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75/14 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møtet 04.11.14 godkjennes.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
Protokoll fra møtet 04.11.14 godkjennes.

76/14 : BUDSJETTJUSTERINGER 2014
Rådmannens innstilling:
Budsjettjusteringene pr. november 2014 godkjennes slik de framkommer av vedlagte saksframlegg.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Formannskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
Budsjettjusteringene pr. november 2014 godkjennes slik de framkommer av vedlagte saksframlegg.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillinge ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
Budsjettjusteringene pr. november 2014 godkjennes slik de framkommer av vedlagte saksframlegg.

77/14 : BUDSJETTDOKUMENTET 2015
Rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi og handlingsplan 2015 – 2018’ og ‘Årsbudsjett 2015’ vedtas slik det
foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2015’, kapittel 2.
Eldrerådets behandling 17.11.2014:
Kjell Grav etterspørr hvem som berøres av abonnementsordningen for hjemmehjelp. Det informeres
av sekretær at det gjelder brukere som tjener mindre enn 2G og de som betaler pr. time og som
kommer til en grense for hva som lønner seg. Han ser at virksomheten har omdiponert midler i
budsjettet og det er bra. I tillegg er det tilført midler til omsorgslønn, ekstra bemanning i
sykehjemmet og økning av stilling for sykehjemslegen. Eldrerådet synes det er positivt. Rådet ser
også at det er lagt planer for Parkveien 7 og utredning for sykehjem med 1 mill.
Eldrerådet kommenterer kritiske forbedringsbehov. Leder stiller spørsmål vedr. utbygging av
kjøkkenet for å oppnå større plass, da dagens drift beskriver trange forhold. Ut i fra planer som er

lagt ser ut til at det blir mange år til sykehjemmet blir utbygget med utvidelse av kjøkkenet.
Rådet spør også om utbedring av 4 aldersboliger som ikke har bad etter dagens standard. Eldrerådet
ønsker å prioritere saken på investeringslisten. Saken har vært nevnt i tidligere budsjettdokumenter.
Rådet påpeker også at generell oppussing er påkrevet, spesielt korttidsavdeling og inngangsparti
(inngang B). Videre er de samlet enige om at det bør settes av vedlikeholdsmidler til sansehagen.
Eldrerådets innstilling 17.11.2014:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi og handlingsplan 2015 – 2018’ og ‘Årsbudsjett 2015’ vedtas slik det
foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2015’, kapittel 2.
Ungdomsrådets behandling 17.11.2014:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Vegard Finnes
Nora Frøshaug
Marie Olesen
Forslag fremmet av Vegard Finnes:
Budsjettdokumentet godkjennes, med følgende merknad:
Det bør settes av midler spesifikk til sikring av lekeplass ved Trøgstadheimen, i form av gjerde rundt
området.
Det bør sette av midler til nye nett på ballbingen bak Ungdomsskolen.
Merknaden ble stemt over og tiltres av et enstemmig ungdomsråd.
Ungdomsrådets innstilling 17.11.2014:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi og handlingsplan 2015 – 2018’ og ‘Årsbudsjett 2015’ vedtas slik det
foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2015’, kapittel 2, med følgende merknad:
Det bør settes av midler spesifikk til sikring av lekeplass ved Trøgstadheimen, i form av gjerde rundt
området.
Det bør settes av midler til nye nett på ballbingen bak Ungdomsskolen.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 17.11.2014:
Følgende hadde ordet i Rådet for MNF (Mennesker med Nedsatt Funksjonsevne):
Grethe Mellegaard
Ivar Aanes
Grete Syljåsen
Rådet gir uttrykk for at det er et stamt budsjett, men at flere av de prioriterte punktene er satsning
på mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet vil spesielt framheve punktene 7, 8 og 10 i
Budsjettdokument 2015 Økonomiplanen. (8.6 Økonomiplan for perioden 2015-18 side 44.)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 17.11.2014:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi og handlingsplan 2015 – 2018’ og ‘Årsbudsjett 2015’ vedtas slik det
foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2015’, kapittel 2.
Arbeidsmiljøutvalgets behandling 18.11.2014:
Rådmannens forslag ble tatt opp til avstemming og ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 18.11.2014:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi og handlingsplan 2015 – 2018’ og ‘Årsbudsjett 2015’ vedtas slik det
foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2015’, kapittel 2.
Livsløpsutvalgets behandling 18.11.2014:
Følgende hadde ordet:
Marianne Larsen (Uavh)
Olav Bleie (Sp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Hanne Therese Myrer (Frp)
Olav Bleie (Sp) fremmet følgende forslag:
Rådmannens forslag til budsjett tas til orientering.
Det ble stemt over Olav Bleies forslag som tiltres enstemmig (7st)
Livsløpsutvalgets innstilling 18.11.2014:
Rådmannens forslag til budsjett tas til orientering.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 18.11.2014:
Ordet i saken:
Roar Skansen (Ap)
Dag Arne Lier (Virksomhetsleder)
Wenche Aaser Torp (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Erik Egeberg (Frp)
Venke Gangnes (Ap)
Tormod Karlsen (Krf.) fremmet følgende forslag til innstilling:
Rådmannens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2015 - 2018 og årsbusjett 2015 tas til orientering.
Ved avstemningen ble Tormod Karlsens forslag enstemmig tiltrådt (5 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 18.11.2014:
Rådmannens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2015 - 2018 og årsbudsjett 2015 tas til
orientering.
Formannskapets behandling 27.11.2014:
Følgende hadde ordet:
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Trude Svenneby (Sp)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Sissel Kreppen (Frp)
Ole André Myhrvold (Sp)
Anne Teig (økonomisjef)

Anne Marie Lintho (Sp)
Trude Svenneby (Sp) fremmet følgende forslag:
Forslag til endringer jamfør rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 og Økonomi- og handlingsplan
2015-18.
Nytt punkt:
Økonomi- og handlingsplan 2015-18 og Årsbudsjett 2015 legges eventuelt fram for justering senest
innen utgangen av juni 2015.
Nytt punkt:
Etter ekstraordinære representantskapsmøter i de interkommunale selskapene, med justerte
budsjettvedtak for Trøgstad kommune prioriteres følgende tiltak:
1) Støtten til lag og foreninger økes med kr. 150.000.
2) Prosjekt for slekts- og bosettingshistorie styrkes med kr 50.000.
3) Sansehagen tilføres kr 15.000 i årlige driftsmidler.
Dekkes inn gjennom reduserte utgifter til Indre Østfold Data IKS og Helsehuset IKS.
Nytt punkt:
Det innvilges inntil kr 1.000.000,- finansiert fra tidligere avsatt eiendomsskatt til rehabilitering av bad
i omsorgsleiligheter "gamle aldersboligen" jamfør kritiske forbedringsbehov kap 9.7.1.
Nytt punkt:
Administrasjonen bes arbeide for kostnadsreduksjon gjennom å se på bruk av digitale kanaler og
plattformer, for eksempel ved rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av
fakturaer og annen post etc.
Nytt punkt:
Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra administrasjonen for å
se på muligheten for å gjøre innholdet i budsjettdokumentet og økonomi- og handlingsplan mer
tilgjengelig både for de folkevalgte og befolkningen for øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og
lettlest dokument fra 2015.
Nytt punkt:
Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskonstnader gjennom løpende vurdering av alle ledige
stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2015, gjerne
prosentfestet til under 3,5 prosent.
Christian Granli (H) fremmet følgende forslag:
A. Økonomi- og handlingsplan 2015-18.
Punkt 2 strykes.
Punkt 3 strykes.
B. Årsbudsjett 2015
Punkt 4 strykes.
Nytt punkt:
Barneskole, ungdomsskole, idrettshall og kulturarena tas ut av låneopptak.

Nytt låneopptak på 6 mill.kr til kjøp og opparbeiding av næringstomter på Brennemoen. Finanisering
ved låneopptak.
Nytt punkt:
Trøgstad kommune søker et samarbeid med idrett og private om OPS-utbygging av idrettshall.
Sissel Kreppen (Frp) fremmet følgende forslag:
Punkt 9 Investering.
Ny barnehage i Båstad ønskes privat.
Punkt 20.
Utvidelse av Trøgstadheimen fremskyndes til 2016.
Verbalforslag:
Trøgstad kommune søker deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, når
det blir mulig for kommunene å søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall
kommuner, vare over tid og evalueres.
Formannskapet stemte så punktvis over forslagene.
Formannskapet tok Christian Granlis forslag opp til avstemming:.
A. Økonomi- og handlingsplan 2015-18
Punkt 2 strykes. Forslaget falt mot en st. (H).
Punkt 3 strykes. Forslaget falt mot en st. (H).
B. Årsbudsjett 2015
Punkt 4 strykes. Forslaget falt mot en st. (H).
Nytt punkt:
Barneskole, ungdomsskole, idrettshall og kulturarena tas ut av låneopptak. Forslaget falt mot en
st.(H).
Nytt låneopptak på 6 mill.kr til kjøp og opparbeiding av næringstomter på Brennemoen. Finanisering
ved låneopptak. Forslaget falt mot en st. (H).
Nytt punkt:
Trøgstad kommune søker et samarbeid med idrett og private om OPS-utbygging av idrettshall.
Forslaget falt mot en stemme (H).
Formannskapet stemte så punktvis over forslaget fra Sissel Kreppen.
Punkt 9 Investering.
Ny barnehage i Båstad ønskes privat. Forslaget falt mot en st. (Frp).
Punkt 20.
Utvidelse av Trøgstadheimen fremskyndes til 2016. Forslaget falt mot to st. (Frp og H).
Verbalforslag:
Trøgstad kommune søker deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, når
det blir mulig for kommunene å søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall
kommuner, vare over tid og evalueres.

Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapet stemte deretter punktvis over forslaget fra Trude Svenneby (Sp).
Nytt punkt:
Økonomi- og handlingsplan 2015-18 og Årsbudsjett 2015 legges eventuelt fram for justering senest
innen utgangen av juni 2015. Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Nytt punkt:
Etter ekstraordinære representantskapsmøter i de interkommunale selskapene, med justerte
budsjettvedtak for Trøgstad kommune prioriteres følgende tiltak:
1) Støtten til lag og foreninger økes med kr. 150.000. Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
2) Prosjekt for slekts- og bosettingshistorie styrkes med kr 50.000. Forslaget ble tiltrådt mot en
st.(Frp)
3) Sansehagen tilføres kr 15.000 i årlige driftsmidler. Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Dekkes inn gjennom reduserte utgifter til Indre Østfold Data IKS og Helsehuset IKS.
Forslaget til nytt punkt ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Nytt punkt:
Det innvilges inntil kr 1.000.000,- finansiert fra tidligere avsatt eiendomsskatt til rehabilitering av bad
i omsorgsleiligheter "gamle aldersboligen" jamfør kritiske forbedringsbehov kap 9.7.1.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Nytt punkt:
Administrasjonen bes arbeide for kostnadsreduksjon gjennom å se på bruk av digitale kanaler og
plattformer, for eksempel ved rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av
fakturaer og annen post etc.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Nytt punkt:
Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra administrasjonen for å
se på muligheten for å gjøre innholdet i budsjettdokumentet og økonomi- og handlingsplan mer
tilgjengelig både for de folkevalgte og befolkningen for øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og
lettlest dokument fra 2015.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Nytt punkt:
Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskonstnader gjennom løpende vurdering av alle ledige
stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2015, gjerne
prosentfestet til under 3,5 prosent.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapet tok hele forslaget til innstilling med de vedtatte endringene opp til avstemming.
Forslaget til ‘Økonomi og handlingsplan 2015 – 2018’ og ‘Årsbudsjett 2015’ ble tiltrådt mot en st. (H).
Formannskapets innstilling 27.11.2014:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi og handlingsplan 2015 – 2018’ og ‘Årsbudsjett 2015’ vedtas slik det
foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2015’, kapittel 2. Med følgende endringer:

Nytt punkt:
Økonomi- og handlingsplan 2015-18 og Årsbudsjett 2015 legges eventuelt fram for justering senest
innen utgangen av juni 2015.
Nytt punkt:
Etter ekstraordinære representantskapsmøter i de interkommunale selskapene, med justerte
budsjettvedtak for Trøgstad kommune prioriteres følgende tiltak:
1) Støtten til lag og foreninger økes med kr. 150.000.
2) Prosjekt for slekts- og bosettingshistorie styrkes med kr 50.000.
3) Sansehagen tilføres kr 15.000 i årlige driftsmidler.
Dekkes inn gjennom reduserte utgifter til Indre Østfold Data IKS og Helsehuset IKS.
Nytt punkt:
Det innvilges inntil kr 1.000.000,- finansiert fra tidligere avsatt eiendomsskatt til rehabilitering av bad
i omsorgsleiligheter "gamle aldersboligen" Jamfør kritiske forbedringsbehov kap 9.7.1.
Nytt punkt:
Administrasjonen bes arbeide for kostnadsreduksjon gjennom å se på bruk av digitale kanaler og
plattformer, for eksempel ved rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av
fakturaer og annen post etc.
Nytt punkt:
Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra administrasjonen for å
se på muligheten for å gjøre innholdet i budsjettdokumentet og økonomi- og handlingsplan mer
tilgjengelig både for de folkevalgte og befolkningen for øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og
lettlest dokument fra 2015.
Nytt punkt:
Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskonstnader gjennom løpende vurdering av alle ledige
stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2015, gjerne
prosentfestet til under 3,5 prosent.
Nytt punkt:
Trøgstad kommune søker deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, når
det blir mulig for kommunene å søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall
kommuner, vare over tid og evalueres.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Varaordfører overtok møteledelsen ved innledning til saken, og ga ordet til ordfører for årets
budsjetttale.
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Trude Svenneby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Ann Kristin Sæther (H)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Christian Granli (H)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tormod Karlsen (Krf)

Granli fremmet følgende forslag til endringer:
Økonomi- og handlingsplan 2015-18.
Punkt 2 strykes.
Punkt 3 strykes.
B. Årsbudsjett 2015
Punkt 4 strykes.
Nytt punkt:
Barneskole, ungdomsskole, idrettshall og kulturarena tas ut av låneopptak.
Nytt låneopptak på 6 mill.kr til kjøp og opparbeiding av næringstomter på Brennemoen. Finanisering
ved låneopptak.
Nytt punkt:
Trøgstad kommune søker et samarbeid med idrett og private om OPS-utbygging av idrettshall.
Nytt punkt:
Innkrevde midler av eiendomsskatt legges i ny barnehage i Båstad, resterende dekkes av låneopptak.

Myhrer fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 og 3:
2. Eiendomsskatten opprettholdes på 2014 nivå 3 promille.
Investeringstiltak og vedlikehold tilpasses kommunens inntekter.
3. Av eiendomsskatten på 9 mill. kroner brukes i 2015 med kr 2.963.000 tilsvarende økte utgifter til
renter og avdrag. Kr 6.037.000 settes av til fond, hvorav 1,4 mill. kr øremerkes ekstra vedlikehold.
Det ble stemt kronologisk over endringsforslagene.
Kommunestyret stemte over Granlis forslag til endringer.
Økonomi- og handlingsplan 2015-18.
Punkt 2 strykes. Falt mot 2 stemmer (H).
Punkt 3 strykes. Falt mot 2 stemmer (H).
Det ble deretter stemt over Myhrers forslag til nytt punkt 2 og 3.
Forlsaget falt mot 3 stemmer (Frp).
Deretter Granlis forslag i rekkefølge:
B. Årsbudsjett 2015
Punkt 4 strykes. Falt mot 2 stemmer (H).
Nytt punkt:
Barneskole, ungdomsskole, idrettshall og kulturarena tas ut av låneopptak.
Falt mot 2 stemmer(H).
Nytt låneopptak på 6 mill.kr til kjøp og opparbeiding av næringstomter på Brennemoen. Finanisering
ved låneopptak.
Falt mot 2 stemmer (H).
Nytt punkt:
Trøgstad kommune søker et samarbeid med idrett og private om OPS-utbygging av idrettshall.
Falt mot 2 stemmer (H).

Nytt punkt:
Innkrevde midler av eiendomsskatt legges i ny barnehage i Båstad, resterende dekkes av låneopptak.
Falt mot 2 stemmer(H).
Kommunestyret stemte så over ‘Økonomi og handlingsplan 2015 – 2018’ og ‘Årsbudsjett 2015’ slik
det forelå etter prøvevoteringene.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 stemmer mot to stemmer (H).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
‘Økonomi og handlingsplan 2015 – 2018’ og ‘Årsbudsjett 2015’ vedtas slik det foreligger i
‘Budsjettdokumentet 2015’, kapittel 2. Med følgende endringer:
Nytt punkt:
økonomi- og handlingsplan 2015-18 og Årsbudsjett 2015 legges eventuelt fram for justering senest
innen utgangen av juni 2015.
Nytt punkt:
Etter ekstraordinære representantskapsmøter i de interkommunale selskapene, med justerte
budsjettvedtak for Trøgstad kommune prioriteres følgende tiltak:
1) Støtten til lag og foreninger økes med kr 150.000.
2) Prosjekt for slekts- og bosettingshistorie styrkes med kr 50.000.
3) Sansenhagen tilføres kr 15.000 i årlige driftsmidler.
Dekkes inn gjennom reduserte utgifter til Indre Østfold Data IKS og Helsehuset IKS.
Nytt punkt:
Det innvilges inntil kr 1.000.000 finansiert fra tidligere avsatt eiendomsskatt til rehabilitering av bad i
omsorgsleiligheter "gamle aldersboligen" jamfør kritiske forbedringsbehov ka 9.7.1.
Nytt punkt:
Administrasjonen bes arbeide for kostnadsreduksjon gjennom å se på bruk av digitale kanaler og
plattformer, for eksempel ved rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av
fakturaer og annen post etc.
Nytt punkt:
Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra administrasjonen for å
se på muligheten for å gjøre innholdet i budsjettdokumentet og økonomi- og handlingsplan mer
tilgjengelig både for de folkevalgte og befolkningen for øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og
lettlest dokument fra 2015.
Nytt punkt:
Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnadene gjennom løpende vurdering av alle ledige
stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2015, gjerne
prosentfestet til under 3,5%
Nytt punkt:
Trøgstad kommune søker deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, når
det blir mulig for kommunene å søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall
kommuner, vare over tid og evalueres.

78/14 : SALG AV KOMMUNALE BOLIGER HØLANDSVEIEN 11 OG ÅSLIVEIEN 5A - 2015
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.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Ordet i saken:
Ann Kristin Sæther (H)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
Administrasjonen starter arbeidet med salg av Hølandsveien 11 og Åsliveien 5 A, og ombygging av
Kirkeng 18 C og Skoleveien 5 A og B.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
Administrasjonen starter arbeidet med salg av Hølandsveien 11 og Åsliveien 5 A, og ombygging av
Kirkeng 18 C og Skoleveien 5 A og B.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
Administrasjonen starter arbeidet med salg av Hølandsveien 11 og Åsliveien 5 A, og ombygging av
Kirkeng 18 C og Skoleveien 5 A og B.

79/14 : VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BYGNINGER 2015 - 2018
Rådmannens innstilling:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonene søkes oppfylt ved kommunens kontinuerlige
vedlikeholdsarbeid og gjennom relevante budsjettprosesser.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)

Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonene søkes oppfylt ved kommunens kontinuerlige
vedlikeholdsarbeid og gjennom relevante budsjettprosesser.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.)
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonene søkes oppfylt ved kommunens kontinuerlige
vedlikeholdsarbeid og gjennom relevante budsjettprosesser.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Wenche Aaser Torp (Sp)
Sissel Kreppen (Frp)
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.)
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonene søkes oppfylt ved kommunens kontinuerlige
vedlikeholdsarbeid og gjennom relevante budsjettprosesser.

80/14 : PARKERING - INNFØRING AV GEBYR FOR OVERTREDELSER
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.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Ordet i saken:
Roar Skansen (Ap)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Bodil Ekeberg (Frp)
Venke Gangnes (Ap)
Ann Kristin Sæther (H)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Følgenden hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Anne Marie Lintho (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
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.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Trude Svenneby (Sp)
Granli fremmet følgende forslag til tillegg i Formannskapets innstilling:
Trøgstad kommune bedrer skiltingen der det er størst utfordinger i Skjønhaug. Dette evalueres på et
senere tidspunkt.
Ordfører fastslo at dette tas inn i innstillingen som en ny setning etter den som avsluttes med: .....jf
§31 a i vegtrafikkloven.
Kommunestyre stemte over Granlis forslag til tillegg. Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
Trøgstad kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til å ilegge gebyr etter § 14 i forskrift om
offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, jf. § 31 a i vegtrafikkloven.Trøgstad kommune
bedrer skiltingen der det er størst utfordinger i Skjønhaug. Dette evalueres på et senere tidspunkt.
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med Askim kommune om håndheving av
parkeringsbestemmelsene.

82/14 : AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TRØGSTAD OG EIDSBERG KOMMUNER - UTBYGGING OG
DRIFT AV UTVIDET DRIKKEVANNSPRODUKSJON VED SANDSTANGEN VANNVERK
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.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
Avtale om samarbeid mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner for utbygging og drift av utvidet
drikkekvannsproduksjon ved Sandstangen Vannverk datert 10.11.2014, vedtas.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
Avtale om samarbeid mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner for utbygging og drift av utvidet
drikkekvannsproduksjon ved Sandstangen Vannverk datert 10.11.2014, vedtas.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
Avtale om samarbeid mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner for utbygging og drift av utvidet
drikkekvannsproduksjon ved Sandstangen Vannverk datert 10.11.2014, vedtas.

81/14 : AVTALE OM MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN OG SEPTIKSLAM MELLOM
TRØGSTAD OG EIDSBERG KOMMUNE
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.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Bodil Ekeberg (Frp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.

Formannskapets behandling 11.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Ole André Myhrvold fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
Adminsitrasjonen bes i samarbeid med Eidsberg i forbindelse med felles VA-utbygging med nye
ledningsnett mellom Skjønhaug og Laslett (Rv 22) og mellom Slitu og Tosebygda å utrede og søke løst
behovet for en forenklet gang- og sykkelvei parallelt med dette arbeidet. Østfold fylkeskommune
ønsker særskilt å støtte slike prosjekter for forenklede gang- og sykkeltraseer og har opprettet egen
støtteordning for formålet. Det bør søkes å bli en pilot i denne satsningen.
Formannskapet stemte over Myhrvolds forslagt til tilleggspunkt.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannsskapet tok så forslaget til innstilling med det vedtatte tilleggspunktet opp til avstemming.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.)
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
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.
3. Adminsitrasjonen bes i samarbeid med Eidsberg i forbindelse med felles VA-utbygging med
nye ledningsnett mellom Skjønhaug og Laslett (Rv 22) og mellom Slitu og Tosebygda å utrede
og søke løst behovet for en forenklet gang- og sykkelvei parallelt med dette arbeidet. Østfold
fylkeskommune ønsker særskilt å støtte slike prosjekter for forenklede gang- og sykkeltraseer
og har opprettet egen støtteordning for formålet. Det bør søkes å bli en pilot i denne
satsningen.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Trude Svenneby (Sp)
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
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.
3. Administrasjonen bes i samarbeid med Eidsberg i forbindelse med felles VA- utbygging med
nye ledningsnett mellom Skjønhaug og Laslett (Rv 22) og mellom Slitu og Tosebygda å utrede
og søke løst behovet for en forenklet gang- og sykkelvei parallelt med dette arbeidet. Østfold

fylkeskommune ønsker særskilt å støtte slike prosjekter for forenklede gang- og sykkeltraseer
og har opprettet egen støtteordning for formålet. Det bør søkes å bli en pilot i denne
satsningen.
83/14 : FORSKRIFT OM LIKEVEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL
IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER
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.
Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Kari Nilsen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)
Livsløpsutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Trude Svenneby (Sp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet stemte over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
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.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.)
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
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.

84/14 : KJØP AV SIKKERHETSUTSTYR TIL TEKNISK DRIFT
Rådmannens innstilling:
Det bevilges kr. 165.000 til innkjøp av sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden. Bevilgningen gjøres fra

reservefondet.
Arbeidsmiljøutvalgets behandling 09.12.2014:
Rådmannens innstilling tilsluttes enstemmig.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 09.12.2014:
Det bevilges kr. 165.000 til innkjøp av sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden. Bevilgningen gjøres fra
reservefondet.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Ordet i saken:
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
Det bevilges kr. 165.000 til innkjøp av sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden. Bevilgningen gjøres fra
reservefondet.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
Det bevilges kr. 165.000 til innkjøp av sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden. Bevilgningen gjøres fra
reservefondet.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
Det bevilges kr. 165.000 til innkjøp av sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden. Bevilgningen gjøres fra
reservefondet.

85/14 : BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017
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.

Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Kari Nilsen (Ap)

Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)
Livsløpsutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold ( Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet stemte over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
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.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
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.

86/14 : BÅSTAD BARNEHAGE - VALG AV TOMT OG BESLUTNING OM INNHENTING AV ANBUD
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.
Ungdomsrådets behandling 08.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Vegard Finnes
Nora Frøshaug
Madelen Aadalen
Petter Tasigtil

Ungdomsrådets innstilling 08.12.2014:
Rådmannens innstilling vedtas enstemmig.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Grethe Mellegaard
Ivar Aanes
Grethe Lindahl
Sigmund Snøløs
Rådet ønsker å involveres i den videre utviklingen av byggingen for å ivareta universell utforming.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.12.2014:
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.
Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Bleie (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Marianne Larsen (Uavh)
Rådmannen inntilling tiltres enstemmig (7 st)
Livsløpsutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres entemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Christian Granli (H)
Formannskapet stemte over innstillingen fra Teknikk- og naturutvalget og Livsløpsutvalget.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
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.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Hilde S. Haakaas (Sp)
Christian Granli (H)
Anne Marie Lintho (Ap)
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
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.

87/14 : SKJØNHAUGSKOLENE, KULTUR OG IDRETT - BESLUTNINGSPUNKT 2
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.
Eldrerådets behandling 08.12.2014:
Alle medlemmer går inn for rådmannens innstilling, men vil understreke at rammen på 150 mill må

holdes.
Eldrerådets innstilling 08.12.2014:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas slik det foreligger.
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.
Ungdomsrådets behandling 08.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Marie Olesen
Madelen Aadalen
Nora Frøshaug
Petter Tasigtil
Innspill fra Fremtidsverksted bør tas med i prosessen.
Følgende punkter bør tas hensyn til i ekstra grad:
- Øke fokus på antimobbearbeid når det blir flere elever. Og tilbudet må gjøres godt kjent blant
elevene.
- Felles elevrådsmøter, med samarbeid mellom elevrådene.
- At det blir stor nok plass til fellesarrangement.
- Bevare skille mellom 1. til 7. klasse, og 8. til 10. klasse som to forskjellige skoler.
Ungdomsrådets innstilling 08.12.2014:
Rådmannens innstilling vedtas enstemmig, med følgende innspill.
At det tas hensyn til innspill fra Fremtidsverksted 2014 sin behandling av emnet:
- Øke fokus på antimobbearbeid når det blir flere elever. Og tilbudet må gjøres godt kjent blant
elevene.
- Felles elevrådsmøter, med samarbeid mellom elevrådene.
- At det blir stor nok plass til fellesarrangement i bygget.
- Bevare skillet mellom 1. til 7. klasse, og 8. til 10. klasse som to forskjellige skoler.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Ivar Aanes
Grethe Lindahl
Grethe Mellegaard
Sigmund Snøløs
Rådet gir uttrykk for bekymring for kostnadene som skal finansireres med lån.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.12.2014:
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.
Arbeidsmiljøutvalgets behandling 09.12.2014:
Rådmannens forslag tilsluttes enstemmig.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.
Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Olav Bleie (Sp)
Ellen Løchen Børresen (Adm)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)
Livsløpsutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Ordet i saken:
Venke Gangnes (Ap)
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Trude Svenneby (Sp)
Anne Marie Lintho (Ap)

Fromannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalget og Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.)
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
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.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Anne Marie Lintho (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Kirkeby fremmet følgende forslag til nytt punkt 1:
Investeringsramma på 150 mill. kroner står fast for Båstad barnehage, ny barneskole/rehabilitering
på Skjønhaug, tiltak på ungdomsskolen, ny kulturarena og ny idrettshall. Eventuelt fond fra
Eiendomsskatt går til fratrekk på lånebehovet for prosjektene.
Punkt 2 og 3 blir da som rådmannens punkt 1 og 2.
Myhrer fremmet følgende forslag til tillegg i Formannskapets innstilling punkt 1:
Konkurransegrunnlaget skal behandles av Formannskapet før utlysning.
Kommunestyret stemte over forslaget fra Kirkeby. Forslaget falt mot 7 stemmer ( 2 H, 1 U, 3 Frp, 1
Sp).
Kommunestyret stemt deretter over forslaget fra Myhrer. Forslaget ble vedtatt med 15 stemmer ( 6
Sp, 2 Ap, 1 U, 1 Krf, 3 Frp).
Kommunestyret tok innstillingen slik den foreligger opp til avstemming.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer 2 H, 1 Sp.
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
1. Forprosjektet og konkurransegrunnlaget for ny barneskole, ombygging av ungdomsskolen,
ny kulturarena og ny idrettshall, legges til grunn for anbudsutlysning med tanke på
gjennomføring.
Konkurransegrunnlaget skal behandles av Formannskapet før utlysning.
2. Resultatet av anbudskonkurransen legges fram for kommunestyret for beslutning om
endelig gjennomføring, helt eller delvis, samt valg av entreprenør.

88/14 : ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKJØNHAUG SENTRUM/DETALJREGULERINGSPLAN
FOR GBNR. 62/18,20 OG 21 - SLUTTBEHANDLING
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.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Kommunestyret stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
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.

89/14 : OMSORGSBOLIGER OG LOKALER FOR DAGSENTER OG HJEMMETJENESTER
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.
Eldrerådets behandling 08.12.2014:
Alle medlemmer går inn for rådmannens innstilling.
Eldrerådets innstilling 08.12.2014:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas slik det foreligger.
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.
Ungdomsrådets behandling 08.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Mattis Minge
Nora Frøshaug
Marie Olesen
Lars Henrik Hveding
Madelen Aadalen
Lene Håkonsen
Emma Kølner
Sara Ødeby
Ungdomsrådets innstilling 08.12.2014:
Rådmannens innstilling vedtas enstemmig.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Sigmund Snøløs
Ivar Aanes
Grethe Mellegaard
Grethe Lindahl
Aud Ruud
Det ble stemt over rådmannens forslag til vedtak:
Punkt 1. 3 støtter rådmannens forslag og 2 stemte mot.
Punkt 2. 3 støtter rådmannens forslag og 2 stemte mot
Punkt 3. 3 støtter rådmannens forslag og 2 stemte mot
Punkt 4. Rådmannens vedtak falt med 5 stemmer. Nytt forslag punkt 4. Når støtte fra Husbanken og
bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjon foreligger, skal prosjektet konkuranseutsettes på nytt.
Enstemmig råd.
Punkt 5. Rådmannens vedtak falt med 5 stemmer.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.12.2014:
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
prosjektet konkuranseutsettes på nytt.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 09.12.2014:
Rådmannens innstilling tilsluttes enstemmig.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.
Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Olav Bleie (Sp)
Marianne Larsen (Uavh)
Kari Nilsen (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Bleie fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Frp og SP:
1. Arbeidet med utvikling av base for dagaktiviteter og hjemmetjenester fortsetter.
2. Arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester fortsetter.
3. Trøgstad kommune søker Husbanken om støtte til prosjektene.
4. Endelig avtale med KonseptPluss AS om omfang og utvikling av prosjektene godkjennes av
kommunestyret når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjonen
foreligger.
5. Administrasjonen bes utrede et alternativt bofellesskap på 4-6 boenheter organisert som
borettslag sentralt på Skjønhaug, gjerne i samarbeid med aktuelle tomteeiere og boligutviklere.
6. Utvikling av ytterligere botilbud i Trøgstad vurderes fortløpende og i samråd med aktuelle
brukergrupper når erfaringene med omsorgsboligene i denne saken foreligger.
Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet et nytt punkt 7:
Det oppnevnes to politiske representanter til prosjektgruppa.
Det ble stemt over fellesforslget fra Ap, Frp og Sp og forslaget fra Hanne Therese Myhrer (Frp)
samlet.
Det samlede forslaget i 7 punkter ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Livsløpsutvalgets innstilling 09.12.2014:
1. Arbeidet med utvikling av base for dagaktiviteter og hjemmetjenester fortsetter.

2. Arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester fortsetter.
3. Trøgstad kommune søker Husbanken om støtte til prosjektene.
4. Endelig avtale med KonseptPluss AS om omfang og utvikling av prosjektene godkjennes av
kommunestyret når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjonen
foreligger.
5. Administrasjonen bes utrede et alternativt bofellesskap på 4-6 boenheter organisert som
borettslag sentralt på Skjønhaug, gjerne i samarbeid med aktuelle tomteeiere og boligutviklere.
6. Utvikling av ytterligere botilbud i Trøgstad vurderes fortløpende og i samråd med aktuelle
brukergrupper når erfaringene med omsorgsboligene i denne saken foreligger.
7. Det oppnevnes to politiske representanter til prosjektgruppa.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Venke Gangnes (Ap)
Roar Skansen (Ap)
Ann Kristin Sæther (H)
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag:
1. Arbeidet med utvikling av base for dagaktiviteter og hjemmetjenester fortsetter.
2. Arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester fortsetter.
3. Trøgstad kommune søker Husbanken om støtte til prosjektene.
4. Endelig avtale med KonseptPluss AS om omfang og utvikling av prosjektene godkjennes av
kommunestyret når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjon
foreligger.
5. Administrasjonen bes utrede et alternativt bofellesskap på 4-6 boenheter organisert som
borettslag sentralt på Skjønhaug, gjerne i samarbeid med aktuelle tomteeiere og
boligutviklere.
6. Utvikling av ytterligere botilbud i Trøgstad vurderes fortløpende og i samråd med aktuelle
brukergrupper når erfaringene med omsorgsboligene i denne saken foreligger.
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag:
1. Trøgstad kommune avslutter samarbeidet med konsept pluss.
2. Trøgstad kommune tar opp igjen prosjektet bofellesskap for personer med nedsatt
funksjonsevne og bygger inntil 12 boliger for denne gruppen i nærheten av sentrum.
3. Base for dagaktiviteter og hjemmetjenester søkes bygd i sammenheng med en utvidelse av
sykehjemmmet. Samtidig sees det på muligheteer for boliger til andre brukergrupper.
Ved avstemningen ble det først stemt over Tormod Karlsens forslag som fikk 2 stemmer
(H+Krf) og falt.
Det ble deretter stemt over Ole Marius Grønliens forslag som ble tiltrådt mot to stemmer
(H+Krf)

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
1. Arbeidet med utvikling av base for dagaktiviteter og hjemmetjenester fortsetter.
2. Arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester fortsetter.
3. Trøgstad kommune søker Husbanken om støtte til prosjektene.
4. Endelig avtale med KonseptPluss AS om omfang og utvikling av prosjektene godkjennes av
kommunestyret når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjon
foreligger.
5. Administrasjonen bes utrede et alternativt bofellesskap på 4-6 boenheter organisert som
borettslag sentralt på Skjønhaug, gjerne i samarbeid med aktuelle tomteeiere og
boligutviklere.
6. Utvikling av ytterligere botilbud i Trøgstad vurderes fortløpende og i samråd med aktuelle
brukergrupper når erfaringene med omsorgsboligene i denne saken foreligger.
Formannskapets behandling 11.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Christian Granli (H)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Anne Marie Lintho (Ap)
Tor Melvold (Ap)
Granli fremmet følgende forslag til innstilling:
1. Trøgstad kommune avslutter samarbeidet med Konsept Pluss.
2. Trøgstad kommune tar opp igjen prosjektet bofellesskap for personer med nedsatt
funksjonsevne og bygger inntil 12 boliger for denne gruppen i nærheten av sentrum.
(Skolejordet).
3. Base for dagaktiviteter og hjemmetjenester søkes bygd i sammenheng med en utvidelse av
sykehjemmet. Samtidig sees det på muligheter for boliger til andre brukergrupper.
Ordfører fremmet følgende forslag til endring i punkt 7 i Livsløpsutvalgets innstilling:
Det oppnevnes en referansegruppe jf. vedtakets punkt 5 og 6 med to politiske representanter.
Formannskapet stemte så over Granlis forslag. Forslaget falt mot en stemme (H).
Formannskapet stemt deretter over Ordførers forslag til endring i Livsløpsutvalgets innstilling punkt
7.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapet oppnevnte representantene Hanne Therese Myhrer (Frp) og Ann Kristin Sæther (H)
til referansegruppa.
Formannskapet tok innstillingen fra Livsløpsutvalgetslik med vedtatte endringer opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 11.12.2014:
1. Arbeide med utvikling av base for dagaktiviteter og hjemmetjenester fortsetter.
2. Arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester fortsetter.
3. Trøgstad kommune søker Husbanken om støtte til prosjektene.

4. Endelig avtale med KonseptPluss AS om omfang og utvikling av prosjektene godkjennes av
kommunestyret når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjon
foreligger.
5. Administrasjonen bes utrede et alternativt bofellesskap på 4-6 boenheter organisert som
borettslag sentralt på Skjønhaug, gjerne i samarbeid med aktuelle tomteiere og
boligutviklere.
6. Utvikling av ytterligere botilbud i Trøgstad vurderes fortløpende og i samråd med aktuelle
brukergrupper når erfaringene med omsorgsboligene i denne saken foreligger.
7. Det oppnevnes en referansegruppe jf. vedtakets punkt 5 og 6 med to politiske
representanter; Hanne Therese Myhrer (Frp) og Ann Kristin Sæther (H).
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tormod Karlsen (Krf)
Trude Svenneby (Sp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Ann Kristin Sæther (H)
Myhrer fremmet følgende forslag til tillegg i Formannskapets innstilling punkt 7 på vegne av Frp, Sp
og Ap:
.....samt leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Karlsen fremmet følgende forslag til ny innstilling på vegne av Krf og H:
1. Trøgstad kommune avslutter samarbeidet med KonseptPluss.
2. Trøgstad kommune tar opp igjen prosjektet bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne
og
bygger inntil 12 boliger for denne gruppen i nærheten av sentrum.
3. Base for dagaktiviteter og hjemmetjenester søkes bygd i sammenheng med en utvidelse av
sykehjemmet. Samtidig sees det på muligheter for boliger til andre brukergrupper.
Granli fremmet følgende forslag til nytt punkt 5 i Formannskapets innstilling:
5.1 Administrasjonen lager et forprosjekt for et alternativt bofellesskap for personer med nedsatt
funksjonsevne fra 4 boenheter og oppover, organisert som borettslag sentralt på Skjønhaug, i
samarbeid med brukergruppen og kommunen skal være byggherre.
5.2 Administrasjonen legger fram forprosjekt for Kommunestyret før sommeren 2015 med intensjon
om å legge det ut på anbud 2. halvår 2015.
Kommunestyret stemte først over forslaget som ble fremmet av Karlsen.
Forslaget falt mot 3 stemmer (2 H, 1 Krf).
Kommunestyre stemte så over Granlis forslag til nytt punkt 5 i Formannskapets innstilling.
Forslaget falt mot 3 stemmer (2 H, 1 Krf).
Kommunestyret stemte deretter over Myhrers forslag til tillegg i Formannskapets innstilling punkt 7.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble så stemt punktvis over innstillingen slik den nå foreligger.

Punkt 1. Vedtatt mot 3 stemmer (2 H, 1 Krf).
Punkt 2. Vedtatt mot 3 stemmer (2 H, 1 Krf).
Punkt 3. Vedtatt mot 3 stemmer (2 H, 1 Krf).
Punkt 4. Vedtatt mot 3 stemmer (2 H, 1 Krf).
Punkt 5. Vedtatt enstemmig.
Punkt 6. Vedtatt enstemmig.
Punkt 7. Vedtatt enstemmig.
Kommunestyret tok innstilling slik den nå foreligger opp til avstemming.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (2 H, 1 Krf).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
1. Arbeide med utvikling av base for dagaktiviteter og hjemmetjenester fortsetter.
2. Arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester fortsetter.
3. Trøgstad kommune søker Husbanken om støtte til prosjektene.
4. Endelig avtale med KonseptPluss AS om omfang og utvikling av prosjektene godkjennes av
kommunestyret når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjon
foreligger.
5. Administrasjonen bes utrede et alternativt bofellesskap på 4-6 boenheter organisert som
borettslag sentralt på Skjønhaug gjerne i samarbeid med aktuelle tomteeiere og
boligutviklere.
6. Utvikling av ytterligere botilbud i Trøgstad vurderes fortløpende og i samråd med aktuelle
brukergrupper når erfaringene med omsorgsboligene i denne saken foreligger.
7. Det oppnevnes en referansegruppe jf. vedtakets punkt 5 og 6 med to politiske
representanter; Hanne Therese Myhrer (Frp) og Ann Kristin Sæther (H) samt leder for
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
90/14 : HØRINGSUTTALELSE - OPPHEVING AV KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKT
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.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.12.2014:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.12.2014:
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.

Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kreppen fremmet følgende forslag:
Kommunesstyret i Trøgstad kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag om
opphevelse av konseksjonsloven.
Kommunestyret mener at konsesjonsloven hindrer omsetning av landbrukseiendommer og at loven
fører til undødvendig byråkrati og saksbehandling i kommunen.I tillegg er unntakene fra loven blitt så
mange at det i seg selv er et argument for oppheving. For Trøgstad kommune vil en opphevning av
konsesjonsloven bety forenkling av forvaltning og vi støtter derfor foslaget.
Kommunestyret stemte over Kreppens forslag.
Forslaget falt mot tre stemmer (3 Frp).
Kommunesstyret stemte så over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble vedtatt mot tre stemmer ( 3 Frp).
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
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.

Grunngitt spørsmål
Tor Melvold, Arbeiderpartiet:
Ordfører
Kommunestyret vedtok i desember 2012 en utredning og vurdering av kommunens eierskap i
Trøgstad Elverk AS.
Vedtaket lød som følger:
1. Administrasjonen bes om å utrede kommunens eierskap i Trøgstad Elverk AS. Utredningen skal
omhandle alle forhold knyttet til eierskapet og vurdere følgende:
a. Økonomiske og beredskapsmessige forhold ved et eventuelt salg av kommunens aksjepost.
b. Økonomiske og andre relevante forhold ved et eventuelt kjøp av aksjeposten til Fortum
Distribution AS. Utredningen skal omfatte en vurdering av forretningsmessige utviklingspotensialer
for et eventuelt heleid kommunalt selskap.
2. Administrasjonen bes om å vurdere omfanget og kompleksiteten i utredningen og vurdere om det
er formålstjenlig å nedsette en arbeidsgruppe til å lede arbeidet. Arbeidsgruppen bør ha som mål å
framskaffe nok faktagrunnlag til en anbefaling om hvilke alternativ som skal utredes nærmere og
nødvendigheten av eventuell bistand av ekstern ekspertise.
a. Administrasjonens vurdering av forhold beskrevet i pkt. 2, fremmes som en sak til første
kommunestyre i 2013.
Arbeiderpartiet er kjent med at Fortum Distribution AS har solgt sin aksjepost og at det har forsinket
denne utredningen.
Arbeiderpartiet har følgende spørsmål til ordføreren:
Hva er status i oppfølgingen av dette vedtaket og når kan det forventes at utredningen fremmes som
sak for kommunestyret?

Ordførerens svar:
Jeg er enig med representanten Tor Melvold i at det er viktig å følge utviklingen i energi- og
nettbransjen nøye sett i lys av kommunens eierskap i Trøgstad Elverk. Det ble kort etter dette
vedtaket i desember 2012 nedsatt ei gruppe der ordfører, Tor Melvold, Christian Granli og Olav Bleie
sitter. Utvalget har hatt ett møte. I tillegg har formannskapet løpende blitt holdt orientert om
utviklingen, senest i sitt møte 18. september, både i forhold til Trøgstad Elverks minoritetseier og
situasjonen i nettmarkedet rundt oss. Jeg har forstått formannskapets signaler klart dit at man har
vært tilfreds med de orienteringene som har vært gitt og at man sånn sett har noe avventede til den
bokstavelige gjennomføringen av bestillingen gitt i budsjettvedtaket
Det siste året har det også, helt riktig, vært et skifte av minoritetseier fra Fortum til Hafslund. Det kan
medføre en endret situasjon, men så langt er det ikke gitt signaler som tyder på dette. Det foreligger
også forslag til endringer i loven som regulerer nett, og i lys av dette har en større utredning som
bestilt i budsjettet for 2013 virket noe unødvendig.
Dersom jeg ikke har tolket Arbeiderpartiet riktig i formannskapet vil jeg ta initiativ til et møte i den
politisk nedsatte gruppa snart over nyttår som kan gå gjennom vedtaket og bestillingen på nytt for så
å legge fram et forslag til vedtak i kommunestyret.

91/14 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 16.12.2014:
Brev fra ansatte i Åssiden bofellesskap ble omdelt i møtet.
Det var ingen referatsaker.
Kommunestyrets vedtak 16.12.2014:
Referatsakene tas til orientering.

