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04/15

Selskapsavtale Indre Østfold Data IKS

05/15

Indre Østfold Renovasjon IKS - forslag til ny selskapsavtale

06/15

Avlastningshjemmet for Indre Østfold - forslag til ny selskapsavtale

07/15

Detaljregulering for omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns helse- og
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08/15

Områdereguleringsplan Mona vest - fastsetting av planprogram

09/15

Rv 22 Ny Glommakryssing - Høring på planprogram

10/15

Høring - Forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten

11/15

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

12/15

Referatsaker

13/15

Interpellasjon fra Ole Marius Grønlien,Trøgstad Senterparti

01/15 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt ( 21 st.)
Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
Protokoll fra møtet 16.12.14 godkjennes.

02/15 : SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TIPU PIZZA
Rådmannens innstilling:
1. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
2. Det gis skjenkebevilling på øl og vin følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl.08.00 – kl.02.00
Alle dager utendørs: kl.08.00 – kl.24.00
3. Det gis skjenkebevilling på brennevin i følgende tidsrom:
Alle dager inne: kl.13.00 – kl.02.00
Alle dager ute: Kl.13.00 – kl.24.00
4. Som styrer for bevillingen godkjennes Tanveer Iqbal.
5. Man unntar Tipu Pizza fra kravet om stedfortreder.
6. Bevillingen gjelder fra 11.02.15 – 30.06.2016
7. Man setter som vilkår at Tipu Pizza skal ha tilfredsstillende internkontrollsystem.
8. Man setter også som vilkår at ansvarlig bevillingshaver skal gjennomføre ansvarlig
vertsskapskurs når dette blir tilbudt.
9. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30

Livsløpsutvalgets behandling 03.02.2015:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7st)
Livsløpsutvalgets innstilling 03.02.2015:
1. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
2. Det gis skjenkebevilling på øl og vin følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl.08.00 – kl.02.00
Alle dager utendørs: kl.08.00 – kl.24.00
3. Det gis skjenkebevilling på brennevin i følgende tidsrom:
Alle dager inne: kl.13.00 – kl.02.00
Alle dager ute: Kl.13.00 – kl.24.00
4. Som styrer for bevillingen godkjennes Tanveer Iqbal.
5. Man unntar Tipu Pizza fra kravet om stedfortreder.
6. Bevillingen gjelder fra 11.02.15 – 30.06.2016
7. Man setter som vilkår at Tipu Pizza skal ha tilfredsstillende internkontrollsystem.
8. Man setter også som vilkår at ansvarlig bevillingshaver skal gjennomføre ansvarlig
vertsskapskurs når dette blir tilbudt.
9. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30

Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.)
Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
1. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
2. Det gis skjenkebevilling på øl og vin følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl.08.00 – kl.02.00
Alle dager utendørs: kl.08.00 – kl.24.00
3. Det gis skjenkebevilling på brennevin i følgende tidsrom:
Alle dager inne: kl.13.00 – kl.02.00
Alle dager ute: Kl.13.00 – kl.24.00
4. Som styrer for bevillingen godkjennes Tanveer Iqbal.
5. Man unntar Tipu Pizza fra kravet om stedfortreder.
6. Bevillingen gjelder fra 11.02.15 – 30.06.2016
7. Man setter som vilkår at Tipu Pizza skal ha tilfredsstillende internkontrollsystem.
8. Man setter også som vilkår at ansvarlig bevillingshaver skal gjennomføre ansvarlig
vertsskapskurs når dette blir tilbudt.
9. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30

03/15 : NY SELSKAPSAVTALE INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Formannskapets behandling 05.02.2015:
Formannskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 05.02.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt ( 21 st.)
Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

04/15 : SELSKAPSAVTALE INDRE ØSTFOLD DATA IKS
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Data IKS.

Formannskapets behandling 05.02.2015:
Formannskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 05.02.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Data IKS.

Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt ( 21 st.)
Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Data IKS.

05/15 : INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS - FORSLAG TIL NY SELSKAPSAVTALE
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold renovasjon IKS
Teknikk- og naturutvalgets behandling 03.02.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 03.02.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold renovasjon IKS
Formannskapets behandling 05.02.2015:
Formannskapet stemte over teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 05.02.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold renovasjon IKS
Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (21 st.)
Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold renovasjon IKS

06/15 : AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD - FORSLAG TIL NY SELSKAPSAVTALE
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Avlastningshjemmet IKS

Formannskapets behandling 05.02.2015:

Formannskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 05.02.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Avlastningshjemmet IKS
Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt ( 21 st. )

Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Avlastningshjemmet IKS

07/15 : DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER TIL PERSONER MED BEHOV FOR HELDØGNS
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER PÅ SKOLEJORDET - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Forslag til detaljreguleringsplan for omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns
helse- og omsorgstjenester på Skolejordet datert 23.01.15 med tilhørende bestemmelser
og plankart, revidert 21.01.15, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 03.02.2015:
Ordet i saken:
Tormod Karlsen (Krf.)
Hans Gunnar Raknerud (saksbehandler)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 03.02.2015:
1. Forslag til detaljreguleringsplan for omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns
helse- og omsorgstjenester på Skolejordet datert 23.01.15 med tilhørende bestemmelser
og plankart, revidert 21.01.15, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Det ble referert fra Østfold Fylkeskommune og brevet ble omfordelt.
Følgende hadde ordet:
Tormod Karlsen (Krf.)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemning.
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (1H og 1Krf )

Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
1. Forslag til detaljreguleringsplan for omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns
helse- og omsorgstjenester på Skolejordet datert 23.01.15 med tilhørende bestemmelser

og plankart, revidert 21.01.15, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

08/15 : OMRÅDEREGULERINGSPLAN MONA VEST - FASTSETTING AV PLANPROGRAM
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret fastsetter, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1, forslag til
planprogram for masseuttak for Mona vest. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet
med områdereguleringsplan med konsekvensutredning for masseuttak på eiendommene
gbnr. 50/6 og 50/7 i Eidsberg kommune og gbnr. 15/1, 15/2 og 15/3 i Trøgstad kommune.
2. Kostnadene til reguleringsarbeidet dekkes i sin helhet av Fossens Eftf. AS.
3. Planarbeidet gjennomføres som et interkommunalt planarbeid, jf. plan- og bygningsloven §
9-1.
4. Til planstyre på 4 medlemmer velges følgende 2 medlemmer fra Trøgstad kommune:
________________________________
________________________________

Teknikk- og naturutvalgets behandling 03.02.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp) ba om vurdering av habilitet da han er grunneier i planområdet. Utvalget
fant Grønlien inhabil.
Wenche Aaser Torp (Sp) foreslo Petter Ole Kirkeby (Sp) og Tormod Karlsen (Krf) som Trøgstad
kommunes representanter i planstyret.
Roar Skansen (Ap) foreslo Tor Melvold og Tormod Karlsen (Krf.).
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling pkt. 1-3 tiltrådt enstemmig (6 st.).
Ved valg på innstilling til planstyrerepresentanter fikk Tormod Karlsen 6 stemmer.
Kirkeby og Melvold fikk 3 stemmer hver. Kirkeby ble innstilt med lederens dobbeltstemme.

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 03.02.2015:
1. Kommunestyret fastsetter, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1, forslag til
planprogram for masseuttak for Mona vest. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet
med områdereguleringsplan med konsekvensutredning for masseuttak på eiendommene
gbnr. 50/6 og 50/7 i Eidsberg kommune og gbnr. 15/1, 15/2 og 15/3 i Trøgstad kommune.
2. Kostnadene til reguleringsarbeidet dekkes i sin helhet av Fossens Eftf. AS.
3. Planarbeidet gjennomføres som et interkommunalt planarbeid, jf. plan- og bygningsloven §
9-1.
4. Til planstyre på 4 medlemmer velges følgende 2 medlemmer fra Trøgstad kommune:
Tormod Karlsen (Krf)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Formannskapets behandling 05.02.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Sissel Kreppen (Frp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor-Anders Olsen (rådmann)

Tor Melvold fremmet forslag om Roar Skansen (Ap) som Trøgstad kommunes representant i
planstyret i stedet for Tormod Karlsen.
Ole André Myhrvold fremmet forslag om Wenche Aaser Torp som representant i planstyret i stedet
for Petter Ole Kirkeby.
Formannskapet stemte over forslagene:
Formannskapet stemte enstemmig for at Wenche Aaser Torp (Sp) erstatter Petter Ole Kirkeby (Sp)
som Trøgstad kommunes representant i planstyret.
Tor Melvolds forslagt om at Roar Skansen (Ap) skulle erstatte Tormod Karslen i planstyret falt mot 2
stemmer ( Ap).
Formannsskapet tok så hele innstillingen opp til avstemming. Innstillinge ble enstemmig tiltrådt (7
st.).

Formannskapets innstilling 05.02.2015:
1. Kommunestyret fastsetter, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1, forslag til
planprogram for masseuttak for Mona vest. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet
med områdereguleringsplan med konsekvensutredning for masseuttak på eiendommene
gbnr. 50/6 og 50/7 i Eidsberg kommune og gbnr. 15/1, 15/2 og 15/3 i Trøgstad kommune.
2. Kostnadene til reguleringsarbeidet dekkes i sin helhet av Fossens Eftf. AS.
3. Planarbeidet gjennomføres som et interkommunalt planarbeid, jf. plan- og bygningsloven §
9-1.
4. Til planstyre på 4 medlemmer velges følgende 2 medlemmer fra Trøgstad kommune:
Wenche Aaser Torp (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)

Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp) ba om vurdering av habilitet da han er grunneier i planområdet.
Kommunestyret fant Ole Marius Grønlien inhabil og han fratrådte under behandlingen av sak 8/15 i
Kommunestyret.
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling til avstemming.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt ( 20st.)
Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
1. Kommunestyret fastsetter, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1, forslag til
planprogram for masseuttak for Mona vest. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet
med områdereguleringsplan med konsekvensutredning for masseuttak på eiendommene
gbnr. 50/6 og 50/7 i Eidsberg kommune og gbnr. 15/1, 15/2 og 15/3 i Trøgstad kommune.
2. Kostnadene til reguleringsarbeidet dekkes i sin helhet av Fossens Eftf. AS.
3. Planarbeidet gjennomføres som et interkommunalt planarbeid, jf. plan- og bygningsloven §
9-1.
4. Til planstyre på 4 medlemmer velges følgende 2 medlemmer fra Trøgstad kommune:
Wenche Aaser Torp (Sp)

Tormod Karlsen (Krf)

09/15 : RV 22 NY GLOMMAKRYSSING - HØRING PÅ PLANPROGRAM
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune har ingen merknader til forslaget til planprogram for ny Glommakryssing for rv
22.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 03.02.2015:
Ordet i saken:
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 03.02.2015:
Trøgstad kommune har ingen merknader til forslaget til planprogram for ny Glommakryssing for rv
22.
Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby
Kommunestyret tok Teknikk og naturutvalget innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt ( 21st. )
Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
Trøgstad kommune har ingen merknader til forslaget til planprogram for ny Glommakryssing for rv
22.

10/15 : HØRING - FORSLAG OM OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL
SKATTEETATEN
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommunestyre slutter seg til rådmannens vurderinger og støtter ikke forslaget om
å overføre skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten.
2. Trøgstad kommune mener forslaget om å overføre skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten
er i strid med de uttalte målene i den igangsatte kommunereformen, hvor målet er å flytte
makt og ansvar til større og mer robuste kommuner.
3. Trøgstad kommune er positive til å se på effektiviseringsgrep i oppgaveløsningen i et samarbeid
med Skatteetaten innenfor rammen av dagens organisering.

Formannskapets behandling 05.02.2015:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)

Sissel Kreppen fremmet følgende forslag:
Trøgstad kommune støtter regjeringens forslag for å sikre en mer effektiv skatteinnkreving som
sikrer mer likebehandling og sparer skattebetalerne for unødige kostnader til innkreving.
Formannskapet tok forslaget fra Sissel Kreppen opp til avstemming.
Forslaget falt mot to stemmer (1 Frp og 1 H).
Formannskapet stemte så over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble tiltrådt mot to stemmer (1 Frp og 1 H).

Formannskapets innstilling 05.02.2015:
1. Trøgstad kommunestyre slutter seg til rådmannens vurderinger og støtter ikke forslaget om å
overføre skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten.
2. Trøgstad kommune mener forslaget om å overføre skatteoppkreverfunksjonen til
Skatteetaten er i strid med de uttalte målene i den igangsatte kommunereformen, hvor målet
er å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner.
3. Trøgstad kommune er positive til å se på effektiviseringsgrep i oppgaveløsningen i et
samarbeid med Skatteetaten innenfor rammen av dagens organisering.
Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Ordet i saken:
Sissel Kreppen (Frp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Sissel Kreppen fremmet følgende forslag:
Trøgstad kommune støtter regjeringens forslag for å sikre en mer effektiv skatteinnkrevning som
sikrer likebehandling og sparer skattebetalerne for unødvendige kostnader til innkreving.
Kommunestyret tok forslaget til Sissel Kreppen opp til avstemning. Forslaget falt mot 15 stemmer.
Kommunestyret stemte så over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble tiltrådt mot seks stemmer ( 2H, 1 uavhengig, 3 Frp )

Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
1. Trøgstad kommunestyre slutter seg til rådmannens vurderinger og støtter ikke forslaget om
å overføre skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten.
2. Trøgstad kommune mener forslaget om å overføre skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten
er i strid med de uttalte målene i den igangsatte kommunereformen, hvor målet er å flytte
makt og ansvar til større og mer robuste kommuner.
3. Trøgstad kommune er positive til å se på effektiviseringsgrep i oppgaveløsningen i et samarbeid
med Skatteetaten innenfor rammen av dagens organisering.

11/15 : HØRING - NOU 2014:12 ÅPENT OG RETTFERDIG - PRIORITERINGER I HELSETJENESTEN
Rådmannens innstilling:
Høringssvar fra Trøgstad Kommune oversendes Helse- og omsorgsdepartementet
Livsløpsutvalgets behandling 03.02.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)
Livsløpsutvalgets innstilling 03.02.2015:
Høringssvar fra Trøgstad Kommune oversendes Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt ( 21 st. )
Kommunestyretsvedtak 10.02.2015:
Høringssvar fra Trøgstad Kommune oversendes Helse- og omsorgsdepartementet

12/15 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Ingen referatsaker.
Kommunestyrets innstilling/vedtak 10.02.2015:
Ingen referatsaker.

13/15 : INTERPELLASJON FRA OLE MARIUS GRØNLIEN,TRØGSTAD SENTERPARTI
Ordførers innstilling:
Saken tas opp med Statens Vegvesen så snart som mulig for enkle utbedringstiltak, og søkes
eventuelt innarbeidet i relevante prioriteringslister.
Kommunestyrets behandling 10.02.2015:
Varaordfører overtok ordførerrollen.
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp) presenterte sin interpellasjon
Ole André Myhrvold (ordfører)
Kommunestyret tok ordførers innstilling opp til avstemming.
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt ( 21 st.)
Kommunestyrets vedtak 10.02.2015:
Saken tas opp med Statens Vegvesen så snart som mulig for enkle utbedringstiltak, og søkes
eventuelt innarbeidet i relevante prioriteringslister.

