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14/15 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
Protokoll fra møtet 10.02.15 godkjennes.

15/15 : AVLØP FRA SPREDT BEBYGGELSE
Rådmannens innstilling:
1. Det settes i gang pilotprosjekt med kommunal tilkobling av områdene Sandstangen, TisteTårånrud, Busterud-Søtland, Totorp og Utveien-Nordli, samt enkelthus langs ledningen fra
Sandstangen til Skjønhaug.
2. Det sendes ut varsel om pålegg i områdene Krokedal, Krokstadfossen, Brattås og deler av
Delingsrud-Lia, samt til eiendommer som ligger langt unna eksisterende eller planlagte
kommunale ledninger. Varsel om pålegg sendes ut i løpet av 2015, pålegg sendes ut innen
utgangen av 2016 og anleggene skal stå ferdige i løpet av 2017.
3. Eiendommer som kan kobles til det kommunale anlegget for mindre enn 1,5 G og ligger
nærmere kommunal ledning enn 500 meter pålegges tilkobling, jf. plan- og bygningslovens
§ 27-2 (2) og (4). Varsel om pålegg sendes ut i løpet av 2015, pålegg sendes ut innen
utgangen av 2016 og anleggene skal stå ferdige i løpet av 2017.
4. Opprydding i resterende områder avventes frem til erfaringstall fra pilotprosjektet
foreligger.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 10.03.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Grete Syljuåsen (Sp)
Dag Arne Lier (Teknikk- og næringssjef)
Tiril Røssum (saksbehandler)
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 10.03.2015:
1. Det settes i gang pilotprosjekt med kommunal tilkobling av områdene Sandstangen, TisteTårånrud, Busterud-Søtland, Totorp og Utveien-Nordli, samt enkelthus langs ledningen fra
Sandstangen til Skjønhaug.
2. Det sendes ut varsel om pålegg i områdene Krokedal, Krokstadfossen, Brattås og deler av
Delingsrud-Lia, samt til eiendommer som ligger langt unna eksisterende eller planlagte
kommunale ledninger. Varsel om pålegg sendes ut i løpet av 2015, pålegg sendes ut innen

utgangen av 2016 og anleggene skal stå ferdige i løpet av 2017.
3. Eiendommer som kan kobles til det kommunale anlegget for mindre enn 1,5 G og ligger
nærmere kommunal ledning enn 500 meter pålegges tilkobling, jf. plan- og bygningslovens
§ 27-2 (2) og (4). Varsel om pålegg sendes ut i løpet av 2015, pålegg sendes ut innen
utgangen av 2016 og anleggene skal stå ferdige i løpet av 2017.
4. Opprydding i resterende områder avventes frem til erfaringstall fra pilotprosjektet
foreligger.

Formannskapets behandling 12.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Anne Marie Lintho (Ap)
Ordføreren fremmet følgende forslag:
1. Det settes i gang pilotprosjekt med kommunal tilkobling av områdene Sandstangen, TisteTårånrud, Busterud-Søtland, Totorp og Utveien-Nordli, samt enkelthus langs ledningen fra
Sandstangen til Skjønhaug.
2. Det sendes ut varsel om pålegg i områdene Brattås og deler av Delingsrud-Lia, samt til
eiendommer som ligger langt unna eksisterende eller planlagte kommunale ledninger.
Varsel om pålegg sendes ut i løpet av 2015, pålegg sendes ut innen utgangen av 2016 og
anleggene skal stå ferdige i løpet av 2017. For Krokedal og Krogstadfossen gjøres det
avklaringer med nabokommunene om mulig samarbeid for påkobling til offentlig avløp før
pålegg gis.
3. Eiendommer som kan kobles til det kommunale anlegget for mindre enn 1,5 G og ligger
nærmere kommunal ledning enn 500 meter pålegges tilkobling, jf. plan- og bygningslovens
§ 27-2 (2) og (4). Varsel om pålegg sendes ut i løpet av 2015, pålegg sendes ut innen
utgangen av 2016 og anleggene skal stå ferdige i løpet av 2017.
4. Opprydding i resterende områder avventes frem til erfaringstall fra pilotprosjektet
foreligger.
Formannskapet stemte over Ordførerens forslag.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 12.03.2015:
1. Det settes i gang pilotprosjekt med kommunal tilkobling av områdene Sandstangen, TisteTårånrud, Busterud-Søtland, Totorp og Utveien-Nordli, samt enkelthus langs ledningen fra
Sandstangen til Skjønhaug.
2. Det sendes ut varsel om pålegg i områdene Brattås og deler av Delingsrud-Lia, samt til
eiendommer som ligger langt unna eksisterende eller planlagte kommunale ledninger.
Varsel om pålegg sendes ut i løpet av 2015, pålegg sendes ut innen utgangen av 2016 og
anleggene skal stå ferdige i løpet av 2017. For Krokedal og Krogstadfossen gjøres det
avklaringer med nabokommunene om mulig samarbeid for påkobling til offentlig avløp før
pålegg gis.
3. Eiendommer som kan kobles til det kommunale anlegget for mindre enn 1,5 G og ligger
nærmere kommunal ledning enn 500 meter pålegges tilkobling, jf. plan- og bygningslovens
§ 27-2 (2) og (4). Varsel om pålegg sendes ut i løpet av 2015, pålegg sendes ut innen
utgangen av 2016 og anleggene skal stå ferdige i løpet av 2017.
4. Opprydding i resterende områder avventes frem til erfaringstall fra pilotprosjektet

foreligger.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
1. Det settes i gang pilotprosjekt med kommunal tilkobling av områdene Sandstangen, TisteTårånrud, Busterud-Søtland, Totorp og Utveien-Nordli, samt enkelthus langs ledningen fra
Sandstangen til Skjønhaug.
2. Det sendes ut varsel om pålegg i områdene Brattås og deler av Delingsrud-Lia, samt til
eiendommer som ligger langt unna eksisterende eller planlagte kommunale ledninger.
Varsel om pålegg sendes ut i løpet av 2015, pålegg sendes ut innen utgangen av 2016 og
anleggene skal stå ferdige i løpet av 2017. For Krokedal og Krogstadfossen gjøres det
avklaringer med nabokommunene om mulig samarbeid for påkobling til offentlig avløp før
pålegg gis.
3. Eiendommer som kan kobles til det kommunale anlegget for mindre enn 1,5 G og ligger
nærmere kommunal ledning enn 500 meter pålegges tilkobling, jf. plan- og bygningslovens
§ 27-2 (2) og (4). Varsel om pålegg sendes ut i løpet av 2015, pålegg sendes ut innen
utgangen av 2016 og anleggene skal stå ferdige i løpet av 2017.
4. Opprydding i resterende områder avventes frem til erfaringstall fra pilotprosjektet
foreligger.

16/15 : INNFØRING AV STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE BESTEMMELSER
Rådmannens innstilling:
1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av Kommunenes Sentralforbund i
2008, vedtas som standard avtalevilkår mellom Trøgstad kommune og eksisterende/nye
abonnenter. Bestemmelsene er å anse som bindende for kommunens abonnenter
2. Abonnementsvilkårene for vann og avløp trer straks i kraft. Fra samme tidspunkt oppheves
tidligere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser om private vann- og
avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 10.03.2015:
Ordet i saken:
Tormod Karlsen (Krf)
Ole Marius Grønlien (Sp)

Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 10.03.2015:
1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av Kommunenes Sentralforbund i
2008, vedtas som standard avtalevilkår mellom Trøgstad kommune og eksisterende/nye
abonnenter. Bestemmelsene er å anse som bindende for kommunens abonnenter
2. Abonnementsvilkårene for vann og avløp trer straks i kraft. Fra samme tidspunkt oppheves
tidligere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser om private vann- og
avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Kommunestyret stemte over Teknikk og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av Kommunenes Sentralforbund i
2008, vedtas som standard avtalevilkår mellom Trøgstad kommune og eksisterende/nye
abonnenter. Bestemmelsene er å anse som bindende for kommunens abonnenter
2. Abonnementsvilkårene for vann og avløp trer straks i kraft. Fra samme tidspunkt oppheves
tidligere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser om private vann- og
avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett.

17/15 : TILSYN MED MINDRE AVLØPSANLEGG - GODKJENNING AV AVTALE MED
DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner vedlagte avtale med Driftsassistansen i Østfold.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 10.03.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 10.03.2015:
Kommunestyret godkjenner vedlagte avtale med Driftsassistansen i Østfold.

Formannskapets behandling 12.03.2015:
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 12.03.2015:

Kommunestyret godkjenner vedlagte avtale med Driftsassistansen i Østfold.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
Kommunestyret godkjenner vedlagte avtale med Driftsassistansen i Østfold.

18/15 : TRØGSTAD BRANNVESEN - ÅRSMELDING 2014 OG PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2015
Rådmannens innstilling:
1. Forslaget til plan for brannverntiltak godkjennes, og danner grunnlaget for arbeidet med
brannvern i Trøgstad kommune i 2015.
2. Trøgstad Brannvesens årsmelding for 2014 tas til orientering.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 10.03.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Per Fjeldstad (Brannsjef)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 10.03.2015:
1. Forslaget til plan for brannverntiltak godkjennes, og danner grunnlaget for arbeidet med
brannvern i Trøgstad kommune i 2015.
2. Trøgstad Brannvesens årsmelding for 2014 tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Martha Harsleth Holsen (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Kommunestyret stemte over Teknikk og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
1. Forslaget til plan for brannverntiltak godkjennes, og danner grunnlaget for arbeidet med
brannvern i Trøgstad kommune i 2015.

2. Trøgstad Brannvesens årsmelding for 2014 tas til orientering.

19/15 : EIDSBERG KOMMUNE - OPPSTART REGULERINGSARBEID MEIERITOMTA - INNSPILL
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommunestyre vedtar å sende vedlagte uttalelse som innspill på oppstart reguleringsarbeid
Meieritomta på Brennemoen i Eidsberg kommune.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 10.03.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 10.03.2015:
Trøgstad kommunestyre vedtar å sende vedlagte uttalelse som innspill på oppstart reguleringsarbeid
Meieritomta på Brennemoen i Eidsberg kommune.

Formannskapets behandling 12.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 12.03.2015:
Trøgstad kommunestyre vedtar å sende vedlagte uttalelse som innspill på oppstart reguleringsarbeid
Meieritomta på Brennemoen i Eidsberg kommune.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillinge ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
Trøgstad kommunestyre vedtar å sende vedlagte uttalelse som innspill på oppstart reguleringsarbeid
Meieritomta på Brennemoen i Eidsberg kommune.

20/15 : GODKJENNING AV AVTALE OM UTBEDRING AV KRYSSET LUNDERVEIEN - RV. 22
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner den fremforhandlede avtalen mellom Petter Ole Kirkeby og Trøgstad
kommune om utbygging av krysset Lunderveien - Riksvei 22.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 10.03.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Tormod Karlsen (Krf)
Hans Gunnar Raknerud (saksbehandler)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 10.03.2015:
Kommunestyret godkjenner den fremforhandlede avtalen mellom Petter Ole Kirkeby og Trøgstad
kommune om utbygging av krysset Lunderveien - Riksvei 22.

Formannskapets behandling 12.03.2015:
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 12.03.2015:
Kommunestyret godkjenner den fremforhandlede avtalen mellom Petter Ole Kirkeby og Trøgstad
kommune om utbygging av krysset Lunderveien - Riksvei 22.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Petter Ole Kirkeby meldte seg inhabil i saken, Bjørn Ekeberg tok plass i hans sted.
Følgende hadde ordet:
Sveinung Sloreby (Uavh.)
Hans Gunnar Raknerud (saksbehandler)
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:

Kommunestyret godkjenner den fremforhandlede avtalen mellom Petter Ole Kirkeby og Trøgstad
kommune om utbygging av krysset Lunderveien - Riksvei 22.

21/15 : HØRING - KRITERIER FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER OG SKOLER
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering og oversendes Østfold fylkeskommune som del av høringsuttalelse fra
Trøgstad Kommune.

Ungdomsrådets behandling 09.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Vegard Finnes
Marie Olesen
Nora Frøshaug
Emma Kølner
Ungdomsrådet ønsker å spille inn sin bekymring om at at det bør være helsesøster tilgjengelig i
større grad på både ungdomstrinnet og på barneskolen. Behovet er mye større enn det som kommer
tilsyne i høringen.
Det foreslås å heve stillingen fra 20% til 60% på barneskolen, i henhold til tallene som finnes i
høringen.
Det foreslås å heve stillingen fra 15% på ungdomstrinnet, slik at helsesøster kan være tilstede hver
dag.
Forutsetningen bør være å nå 100%, ikke 80% slik det står i høringen.
Det må derfor bevilges mer penger til akkurat disse tingene.
Ungdomsrådet ønsker å komme med innspill til høringen i neste kommunestyremøte.

Ungdomsrådets innstilling 09.03.2015:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstillingen, men har følgende tilleggspunkter og
kommentarer til høringen:
Ungdomsrådet ønsker å spille inn sin bekymring om at at det bør være helsesøster tilgjengelig i
større grad på både ungdomstrinnet og på barneskolen. Behovet er mye større enn det som kommer
tilsyne i høringen.
Det foreslås å heve stillingen fra 20% til 60% på Skjønhaug skole, jf bekymringen som finnes i
høringen.
Det foreslås å heve stillingen fra 15% på ungdomstrinnet, slik at helsesøster kan være tilstede hver
dag.
Det vil føre til at mange problemer vil avdekkes tidligere, slik at "små" problemer kan oppdages tidlig
slik at de ikke blir "store" før de kanskje oppdages på videregående skole eller senere.
Forutsetningen bør være å nå 100%, ikke 80% slik det står i høringen.
Det må derfor bevilges mer penger til akkurat disse tingene.

Ungdomsrådet ønsker å komme med innspill til høringen fra talerstolen i neste kommunestyremøte,
og leder Mattis Minge møter her.

Livsløpsutvalgets behandling 10.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Kari Nilsen (Ap)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt ( 7st ).

Livsløpsutvalgets innstilling 10.03.2015:
Saken tas til orientering og oversendes Østfold fylkeskommune som del av høringsuttalelse fra
Trøgstad Kommune.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Marius Minge (leder av Ungdomsrådet)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Trude Svenneby (Sp)

Christian Granli fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
Kommunestyret ber administrasjonen ta med seg Ungdomsrådets innspill inn i arbeidet med
budsjettet for 2016.
Kommunestyret stemte over Granlis forslag. forslaget ble enstemmig vedtatt (20 st.).
Kommunestyret stemte så over innstillingen fra Livsløpsutvalget med nytt tilleggspunkt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
1. Saken tas til orientering og oversendes Østfold fylkeskommune som del av høringsuttalelse
fra Trøgstad kommune.
2. Kommunestyret ber administrasjonen ta med seg Ungdomsrådets innspill inn i arbeidet med
budsjettet for 2016.

22/15 : PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015 OG 2016
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar planen for forvaltningsrevisjon for årene 2015 og 2016.

2.
·
·
3.

Kommunestyret støtter kontrollutvalgets vedtak om å prioritere følgende to prosjekter:
Prosjekt 1: Bygge/ dele/ plansaksbehandling (2015).
Prosjekt 2: Innkjøp (2016).
Ved behov for endringer i planen delegeres beslutningen om det til kontrollutvalget.
Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 10.03.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 10.03.2015:
1. Kommunestyret vedtar planen for forvaltningsrevisjon for årene 2015 og 2016.
2. Kommunestyret støtter kontrollutvalgets vedtak om å prioritere følgende to prosjekter:
· Prosjekt 1: Bygge/ dele/ plansaksbehandling (2015).
· Prosjekt 2: Innkjøp (2016).
3. Ved behov for endringer i planen delegeres beslutningen om det til kontrollutvalget.
Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer.

Formannskapets behandling 12.03.2015:
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 12.03.2015:
1. Kommunestyret vedtar planen for forvaltningsrevisjon for årene 2015 og 2016.
2. Kommunestyret støtter kontrollutvalgets vedtak om å prioritere følgende to prosjekter:
· Prosjekt 1: Bygge/ dele/ plansaksbehandling (2015).
· Prosjekt 2: Innkjøp (2016).
3. Ved behov for endringer i planen delegeres beslutningen om det til kontrollutvalget.
Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
1. Kommunestyret vedtar planen for forvaltningsrevisjon for årene 2015 og 2016.
2. Kommunestyret støtter kontrollutvalgets vedtak om å prioritere følgende to prosjekter:
· Prosjekt 1: Bygge/ dele/ plansaksbehandling (2015).
· Prosjekt 2: Innkjøp (2016).
3. Ved behov for endringer i planen delegeres beslutningen om det til kontrollutvalget.
Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer.

23/15 : REGIONAL KOMPETANSEPLAN FOR ØSTFOLD MOT 2050 - HØRINGSSVAR
Rådmannens innstilling:
1. Regional kompetanseplan for Østfold mot 2015 Perioden 2015-2019, høringsutkast av
22.10.2014, tas til orientering.
2. Høringsuttalelse fra Trøgstad kommune fremkommer under rådmannens vurderinger og er
knyttet til: Kunnskapsgrunnlag, hoved- og delstrategier og implementeringsprosess.

Ungdomsrådets behandling 09.03.2015:
Følgende hadde ordet i saken:
Vegard Finnes
Mattis Minge

Ungdomsrådets innstilling 09.03.2015:
Rådmannens innstilling er enstemmig godkjent av ungdomsrådet.

Livsløpsutvalgets behandling 10.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt ( 7st ).

Livsløpsutvalgets innstilling 10.03.2015:
1. Regional kompetanseplan for Østfold mot 2015 Perioden 2015-2019, høringsutkast av
22.10.2014, tas til orientering.
2. Høringsuttalelse fra Trøgstad kommune fremkommer under rådmannens vurderinger og er
knyttet til: Kunnskapsgrunnlag, hoved- og delstrategier og implementeringsprosess.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Kommunestyret stemte over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
1. Regional kompetanseplan for Østfold mot 2015 Perioden 2015-2019, høringsutkast av
22.10.2014, tas til orientering.
2. Høringsuttalelse fra Trøgstad kommune fremkommer under rådmannens vurderinger og er

knyttet til: Kunnskapsgrunnlag, hoved- og delstrategier og implementeringsprosess.

24/15 : SALG AV HØLANDSVEIEN 92 OG 96
Rådmannens innstilling:
1. Gbnr. 63/133 seksjon 1 og 3, hhv. Hølandsveien 92 og 96 legges ut for salg til
høystbydende. Det gjennomføres åpen budrunde.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 10.03.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 10.03.2015:
1. Gbnr. 63/133 seksjon 1 og 3, hhv. Hølandsveien 92 og 96 legges ut for salg til
høystbydende. Det gjennomføres åpen budrunde.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

Formannskapets behandling 12.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Rådmannen
Christian Granli (H)
Sissel Kreppen (Frp)
Trude Johanne Svenneby (Sp)
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 12.03.2015:
1. Gbnr. 63/133 seksjon 1 og 3, hhv. Hølandsveien 92 og 96 legges ut for salg til
høystbydende. Det gjennomføres åpen budrunde.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
1. Gbnr. 63/133 seksjon 1 og 3, hhv. Hølandsveien 92 og 96 legges ut for salg til
høystbydende. Det gjennomføres åpen budrunde.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

25/15 : STATUS OG VIDERE ARBEID MED SLEKT OG BOSETTINGSHISTORIE
Rådmannens innstilling:
1. Arbeidet med registrering av kildemateriale videreføres. Tiltak som kan bidra til økt
ressurstilgang og best mulig ressursutnyttelse bør prioriteres.
2. Slekts- og bosettingshistorie for Trøgstad (bygdebok) tas opp til ny vurdering når
registreringsarbeidet har kommet lengre.

Livsløpsutvalgets behandling 10.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Kari Nilsen (Ap)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt ( 7st ).

Livsløpsutvalgets innstilling 10.03.2015:
1. Arbeidet med registrering av kildemateriale videreføres. Tiltak som kan bidra til økt
ressurstilgang og best mulig ressursutnyttelse bør prioriteres.
2. Slekts- og bosettingshistorie for Trøgstad (bygdebok) tas opp til ny vurdering når
registreringsarbeidet har kommet lengre.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Anne Marie Lintho (Ap)
Petter Ole Kirkeby fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 3: Administrasjonen får i oppgaven å finne rom for tiltak som kan halvere
registreringstiden fra 6 til 3 år.
Nytt punkt 4: Det utredes mulighetene for en ordning med forhåndsabonnement på slekts- og
bosettingshistorien som et av grunnlagene for videre finansiering.
Kommunestyret stemte over Kirkebys forslag til tilleggspunkt. Forslaget ble enestemmig vedtatt (20
st.).

Kommunestyret tok så innstillingen fra Livsløpsutvalget med de nye tilleggspunktene opp til
avstemming. Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
1. Arbeidet med registrering av kildemateriale videreføres. Tiltak som kan bidra til økt
ressurstilgang og best mulig ressursutnyttelse bør prioriteres.
2.

Slekts- og bosettingshistorie for Trøgstad (bygdebok) tas opp til ny vurdering når
registreringsarbeidet har kommet lengre.

3. Administrasjonen får i oppgaven å finne rom for tiltak som kan halvere registreringstiden fra
6 til 3 år.
4. Det utredes mulighetene for en ordning med forhåndsabonnement på slekts - og
bosettingshistorien som et av grunnlagene for videre finansiering.

26/15 : KOMMUNEREFORMARBEID I TRØGSTAD - SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til prosjektplan og søknad om kr 300.000 til arbeid med
kommunereform slikt vist i vedlegg
2. Søknaden innebærer at kommunen ønsker å utrede sammenslåing med ulike kommuner og
utrede å fortsatt forbli egen kommune.

Ungdomsrådets behandling 09.03.2015:
Følgende hadde ordet i saken:
Mattis Minge
Vegard Finnes
Marie Olesen
Madelen Aadalen
Nora Frøshaug
Mathias Johannessen
Saken skapte stort engasjement i ungdomsrådet. Ungdomsrådet er skeptisk til all form for
sammenslåing, og tror dette vil skade Trøgstad kommune på mange uheldige måter.
Ungdomsrådet tror ungdommer i Trøgstad vil få det dårligere ved en sammenslåing.
Fristen for forberedelsene er også for snar.

Ungdomsrådets innstilling 09.03.2015:
Rådmannens innstilling er enstemmig godkjent av ungdomsrådet.

Livsløpsutvalgets behandling 10.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt ( 7st ).

Livsløpsutvalgets innstilling 10.03.2015:
1. Kommunestyret slutter seg til prosjektplan og søknad om kr 300.000 til arbeid med
kommunereform slikt vist i vedlegg
2. Søknaden innebærer at kommunen ønsker å utrede sammenslåing med ulike kommuner og
utrede å fortsatt forbli egen kommune.

Formannskapets behandling 12.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Sissel Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Formannskapet stemte over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 12.03.2015:
1. Kommunestyret slutter seg til prosjektplan og søknad om kr 300.000 til arbeid med
kommunereform slikt vist i vedlegg
2. Søknaden innebærer at kommunen ønsker å utrede sammenslåing med ulike kommuner og
utrede å fortsatt forbli egen kommune.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Kommunestyret tok styringsgruppens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
1. Kommunestyret slutter seg til prosjektplan og søknad om kr 300.000 til arbeid med
kommunereform slikt vist i vedlegg
2. Søknaden innebærer at kommunen ønsker å utrede sammenslåing med ulike kommuner
og utrede å fortsatt forbli egen kommune.

27/15 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
Ingen referatsaker.

28/15 : INNBYGGERINITIATIV TIL BEHANDLINGEN AV SKJØNHAUG SKOLE,KULTUR OG IDRETT
UTBYGGINGEN
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Kommunestyrets behandling 17.03.2015:
Følgende hadde ordet:
Erik Egeberg (Frp)
Christian Granli (H)
Olav Bleie (Sp)
Sissel Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tormod Karlsen (Krf)
Innbyggerinitiativet fremmet følgende utsettelsesforslag:
Hele saken ang Skjønhaug skolen, kultur og idrett utsettes til etter valget høsten 2015.
Kommunestyret stemte over Innbyggerinitiativets forslag.
Forslaget ble avvist mot 4 st. (1 H og 3 Frp)

Kommunestyrets vedtak 17.03.2015:
Forslaget ble avvist.

