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29/15 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
Protokoll fra møtet 17.03.15 godkjennes.

30/15 : STYRINGSDOKUMENTER FOR INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Krisesenter IKS.
2. Trøgstad kommune tar representantskapets eierstrategi av 24.10.14 for Indre Østfold
Krisesenter IKS til etterretning.
3. Trøgstad kommune tar samarbeidsavtalen av 24.10.14 mellom Indre Østfold Krisesenter
IKS og eierne til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 28.04.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st).

Livsløpsutvalgets innstilling 28.04.2015:
1. Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Krisesenter IKS.
2. Trøgstad kommune tar representantskapets eierstrategi av 24.10.14 for Indre Østfold
Krisesenter IKS til etterretning.
3. Trøgstad kommune tar samarbeidsavtalen av 24.10.14 mellom Indre Østfold Krisesenter
IKS og eierne til etterretning.

Formannskapets behandling 30.04.2015:
Martha Herslet Holsen (SP) meldte seg inhabil og gikk ut av møtet.
Formannskapet stemte over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig (6 st.).

Formannskapets innstilling 30.04.2015:
1. Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Krisesenter IKS.

2. Trøgstad kommune tar representantskapets eierstrategi av 24.10.14 for Indre Østfold
Krisesenter IKS til etterretning.
3. Trøgstad kommune tar samarbeidsavtalen av 24.10.14 mellom Indre Østfold Krisesenter
IKS og eierne til etterretning.

Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Martha Hersleth Holsen (Sp) meldte seg inhabil og gikk ut av møtet.
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
1. Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Krisesenter IKS.
2. Trøgstad kommune tar representantskapets eierstrategi av 24.10.14 for Indre Østfold
Krisesenter IKS til etterretning.
3. Trøgstad kommune tar samarbeidsavtalen av 24.10.14 mellom Indre Østfold Krisesenter
IKS og eierne til etterretning.

31/15 : ENDRING AV SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS
Rådmannens innstilling:
Ny selskapsavtale for Østfold interkommunale arkivselskap – IKS vedtas.

Formannskapets behandling 30.04.2015:
Formannskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 30.04.2015:
Ny selskapsavtale for Østfold interkommunale arkivselskap – IKS vedtas.

Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
Ny selskapsavtale for Østfold interkommunale arkivselskap – IKS vedtas.

32/15 : AVVIKLING AV BOFELLESSKAP ÅSSIDEN 2
Rådmannens innstilling:
1. Åssiden bofellesskap for enslige mindreårige flykninger avvikes.
2. Nedbemanning og avvikling delegeres rådmann, samt hvordan Trøgstad kommune skal
ivareta sitt ansvar for ungdommene frem til de er 20 år.

Livsløpsutvalgets behandling 28.04.2015:
Hanne Therese Myhrer (Frp) ble som avdelingsleder for Bofellesskapet i Åssiden 2 vurdert som
inhabil i denne saken. Jarle Lindahn (Frp) trådte inn som vara.
Følgende hadde ordet:
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Jarle Lindahn (Frp)
Stian Myhre Eriksen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag:
Saken om nedlegging av Bofellesskapet i Åssiden utsettes til budsjettbehandlingen høsten 2015.
Dette begrunnet i dagens flyktningesituasjon og at det er budsjettert med drift ut hele 2015.
Livsløpsutvalget stemte over rådmannens innstilling. Forslaget ble enstemmig avvist (7st).
Livsløpsutvalget stemte deretter over forslaget fra Myhre Eriksen. Forslaget tiltres enstemmig (7st).

Livsløpsutvalgets innstilling 28.04.2015:
Saken om nedlegging av Bofellesskapet i Åssiden utsettes til budsjettbehandlingen høsten 2015.
Dette begrunnet i dagens flyktningesituasjon og at det er budsjettert med drift ut hele 2015.

Formannskapets behandling 30.04.2015:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling:
1. Åssiden bofellesskap videreføres etter samme modell som i dag.
2. Administrasjonen bes finne fremtidig finansiering innfor forslag til budsjett for 2016 og i forslag til
års- og handlingsplan for 2016-19.

3. Trøgstad kommune vil opprettholde sitt krav til sentrale myndigheter for en bedre
refusjonsordning.
Formannsskapet stemte over forslaget. Forslaget tiltres enstemmig (7 st.).
Formannskapet tok deretter Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig avvist (7 st.).
Formannskapets innstilling 30.04.2015:
1. Åssiden bofellesskap videreføres etter samme modell som i dag.
2. Administrasjonen bes finne fremtidig finansiering innfor forslag til budsjett for 2016 og i forslag til
års- og handlingsplan for 2016-19.
3. Trøgstad kommune vil opprettholde sitt krav til sentrale myndigheter for en bedre
refusjonsordning.

Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Hanne Therese Myhrer (Frp) meldte seg inhabil og gikk ut av møtet. Jarle Lindahn (Frp) trådte inn i
hennes sted.
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (Sp)
Sissel Kreppen (Frp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Martha Herlseth Holsen (Sp)
Myhrvold fremmet følgende forslag:
1. Saken utsettes med tanke på behandling i møterunden i juni 2015.
2. Rådmannen anmodes om å gi en vurdering på Kommunestyremøtet i juni. Denne må bygge på
eventuelle relevante signaler regjeringen gir i revidert statsbudsjett somm legges fram 12. mai.
Videre hvilke muligheter og konsekvenser rådmannen ser i lys av revidert budsjett og det forslag til
vedtak som foreligger fra Formannskapets møte 30.04.15.
Kommunestyret stemte over Myhrvolds forslag. Forslaget ble vedtatt med 12 st.(8 Sp, 2 H , 1 Uavh. 1
Krf. )

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
1. Saken utsettes med tanke på behandling i møterunden i juni 2015.
2. Rådmannen anmodes om å gi en vurdering på Kommunestyremøtet i juni. Denne må bygge på
eventuelle relevante signaler regjeringen gir i revidert statsbudsjett somm legges fram 12. mai.
Videre hvilke muligheter og konsekvenser rådmannen ser i lys av revidert budsjett og det forslag til

vedtak som foreligger fra Formannskapets møte 30.04.15.

33/15 : HØRING PÅ HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 20162019
Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommune tar kontakt med ØFK for å se om det er mulig å finne midler og
løsninger for å bedre forholdene for myke trafikanter på trafikkerte fylkesveger, f.eks langs
Sentvetveien ut fra Heiåskrysset.
2. Trøgstad kommune ber om at bredden på trafikkerte fylkesveier utvides (fv 115 og fv 123)
for å øke framkommelighet for myke trafikanter.
3. Flexx: ordningen må videreutvikles til å være et godt tilbud for ungdom, slik at de kan
komme seg trygt hjem.
4. Trøgstad kommune ønsker bedre sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende på fv
115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle
5. Droppsone og kryss fv 123/696 ved Havnås oppvekstsenter bør strammes opp for å unngå
trafikkfarlige misforståelser/rygging etc.
6. Siktforhold i avkjøringer og kryss langs riksveier og fylkesveier må ivaretas.
7. Det er behov for rekkverk/autovern langs fv 115 Skramrudsvingen.
8. Der veien fra Langsrudåsen munner ut i rv 22 er det behov for en påkjøringsrampe.
9. Fv. 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.04.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Bodil Ekeberg
Rune Raknerud (H)
Dag Arne Lier (virksomhetsleder)
Ole Marius Grønlien fremmet følgende forslag:
Nytt pkt. 10: Det gjennomføres stabliliserende tiltak på Fv 115 ved Mønster bro.
Nytt pkt. 11: Trøgstad kommune ber om at tverrforbindelsen fra Indre Østfold til Moss rutes om
fra Fv 120 ved Ringvoll over Fv 151 gjennom
Akershus til Son st. ved E6.
Nytt pkt. 12: Slitu Stasjon bør vurderes flyttet til Brennemoen sør ved Edw. Ruuds og det planlagte
hotellet.
Nytt pkt. 13: Trøgstad kommune ønsker fartsgrense 50 km/t ved Krogstadfossen på fv. 123.
Tillegg pkt. 2: Fjellkuler som skaper for krappe og uoversiktlige svinger for busser og tungtransport
skytes bort nord for Skjønhaug på fv. 115.
Tillegg til pkt. 3 Flexx fra Tosebygda må også kunne ha destinasjon Skjønhaug.
Det ble stemt over rådmannens innstilling med Grønliens tilleggsforslag som ble enstemmig tiltrådt.
(6 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.04.2015:

1. Trøgstad kommune tar kontakt med ØFK for å se om det er mulig å finne midler og
løsninger for å bedre forholdene for myke trafikanter på trafikkerte fylkesveger, f.eks langs
Sentvetveien ut fra Heiåskrysset.
2. Trøgstad kommune ber om at bredden på trafikkerte fylkesveier utvides (fv 115 og fv 123)
for å øke framkommelighet for myke trafikanter. Fjellkuler som skaper for krappe og
uoversiktlige svinger for busser og tungtransport, skytes bort nord for Skjønhaug på Fv.
115.
3. Flexx: ordningen må videreutvikles til å være et godt tilbud for ungdom, slik at de kan
komme seg trygt hjem. Flexx fra Tosebygda må også kunne ha destinsasjon Skjønhaug.
4. Trøgstad kommune ønsker bedre sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende på fv
115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle
5. Droppsone og kryss fv 123/696 ved Havnås oppvekstsenter bør strammes opp for å unngå
trafikkfarlige misforståelser/rygging etc.
6. Siktforhold i avkjøringer og kryss langs riksveier og fylkesveier må ivaretas.
7. Det er behov for rekkverk/autovern langs fv 115 Skramrudsvingen.
8. Der veien fra Langsrudåsen munner ut i rv 22 er det behov for en påkjøringsrampe.
9. Fv. 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.
10. Det gjennomføres stabliliserende tiltak på fv 115 ved Mønster bro.
11. Trøgstad kommune ber om at tverrforbindelsen fra Indre Østfold til Moss rutes om fra fv
120 ved Ringvoll over fv 151 gjennom Akershus til Son st. ved E6.
12. Slitu Stasjon bør vurderes flyttet til Brennemoen sør ved Edw. Ruuds og det planlagte
hotellet.
13. Trøgstad kommune ønsker fartsgrense 50 km/t ved Krogstadfossen på fv. 123.

Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt ( 21 st.).

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
1. Trøgstad kommune tar kontakt med ØFK for å se om det er mulig å finne midler og
løsninger for å bedre forholdene for myke trafikanter på trafikkerte fylkesveger, f.eks
langs Sentvetveien ut fra Heiåskrysset.
2. Trøgstad kommune ber om at bredden på trafikkerte fylkesveier utvides (fv 115 og fv
123) for å øke framkommelighet for myke trafikanter. Fjellkuler som skaper for krappe
og uoversiktlige svinger for busser og tungtransport, skytes bort nord for Skjønhaug på
Fv. 115.
3. Flexx: ordningen må videreutvikles til å være et godt tilbud for ungdom, slik at de kan
komme seg trygt hjem. Flexx fra Tosebygda må også kunne ha destinsasjon Skjønhaug.
4. Trøgstad kommune ønsker bedre sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende
på fv 115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle.
5. Droppsone og kryss fv 123/696 ved Havnås oppvekstsenter bør strammes opp for å

unngå trafikkfarlige misforståelser/rygging etc.
Siktforhold i avkjøringer og kryss langs riksveier og fylkesveier må ivaretas.
Det er behov for rekkverk/autovern langs fv 115 Skramrudsvingen.
Der veien fra Langsrudåsen munner ut i rv 22 er det behov for en påkjøringsrampe.
Fv. 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.
Det gjennomføres stabliliserende tiltak på fv 115 ved Mønster bro.
Trøgstad kommune ber om at tverrforbindelsen fra Indre Østfold til Moss rutes om fra
fv 120 ved Ringvoll over fv 151 gjennom Akershus til Son st. ved E6.
12. Slitu Stasjon bør vurderes flyttet til Brennemoen sør ved Edw. Ruuds og det planlagte
hotellet.
13. Trøgstad kommune ønsker fartsgrense 50 km/t ved Krogstadfossen på fv. 123.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

34/15 : HØRING PÅ KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR EIDSBERG KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune går i mot etablering av næringsområde nordøst for Lauvsletkrysset.
2. Kommunen har for øvrig ingen merknader til planforslaget.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.04.2015:
Ole Marius Grønlien (Sp) ba utvalget om å få sin habilitet vurdert da han er grunneier i planområdet
for kommunedelplan Slitu-Momarken.
Utvalget fant Grønlien habil.
Ordet i saken:
Roar Skansen (Ap)
Rune Raknerud (H)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Rune Raknerud (H) og Roar Skansen (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse:
Trøgstad kommune har ingen merknader til planforslaget.
Ved avstemningen ble det stemt over forslaget fra Raknerud og Skansen som ble enstemmig tiltrådt
(6 st.)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.04.2015:
Trøgstad kommune har ingen merknader til planforslaget.

Formannskapets behandling 30.04.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Trude Svenneby (Sp)
Formannskapet satt Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp mot rådmannens innstilling.
Det ble stemt over innstilllingene. Rådmannens innstiling tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 30.04.2015:
1. Trøgstad kommune går i mot etablering av næringsområde nordøst for Lauvsletkrysset.
2. Kommunen har for øvrig ingen merknader til planforslaget.

Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Følgende hadde ordet:
Roar Skansen (Ap)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Skansen (Ap) fremmet innstillingen fra Teknikk- og naturutvalget på ny:
Trøgstad kommune har ingen merknader til planforslaget.
Kommunestyret stemte over Skansens forslag. Forslaget ble vedtatt med 11 st. (6 Ap, 2 H, 3 Sp).
Kommunestyret stemte så over forslaget til innstilling slik den nå foreligger.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt ( 21 st.)

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
Trøgstad kommune har ingen merknader til planforslaget.

35/15 : REGULERINGSPLAN KIRKEBYÅSEN VEST 2 - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Forslag til Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og plankart, revidert 10.04.15, vedtas i
medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.04.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.04.2015:
Forslag til Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og plankart, revidert 10.04.15, vedtas i
medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Petter Ole Kirkeby (Sp) meldte seg inhabil og gikk ut av møtet.
Kommunestyret stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillinge ble enstemmig vedtatt ( 20 st.).

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
Forslag til Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og plankart, revidert 10.04.15, vedtas i
medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

36/15 : INNSTILLING KJØP AV VAREBIL TIL PLEIE OG OMSORG
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner kjøp av varebil til transport av tekniske hjelpemidler til pleie og
omsorg.
2. Varebilen finansieres med inntil 311.165,- fra reservefond.

Livsløpsutvalgets behandling 28.04.2015:
Følgende hadde ordet:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st).

Livsløpsutvalgets innstilling 28.04.2015:
1. Kommunestyret godkjenner kjøp av varebil til transport av tekniske hjelpemidler til pleie og
omsorg.
2. Varebilen finansieres med inntil 311.165,- fra reservefond.

Formannskapets behandling 30.04.2015:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Formannskapet stemte over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 30.04.2015:
1. Kommunestyret godkjenner kjøp av varebil til transport av tekniske hjelpemidler til pleie og
omsorg.
2. Varebilen finansieres med inntil 311.165,- fra reservefond.

Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Kommunestyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
1. Kommunestyret godkjenner kjøp av varebil til transport av tekniske hjelpemidler til pleie og
omsorg.
2. Varebilen finansieres med inntil 311.165,- fra reservefond.

37/15 : PROSJEKTLEDER FOR VANN OG AVLØP
Rådmannens innstilling:
1. Virksomheten Teknikk og næring tilføres en fast stillingshjemmel for tilsetting av
prosjektleder for vann og avløp.
2. Ved behov bygges et nytt prosjektkontor.
3. Ny stillingshjemmel og prosjektkontor dekkes av bevilgningene til prosjektene.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.04.2015:
Ordet i saken:
Roar Skansen (Ap)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Dag Arne Lier (virksomhetsleder)
Tiril Røssum (Saksbehandler)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.04.2015:
1. Virksomheten Teknikk og næring tilføres en fast stillingshjemmel for tilsetting av
prosjektleder for vann og avløp.
2. Ved behov bygges et nytt prosjektkontor.
3. Ny stillingshjemmel og prosjektkontor dekkes av bevilgningene til prosjektene.

Formannskapets behandling 30.04.2015:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold ( ordfører)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Tor Melvold (Ap)
Trude Svenneby (Sp)
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 30.04.2015:
1. Virksomheten Teknikk og næring tilføres en fast stillingshjemmel for tilsetting av
prosjektleder for vann og avløp.
2. Ved behov bygges et nytt prosjektkontor.
3. Ny stillingshjemmel og prosjektkontor dekkes av bevilgningene til prosjektene.

Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Kommunesyret stemte over Formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
1. Virksomheten Teknikk og næring tilføres en fast stillingshjemmel for tilsetting av
prosjektleder for vann og avløp.
2. Ved behov bygges et nytt prosjektkontor.
3. Ny stillingshjemmel og prosjektkontor dekkes av bevilgningene til prosjektene.

38/15 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Det ble orientert om følgende saker:
Status i virksomhet pleie- og omsorg.
Status i prosjektet felles brannvesen i Indre Østfold.

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
Referatsakene tas til orientering.

