 7-2014 fra Utdanningsdirektoratet). Det betyr at forbruket i den ordinære driften i
kommunale barnehager i kommunens to år gamle regnskap, skal inngå i beregningsgrunnlaget for
tilskuddet til ikke-kommunale barnehager i kommunen. Kommunen skal utbetale tilskudd til ikkekommunale barnehager forskuddsvis hvert kvartal. Fram til vedtaket er fattet betales det forskudd
med utgangspunkt i utbetalingen av kommunalt tilskudd i foregående kvartal.
§ 13a gjelder overgangsbestemmelser, og tilføyes forskriften 1. januar 2015. Konkret handler det om
at kommunen må foreta en etterjustering for tilskuddsåret 2014 i 2015, på samme måte som det har
vært gjort tidligere: «Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene
avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene, skal kommunen i forbindelse
med kommunestyrets årlige fastsettesle av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd
til ikke-kommunale barnehager. Det skal tas hensyn til tidligere justeringer i tilskuddsåret 2014».
(Rundskriv 7-2014 fra Utdanningsdirektoratet).
Vurdering:
På bagkrunn av endringene i nasjonal forskrift anbefaler rådmannen at Trøgstad kommunes lokale
forskrift revideres, og at denne får betegnelsen «Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager,
gjeldende fra 01.01.2015».
Hovedendringene knytter seg til § 4 «Tilskudd til driftskostnader» og § 8 «Vedtak om kommunalt
tilskudd» som heretter beregnes på bakgrunn av kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret, og
ikke på bakgrunn av budsjett.
Tilskuddet til driftskostnader (§ 4) beregnes ut fra antall barn, deres alder og oppholdstid. I tillegg til

obligatorisk rapportering på dette per 15.12. (årsmelding), kan kommunene selv bestemme
ytterligere rapporteringstidspunkter. 1. august er oppstart av nytt barnehageår med oppstart av barn
som har fått plass etter hovedopptaket. Det skjer forholdsvis store endringer i antall barn, alder og
oppholdstid ved oppstart av nytt barnehageår. Derfor mener rådmannen at det er naturlig å også ha
01.08. som et rapporteringstidspunkt for å fange opp disse endringene. Dette er lagt inn i de
foreslåtte lokale retningslinjene, og er i utgangspunktet en videreføring av dagens lokale forskrift på
dette punktet.
Når det gjelder «Tilskudd til kapitalkostnader» (§ 5) vil rådmannen anbefale at Trøgstad kommune
fortsatt gir tilskuddet ut i fra nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av
departementet slik det gjøres i kommunen i dag.
De lokale retningslinjene er bygget opp med de samme paragrafene og tilhørende overskrifter som
den nasjonale forskriften vil få fra 01.01.2015. Så vil det under hver paragraf framgå hvordan
Trøgstad kommune vil ivareta bestemmelsene.
Rådmannen velger å legge ved nåværende lokal forskrift, sammen med forslag til nye lokale
retningslinjer. På den måten vil det være mulig å sammenligne og se hva som er foreslåtte endringer.
Fylkesmannen i Østfold har orientert kommunene om endringene i den nasjonale forskriften
gjeldende fra 01.01.2015. Dessuten har Utdanningsdiretkoratet lagt ut relevant informasjon på sin
hjemmeside. Dette er kunnskapsgrunnlaget rådmannen har fra sentrale myndigheter for hvilke
føringer som gjelder fra januar 2015. Rådmannen mener det er naturlig å behandle denne saken
politisk nå, slik at også lokale retningslinjer vil være gjeldende fra 01.01.2015.
Trøgstad kommune har hatt et dialogmøte med eier og styrer i Menighetsbarnehagen i forkant av
denne politiske behandlingen. Her har vi gått igjennom forslaget til nye lokale retningslinjer, sett i
forhold til føringer fra den nasjonale forskriften. Eier har lagt fram forslaget til nye retningslinjer for
kirkelig fellesråd i Trøgstad. Fellesrådet støtter forlsaget til nye lokale retningslinjer. Uttalelse fra
kirkelig fellesråd følger vedlagt.

Vedlegg:
Nytt forslag; Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til Forskrift om likeverdig behandling.
Gjeldende; Forskrift om likeverdig behandling..
Uttalelse kirkelig fellesråd - likeverdig behandling

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Heidi Haakaas

ArkivsakID
14/1140

Kjøp av sikkerhetsutstyr til Teknisk drift
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

36/14

Arbeidsmiljøutvalget

PS

09.12.2014

85/14

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.12.2014

61/14

Formannskapet

PS

11.12.2014

84/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Rådmannens innstilling:
Det bevilges kr. 165.000 til innkjøp av sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden. Bevilgningen gjøres fra
reservefondet.

Bakgrunn:
Tekniske tjenester har hatt en gjennomgang av sitt sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden og rutiner for
arbeidet. I den forbindelse har det blitt avdekket behov for fornying av sikkerhetsutstyr.
Saksutredning:
Ved kortvarig arbeid i høyden kan man bruke en frittstående stige som er typegodkjent. Ved større
arbeider kan ikke stige benyttes i hht. Forskrift om utførelse av arbeid. Det er i dag flere frittstående
stiger i våre bygg som ikke er typegodkjente. Det eneste stedet vi har godkjent stige er i
Trøgstadhallen, og denne er ikke hensiktsmessig å flytte fra bygning til bygning. Ved større arbeider i
Trøgstadhallen og andre steder med stor takhøyde har vi ikke sikkerhetsutstyr som egner seg. En
arbeidsplattform med plass til en person dekker langt på vei kommunens behov ved arbeid i høyde,
men vi må også ha typegodkjente stiger i våre bygninger for kortvarig arbeid. Ved større arbeider
med behov for 2 personer i høyden er det hensiktsmessig å leie inn en større sakselift.
Arbeidsplattformen er tenkt brukt til daglig vedlikehold. En arbeidsplattform koster ca. 120.000
kroner, frittstående stiger som er typegodkjente koster ca. 15.000 kr. pr stk. Trøgstad kommune
trenger 3 stiger. En for hver barneskole. Det er ikke hensiktsmessig å måtte flytte store stiger fra sted
til sted ved behov.
Vurdering:
For å tilfredsstille de sikkerhetskravene som er satt for arbeid i høyder er det behov for å fornye
sikkerhetsutstyret i kommunen. Denne investeringen er en naturlig konsekvens av kravene som
stilles til arbeidsgiver.

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Wenche Hvidsten

FA - F31,
HIST - EAS
10/642

14/1162

Utvalg

Type

Dato

52/14

Livsløpsutvalget

PS

09.12.2014

62/14

Formannskapet

PS

11.12.2014

85/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Bosetting av flyktninger 2014-2017
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune bosetter 12 flyktninger i perioden 2014-2017, henholdsvis 5 flyktninger
i 2015, 4 flyktninger i 2016 og 3 flyktninger i 2017. Enslig mindreårige flyktninger inngår
ikke i dette antallet.
2. Fortrinnsvis bosetter kommunen barnefamilier.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Trøgstad kommune har mottatt henvendelse fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om
bosetting av flyktninger. På bakgrunn av at det skal bosettes 10 000 flyktninger i både 2014 og 2015,
bes det om at Trøgstad kommune fatter et nytt vedtak for 2014 og 2015 som er i tråd med IMDI`s
anmodning:
·
·

minst 10 nyankomne i 2014
minst 10 nyankomne i 2015

Forutsatt at det bosettes 10 000 flyktninger i 2014 og 2015, vil bosettingsbehovet i 2016 og 2017 bli
8 000 pr år ut fra dagens prognoser. Forutsatt at Trøgstad kommune bosetter som anmodet i 2014
og 2015, gir dette følgende plantall for kommunen i 2016 og 2017:
·

minst 10 nyankomne i 2016

·

minst 10 nyankomne i 2017

IMDI understreker betydningen av presise vedtak for antall flyktninger som skal bosettes. Det bes
om at det ikke fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller begrenser mulighetene til å
gjennomføre bosettingsarbeidet. Vedtak må fattes uten forbehold. Det fremgår videre at en
betydelig andel av de voksne flyktningene som skal bosettes, er enslige ved bosettingstidspunktet.
En del av dem kan ha familie i hjemlandet og som kan forventes å komme til Norge. IMDI mener det
vil være positivt for integreringen at flyktninger får familien sin hit til landet – som et bidrag til
befolkningsutviklingen, men at det også kan innebære utfordringer med boliger og kapasitet i
kommunene.
Det er sendt et foreløpig svarbrev til IMDI hvor det opplyses om vedtaket kommunestyret fattet
17.12.13:
Trøgstad kommune bosetter 9 flyktninger i perioden 2014-2016, fortrinnsvis 3 flyktninger hvert av
årene. Endelig mindreårige flyktninger inngår ikke i dette tallet.
Forutsetningen er at flyktningefondet ikke svekkes ved å måtte dekke utgifter knyttet til Åssiden
Bofellesskap (bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger).
Trøgstad kommune bosetter fortrinnsvis barnefamilier.
Samtidig er det gitt orientering om at det er besluttet at saken skal opp til ny politisk behandling i
høst.
Saksutredning:
Trøgstad kommune hadde for perioden 2008 – 2010 avtale med IMDI om å bosette 17 personer, 5-6
pr. år. Med bakgrunn i det økte behovet for bosetting, ble kommunen anmodet om å bosette 15
flyktninger i 2010, hvorav 5 enslige mindreårige flyktninger. Saken ble vedtatt i kommunestyret
8.12.09 (sak68/09).
Videre ble det vedtatt i kommunestyret 2.11.10 (sak 57/10), at det ikke skulle bosettes noen i 2011,
men at kommunen skulle bosette 5 flyktninger i 2012 og 5 flyktninger i 2013. Dette har Trøgstad
kommune gjennomført.
Den 17.12.13 (sak 57/13) fattet kommunestyret ovennevnte vedtak om å bosette flyktninger i
perioden 2014-2016, gitt at flyktningefondet ikke ble svekket ved å måtte dekke utgifter knyttet til
Åssiden Bofellesskap.
Tilskudd:
IMDI forvalter i 2014 tilskudd for om lag 8,2 milliarder kroner. Over 99 % av midlene kanaliseres til
kommunene. Under 1 % går til frivillig sektor og til virksomheter og organisasjoner i privat og
offentlig sektor.
Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettingsog integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Tilskuddet
skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og
de fire neste årene.
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2014:
År- 1 (2014) kr 177 000,- (voksen - fra fylte 18 år, barn, enslig mindreårig)
År- 2 (2013) kr 200 000,-

År- 3 (2012) kr 142 600,År- 4 (2011) kr 80 000,År- 5 (2010) kr 70 000,Barnehagetilskudd: kr 23 400,- (engangstilskudd)
Eldretilskudd: kr 152 200,- (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd til enslig mindreårige: kr 185 400,Personer med kjente funksjonshemminger:
Tilskudd 1: kr 170 500,- (engangstilskudd)
Tilskudd 2: Inntil kr 852 900 i inntil 5 år
Pr. desember 2014 mottar Trøgstad kommune integreringstilskudd for 27 flyktninger (inkl. enslig
mindreårige)

Boliger:
Trøgstad kommune har tidligere hatt praksis å hovedsakelig ta i mot barnefamilier. Som det fremgår
av brevet fra IMDI, er det (og har vært det gjennom flere år) en betydelig andel av enslig voksne
flyktninger som venter på bosetting i en kommune.
På bakgrunn av dette har Trøgstad kommune tatt i bruk bofellesskap i bosettingsarbeidet. Pr. d.d.
har vi 5 bofellesskap hvor det bor 2-3 flyktninger i hvert fellesskap. Flyktningene har i forkant blitt
orientert om og underskrevet på at det er dette tilbudet de får når de bosettes i Trøgstad. Dette er
en boform som benyttes av mange kommuner. Erfaring viser at det kan være mange og store
utfordringer ved å bosette i bofellesskap. Mange flyktninger ønsker egne boenheter, selv om
boutgifter blir betydelig redusert ved å bo i bofellesskap.
Kommunestyret har vedtatt at det fortrinnsvis skal bosettes familier. Ettersom det er få familier på
mottakene, må boenheter planlegges ut i fra behovet IMDI beskriver (flest enslig voksne
flyktninger). Bofellesskap eller mindre leiligheter vil da være aktuelt.
Husbankens tilskuddsordninger:
Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
Utleieboligene skal ha funksjonell og god standard. Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte
utleieboliger for vanskeligstilte ved;
·
·
·
·

Oppføring av nye boliger
Kjøp av boliger
Utbedring av bolig som bidrar til økt kvalitet. Dette gjelder særlig med hensyn til universell
utforming og energi/miljø
Etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett

Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og rehabilitering av utleieboliger.
Utmålingen av tilskudd skal være fleksibel og basert på økonomien i det prosjektet det gis tilskudd
til. Maksimalt tilskudd skal ikke overstige differansen mellom kostnadsdekkende husleie og antatt

husleie. Tilskuddet kan være inntil 40 % av godkjente prosjektkostnader når det gis tilskudd til
utleieboliger til flyktninger, barnefamilier og andre prioriterte grupper. Ellers er maksimal
tilskuddssats 20 % av godkjente prosjektkostnader. I de tilfeller hvor det utmåles tilskudd ut over
20 %, skal tiltaket være forankret i kommunalt plandokument, eksempelvis boligsosial handlingsplan.
Introduksjonsordningen:
Gode introduksjonsprogram er viktig for å lykkes med integreringen. Gjennom programmet får
flyktningene bl.a. opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at de kan komme i arbeid og klare seg
selv så snart som mulig. Flyktningkonsulenten bistår flyktningene i forhold til bosettingsprosessen,
og er tilstede på skolen (Delta voksenopplæring) en halv dag pr uke.
Introduksjonsprogrammet gis for inntil 2 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 år (totalt
3 år). Det skal foretas en individuell vurdering.
Pr. desember 2014 er det 7 flyktninger som deltar i introduksjonsprogram.
Praksisplasser (språkpraksis og arbeidspraksis):
I introduksjonsprogrammet skal flyktningen/eleven, så snart som mulig ut i språkpraksis.
Hovedfokuset vil da være å prøve å snakke norsk. Kommunen v/virksomhetene har et spesielt
ansvar for å stille slike plasser til rådighet. Dette krever god dialog mellom skolen og kommunen.
Flyktningkonsulenten vil være et naturlig bindeledd her.
Når flyktningen/eleven har nådd nivå 2 i norskopplæringen, kan det igangsettes arbeidspraksis.
Arbeidspraksis er (som det fremgår av navnet), mer arbeidsrettet og målet er at flyktningen/eleven
kan utføre arbeidsoppgaver. Personer som er i arbeidspraksis skal «være i tillegg til» ordinær
bemanning.
Arbeid/utdanning:
Målet med introduksjonsprogrammet er at flyktningen skal komme i arbeid eller utdanning. Det må
arbeides målrettet, og individuell plan er et godt verktøy i denne forbindelse. Pr. d.d. er alle
flyktningene NAV har bosatt enten elever ved Delta VO, elev ved ordinær utdanningsinstitusjon
eller i et arbeidsrettet tiltak.
Helse:
Kommunen har rutiner i forhold til helsekartlegging av nyankomne flyktninger. NAV melder fra til
helsestasjonen om ny bosetting, og bistår med å bestille fastlege. Helsestasjonen innkaller
flyktningen til prøvetaking (tuberkuloseprøve), og henviser videre til fastlege for helseundersøkelse.
Flyktningene informeres om tannlegeordningen, og ved behov bistår NAV med å bestille time.
IMDI har tilskudd ved bosetting av personer med alvorlig nedsatt funksjonsevne og/eller
atferdsvansker. Ekstratilskuddene er ment å være bosettingsstimulerende. Ordningen skal dekke
ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk
og/eller psykisk funksjonsevne, personer med voldelig adferd og rusproblemer, alvorlig
atferdsproblemer, o.l. Tilstanden må være oppstått før bosetting.
For tilskudd 2 – År 1 er søknadsfristen 13 måneder etter bosettingsdato. Søknaden må gjelde første
bosettingsår. Det stilles krav til dokumentasjon ved søknadsfremsettelse (gjelder begge
tilskuddene).
Barnehageplasser:
For at flyktningene som har omsorgen for barn skal kunne delta i introduksjonsprogrammet, er vi
avhengig av at Skjønhaug barnehage kan stille med barnehageplass. (Skjønhaug barnehage fordi

flyktningene bosettes på Skjønhaug) Dette bør derfor tas med i vurderingen ved tildeling av
plasser.
Integrering i lokalsamfunnet:
Det er en utfordring for flyktningene å bli integrert i lokalsamfunnet. IMDI har inngått
intensjonsavtaler med Norges Røde Kors, Norges Fotballforbund, Redd Barna, Norske Kvinners
Sanitetsforening og Norsk Folkehjelp for å styrke det lokale integreringsarbeidet.
NAV vil følge opp dette ved fortsatt å ha dialog med lag og foreninger i kommunen. Leksehjelp for
flyktninger er et eksempel på godt integreringsarbeid. Ved neste bosetting planlegges det å
gjennomføre en sosial samling hvor ordfører er tilstede for å informere om kommunen. Ettersom
dette er nytt, vil det være aktuelt å invitere alle som er bosatt de siste fem årene.
For å få et mangfoldig Trøgstad-samfunn er det viktig å få til integreringsarbeidet. Historikken
forteller at de fleste av dem som bosettes velger å flytte til andre kommuner etter femårsperioden.
Transport:
Flyktningene gir stadig tilbakemeldinger om utfordringene med å komme til/fra Skjønhaug og
tilliggende kommuner/tettsteder/byer. Siste buss fra Askim går ca. kl. 17.00. Dette medfører
begrensninger i forhold til å delta på aktiviteter utenfor Trøgstad kommune, samt muligheten for å
kunne skaffe seg en deltidsjobb i en annen kommune. Kommunikasjonen er noe bedre i retning
Lillestrøm/Oslo.

Vurdering:
Trøgstad kommune har siden 2009 bosatt 37 flyktninger inkl. enslig mindreårige flyktninger i
Åssiden.
På grunn av boligmangel har bofellesskap blitt benyttet. Det å bo i bofellesskap gir noen ulemper,
men også noen fordeler. Flyktningen får mindre bokostnader (husleie og strøm), og ved å bo på
denne måten vil det være større mulighet for å støtte hverandre/ha selskap av hverandre. Det viser
seg at de etablerte bofellesskapene fungerer ulikt, og et dårlig fungerende bofellesskap krever ekstra
mye oppfølging og ressurser i form av gjentagende diskusjoner om mulighet for annen boform.
I investeringsbudsjettet som legges fram for kommunestyret i desember, er det planlagt omgjøring
av 3 familieleiligheter til 6 mindre boenheter. Det kan bli aktuelt å vurdere om noen av disse skal
benyttes som boenheter for flyktninger.
Ved behandlingen av sak 57/13 (kommunestyremøte 17.12.13), ble det lagt vekt på endringen i
Statsbudsjettet for 2014 vedr. refusjon av barnevernsutgifter ifm. Åssiden Bofellesskap. Dette er
innarbeidet i budsjettet for 2015, og vil ikke få negative konsekvenser for muligheten til å bosette
nye flyktninger.
IMDI anmoder Trøgstad kommune om å bosette 10 flyktninger hvert av årene 2014, 2015, 2016 og
2017. Administrasjonen mener at dette er utfordrende, og hovedårsaken til dette er mangel på
egnede boliger. Vedtaket i 2013 omfattet bosetting av 9 flyktninger i perioden 2014 – 2016,
fortrinnsvis 3 flyktninger hvert av årene. Ettersom det ikke har blitt bosatt noen i 2014, blir det
aktuelt å bosette henholdsvis 5 flyktninger i 2015 og 4 flyktninger i 2016. Siste forespørsel fra IMDI
omhandler også 2017, og det foreslås at kommunen bosetter 3 flyktninger i 2017.
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Rådmannens innstilling:
1. Det utlyses anbudskonkurranse for bygging av ny barnehage med inntil 90 fulltidsplasser på
regulert område ved Båstad skole. Konkurransegrunnlaget utformes slik som det beskrives i
saksfremleggets vurdering.
2. Saken legges frem for kommunestyret for endelig beslutning om bygging.
3. Når den nye barnehagen er tatt i bruk, skal eksisterende Båstad barnehage rives for å erstatte
tapt uteområde for Båstad skole.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Båstad barnehage fremstår i dag som en godt fungerende barnehage, men med til dels store
bygningsmessige utfordringer for ansatte og barn. Bygningen er opprinnelig en enebolig som er
ombygd i flere omganger. Det har i flere år vært et sterkt ønske om nybygg for å kunne tilby mer
hensiktsmessige lokaler.

Saksopplysninger:

Kommunestyret har tidligere behandlet saken i 3 møter. Første gang som en del av en større sak om
innarbeiding av investeringskostnader til bygging av ny barneskole på Skjønhaug og ny barnehage i
Båstad. 05.11.13 ble det gjort følgende vedtak som berører ny barnehage i Båstad i K-sak 45/13:
1. Det bygges ny barnehage i Båstad med minimum kapasitetsutvidelse med 30 barn i forhold
til dagens nivå, primært lokalisert i umiddelbar nærhet av Båstad Skole/nåværende
barnehageareal, men slik at eksisterende lokaler kan nyttes til barnehage i byggeperioden.
Endelig tomtevalg besluttes på bakgrunn av tilbud og en nærmere helhetlig analyse av
situasjonen rundt Båstad skole.
2. Rådmannen bes om å forberede og gjennomføre en konkurranse på et totalt konsept der
ny barnehage og ny skole utvikles og bygges fra en tilbyder, eller hver for seg fra ulike
tilbydere, innen en gitt kostnadsramme. Intensjonen (kravspesifikasjonen) for
konkurransen legges ut innen utgangen av april 2014. Brukermedvirkning skal vektlegges
ved utvikling av konkurransegrunnlaget.
3. Hensiktsmessige vedtaksforslag bes utarbeidet av rådmannen og lagt inn i rådmannens
budsjettforslag for 2014 og i handlingsplanen for 2014-2017.
Kommunestyret behandlet saken på nytt i to møter våren 2014. Hovedgrepet som ble tatt, var at
barnehage og skole ble delt i to adskilte prosjekter.
Kommunestyrets vedtak 13.05.14:
1. Ny Båstad barnehage utlyses som en egen konkurranse og kravspesifikasjonen legges fram
for kommunestyret i juni 2014.
2. Ny barneskole på Skjønhaug forprosjekteres av Trøgstad kommune. Skisse på løsning med
kostnadsramme legges fram for kommunestyret i juni 2014.
3. Ny barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av
Trøgstadhallen/Trøgstad ungdomsskole.
Kommunestyrets vedtak 10.06.14:
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 kvalitetsikres og legges fram for
kommunestyret senest desember 2014.
Ingen av de tidligere saksfremstillingene har inneholdt opplysninger om økonomiske rammer for
barnehagens drift, barnehagedekning i Trøgstad kommune, utviklingstrekk i barnehageopptak eller
kostnader ved prosjektet. I det følgende vil vi forsøke å beskrive gjeldende forutsetninger slik at det
et best mulig beslutningsgrunnlag ligger til grunn for en viktig avgjørelse for lokalsamfunnet.

Økonomiske rammer:
Barnehagesektoren ble rammefinansiert i 2011, og et av kriteriene for tildeling
av midler er antall barn i alderen 1-5 år i kommunen. Tidligere var tilskuddet øremerket og basert på
antall barn med barnehageplass pr. 15.12 hvert år. Etter 2011 er det altså uten betydning hvor
mange barn som faktisk går i barnehagen, rammetilskuddet til kommunen er det samme uansett.
I tillegg til kommunale midler utgjør foreldrebetaling en vesentlig del av barnehagenes inntekter (ca.
15 %). I 2014 er makspris for en heltidsplass 26 455 kroner i året. Dette betyr også at dersom
barnehager velger å ta inn barn som ikke har krav på plass, og dette samtidig utløser krav til økt

bemanning, må dette finansieres med kommunens egne budsjettmidler.

Lovverk:
Rett til barnehageplass:
Det er Lov om barnehager som fastsetter barns rett til barnehageplass i § 12a.:
«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.»
Dette betyr at barn som er født fra og med september ikke har rett på barnehageplass før august
året etter. Etter barnehageloven oppfyller Trøgstad kommune kravene til full dekning selv om det er
barn på venteliste til barnehagene.
Krav til bemanning:
Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én
pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks
timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe pr.
pedagogisk leder, jf. Forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Utover dette er det ingen andre krav
enn at bemanningen skal være «tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk
virksomhet». Det er den totale pedagogiske ressursen for hele barnehagen som har betydning. Det
kan organiseres større og mindre barnegrupper hele eller deler av dagen/uken, og det kan være barn
over og under tre år i samme gruppe. Uavhengig av organisering, skal normen være oppfylt for
barnehagen som helhet.

Barnehagedekning i Trøgstad kommune:
Tabellen under viser barnehagedekningen i Trøgstad kommune pr. november 2014
Kilde er offisiell statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, uoffisiell statistikk fra Trøgstad helsestasjon samt
oppdaterte opplysninger om barn i barnehager fra barnehagefaglig rådgiver i Trøgstad kommune.

Fødselsår Totalt
kommunen
2009
57
2010
39
2011
61
2012
64
2013
58

Båstad
«krets»
19
15
19
13
19

Båstad
barnehage
17
11
11
10
6

Kirkestua
2
10
7
7
7

Andre
Dekningsgrad
barnehager
36
96 % (100 %)
30
130 % (140 %)
41
97 % (95 %)
47
100 % (130 %)
20
57 % (68 %)

Under kolonnen «dekningsgrad» er tall for Båstad «krets» oppgitt i parentes. Tabellen tar ikke høyde

for inn- og utflytting, men denne variasjonen er likevel ikke større enn at fremstillingen gir en god
beskrivelse. Den viser at kommunen har full barnehagedekning i aldersgruppen 2 – 5 år. For 1 –
åringer er dekningen lavere noe som kan skyldes at 1- åringer født etter 1. september 2013 ikke har
lovfestet krav på plass, og at den statlige ordningen med kontantstøtte til 1-åringer også har
betydning. Det skal likevel ikke underslås at flere av barnehagene har barn på venteliste. Dette er
imidlertid barn som med dagens regler ikke har krav på plass, og det blir derfor riktig å si at Trøgstad
kommune har full barnehagedekning. Samtidig bør det være et mål for en attraktiv bokommune å
kunne tilby barnehageplass til de som ønsker det, og det er ikke situasjonen i Trøgstad i dag.
Tomtevalg:
Kommunestyret har vedtatt at den nye barnehagen skal ligge ved Båstad skole. På grunn av
reguleringsmessige forhold blir utvalget av tomter begrenset til det området som er dagens skole- og
barnehageområde med tillegg av banen til Båstad Tennisklubb. Dette ligger inne i kommuneplanens
arealdel som areal for tjenesteyting/idrettsanlegg, og kan dermed reguleres til ønsket formål uten å
gå veien om tidkrevende prosesser for omdisponering av områder som er avsatt til andre formål i
kommunens arealplaner. Andre tomtealternativer i nærheten utelukkes også av ønsket om å bygge
et enetasjes bygg. Dette er noe som har vært et svært viktig premiss for barnehagen selv.
Båstad skole ligger på en liten kolle, og det foreslås å plassere barnehagen syd for skolen. Den
foreslåtte plasseringen medfører at barnehagen vil ligge på et lavere nivå enn skolen, som følger
kollens fasong. L-formen på bygningsmassen sammen med nivåforskjellen vil gjøre at både
barneskolen og barnehagen vil få gode, skjermede utearealer. Selv om skolen og barnehagen vil ligge
i kort avstand fra hverandre vil disse allikevel oppleves som egne uavhengige «verdener».
Det er tenkt en mulig plassering av barnehagen i kort avstand fra parkeringsområdet. En slik
plassering av bebyggelsen vil medføre at det oppstår et skjermet område på baksiden.
Bygningsmassen vil skjerme for støy og vil lage en betryggende barriere mot trafikkarealer.
Barnehagen får en indre «gårdsplass» som er skjermet visuelt og støymessig fra riksveien.
Barnehagen åpner seg samtidig mot tilliggende landbruks- og friluftsområder og adkomst til disse fra
lekearealene blir ideell. Den indre gårdsplassen blir syd- og østvendt noe som anses å være gunstig
for en barnehage (morgen og ettermiddagssol).
Plasseringen hensyntar eksisterende lysløyper og mulighet for å preppe løyper på jordet i syd. Det vil
bli tatt hensyn til at forbindelser til nærliggende løyper og friluftsområder ikke hindres, selv om
barnehageområdet blir inngjerdet. Plassering av barnehageområdet er slik at det fortsatt skal kunne
være forbindelseslinjer rundt hele skolen mellom de forskjellige lekearealene.
Plassering, som vist, vil medføre at det trolig vil være mulighet for gjennomlys i hele barnehagen. For
å få til gode dagslysforhold i barnehagen, anbefales at det vurderes mulighet for pulttak med vinduer
som tar inn dagslys høyt oppe.
Den mulige plasseringen av barnehagen følger terrenget og det kreves derfor minimalt med
terrengbearbeiding. Plasseringen er videre optimal i forhold til eksisterende infrastruktur og vil
kunne være god med hensyn til en mulig oppvarming ved bruk av bergvarme.
Tenkt plassering er vist på vedlagt forslag til situasjonsplan. Her vises også forslag til ny avkjørsel og
nytt parkeringsområde for skole og barnehage. Dagens barnehage foreslås revet og
parkeringsområdet omdisponeres for å erstatte tapt uteområde for Båstad skole. Forslag til løsning
er diskutert grundig med alle berørte parter, og både Båstad skole og Båstad Barnehage er fornøyde
med forslag til tomt, parkering og nytt trafikkmønster.

Trafikkarealer:
Det er estimert at skole og barnehage vil bestå totalt av 50 årsverk. Ved vurdering av arealbehov for
parkering, er det tatt utgangspunkt i 52 plasser hvorav 1/5 er tenkt avsatt til besøksparkering og
korttidsparkering i forbindelse med levering i barnehage, og 4/5 er ansattparkering. 10 % av plassene
er avsatt til forflytningshemmede.
Det vil være arealeffektivt å hindre at trafikken føres langt inn på skole/barnehageområdet og det
bør også være kort avstand for foresatte som skal følge barnehagebarn fra parkeringsplass til døren.
For barneskolen er det tenkt en egen «kiss and ride» løsning med 4-5 plasser adskilt fra busstopp.
Skolens løsning for varelevering skal kunne beholdes mens det vil etableres en egen lomme for
varelevering ved barnehagen. Det er tenkt etablering av trygge forbindelseslinjer for myke trafikanter
som hindrer kryssing av trafikkarealer.

Ny barnehage:
I henhold til Lov om barnehager skal barn over 3 år ha et leke- og oppholdsareal på 4 m2 og barn
under 3 år 5,3 m2. I tillegg kommer fellesareal som bl.a. garderober, gangareal, kjøkken, toaletter
etc.
Aldersfordeling av barn varierer fra år til år. Det er av den grunn rasjonelt å utforme barnehagen slik
at den kan disponeres fleksibelt.
I samarbeid med en ekstern barnehagekonsulent og virksomhetsleder i Båstad barnehage har
administrasjonen satt opp romprogram for en barnehage som kan romme 90 barn fordelt på 6
avdelinger (2 < 3 år og 4 > 3 år) etter gjeldende krav og retningslinjer:
Romtype
Areal
2 småbarnsavdelinger à 48 m2
96 m2
4 avdelinger barn over 3 år à 72 m2
288 m2
Fellesrom
248 m2
Personal
80 m2
Nettoareal ordinær barnehageplass
712 m2
Ved å benytte en brutto/netto faktor på 1,4 kommer man frem til et bruttoareal på ca. 1 000 m2. I
tillegg kommer i overkant av 2,3 dekar uteareal. Rene byggekostnader for et enetasjes bygg vil bli ca.
20 mill. kroner (eks. mva.). I tillegg vil det komme kostnader til flytting av avkjørsel, opparbeidelse av
parkeringsområde, andre utomhusarbeider, reguleringsplanarbeider og riving av den gamle
barnehagen. Vi har satt opp et kostnadsoverslag som er vist i tabellen under:
Tiltak
Byggekostnader
Inventar
Omlegging av avkjørsel
Parkeringsområde
Andre utomhusarbeider, lekeapparater mv.
Planarbeid
Riving av eksisterende bygg
Uforutsette kostnader, inkl. prisstigning
Totalkostnad prosjekt
Vurdering:

Pris
20 000 000
1 400 000
500 000
1 000
000
500 000
150 000
200 000
2 400 000
26 150 000

Rådmannen mener at det er svært viktig at Båstad barnehage får nye lokaler så snart som mulig, og
det er svært positivt at det ser ut til å være et felles forståelse fra både skole og barnehage at en
plassering på plassen sør for skolen er fornuftig, selv om dette legger beslag på en del av det som i
dag er skolens uteområde.
Ved tidligere behandlinger av denne saken har det blitt lagt vekt på at man skal bygge en barnehage
for fremtiden. Det er derfor tatt høyde for en ganske betydelig befolkningsvekst i Båstad når det er
besluttet en minimumsutvidelse med 30 barn utover dagens nivå når dagens nivå tilsvarer tilnærmet
full barnehagedekning. Et argument for å kunne tilrå en så vesentlig kapasitetsøkning var da også at
barnehagene på Skjønhaug var fulle, og at man så for seg en løsning der Båstad barnehage kunne ta i
mot barn fra Skjønhaug for å fylle opp ledige plasser.
Etter kommunestyrets vedtak i november 2013 har Skjønhaug Barnehage arbeidet med planer om å
etablere en avdeling friluftsbarnehage på Trøgstad fort. Dette er nå innarbeidet i formannskapets
forslag til budsjett for 2015 og økonomi- og handlingsplan 2015 – 18. I disse dager er rådmannen i
ferd med å sluttføre forhandlinger med Trøgstad Næringsfond om leie av lokaler som skal fungere
som base for denne barnehagen. Dette endrer, etter rådmannens mening, den totale situasjonen for
barnehagedekningen i kommunen. Det er fortsatt ikke tvil om at kapasiteten ved Båstad barnehage
må utvides i forhold til dagens situasjon, men behovet for et så stort bygg i Båstad som opprinnelig
tenkt, er kanskje ikke lenger til stede.
Rådmannen ønsker derfor å utforme anbudskonkurransen på en slik måte at tilbyderne får mulighet
til å gi pris på et bygg med plass til 72 barn (5 avdelinger) med opsjon på den sjette avdelingen. I
anbudskonkurransen skal det ligge til grunn at fellesarealer i bygget skal opparbeides for en 6avdelings barnehage, og at forholdene skal ligge til rette for tilbygg på et senere tidspunkt.
Ved å utarbeide anbudsgrunnlaget på en slik måte vil kommunen få vite eksakt hva prisforskjellen
mellom alternativene blir, og deretter vil kommunestyret ha de beste forutsetninger for å kunne ta
en endelig beslutning på bakgrunn av de innkome forslag til løsninger. Når avgjørelsen skal tas vil
driftsutgifter i det nye bygget også vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget.

Vedlegg:
Planskisse barnehage Båstad 27 11 14 1-1000
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Skjønhaugskolene, kultur og idrett - beslutningspunkt 2
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

23/14

Eldrerådet

PS

08.12.2014

34/14

Ungdomsrådet

PS

08.12.2014

22/14

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

08.12.2014

37/14

Arbeidsmiljøutvalget

PS

09.12.2014

54/14

Livsløpsutvalget
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09.12.2014

87/14
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PS

09.12.2014

64/14

Formannskapet

PS

11.12.2014

87/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Rådmannens innstilling:
1. Forprosjektet og konkurransegrunnlaget for ny barneskole, ombygging av ungdomsskolen,
ny kulturarena og ny idrettshall, legges til grunn for anbudsutlysning med tanke på
gjennomføring.
2. Resultatet av anbudskonkurransen legges fram for kommunestyret for beslutning om
endelig gjennomføring, helt eller delvis, samt valg av entreprenør.

Bakgrunn:
I kommunestyret 10.06.2014 ble det fattet følgende vedtak:
1. Skisse og kostnadsoverslag tas til orientering og rådmannen bes om å starte arbeidene med
forprosjektet 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.
Saksutredning:
Norconsult har sammen med Trøgstad kommune gjennomført et forprosjekt. Forprosjektet beskriver
ny barneskole med sambruk av arealer med ungdomsskolen og kultur. Dette gjelder arealer i det nye
skolebygget, ved ungdomskolen og idrettshallene. Ungdomsskolen og barneskolen skal begge
benytte kantinen i den nye kulturdelen, som også inneholder kulturskole og amfi/filmsal/kultursal
med plass til ca. 280 elever.
Det er kun gjennomført mindre justeringer fra skisseprosjekt til forprosjekt. En endring er at

kulturskolen sitt areal nå er i den nye kulturdelen. Heisen er flyttet inn i bygget grunnet
fasadeløsning. Areal til lærere er blitt noe større etter innspill fra undervisningsforbundet.
Skoleplanleggere har programmert nye Skjønhaug skole etter retningslinjer som benyttes for nye
skolebygg. Det har vært et godt samarbeid mellom kommunens brukere, kommunes prosjektledelse
og planleggere i prosjektet.
Arkitekt har utarbeidet plantegninger, fasader og snitt som viser hvordan romprogrammet kan løses i
praksis. Landskapsarkitekt har utarbeidet utomhusplan som viser hvordan skolene kan ligge i forhold
til hverandre, og hvordan utomhusarealene kan utformes for å gi gode muligheter til aktivitet og
læring. Det er også lagt opp til skjermede arealer for de ulike aldersgruppene. Det vises forøvrig til
vedlegg med tegninger som er utarbeidet i forprosjektet.
Etter en grundig vurdering gjennom flere prosesser for alternative plasseringer anbefaler vi at nytt
skoleareal plasseres øst for ungdomsskolen. Barneskolen er lagt noe inn i terrenget mot barnehagen
for å en god terrengtilpassing av bygget og samtidig skape gode bruksarealer rundet den planlagte
nye skolen, ved ungdomsskolen og ved idrettshallene.
Det er i forprosjektet gjennomført trafikkvurderinger og resultatet vises på vedlagt utomhusplan. Pplass barnehage foreslås utvidet og areal kan benyttes til avlevering og henting av barna for de som
kommer fra nord, mens de som kommer fra syd kan benytte planlagte av- og påstigningsplasser ved
Trøgstadhallen.
Kostnadene for bygging av ny barneskole og kulturdel er kalkulert til 101 mill eks mva og reserver.
Rehabilitering av 1. etg. administrasjonsbygg og teorifløy på ungdomsskolen med nytt oppholdsareal
på 360 m2 er kalkulert til 19,5 mill eks. mva og reserver.
Ny idrettshall er kalkulert til 29,4 mill eks. mva og reserver.
Det er gjennomført LCC-beregninger (Livs syklus kostnader) som viser at det er lønnsomt for
kommunen å bygge ny barneskole i sambruk med ungdomsskolen og Trøgstadhallen. Årlige
besparelser vil være ca. kr 1.020.000,- eks. mva. Viser til Notat om LCC i vedlagt forprosjekt.
Tilskuddsordninger vil komme prosjektet til gode. Dette er grovt beregnet til ca. kr 8 mill. Endelig
beløp vil framkomme når anbudet for prosjektet er gjennomført.
Felles bruk av areal er nøkkelen til å kunne redusere både investeringskostnader og driftskostnader
for kommunen. For detaljert oversikt vises det til vedlagt forprosjekt.
Vurdering:
Det har vært en bred brukerprosess i prosjektet.
Prosjektgruppa har hatt ukentlige møter, hvor det har blitt drøftet ulike temaer og saker som har
kommet i forbindelse med prosessene som har pågått. Gruppa som består av rådmann,
virksomhetsleder Skjønhaug skole, virksomhetsleder Trøgstad ungdomsskole, virksomhetsleder
Båstad Barnehage, virksomhetsleder Teknikk og Næring, rektor kulturskolen, hovedtillitsvalgt i
Utdanningsforbundet og kommunens prosjektleder.
I prosjektet har det vært en prosess med representant fra kulturavdelingen i kommunen og

kulturskolen for å finne de optimale løsninger for sambruken av kulturdelen. Det er avholdt særmøte
med kulturavdelingen og rådgivere for å finne de optimale løsningene i prosjektet.
Det er avholdt to møter med idrettsrådets leder og arkitekt med tanke på avklaringer rundt behovet
som er meldt inn i fra idrettsrådet.
Videre er det gjennomført et brukermøte med renhold og teknisk drift, og deres ønsker er tatt med i
planleggingen. Leder for teknisk drift og renhold er hele veien blitt orientert om prosjektet.
Prosjektleder har fortløpende rådført seg for avklaringer som kan medføre konsekvenser i
forbindelse med driften.
Det er gjennomført flere brukermøter i forbindelse med programmering av areal barneskole og
utarbeidelse av tegninger. Det er gjennomført en befaring på andre skoler med arbeidsgruppa i
barneskolen. Barneskolen har nedsatt sin egen arbeidsgruppe, som har tatt sine synspunkter inn til
prosjektgruppa via virksomhetsleder.
Det er også avholdt et møte med skolehelsetjenesten for å se på mulig løsninger i prosjektet. Det er
utarbeidet et forslag til løsning men ikke endelig avklart om dette skal løses.
Det er avholdt et møte med Indre Østfold Data og admirasjonen for å se på fremtidige data løsninger.
Det er forøvrig avholdt informasjonsmøter med FAU for barneskole og ungdomsskole, og med
idrettsrådet. Her har det hvert mulig å komme med synspunkter og innspill til prosjektet.
Videre er det gjennomført flere møter med arbeidsgruppa på ungdomsskolen for å få frem deres
behov. Rektor på ungdomskolen har gitt tydelige signaler på hva slags behov Trøgstad ungdomsskole
har og hvilke synspunkter som har framkommet i personalgruppa. På dette grunnlag er det
utarbeidet tegninger med forslag til rehabilitering av 1. etg. bygg A (administrasjonsfløy) og bygg B
(teorifløy), samt at det er skissert ønsket oppholdsareal som binder disse bygningene sammen for en
mer helhetlig ungdomsskole (se vedlagt forprosjekt). I tillegg er det avholdt to informasjons/dialogmøter med de ansatte. Utdanningsforbundet i Trøgstad kommune har kommet med tydelige
positive uttalelser til løsningsforslagene og prosessen bak dem.
Det er også sånn at en stor del av personalet ved Ungdomsskolen har negative synspunkter.
Rådmannen opplever at disse synspunktene har kommet tydelig fram for prosjektgruppa.
Prosjektgruppa med sin skolefaglige kompetanse har vurdert alle synspunktene og i tillegg drøftet
synspunktene med relevante innleide konsulenter.
Hovedsynspunktene fra denne delen av personalet går på følgende temaer og er framsatt i brev til
rådmannen og prosjektgruppa: Samlokalisering av skolene er uheldig av flere grunner.
Undervisningen på ungdomsskolen kan bli forstyrret ved at vinduer vender mot barneskolen og
utearealer.
Det blir mindre tydelig overgang fra barneskole til ungdomsskole.

Det er uheldig med sambruk av spesialrommene. Det er upraktisk og krevende.
Ungdomsskolen trenger de utearealene som barneskolen skal bygges og utvikles på.
Lærerarbeidsplassene på ungdomsskolen burde vært bedre løst og de arealmessige endringene ved
ungdomsskolen burde vært bedre.
Trafikksituasjonen i området kan bli krevende med så mange elever på begrensede og trange
trafikkarealer, særlig morgen og kveld.
Samtlige av synspunktene er drøftet grundig og alle er hensynstatt på en måte som gjør at prosjektet
kan anbefales som helhetlig og meget godt. Det er likevel ikke noen tvil om av det vil kreve godt
samarbeid og evne til å se løsninger i situasjoner som oppstår. Om ikke alt er optimalt, vil
arealbruken og utformingen være klart innenfor normer for arealer både innendørs og utendørs.
Ut fra en helhetlig vurdering mener prosjektgruppa at den foreslåtte plasseringen i nærheten av
ungdomsskolen og idrettshallen er den beste for trøgstadsamfunnet i framtida. Det er sambruk som
er nøkkelen for å få dette realisert og nærhet mellom byggene er avgjørende for sambruk.
Det har vært nødvendig med streng prioritering for å holde økonomien i prosjektet best mulig.
Prosjektgruppa har ikke funnet det hensiktsmessig å ta inn rehabilitering av samfunnsdelen i dette
prosjektet nå. En oppussing av samfunnsdelen vil kommunen kunne løse effektivt på egenhånd uten
bruk av konsulenter. Det vil bli nytt inngangsparti forbindelse med ny hall og sånn sett få et løft. I
tillegg blir det en ny kulturarena ved skolen.
Konklusjon:
Oppvekstsenteret, slik det framstår i planene, vil bli en god styrking av trøgstadsamfunnets tilbud på
området og møte framtidas behov på en god måte. Det vil i sterk grad øke Trøgstads attraktivitet
som bosted for familier med barn og alle andre. Dette vil styrke Trøgstadsamfunnet for kommende
generasjoner. Kostnadsoverslaget er ikke overraskende, men krevende. Det har gjennom arbeidet
med prosjektet vært strenge prioriteringer. Det er lagt til en del kvaliteter som prosjektgruppa
mener det er klokt å ha med når en tenker langsiktig og for å styrke helheten.
Det er lagt ned mye arbeid i forprosjektet og et godt konkurransegrunnlag er nå klart. Rådmannen
anbefaler at prosjektet legges ut til anbudskonkurranse. Resultatet av anbudskonkurransen vil vise
hva hele prosjektet kan komme til å koste. Hvis markedet er med oss kan Trøgstad få til alle delene
av prosjektet. Låneramma på kr 150 mill står fast. Fondsmidler fra eiendomsskatt og statstilskudd
kan bidra til å øke investeringsrammen. Når anbudskonkurransene er gjennomført vil
kommunestyret kunne ta endelig stilling til gjennomføring helt eller delvis, avhengig av priser og ulike
måter å tenke finansiering.

Vedlegg:
Vedlegg 1 Forprosjekt
vedlegg 2 Tegninger
Vedlegg 3 LCC beregning - Skjønhaug barneskole
Vedlegg 4 - Eksempelbilder
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Endring av Reguleringsplan for Skjønhaug sentrum/detaljreguleringsplan for
gbnr. 62/18,20 og 21 - sluttbehandling
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16.12.2014

Rådmannens innstilling:
Forslag til endring av Reguleringsplan for Skjønhaug sentrum/detaljreguleringsplan for gbnr. 62/18,
20 og 21 med tilhørende bestemmelser og plankart, revidert 11.08.14, vedtas i medhold av plan- og
bygningsloven § 12-12.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Forslag til reguleringsplan ble første gang behandlet i Teknikk- og naturutvalget 29.04.14. Følgende
vedtak ble fattet:
1. Forslag til omregulering av gjeldende reguleringsplan for Skjønhaug
sentrum/detaljregulering av gbnr. 62/18, 20 og 21, datert 7. mars 2014, sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11.
Høringsperioden er 30.04.14 - 20.06.14.
2. I planbeskrivelsen punkt 5.2 skal det fremgå at utbygger tar ansvar og kostnad for
oppgradering av Vesleskrammerud (vei) på hele strekningen fra krysset ved Hølandsveien
til behovet for bruk av veien til varetransport opphører (ca. 85 m).
Saksopplysninger:
I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til sentrumsformål. Gjeldende reguleringsplan for
området er Reguleringsplan for Skjønhaug sentrum (2001). Gjeldende arealformål er en kombinasjon
av bolig/offentlig formål og offentlig trafikkformål (Hølandsveien).
Høringsforslaget la opp til formål byggeområde for kombinasjonsformålet
forretning/næring/bevertning/kontor/bolig. Hovedformålet med planen er å legge til rette for
etablering av et nytt forretningsbygg på ca. 2 400 m2 for Europris og annen handelsvirksomhet i
Skjønhaug sentrum. Det er opparbeidet fortau langs Hølandsveien slik at det er trafikksikkert for

myke trafikanter å ferdes mot sentrum.
Det ble varslet om oppstart av reguleringsarbeid den 21.03.13. Det kom inn flere merknader etter
første varsel om oppstart. Forslag til reguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden
30.04.14 – 20.06.14, og i løpet av høringsperioden kom det 9 nye innspill til planarbeidet. Noen av
disse medførte endringer i planforslaget. Det redegjøres nærmere for dette i saksutredningen.
Østfold fylkeskommune og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har kommet med innsigelser.
Vurdering av høringsinnspill:
NVE, innsigelse:
Påpeker at planområdet består av tykke marine avsetninger hvor det kan være usikkerhet mht.
stabilitet/byggegrunn. Det påpekes at det ikke er foretatt noen geoteknisk vurdering, og at det i
sjekklisten for Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i planbeskrivelsen er krysset av for at området ikke
er geoteknisk ustabilt. Med henvisning til at utredning av reell fare skal skje senest på
reguleringsplannivå, vurderer NVE at grunnforholdene ikke er utredet tilstrekkelig.
NVE fremmer innsigelse til planen på grunnlag av at eventuell kvikkleireskredfare ikke er avklart i
planen. For at grunnlaget for innsigelse skal kunne bortfalle må planen vise at reell skredfare er
utredet og eventuelt innarbeidet i planen. De ber om å få supplerende dokumentasjon og kan bidra
til ytterligere veiledning ved behov.
Entreprenør Bjørn Solberg ble engasjert til å foreta grunnundersøkelser i planområdet. Metoden som
ble brukt var graving med gravemaskin ned til 2 meters dybde. Det ble funnet fjell <2 m. i 9 av 15
groper, og ingen spor av kvikkleire. 30.09.14 ble det oversendt et geoteknisk notat til NVE vedlagt
graverapporten fra Bjørn Solberg. Reviderte reguleringsbestemmelser inntatt et punkt 2.7 om
geoteknisk stabilitet ble også oversendt.
I e-post av 10.11.14 skriver Kristin Selvik følgende på vegne av NVE:
«På grunnlag av opplysninger mottatt i brev datert 30.09.2014 (Rapport fra grunnundersøkelser) og
vedlagt geoteknisk notat datert 30.09.2014 som viser at det ikke er skredfare i planområdet, frafaller
NVE sin innsigelse til Reguleringsplan Skjønhaug sentrum Gbnr. 82/18, 20 og 21 Europris i Trøgstad
kommune, Østfold av 17.06.2014.»
Rådmannens vurdering:
Etter innsigelsen fra NVE har planfremmer foretatt grunnundersøkelser og revidert sitt forslag.
Reviderte planbestemmelser har nå et pkt. 2.7 om geoteknisk stabilitet:
«Før det kan gis byggetillatelse må geotekniske løsninger for tilfredsstillende stabilitet for
eksisterende og nye bygg dokumenteres.»
Summen av tiltak og endringer har resultert i trukket innsigelse noe som betyr at tomten kan
bebygges.
Østfold fylkeskommune, samfunnsplanavdelingen, innsigelse:

Østfold fylkeskommune fremmer innsigelse på bakgrunn av at en etablering 2 400 m2 butikkareal i
planområdet kan være i strid med fylkeskommunens midlertidige bestemmelser for behandling av
kjøpesenterproblematikken i områdesentra, og på grunn av at det ikke er satt noen øvre grense på
maks. handelsareal i planbestemmelsene. Videre fremmer fylkeskommunen innsigelse på bakgrunn
av manglende avklaringer vedrørende uteoppholdsareal og lekeplasser. Til slutt fremmer
fylkeskommunen innsigelse på grunn av at valgt planform med blandet arealbruk ikke gir god nok
avklaring vedrørende fremtidig arealbruk.
I tillegg gir fylkeskommunen følgende faglige råd:
·
·
·

Planen bør inneholde bestemmelser om universell utforming.
Planen bør inneholde bestemmelser om tilrettelegging for ladestasjoner med fornybare
drivstoff.
Bestemmelser, plankart og beskrivelse bør avstemmes bedre.

Etter innsigelsen fra Østfold fylkeskommune har planfremmer revidert sitt forslag. Hovedgrepet er at
boligformålet tas ut av planen og kombinasjonsformålet erstattes av et rent forretningsformål –
detaljvarehandel. Entydig krav til maks. handelsareal innenfor planområdet på 2 400 m2 videreføres.
Byggehøyde reduseres fra maks. 10 m til maks. 6 m. og % BYA økes fra 66 til 75 på bakgrunn av at
boligformålet tas ut av plan. Punkt 2 i reviderte planbestemmelser endres til:
1. Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5 nr. 1
Forretning - detaljvarehandel
Utbyggingsområdet kan utnyttes til forretning - detaljvarehandel. Tillatt grad av utnytting er % BYA =
75 %, inkl. parkering. Det tillates inntil 2 400 m2 salgsflate for detaljvarehandel.
Maks byggehøyde er 6,5 m målt fra gjennomsnittsplanert terreng. Tekniske installasjoner (for
ventilasjon, mv) tillates over den fastsatte maksimalhøyde. Bebyggelsen kan ha flate tak og
saltak/valmet tak/ pulttak med vinkel mellom 22 og 45 grader.
Endringsforslagene ble oversendt Østfold fylkeskommune 08.10.14 og 28.10.14 skriver Christine
Stene følgende på vegne av Fylkesrådmannen:
«Reguleringsplan for Europris Skjønhaug er endret i tråd med de innsigelser som ble gitt i brev av
dato 17. juni 2014, og det er gjort rede for at det legges til rette for utvikling i sentrum. Med denne
bakgrunn og med de begrunnelser som fremkommer i vurderingen over, trekker Østfold
fylkeskommune innsigelsen.»
Rådmannens vurdering:
I stedet for å forsøke å oppfylle nødvendige krav til avklaringer vedrørende uteoppholdsarealer og
lekeplasser har planfremmer, i samråd med kommunen, valgt å ta boligformålet helt ut av planen.
Dette fører til at planen nå fremstår som avklart på alle punkter. Dette gjelder også diskusjonene
rundt kjøpesenterproblematikken som nå blir behandlet i et eget punkt i planbestemmelsene.
Handelsarealet i planområdet begrenses til 2 400 m2.
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen:

Vurderer at kombinasjonsformål med boligdeler ofte kan gi konflikt i forhold til utearealer, støy mv.
Planbeskrivelsens angitte areal til forretninger må sikres juridisk i reguleringsplanens bestemmelser
for å unngå å komme i strid med formålet med rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre.
Planbestemmelsene er ikke spesifikke på krav om estetikk, reklame mv, men er i stor grad basert på
skjønn og vurderinger. Dette stiller store krav til byggesaksbehandlingen, dersom man skal sikre god
arkitektur og god tilpasning til området omkring. Mener at bestemmelsene bør sette strengere krav
til estetisk utforming i et, som her, relativt lite og ensartet bygningsmiljø i sentrum.
Rådmannens vurdering:
Til miljøvernavdelingens innvendinger mot kombinasjonsformålet og manglende begrensning av
handelsarealet i det opprinnelige planforslaget henvises det til kommentaren til fylkeskommunens
innspill.
For ordens skyld vil rådmannen bemerke at han ikke kan si seg enig i at bygningsmiljøet i dette
området er ensartet. Dette gjør det vanskelig å hjemle spesifikke krav til bygningers utforming i
planbestemmelser.
Statens vegvesen:
Vurderer tidligere uttalelse som ivaretatt, og har ingen ytterligere merknader.
Hilde Dahl, barnerepresentant Trøgstad kommune:
Bekymret for økt trafikk på Hølandsveien og barn som sykler og går til og fra skolen. Planforslaget
medfører økt trafikk av både varelevering med større kjøretøy og kunder. Det bør markeres tydelig
med skilting/veimarkering at det er barn som krysser disse innkjøringspunktene i veien.
Påpeker at utbygging medfører at dette grøntarealet i sentrum blir borte. Det bør legges vekt på
beplantning/trær, benker og lekeapparat i tilknytning til bygget. Dersom dette ikke vektlegges i dette
prosjektet, bør kommunen sørge for at annet lekeareal opparbeides i sentrum.
Rådmannens vurdering:
Planforslaget sikrer fortau langs Hølandsvegen og gangforbindelse til Torget som del av overordnet
og sammenhengende gangvegsystem i sentrum. Rådmannen ser behovet for skilting for trygg
skoleveg, og vil ta dette opp med ansvarlige skiltmyndigheter.
Som det fremgår av planforslaget, er det hjemlet krav til opparbeiding av utomhusanlegg med
beplantning og ganglinjer. Som følge av at boligformålet er tatt ut av planen ser ikke rådmannen det
lenger som naturlig å tilrettelegge for lek i dette området.
Trøgstad Elverk AS:
Trøgstad Elverk AS har lavspenningsanlegg innenfor planområdet og en nettstasjon på tilgrensende
eiendom gnr 62 bnr 1. Det redegjøres i uttalelsen for hvilke krav og hensyn som må tas til
eksisterende anlegg samt krav til nytt strømforsyningsnett.

Rådmannens vurdering:
Elverkets innspill tas til etterretning.
Harder Emil Sandvik:
Samfunnsengasjert innbygger som ikke ønsker at området bygges ut med forretning og
parkeringsplasser. Han ønsker området bevart som grøntområde.
Rådmannens vurdering:
Utbygging av området er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Skjønhaug sentrum og
Kommuneplan 2011-2023. Planforslaget hjemler krav til gateplanting/trerekke langs Hølandsvegen,
jf. § 2.1.
Berit og Rolf Tore Andreassen - eiere av naboeiendommen Vesleskrammerud 29:
Ønsker ingen utkjøring fra Europris til Vesleskrammerud. Mener at planforslaget medfører store
ulemper for bruk av egen utkjørsel til denne veien, og at det vanskelig å se hvordan varelevering skal
kunne foregå i praksis. Veien er svært smal og ikke dimensjonert for store kjøretøy. Forventer at
kommunen legger frem en detaljert plan for hvordan trafikksituasjonen i Vesleskrammerud skal løses
til det beste for beboerne i området.
Rådmannens vurdering:
I forslag til vedtak foreslås det en ny rekkefølgebestemmelse der det ikke gis brukstillatelse til
byggetiltak i planområdet før den planlagte oppgraderingen av Vesleskrammerud (vei) fra
Hølandsveien til behovet for bruk av veien til varetransport opphører, er ferdigstilt.
Fellesbrev fra beboere i Vesleskrammerud:
Viser til at Vesleskrammerud er vegen er smal og vurderer at varelevering kan by på problemer. Ser
helst at vegen blir fysisk stengt for gjennomkjøring med bom eller lignende – bare skilting er vurdert
å ha liten effekt. Vurderer også plassering av container som et problem pga. lukt, utseende og dyr.
Er nærmeste nabo til planlagt bebyggelse og har ønsker til utforming og skjermplanting. Ønsker
opplysning knyttet til trafikk og parkering i anleggsperioden. Ønsker et møte/befaring med
prosjektledelsen for å stille spørsmål.
Rådmannens vurdering:
Planforslaget forutsetter at Vesleskrammerud skal oppgraderes og dimensjoneres slik at den tåler
tyngre kjøretøy for varelevering til forretningsbygget, jf. planbeskrivelsen punkt 5.2. Aktuelle
dimensjonerende kjøretøy er lagt til grunn for utforming av foreløpig situasjonsplan som viser
tilfredsstillende kjøre- og manøvreringsareal for varelevering. Det skal utarbeides detaljplan for alle
tekniske anlegg, inkl. kjøre-/manøvreringsareal og oppgradering av Vesleskrammerud før det kan gis
igangsettingstillatelse, jf. planbestemmelsene § 4.
Tillatt byggehøyde er redusert fra maks 10 m til 6,5 m. Dette vil gi mindre negativ konsekvens for
nabobebyggelse mht. sol/skygge og utsyn. Utbygger ønsker å imøtekomme naboers ønsker så langt

som mulig og vil gjerne invitere til møte/befaring i forbindelse med detaljprosjektering av
forretningsbygg og utomhusanlegg. Ønske om vegetasjonsskjerm mot nord vil bli innarbeidet i
detaljplan.
Konklusjon:
Med bakgrunn i høringsuttalelsene har forslagsstiller, i samråd med Trøgstad kommune, valgt å ta
boligformålet ut av planen. Dette innebærer, etter rådmannens mening, ingen dramatisk endring av
forutsetningene for gjennomføringen av reguleringsarbeidet da det hele tiden har vært
tilrettelegging for etablering av Europrisbutikk på tomten som har vært den primære hensikten.
Boligdelen av planen har kun ligget der som et formål som man kunne gjøre seg nytte av dersom
butikketableringen mislyktes.
Slik det ser ut i dagens situasjon er mulighetene for byggestart for Europris i 2015 svært gode.
Dersom tiltakshaver i tillegg lykkes med å få en dagligvarekjede med på et samarbeid, så vil dette
prosjektet, etter rådmannens mening, være et etterlengtet løft for handelsnæringen på Skjønhaug.
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas slik den nå foreligger.

Vedlegg:
Revidert plankart 11 08 14
Planbestemmelser 24 02 14 revidert 19 11 14
Samlet saksfremstilling 1. gangs behandling
Nabomerknad Berit og Rolf Tore Andreassen
Nabomerknad fra naboer i Vesle Skrammerud
Uttalelse Barnerepresentante
Uttalelse FM
Uttalelse NVE
Uttalelse SVV
Uttalelse ØFK
Innspill Harder Sandvik
Grunnlaget for NVEs innsigelse bortfaller - Reguleringsplan Skjønhaug sentrum GBnr 8218, 20 og 21
Europris i Trøgst
Innsigelse trekkes - Europris Skjønhaug, gnr 62, bnr 18, 20 og 21, Trøgstad
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Omsorgsboliger og lokaler for dagsenter og hjemmetjenester
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

24/14

Eldrerådet

PS

08.12.2014

35/14

Ungdomsrådet

PS

08.12.2014

23/14

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

08.12.2014

38/14

Arbeidsmiljøutvalget

PS

09.12.2014

55/14

Livsløpsutvalget

PS

09.12.2014

89/14

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.12.2014

65/14

Formannskapet

PS

11.12.2014

89/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Rådmannens innstilling:
1. Arbeide med utvikling av base for dagaktiviteter og hjemmetjenester fortsetter.
2. Arbeidet med utvikling av 24 omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helseog omsorgstjenester fortsetter.
3. Trøgstad kommune søker Husbanken om støtte til prosjektene.
4. Når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjon foreligger, skal
endelig avtale med KonseptPluss AS om omfang og utvikling av prosjektene godkjennes av
kommunestyret.
5. Utvikling av ytterligere botilbud i Trøgstad vurderes fortløpende når erfaringene med
omsorgsboligene i denne saken foreligger.

Bakgrunn:
I kommunestyret 04.11.2014 ble det fattet følgende 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.

Saksutredning:
Omsorgskonferansen ble gjennomført 12. november 2014 med fokus på hvordan «Revidert plan for
institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester» skulle forstås og hvordan Trøgstad kommune kan
innrette tjenestene slik at disse er best mulig, men samtidig ivaretar kravet til en bærekraftig
kommuneøkonomi. Det ble et spesielt fokus på tenkingen rundt utvikling av boliger for heldøgns
omsorg.
I 2008 ble det gjort en kartlegging som viste at 12 personer med heldøgns helse- og omsorgstjenester
hadde et behov for bolig. Kommunestyret har senere bedt om en ny rapport, med oversikt over
behovet. Ny rapport ble lagt fram for kommunestyret i juni 2014. Rapporten viste at det nå er 28
personer som kan ha behov for boliger og heldøgns omsorgstjenester, og at det trolig vil være behov
for ytterligere 2 i snitt per år framover. (Se forøvrig sak nr. 43/14 «Institusjon, boliger og
hjemmebaserte tjenester - fremtidige behov» og sak nr. 67/14 «Videre prosess for omsorgsboliger
for personer med behov for heldøgns omsorgstjenester.»)
Det er mange ulike grunner til at noen har behov for helse- og omsorgstjenester. De fleste av dem vi
har kartlagt har sammensatte diagnoser eller utfordringer (lærevansker, atferd, rus, psykiatri,
utviklingshemming). (I følge NAKU (Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemmede) er andelen
utviklingshemmede som har psykiske lidelser høyere enn i befolkningen som helhet. (Jf.
http://naku.no/node/1402 (NAKU, 2014 «Psykisk helse: Forskning»)).
Kommunen har et overordnet ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven. Kommunen skal medvirke til å skaffe bolig, men har ikke selv plikt til å bygge
disse. Når staten bidrar økonomisk til at omsorgsboliger blir bygd, har kommunen tildelingsrett og
plikt i forhold til fastsatte krav.
Det er utarbeidet kriterier for tildeling av kommunal omsorgsbolig etter Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m. § 3.1 jf. § 3.7. Denne tildelingen fastsettes av kommunes tildelingsteam.
Tildelingsteamet er en bredt sammensatt gruppe med representanter fra fem av kommunes
virksomheter. Det er denne gruppa som også vil foreta tildeling i de nye planlagte omsorgsboligene.
All tildeling skjer på grunnlag av en faglige og praktiske vurderinger, jf. omsorgskonferansen.
Omsorgsboligene er fordelt på tre etasjer og 6 ulike ganger, slik at det er fire leiligheter som er
tilknyttet et gangareal. Med denne utformingen kan en lett lage grupperinger og individuelle
avskjerminger, hvis det er ønskelig.
I tilknytning til leilighetene foreslås en kommunal bygningsdel. Denne skal inneholde kontorer og
tilhørende fasiliteter til hjemmebaserte tjenester. Herfra skal hjemmetjenesten betjene både
nærliggende omsorgsleiligheter og andre boliger i kommunen. Bygget skal også inneholde rom for
dagaktiviteter. Dette tenkes å være et av flere steder i kommunen hvor det gis dagaktivitetstilbud, jf.
omsorgskonferansen og prosjektet «Hverdagen ordner vi sammen».
KonseptPluss AS vant konkurransen om utvikling av omsorgsboliger for heldøgn omsorg i Trøgstad
kommune etter reglene om offentlige anskaffelser utlyst på Doffin, dog basert på eget utviklet
konsept. KonseptPluss er et selvstendig selskap som har sin historie fra selskapet Totalprosjekt AS, og
viderefører konseptene knyttet til helse og omsorg. Selskapene har gjennomført prosjekter i
offentlig- privat samhandling, deriblant prosjekter som aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, Børstad
idrettspark (Hamar) og Åråsen idrettspark (Lillestrøm) som er prosjekter innenfor forebyggende
helse. Videre har de gjennomført etableringen av Lillestrøm klinikken og Helsehuset Fredrikstad som
er av de første prosjektene basert på Samhandlingsreformen. Når det gjelder boliger for heldøgns
omsorg er disse utviklet etter de samme prinsippene som er benyttet i de andre prosjektene.
Samarbeidet innebærer at kommunen har ansvaret for at prosjektet har en sentral beliggenhet.

KonseptPluss etablerer et borettslag som kjøper tomta, bygger boligene og som sammen med
Trøgstad kommune selger eller leier ut boligene og besørger drift av borettslaget. Trøgstad
kommune har tildelingsrett og –plikt for boligene. Trøgstad kommune søker investeringstilskudd i
Husbanken. Refusjon av merverdiavgiften søkes gjennom bindene forhåndsuttalelse fra
fylkesskattesjefen. Før byggingen starter skal både tilsagn fra Husbanken og bindende
forhåndsuttalelse foreligge. Omfanget av prosjektet må være avklart før søknadene sendes. I den
videre prosess vil det bli sikret at gjeldende lover og regler knyttet til gjennomføring av kontrakten
med KonseptPluss blir fulgt. Videre vil det bli sikret innsyn for kommunen i det totale kostnadsbilde
slik at det oppnås trygghet for at kostnadsnivået er markedsmessig riktig.
Vurdering:
Kommunen foretar faglige vurderinger og prioriteringer ut fra innbyggernes behov. Det er flere enn
før som har behov for boliger og tjenester. Kommunen må se samlet på de ulike behov for tjenester.
Samtidig må kommunen gjøre helhetlige, faglige vurderinger på individnivå, og tilpasse tjenester og
aktiviteter til den enkelte. Det betyr i praksis at f.eks. dagaktiviteter skal gis ut fra den enkeltes
interesse, evner og ressurser. Dette arbeides det med i prosjektet «Hverdagen ordner vi sammen».
Prosjektet støttes med midler fra Fylkesmannen. (Jf. omsorgskonferansen.)
I rapporten «Institusjon, bolig og hjemmebaserte tjenester punkt 3.4. (Sak nr. 43/14 Vedtatt i
kommunestyret 10.06.2014) heter det:
·
·

·

·

«Samhandlingsreformen medfører krav til kommunen om forsterket innsats når det gjelder
forebyggende og helsefremmende arbeid...
De fleste undersøkelser peker på dagliglivet, måltider, aktivitet, sosiale og kulturelle forhold
som de største svakhetene med dagens omsorgstilbud. For å møte dette kreves større faglig
bredde med plass til flere yrkesgrupper, slik at omsorgstilbudet kan dekke psykososiale behov
og kan gis en mer aktiv profil.
Sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og
sosiale problemer, krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på
omsorgstilbudet.
Behovsvekst som følge av et økende antall eldre, krever etter hvert utbygging av kapasitet og
økt kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatte lidelser.»

Administrasjonen mener at disse punktene er særdeles vesentlige for å kunne organisere det
framtidige tjeneste- og omsorgsbehovet på en framtidsretta og forsvarlig måte. Basen for
hjemmebaserte tjenester i det foreslåtte bygget, gir mulighet for flere fagpersoner på et sted, noe
som bidrar til bredere tjenester og kompetanseflyt (ref prikkpunkt 2). Dette vil være et fleksibelt
bygg, et flerbrukshus som kan fylles med innhold og tjenester etter innbyggernes behov.
Det har kommet synspunkter med ønske om omsorgsboliger på flere adresser med færre boliger
samlokalisert. Det vil medføre behov for flere driftsenheter, flere nattevakter, større sårbarhet ved
sykefravær mv. og vil fordyre driften vesentlig.
Konklusjon:
Det er et økende behov for omsorgstjenester i kommunen. Ved å etablere omsorgsboliger på en
sentral plass på Skjønhaug, mener administrasjonen at en tar et klokt grep for å møte framtidas
omsorgsbehov. Beboerne får den trygghet som nærhet til helse- og omsorgstjenester gir, og de får
kort vei til aktivitetstilbud og servicetjenester (dagligvarer, frisør, lege m.m.).

Administrasjonen og byggekomiteen er vel kjent med de motforestillinger som er fremført av enkelte

brukerrepresentanter. Ut fra vårt faglige skjønn og en helhetlig vurdering, er vi trygge på at
rådmannens forslag vil være et meget godt tilbud for de som har behov for omsorgstjenester og
boliger. Samtidig vil vi understreke at det står den enkelte fritt å søke seg inn i dette borettslaget,
eller løse sitt boligbehov på annen måte. Rådmannen vil likevel foreslå at vi som kommune og
brukere og pårørende skaffer oss erfaringer ved den foreslåtte utbyggingen, for så å gå videre og se
på kompletterende omsorgsboligtiltak til dette og de boligene kommunen allerede har og skal ha
videre til ulike brukere. Det er viktig at flest mulig finner seg godt til rette og kan motta sine tjenester
på en god og hensiktsmessig måte. Det ligger derfor inne et konkret punkt om erfaringsinnhentig og
et videre utviklingsarbeid framover som treffer ulike behov. Statistisk vil det allerede etter 5 år være
behov for ytterligere 10 omsorgsboliger.
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Høringsuttalelse - Oppheving av konsesjonsloven og boplikt
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

90/14

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.12.2014

90/14

Kommunestyret

PS

16.12.2014

Rådmannens innstilling:
Konsesjonsloven og dens bestemmelser bør beholdes. Disse gir kommunen en kontroll med
eierskapsforholdene til landbrukseiendommene som kommer for salg og bruken av
landbruksarealene i kommunen.

Konsesjonsloven bør gjennomgås og forenkles for å redusere usikkerhet og tolkningsrom.

Saksopplysninger: Landbruks- og matdepartementet (LMD) sendte 15.10.2014 ut høringsbrev og
høringsnotat hvor det foreslås at konsesjonsloven og boplikten i odelsloven fjernes. Høringsfristen er
15.01.2015.
Bakgrunn:
Gjeldende konsesjonslov ble vedtatt 28. november 2003 og trådte i kraft fra 1. januar 2004.
Konsesjonslovens formål er: «…å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest
gangnlige for samfunnet, bl.a for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov
2. landbruksnæringen
3. behovet for utbyggingsgrunn
4. hensynet til miljøet, almenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. hensynet til bosettingen»
LMD begrunner i høringsnotatet behovet for å oppheve konsesjonsloven. Regjeringen ønsker å styrke
bondens rett til å disponere over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer. Det pekes
også på viktige mål som enklere regler, mindre byråkrati og en effektiv og moderne forvaltning.
Landbruksnæringen vil møte store utfordringer i årene som kommer. Det må produseres mer mat og

det må avvirkes mer trevirke. Det er derfor et mål for regjeringen å stimulere til investeringer knyttet
til drift og andre tiltak som kan bedre driften på landbrukseiendommer. Dagens konsesjonsregler ses
som et hinder for å nå disse målene. Det pekes i høringsrapporten på en del punkter som skal vise
behovet for å oppheve konsesjonsloven:
-

Eieren av en landbrukseiendom står ikke fritt til å overdra eiendommen til den han eller hun
vil eller til den pris som kan oppnås i et fritt marked.
Eieren kan ikke selv velge sitt bosted på grunn av boplikten.
Få landbrukseiendommer omsettes i fritt salg
Gjennomsnittsalderen for eiere av landbrukseiendom er høy
Boplikt kan få kjøpere til å vegre seg fra å kjøpe landbrukseiendommer i områder hvor det er
lite attraktivt å bo
Boplikt kan, spesielt i områder hvor det er lite attraktivt å bo, dempe investeringslysten hos
eksisterende eiere, fordi investeringen ikke vil gjenspeiles i pris ved et senere salg
Saksbehandling av konsesjonssaker og håndheving av reglene binder opp ressurser for
private og offentlige aktører

LMD mener det er et stort behov for endringer og har i rapporten gjort noen vurderinger av hvordan
gjeldende lov fungerer:
Behovet for kontroll med omsetningen:
Det vises i rapporten at det er få avslag på konsesjon og at behovet for kontroll med omsetningen av
landbrukseiendom derfor er lite.
Vern om landbrukets produksjonsarealer:
Vernet om landbrukets produksjonsarealer ivaretas i stor grad gjennom andre lover, som jordlov og
plan- og bygningslov.
Boplikt på landbrukseiendom:
I følge forskningsresultater kan det ikke sies noe sikkert om boplikten i seg selv virker inn på
bosetting, hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Det kan være andre forhold,
for eksempel eierens følelsesmessige tilknytning til eiendommen, som i like stor grad er
bestemmende for hvordan eiendommen blir brukt.
På bakgrunn av dette foreslås det å oppheve konsesjonsloven og oppheve reglene om boplikt i
odelsloven.
Vurdering:
Landbruket er en næring med langsiktige perspektiver, og investeringene i landbruket er derfor
langsiktige. For å nå målet om å øke landbruksproduksjonen, er det er vel så viktig å ha
forutsigbarhet og gode økonomiske rammevilkår, som en friere omsetning av landbrukseiendommer.
Trøgstad kommune er kritiske til at departementet foreslår å oppheve konsesjonsloven. Kommunen
mener det er viktig å ha en kontroll med omsetning av landbrukseiendommer. Hvis det, slik LMD
legger til grunn, er konsesjonsreglene som gjør at eksisterende eiere ikke vil selge, vil en fjerning av
disse reglene kunne gi uønskede effekter. Et friere marked for omsetning av landbrukseiendommer
kan gjøre det vanskeligere for unge å få innpass i næringen, spesielt i områder hvor etterspørsel etter
eiendom er høy. På kort sikt vil prisene øke, med den effekt at unge som ønsker å gå inn i landbruket
må betale mer for gårdskjøpet og dermed få mindre handlingsrom til å investere i driftsapparatet.
Den økte prisen vil ikke komme landbruksnæringen til gode, men snarere gi en flyt av kapital ut av
landbruket til selgeren av eiendommen.

Erfaringer fra landbrukseiendommer som er solgt i det åpne marked i Trøgstad og nabokommuner,
er at salgspris på drivverdige gårder, hvor det er gjort store investeringer på driftsapparatet, f.eks
husdyrrom ikke har oppnådd takst/prisantydning. Dette er ikke på grunn av priskontroll eller boplikt,
men snarere på grunn av høy pris og usikkerhet rundt rammebetingelsene for produksjonen.
Trøgstad kommune mener det er viktig at gårdsbrukene er bebodd. Dette er viktig for bosettingen i
kommunen. Der det er beboelige hus på eiendommen, gis det derfor boplikt som vilkår for
konsesjon. Det er en viktig faktor for produksjonen at man bor på gården og har en nærhet til
produksjonen der. Dette gjelder spesielt ved husdyrproduksjon. I tilfeller hvor eiendommer kjøpes
som tilleggsjord, gir kommunen boplikt, men gjør den ikke peronlig. Da handler det om å
opprettholde bosettingsmønsteret i kommunen, samtidig som husene og eiendommene trenger
tilsyn og vedlikehold for å forhindre forfall. Tomme og forfalne hus er lite ønskede elementer for
naboer og for å oppretttholde et levende kulturlandskap.
Landbruksdrift - både jordbruk, skogbruk og husdyrhold er avhengig av at man sikrer å ha både nok
og god kompetanse i næringen. Det er i dagens konsesjonslov krav om at kommunen blant annet skal
vurdere om «eieren anses skikket til å drive eiendommen». De senere år har dette blitt liberalt
tolket. Samtidig gir kravet et signal om at det kreves kompetanse for å drive en landbrukseiendom og
er av den årsak viktig. Skal landbruket produsere mat av høy kvalitet, er det snarere behov for å stille
høyere krav til kjøpere og spesielt drivere av landbrukseiendommer enn å fjerne kravet til de som
skal eie en landbrukseiendom.
Et av momentene som skal vektlegges ved konsesjonsbehandling er om dette blir en driftsmessig god
løsning. Hvis det er snakk om husdyrproduksjon, er det sjelden en driftsmessig god løsning hvis
avstanden er stor mellom bosted og husdyrrom med tanke på oppfølging, brannvern osv.
Ved planteproduksjon er dette mindre viktig, men der er det også viktig med rimelige avstander for
oppfølging gjennom vekstsesongen og ikke minst når det gjelder kjøring av redskap langs vei.
Konsesjonsloven regulerer, blant annet gjennom boplikten, hvem som kan kjøpe en
landbrukseiendom. Fjerning av loven kan føre til at eierskapet til flere landbrukseiendommer blir
aksjeselskaper eller andre eierformer. Konsekvensene kan på sikt bli at familiejordbruket forsvinner.
Det er viktig at landbruket tilpasser seg den tid vi er inne i, men Trøgstad kommune mener at fysiske
personer er best egnet som eiere og brukere, da de ofte har langsiktige perspektiver når det gjelder
eierskap og bruk.
Kommunenes håndheving av konsesjonsreglene har de senere årene vært utsatt for endringer
gjennom nye rundskriv fra LMD, spesielt med tanke på verdivurdering. Det vises også i
høringsnotatet til at det er få saker hvor konsesjon blir avslått og at det er mange unntak i
konsesjonsloven. I notatet vises det også til at vernet om landbrukets produksjonsarealer
(jordvernet) ivaretas godt nok i annet lovverk, blant annet plan- og bygningsloven og jordloven. Dette
mener LMD viser at konsesjonsloven i liten grad blir brukt til å gi avslag, men ligger til hinder for fri
omsetning av landbrukseiendommer og krever mye ressurser fra offentlig forvaltning. Priskontrollen i
konsesjonsloven er foreslått opphevet og ligger tilbehandling i Stortinget.
Trøgstad kommune mener argumentene til LMD ikke er gode nok til å oppheve konsesjonsloven.
Det er ikke påvist at en fjerning av konsesjonsreglene vil føre til økt omsetning av
landbrukseiendommer, da det også er andre forhold som spiller inn i avgjørelsen om å selge
gårdsbruket. Det er ikke påvist at en økt omsetning av landbrukseiendommer vil føre til økt
produksjon i landbruket, hvis det er økt pris som får eksisterende eiere til å selge. Det vil snarere føre
til at kapital forsvinner ut av landbruket og det blir mindre ressurser til investeringer i økt
produktivitet.

Det vises i rapportens punkt 5.1 til at det bindes opp mye ressurser i forbindelse med håndheving av
konsesjonsreglene. Usikkerhet rundt bestemmelsene kan føre til mye ressursbruk både av private og
offentlige instanser, spesielt når det resulterer i klager i flere instanser. Trøgstad kommune mener
dette bør løses gjennom en gjennomgang og forenkling av konsesjonsloven framfor å oppheve loven.
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