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Inger-Lise Kåen Haugen

FE - 033
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Kommunestyret

PS

16.06.2015

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
39/15

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Kommunestyret - 05.05.2015
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID
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Utvalg

Type

Dato

04/15

Eldrerådet

PS

08.06.2015
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08.06.2015
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PS

16.06.2015

Årsmelding og regnskap 2014
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2014 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.206.494,12 avsettes som følger:
a. Kr 6.580.000,- avsettes til fond for premieavvik
b. Kr 2.700.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller
etablering av nye plasser i egen kommune
c. Kr 1.926.494,12 avsettes til reservefondet, om nødvendig for bruk til inndekking av
sviktende inntekter fra skatt og inntektsutjevning i 2015

Saksopplysninger:
Kommunelovens § 48 hjemler at kommunen for hvert kalenderår skal utarbeide årsregnskap og
årsberetning. Det er kommunestyret som skal vedta årsregnskapet, og vedtak skal treffes på
grunnlag av innstilling fra formannskapet. Videre må vedtaket angi disponering av regnskapsmessig
overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.
Trøgstad kommunes regnskap med tilhørende årsmelding legges fram til politisk behandling sammen
med revisors beretning for kommuneregnskapet 2014.
Kontrollutvalget behandlet «Trøgstad kommunes årsregnskap og årsberetning 2014 –
kontrollutvalgets uttalelse» i sitt møte 4. mai 2015, og gjorde følgende vedtak i sak 9/15:
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Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 04.05.2015:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Trøgstad kommune slik det fremgår
av vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014 følger saken som vedlegg.
Årsmeldingen for Trøgstad kommune er utarbeidet med deltakelse fra virksomhetsledere og stab.
Dokumentet følger vedlagt og må sees i sammenheng med det avlagte regnskapet for 2014.
Regnskapsresultatet for 2014 er meget positivt. Kommunens samlede overskudd er på kr
11.206.494,12. Av dette gjelder kr 6.579.260,- årets premieavvik inkl. tilhørende arbeidsgiveravgift.
Korrigert for det positive premieavviket er årets overskudd på kr 4.627.234,12.
Premieavviket er kun en regnskapsteknisk bokføring, og ikke reelle penger. Etter en ny innstramming
i regelverket skal premieavviket fra 2014 nedbetales over 7 år (mot tidligere 10 og 15 år). Dette
innebærer at 1/7 av premieavviket for 2014 vil belaste kommunens regnskap årlig fra og med 2015.
Det anbefales at årets opparbeidede premieavvik på samme måte som for 2012 og 2013 i sin helhet
avsettes til fond for inntektsføring med 1/7 pr. år de neste 7 årene. Hvis dette ikke gjennomføres vil
de økte pensjonsutgiftene de kommende årene måtte dekkes gjennom tilsvarende reduksjoner i
løpende drift.
I årets driftsregnskap viser det samlede premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift en netto inntekt på kr
7.664.041,-. Dette er resultatet av premieavviket for 2014 og føring av andeler av premieavvik som er
opparbeidet i perioden 2002 - 2013. Kommunens virksomheter inkl. VAR har isolert sett et
merforbruk på nærmere kr 224.000 i 2014, mot et tilsvarende mindreforbruk på nær 4,1 mill. kroner
i 2013. Sett i forhold til budsjett skyldes kommunens overskudd i hovedsak et betydelig positivt
premieavvik, gjenstående midler fra reserverte bevilgninger, reduserte renteutgifter og at innsparing
i enkelte virksomheter i stor grad dekker opp for merforbruket hos andre.
Det ble i regnskapsavslutningen for 2013 vedtatt å avsette 3,2 mill. kroner av overskuddet til fond for
å finansiere kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller utvikle egne. Til tross for at antall eldre
over 80 år har gått noe ned, er det fortsatt press på kommunens sykehjemskapasitet. Det vil være
behov for å benytte en stor andel av tidligere avsetning i 2015. Det anbefales derfor å sette av 2,7
mill. kroner av årets overskudd til fond for fortsatt å ha en buffer til å øke sykehjemskapasiteten ved
behov. Når det tas hensyn til egenbetalingen fra brukerne bør denne avsetningen være tilstrekkelig
til å leie inntil 4 sykehjemsplasser i et år, eventuelt midlertidig utvide kapasiteten i egen kommune.
Det resterende overskuddet i 2014, kr 1.926.494,12, foreslås tilført reservefondet, slik at
reservefondet om nødvendig kan bidra til å finansiere forventet svikt i skatteinntekter og
inntektsutjevning i 2015.Reservefondet har ved utgangen av 2014 en saldo på ca. 5,5 mill. kroner.
Dette er ingen stor reserve med tanke på å ha evne til å finansiere ulike framtidige behov, men
likevel ca. 0,9 mill. kroner høyere enn ved utgangen av 2013.
Det er redegjort nærmere for det økonomiske resultatet i rådmannens årsberetning. Hver
virksomhet har kommentert sitt regnskapsmessige resultat i årsmeldingens kap. 4 under punktet
«Regnskapsmessig resultat 2014 m/ virksomhetsleders kommentarer» for hvert enkelt område. De
økonomiske avvikene knyttet til kommunens tjenesteområder er oppstilt i tabellen nedenfor:
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Trøgstad kommunes regnskap viser et solid positivt driftsresultat for 2014. Som for 2012 og 2013 er
et betydelig positivt premieavvik en sterkt medvirkende årsak til overskuddet. I tillegg skyldes
resultatet at de samlede pensjonskostnadene er noe lavere enn budsjettert, gjenstående midler fra
reserverte bevilgninger, reduserte renteutgifter og at merforbruk i en del virksomheter dekkes opp
av et mindreforbruk på andre områder.
Som beskrevet i saksutredningen anbefaler rådmannen sterkt at premieavviket for 2014 avsettes til
et pensjonsfond og at 1/7 av fondet inntektsføres årlig fra og med 2015. Videre anbefaler rådmannen
at 2,7 mill. kroner av overskuddet for 2014 avsettes til fond for å finansiere ekstra behov for
sykehjemsplasser. Resterende del av overskuddet bør benyttes til å styrke reservefondet. Spesielt
med tanke på at kommunen slik det ser ut nå vil få en svikt i inntektsutjevning og skatteinntekter på
ca. 1,9 mill. kroner i 2015, og dermed vil kunne få behov for å belaste reservefondet for å kunne
levere et 2015-regnskap i balanse.
Det anbefales som tidligere at bevilgninger til ulike formål i hovedsak behandles i sammenheng med
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utarbeidelse av framtidige budsjetter. På den måten får man en fullstendig oversikt over forventede
inntekter og utgifter samtidig som alle virksomheters meldte behov får en samlet vurdering før
endelig prioritering og vedtak.
Det er uansett aldri å anbefale at midler fra et overskudd benyttes til løpende drift, da dette ikke er
varige inntekter.

Vedlegg:
Årsmelding 2014
Regnskap 2014
Revisors beretning 2014
Oppsumering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2014
Uttalelse til regnskapet 2014
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 210, HIST - ESA
07/637,10/363,12/368,13/347,14/121

15/820

Tertialrapport 1 - 2015
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

05/15

Eldrerådet

PS

08.06.2015

03/15

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

08.06.2015

08/15

Ungdomsrådet

PS

08.06.2015

10/15

Arbeidsmiljøutvalget

PS

09.06.2015

23/15

Livsløpsutvalget

PS

09.06.2015

44/15

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.06.2015

35/15

Formannskapet

PS

11.06.2015

41/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.

Saksopplysninger:
Det vises til Tertialrapport 1 – 2015, som følger saken i eget vedlegg. Som rapporten viser er
kommunens økonomi nå under press. Driftsnivået er samlet sett høyere enn vedtatt budsjett,
samtidig som kommunen opplever svikt i skatteinntekter og lav avkastning på midler plassert i
pengemarkeds- og obligasjonsfond. Ideelt sett burde de økonomiske avvikene vært fulgt opp med
budsjettjusteringer allerede nå. Det er imidlertid ikke mulig å finne inndekking for alle merutgifter og
sviktende inntekter så tidlig på året. Det er skissert noen mulige løsninger i tertialrapporten. I tillegg
er alle virksomheter bedt om å bidra til å bedre den økonomiske situasjonen gjennom nøye vurdering
av vikarbruk og innkjøp resten av året. Det er forutsatt at tiltakene som gjennomføres ikke skal gå på
bekostning av forsvarlig drift. Det vil bli lagt fram en budsjettjusteringsak senere på året, når det
foreligger bedre oversikt over effekten av de iverksatte tiltakene i virksomhetene.
Den økonomiske situasjonen er krevende inneværende år. Det er viktig å være klar over at ubalansen
mellom utgifter og inntekter innebærer at driftsnivået vil måtte reduseres fra 2016 og framover for å
kunne levere en økonomiplan for perioden 2016-2019 i henhold til lovens krav om at det for hvert
enkelt år skal anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp i planen.

Vedlegg:
Tertialrapport 1 - 2015
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 223,
FA - A10,
TI - &20,
HIST - ESA
09/252

15/115

KLAGE PÅ UTMÅLING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL
MENIGHETSBARNEHAGEN FOR ÅRENE 2008, 2009 OG 2010
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

24/15

Livsløpsutvalget

PS

09.06.2015

36/15

Formannskapet

PS

11.06.2015

42/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner at Trøgstad Kirkelige Fellesråd sin anmodning om at klagesaken knyttet
til utmåling av kommunalt tilskudd til menighetsbarnehagen for årene 2008, 2009 og 2010 avsluttes
uten økonomisk oppgjør mellom partene.

Saksopplysninger:
Trøgstad Kirkelige Fellesråd har med bistand fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL)klaget på
utmålingen av kommunalt tilskudd til menighetsbarnehagen for årene 2008, 2009 og 2010. Det har
vært klaget på flere ulike forhold knyttet til utmåling av tilskuddene. Klagesakene har pågått gjennom
flere år og vært til behandling hos Fylkesmannen i Østfold flere ganger. Fylkesmannen avsluttet sitt
siste vedtak med å henstille til Trøgstad kommune og menighetsbarnehagen om å finne frem til en
løsning som både er innenfor regelverket, og som begge parter oppfatter som rimelig.
For å følge opp Fylkesmannens oppfordring om å komme til enighet ble det den 17.03.15 avholdt et
møte mellom Trøgstad Kirkelige Fellesråd og Trøgstad kommune. Kommunen presenterte da et
oppsett som viste at differansen mellom kommunens forpliktelse og hva som tidligere var utbetalt
beløp seg til ca. kr 528.000 i kommunens favør. I et forsøk på å oppnå enighet foreslo rådmann at
Trøgstad Kirkelige Fellesråd skulle tilbakebetale kr 200.000 av dette beløpet, og at beløpet kunne
innbetales med kr 50.000 pr. år over 4 år. Det ble bestemt at Kirkelig Fellesråd skulle behandle
rådmannens forslag til løsning i fellesrådet, og at kommunen deretter skulle legge saken fram til
behandling i kommunestyret.

9

Trøgstad Kirkelige Fellesråd v/leder Børre Børresen skriver i brev av 18.05.15 følgende:

“Trøgstad Kirkelige Fellesråd har etter møtet 17.03.15 med kommunen, ønske om å komme til
enighet. Vi har mottatt rådmann Tor-Anders Olsen sitt forslag til løsning med tilbakebetaling av
kr 200.000 over fire år. Vi mener fortsatt at vi bør kunne sette en strek over dette kravet og
avslutte saken. Fellesrådet ble i sin tid anbefalt av PBL å gå til sak mot kommunen. Vi fikk
forståelsen av at vi ikke kunne tape på å klage på tilskuddet, pga rettslig beskyttelse gjennom
forvaltningsloven når det gjelder omgjøring av vedtak til ugunst for den berørte parten.
Fellesrådet ønsker å avslutte denne klagen selv om det er forskjellig syn på saken. Vi vil at
kravet om tilbakebetaling blir strøket.
Fellesrådet ønsker at kommunen legger saken fram for behandling i kommunestyret.”
Trøgstad Kirkelige Fellesråd har ut fra en forståelse av at det ikke var noe å tape, valgt å klage
på utmålingen av det kommunale tilskuddet til menighetsbarnehagen for årene 2008, 2009 og
2010. Det er PBL som har behandlet klagesaken på vegne av menighetsbarnehagen. PBL er en
profesjonell aktør med et stort apparat til å bistå sine medlemsbarnehager. Samtidig var
datidens regelverk knyttet til utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager
mer komplisert enn dagens regelverk. Summen av dette gjør at disse klagesakene har vært
belastende og svært arbeidskrevende for kommunen. Bl.a. har kommunen brukt betydelige
ressurser for å framskaffe nødvendig dokumentasjon knyttet til de ulike klagepunktene, det er
utarbeide regnearkmodeller for hvert av de aktuelle årene og fattet nye vedtak i flere
omganger. Klagesakene er sendt videre til Fylkesmannen i Østfold for avgjørelse, og
Fylkesmannen har valgt å oppheve vedtakene og sende sakene tilbake til kommunen for
fornyet behandling. Som kommunen ser det foreligger det ikke lenger noe gyldig vedtak når
Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak.
De private barnehagene er et viktig supplement ved kommunens leveranse av
barnehageplasser. Kommunen har hele veien vært opptatt av et godt samarbeid med
menighetsbarnehagen, og den private barnehagen er inkludert i kommunens
barnehagenettverk, felles plandager mm. I den aktuelle perioden bisto kommunen
menighetsbarnehagen med føring av regnskap, fakturering og utlønning av ansatte uten
økonomisk vederlag. Kommunen ser med noe undring på den strøm av klagesaker som
menighetsbarnehagen har kjørt mot kommunen. Rådmann mener likevel at denne saken må få
sin avslutning, og anbefaler derfor at kommunestyret imøtekommer Trøgstad Kirkelige
Fellesråd sin anmodning i brev av 18.05.15 om at saken avsluttes uten økonomisk oppgjør
mellom partene. Rådmann gjør oppmerksom på at dette går på bekostning av det som etter
rådmannens syn rettmessig kunne gått til andre kommunale formål.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Rune Natrud

FA - A10,
TI - &13

15/829

Utvalg

Type

Dato

25/15

Livsløpsutvalget

PS

09.06.2015

43/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Høring - finansiering av private barnehager
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune anbefaler en finansieringsmodell som tar utgangspunkt i at tilskuddet til
godkjente private barnehager skal beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den
enkelte kommune.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede en finansieringsmodell
som er basert på nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager med mulighet for lokal
justering, og en finansieringsmodell som tar utgangspunkt i at tilskuddet skal baseres på utgiftene i
den enkelte kommune.
Utdanningsdirektoratet legger opp til en åpen høring og ønsker innspill på hvilken av de to
alternative finansieringsmodellene som bør innføres. Direktoratet legger frem høringsnotat om
forslag til to alternative modeller for finansiering av private barnehager, med tilhørende forskrifter.
Høringsnotatet er publisert 22.05.2015 med høringsfristfrist 20.08.2015.
Saksutredning
Den ene finansieringsmodellen tar utgangspunkt i at tilskuddet til godkjente private barnehager skal
beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune. Dette er en
videreføring av dagens finansieringsmodell. Den andre finansieringsmodellen tar utgangspunkt i
nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager. Det skal fastsettes nasjonale satser
med utgangspunkt i disse utgiftene, som justeres i kommunene med de lokale kostnadsdriverne
bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift.
Barnehageloven § 14 angir kommunens plikt til å finansiere ikke-kommunale barnehager.
Hovedformålet med finansieringsmodellen er likeverdig behandling av kommunale barnehager og
ikke-kommunale barnehager innenfor den enkelte kommune, jf. § 14 tredje ledd.
Det følger av forskriften § 8 at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal beregnes ut fra
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kommunens to år gamle regnskap. Det betyr at kommunens utgifter knyttet til egne barnehager er
beregningsgrunnlaget for tilskudd til de private barnehagene i kommunen to år etter. Både tilskudd
til drift og tilskuddet til kapital baserer seg på kommunenes to år gamle regnskap, så lenge man ikke
velger å benytte nasjonale satser.
Vurdering
Kommunene mottar tilskudd til finansiering av kommunale oppgaver gjennom rammetilskudd og
skatteinntekter. Den sentrale begrunnelsen for rammefinansiering er at det gir rom for lokale
løsninger og medvirker til kommunalt tilpasset ressursbruk. Rammefinansiering anses som et viktig
bidrag for å bygge opp under det lokale selvstyret, og fører til at det lokale tjenestetilbudet blir
gjenstand for lokalpolitiske prioriteringer. Dersom en kommune effektiviserer en del av
tjenesteområdet sitt, vil gevinsten bli i kommunen. Rammefinansiering stimulerer derfor til effektiv
ressursutnyttelse slik at kommunene kan tilby mest mulig tjenester for hver krone.
I dagens modell for finansiering av private barnehager beregnes driftstilskuddet til de private
barnehagene ut fra kommunens driftskostnader i egne barnehager. Det gjøres med utgangspunkt i
kommunens 2 år gamle regnskap justert for lønns- og prisvekst fram til tilskuddsåret. Med denne
modellen er kommunestyrets prioriteringer avgjørende for hvordan kommunens samlede
barnehagetilbud skal være, og kommunepolitikerne har ansvar for og mulighet til å påvirke
barnehagetilbudet gjennom kommunebudsjettet. Utdanningsdirektoratet mener at dagens
finansieringsmodell i det vesentlige samsvarer med hensynene bak rammefinansieringen, og
rådmannen støtter dette synet.
Ved bruk av nasjonal sats vil kommunestyrets prioriteringer ikke påvirke hvordan kommunens
samlede barnehagetilbud skal være, fordi det er driftskostnadene i alle landets kommuner som
danner grunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene. At det legges opp til en lokal justering
knyttet til bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift, vil i noen grad påvirke tilskuddssatsen til de
private barnehagene, men i langt mindre grad enn dagens finansieringsmodell gjør. Det fører til at
det lokale samlede barnehagetilbudet i mindre grad blir gjenstand for lokalpolitiske prioriteringer.
Det vil videre bidra til at kommunen ikke i like stor grad får mulighet til å produsere et riktig og godt
barnehagetilbud til lavest mulig kostnad.
Bruk av nasjonale gjennomsnittssatser for finansiering av private barnehager vil kunne føre til ulik
finansiering av private og kommunale barnehager: En kommunal og en privat barnehage som ligger
på samme sted og har likt antall barn og lik fordeling av barn over og under tre år vil kunne ende opp
med forskjellige økonomiske rammer. Dette fordi kommuner med god økonomi har anledning til å
prioritere mer av sine midler til barnehageområdet, og bidrar til å trekke de nasjonale satsene opp.
Det vil være svært krevende for en liten inntektssvak kommune å prioritere betydelig mer av sine
midler til barnehageområdet. Ut fra prinsippet om likeverdig behandling av kommunale og private
barnehager vil det være svært uheldig å styrke de private barnehagene uten å gi en tilsvarende
styrking til de kommunale barnehagene.
Trøgstad kommune har trang økonomi og lave utgifter på barnehageområdet. En overgang til bruk av
nasjonale satser vil medføre at de private barnehagene får mer midler til drift og et
konkurransefortrinn med mindre kommunestyret øker bevilgningene pr. barn i de kommunale
barnehagene tilsvarende den nasjonale satsen. I 2015 er den nasjonale satsen for driftstilskudd kr
24.148 høyere enn den kommunale satsen for barn under 3 år, og kr 13.761 høyere for barn over 3
år. Med dagens barnetall vil en overgang til nasjonal sats medføre et økt tilskudd til private
barnehager med ca. 1,5 mill. kr pr. år. Dersom kommunens egne barnehager skal få like
rammebetingelser må det årlig prioriteres ca. 3 mill. kr ekstra til de kommunale barnehagene i
Trøgstad. Samlet vil dette utgjøre en merutgift for kommunen på ca. 4,5 mill. kroner pr. år. Dette er
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midler som vil måtte omprioriteres fra andre viktige tjenesteområder i kommunen, siden kommunen
er nødt til å tilpasse seg de rammevilkårene som er gitt fra sentrale myndigheter.
Det er fremmet forslag om enkelte mindre endringer i finansieringsordningen for private barnehager.
I dagens ordning baseres tilskuddet til private barnehager på kommunens faktiske pensjonspremier,
inkludert reguleringspremier. Fordi en del private barnehager har lavere pensjonsutgifter er det
foreslått å trekke fra kommunens pensjonsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift og legge på et
sjablongtillegg på 14 % tillagt arbeidsgiveravgift. Denne bestemmelsen foreslås supplert med en
søknadsordning for private barnehager med høye pensjonsutgifter. Rådmannen mener kommunens
regnskapsførte pensjonskostnader fortsatt bør legges til grunn for tilskudd til de private
barnehagene. Da unngås det administrativt merarbeid med å beregne pensjonsutgiftene særskilt.
Dessuten vil en søknadsordning kunne føre til en økning i klagesaker fra de private barnehagene.
I forhold til kapitalkostnader er det nå en mulighet å legge kommunens egne kapitalkostnader til
grunn. I tillegg foreligger det nasjonalt fastsatte satser. Det er komplisert for kommunen å beregne
tilskuddet ut fra egne kapitalkostnader, og Utdanningsdirektoratet anbefaler at kapitaltilskuddet kun
skal kunne beregnes ut fra nasjonal sats og oppholdstime fastsatt i forskrift. Alle private barnehager
er dermed garantert et minimumstilskudd. Hvis barnehagen har vesentlig høyere kapitalkostnader
enn minimumssatsen og godkjenning fra kommunen som etter forskrift gir høyere kapitaltilskudd,
skal barnehagen få tilskuddssats tilsvarende sats i godkjenningsåret som fastsatt i forskrift.
Rådmannen har ingen innvendinger mot dette forslaget.
Rammestyring er et av hovedprinsippene for statens styring av kommunesektoren. Rammestyring er
en forutsetning for at kommunene skal ha et handlingsrom, slik at de kan fungere som lokale
demokratier som kan gjøre lokale og individuelle tilpasninger av tjenestene og foreta egne veivalg.
Råmannen gir sin tilslutning til direktoratets vurdering av at en tilskuddsberegning basert på nasjonal
sats med lokal justering samsvarer i mindre grad enn dagens finasniseringsmodell med hensynene
bak rammefinansieringen: lokalt selvstyre, prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet. Disse
hensynene gjør seg også gjeldende etter at kommunereformen er gjennomført.

Vedlegg:
Høringsnotat fra Utdanningsdirektoratet - finansiering av private barnehager
Dagen finansieringsmodell - forskriftsforslag
Finansieringsmodell nasjonal sats - forskriftsforslag
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Sissel Røen Ytrehus

FA - H31,
HIST - ESA
07/121

15/855

Utvalg

Type

Dato

06/15

Eldrerådet

PS

08.06.2015

26/15

Livsløpsutvalget

PS

09.06.2015

44/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Sykehjemskapasitet i Trøgstad
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen bes om å utrede mulige tiltak for å kunne mestre svingningene i behovet for
sykehjemsplasser bedre.
2. Tiltakene som skal vurderes må ta sikte på at flere kan tilbys sykehjemsplasser lokalt.
Presset på eksisterende lokaler og bemanning skal søkes redusert.
3. Forslag til tiltak med vurdering av økonomiske konsekvenser, legges fram for
kommunestyret i september.

Saksopplysninger:
Det er over tid opplevd klare kapasitetsutfordringer ved kommunens sykehjem. Utfordringsnivået er
varierende, og tilsynelatende er behovet for sykehjemsplasser i perioder større enn hva statistiske og
sammenlignbare befolkningsdata skulle tilsi.
Rådmannen anbefaler at det gjøres en faglig vurdering av mulige tiltak som også på kort sikt kan
forbedre forholdet mellom behov og kapasitet.
Følgende forhold skal belyses:
1. Mulighetene for å øke antall pasientrom. Det skal i den sammenheng ses på mulighetene for å
unngå bruk av dobbeltrom.
2. Forholdet mellom antall rom, pasienter og bemanning.
3. Hvordan tiltak i hjemmebaserte tjenester ytterligere kan bidra til å redusere
institusjonsbehovet.
4. Hvordan økt tilgang på boliger for heldøgns omsorg kan påvirke situasjonen.
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Vurdering:
Situasjonen for både pasienter og personale er til tider meget krevende. Konkrete og
gjennomførbare tiltak er av stor betydning for å bedre tjenestene. Pågående arbeid med tanke på
kompenserende tiltak, bør derfor forsterkes og konkretiseres for å kunne gjennomføre mulige tiltak
så snart det er praktisk og økonomisk mulig.

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Dag Arne Lier

FE - 613,
HIST - ESA
13/57

14/858

Omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenester - Endelig avtale med
KonseptPluss AS
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

13/15

Arbeidsmiljøutvalget

PS

09.06.2015

07/15

Eldrerådet

PS

08.06.2015

04/15

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

08.06.2015

27/15

Livsløpsutvalget

PS

09.06.2015

37/15

Formannskapet

PS

11.06.2015

45/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
Vedlagte avtaler mellom Trøgstad kommune og KonseptPluss AS godkjennes og prosjektene
gjennomføres.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
I kommunestyret 16.12.2014 sak 89/14 ble det fattet vedtak om at prosjektene med omsorgsboliger,
dagsenter og base for hjemmetjenester skulle fortsette. Trøgstad kommune skulle søke Husbanken
om støtte til prosjektene og endelig avtale med KonseptPluss AS, om omfang og utvikling av
prosjektene, skulle godkjennes av kommunestyret når støtte fra Husbanken og bindende
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forhåndsuttalelse om mva-refusjon foreligger.
Saksutredning:
I konkurransen og i intensjonsavtalen med KonseptPluss AS har det vært en forutsetning at
prosjektene er berettiget tilskudd fra Husbanken. Trøgstad kommune søkte Husbanken 9. januar og
etter det har det vært flere avklaringsmøter og tett dialog med Husbanken. Kommunen mottok
endelig vedtaksbrev om tilsagn 29. mai både for omsorgsboliger og dagsenter med base for
hjemmetjenester som ligger vedlagt saken.
I tråd med konkurransen og intensjonsavtalen ble Skatteetaten anmodet om uttalelse knyttet til
forhold rundt merverdiavgift (mva). Skatteetaten har i sitt svar konkludert med at prosjektet ikke vil
belastes mva, hverken for boligkjøper eller kommunen så lenge den planlagte kontraktsmodellen blir
fulgt. Svar fra Skatteetaten ligger vedlagt saken.
Trøgstad kommune har framforhandlet endelige avtaler med KonseptPluss AS. Det er en avtale for
omsorgsboligene og en annen avtale for dagsenter og base for hjemmetjenester (formålsbygg).
Avtalene ligger vedlagt saken.
Vurdering:
Dagsenteret og basen for hjemmetjenester har fått ca. kr 5 millioner mindre i tilskudd, mens
omsorgsboligene med nødvendige fellesarealer for å drive heldøgns omsorgstjenester har fått ca. kr
2,5 millioner mer i tilskudd enn det kommunen forutsatte da budsjettet ble vedtatt i desember 2014.
Dette medfører at Trøgstad kommune må dekke ca. kr 2,5 millioner mer enn forutsetningene da
budsjettet ble vedtatt. Det totale låneopptaket for Trøgstad kommune blir det samme som i
budsjettet, men det langsiktige låneopptaket etter at prosjektene er ferdige og utbetaling fra
Husbanken har funnet sted, vil være ca. kr 2,5 millioner høyere.
Begge prosjektene har til sammen en anleggskostnad på ca. kr 114 millioner, av dette bidrar
Husbanken med ca. kr 48 millioner og Skatteetaten med ca. kr 23 millioner, til sammen ca. kr 71
millioner. De private som kjøper omsorgsboliger dekker ca. kr 25 millioner. Resterende ca. kr 18
millioner må dekkes av Trøgstad kommune. Erstatningen etter brannen og salg av det gamle
dagsentret i Hølandsveien vil gi ca. kr 7,5 millioner og salg av tomta på Skolejordet gir kr 2,9
millioner. Resterende ca. kr 7,6 millioner må Trøgstad kommune dekke med låneopptak.
Pris pr omsorgsbolig blir kr 1.050.000 og månedlige driftsutgifter blir ca. kr 2.000,- pr måned inklusiv
eiendomsskatt. Eventuelle omsorgsboliger som ikke blir solgt må Trøgstad kommune kjøpe og leie ut
til gjengs leie. Siden gjengs leie er høyere enn kostnadene ved å eie vil kommunen ikke tape på dette.
Intensjonen med prosjektet har hele tiden vært at de som bor i omsorgsboligene skal eie boligene og
siden det er rimeligere å eie enn å leie tror man at de fleste vil velge å eie.
Konklusjon:
Det er alltid noe usikkerhet i en forprosjektfase, kommunen fikk noe mindre tilskudd til den
kommunale driftsdelen med dagsenter og base for hjemmetjenester enn forventet da budsjettet ble
vedtatt i desember. Allikevel tilføres det så store verdier til trøgstadsamfunnet innenfor en
trengende omsorgssektor at rådmannen vil anbefale prosjektene.
Usikkerheten knyttet til tilskudd og mva er nå avklart. Alle forutsetninger for å sette i gang
prosjektene med 24 omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenester er på plass og
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rådmannen anbefaler å inngå endelig avtale med KonseptPluss AS og starte utbyggingen.

Vedlegg:
Skatteetaten bekreftelse kompensasjonsrett
Tilsagn om investeringstilskudd - Dagsenter og base for hjemmebaserte tjenester - Trøgstad
kommune
Tilsagn om investeringstilskudd - Omsorgsboliger for heldøgns omsorg - Trøgstad kommune
150601_Avtale om realisering av 24 boliger - otiumPLUSS Trøgstad BRL
150601_Avtale om realisering av formålsbygg otiumPLUSS Trøgstad BRL
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Tiril Røssum

FE - 233,
FA - M16,
HIST - ESA
08/1003

15/239

Endring av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad kommune andregangsbehandling
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

45/15

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.06.2015

46/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
Forslaget til endring av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad kommune vedtas i
samsvar med høringsforslaget.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Teknikk- og naturutvalget behandlet i sitt møte 10.03.2015 et forslag til endring av lokal forskrift om
vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad kommune. Følgende vedtak ble fattet:
Nytt forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad kommune innføres som
erstatning for gjeldende forskrift av 10.06.2014.
Forslaget legges ut til offentlig høring i tiden frem til 10.05.2015. Samtidig sendes det
Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune for uttalelse.
Høringsfristen har nå gått ut og forslaget legges frem for endelig behandling.
Saksutredning:
Høringsforslaget har vært annonsert i Smaalenenes Avis og lagt ut på kommunens hjemmesider. I
høringsperioder har det ikke kommet inn noen merknader. Den største endringen er i § 5 hvor man
går fra tilknytningsavgift per enhet til tilknytningsavgift per eiendom. Dette vil fjerne
tolkningsproblemene om når det foreligger ny enhet som skal tilknyttes f.eks. ved riving og oppføring
av nytt bygg. Det er også foreslått å innføre høy og lav sats på tilknytningsavgiften i forbindelse med
opprydding i spredte avløp hvor det skal benyttes anleggsbidrag. Som følge av disse endringene er
det også foreslått endringer i definisjonene i §3, samt at årsgebyr betales per enhet (§ 6). Videre er
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det tatt inn en bestemmelse om purregebyr ved manglende vannmåleravlesning i § 7.
Vurdering:
Høringsrunden viser at endringene er lite omstridt og rådmannen anbefaler endringsforslaget
vedtatt.

Vedlegg:
Endring av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad kommune
Forskrift vann- og avløpsgebyrer
Forslag til endret forskrift vann- og avløpsgebyrer
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Inger-Lise Kåen Haugen

FA - U62

15/741

Utvalg

Type

Dato

28/15

Livsløpsutvalget

PS

09.06.2015

47/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Søknad om salgsbevilling - Båstad Landhandleri
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Båstad Landhandleri AS (Bunnpris Båstad ) gis bevilling for salg av øl og annen alkoholdig
drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent til følgende salgstider:
Hverdager

kl.08.00 – 20.00

Lørdager

kl.08.00 – 18.00

Onsdag før skjærtorsdag

kl.08.00 – 18.00

Påskeaften

kl.08.00 – 16.00

30. april (dag før 1, mai )

kl.08.00 – 20.00

16. mai ( dag før 17. mai )

kl.08.00 – 20.00

Onsdag før Kristi Himmelfartsdag

kl.08.00 – 20.00

Pinseaften

kl.08.00 – 16.00

Julaften

kl.08.00 – 16.00

Nyttårsaften

kl.08.00 – 18.00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- og helligdager, 1.
mai og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestindsvalg, kommunestyrevalg
og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Vi gjør oppmerksom på det i 2015 vil avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag
14. september.
2. Trude Helen Novak og Stine Severinsen Helmersen godkjennes som styrer og stedfortreder
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for bevillingen.
3. Bevillingsperioden fastsettes fra 17.06.2015 – 30.06.2016

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Trøgstad kommune har mottatt søknad om salgsbevilling fra Båstad Landhandleri AS med alle
vedlegg. Søknaden gjelder salg av øl og annen alkoholdig drikk med lavere alkoholprosent enn 4,76
volumprosent. Salgstider det søkes om er tilsvarende det som Bunnpris Båstad hadde bevilling på.
Saksutredning:
Bakgrunnen for søknaden er at Bunnpris Båstad er overdratt til ny eier (Båstad landhandleri AS). I
følge alkohollovens § 1-10 kan ikke bevillingen overdras til ny eier og det kreves da at ny eier søker
bevilling. Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i inntil 3 måneder i påvente at ny søknad
avgjøres. Denne perioden kan forlenges av kommunen til inntil 4 måneder. Båstad Landhandleri AS
er gitt bevilling for overgangsperioden 010415 til og med 300615.
Bunnpris Båstad går fra å være drevet av kjeden til å drives under en franchisemodell. Butikken vil
fremdeles bli markedsført under navnet Bunnpris Båstad. Ny eier er Båstad Landhandleri AS med
organisasjonsnr. 915 082 831.
Vedlagt søknaden finnes aksjeeierbok, firmaattest, tegning av butikken, leiekontrakt, kjøpekontrakt
og kunnskapsprøve for både styrer og stedfortreder.
Overdragelse av butikken skjedde 01.04.2015. De søker om å få godkjent Trude Helen Nova og Stine
Severinsen Helmersen som styrer og stedfortreder av bevillingen.
Vurdering:
Rådmannen finner ikke noe grunnlag for at ikke de nye eiere skal få en tilsvarende bevilling som
Bunnpris Båstad hadde. Eierskiftet er helt udramatisk i den form at butikken går fra å være eid av
kjeden til å drive under en franchisemodell. De nye eierne har fått drive på tidligere eiers bevilling og
det er intet negativt å bemerke.
Styrer og stedfortreder vil også være de samme og begge to er vandelsklarert av politiet tidligere.
Saken har ikke vært forelagt Nav da det ikke er noen økning i antall salgsbevillinger eller endring i
åpningstider.
Salg og utleveringstider vil være lik det som var tidligere som også de andre butikkene i Trøgstad
kommune har jf. Kommunestyrets vedtak sak 34/12 fra 12.06.2012.
Bevillingen vil bli gitt til og med 30.06.2016 da dette er tidspunktet hvor alle bevillingshavere må søke
om ny bevilling.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Dag Arne Lier

FA - L21

15/862

Avtale om kart- og geodatasamarbeid mellom Askim kommune og Trøgstad
kommune
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

46/15

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.06.2015

38/15

Formannskapet

PS

11.06.2015

48/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune inngår avtale om kart- og geodatasamarbeid med Askim kommune i samsvar
med vedlagt avtale.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Trøgstad kommune ønsker å inngå en avtale med Askim kommune om levering av karttjenester.
Trøgstad kommune har i mange år fått hjelp til å utføre oppgaver innen kart- og geodataarbeid.
Kommune trenger sikkerhet for å få utført disse oppgavene og trenger å formalisere et samarbeid
med Askim kommune.
Saksutredning:
Avtalen vil omfatte stort sett alle karttjenester bortsett fra landmåling og matrikkelføring av
oppmålingsforretninger. Dette vil fortsatt bli ivaretatt av stillingen som i dag innehas av Petter Vinæs.
Avtaleforslaget er en standardavtale som benyttes ved inngåelse av samarbeid med de forskjellige
kommunene. Når det gjelder omfang av avtalen med Trøgstad har Askim tatt utgangspunkt i avtalen
de har med Marker og anslått at volumet er ca. det samme i de to kommunene. Det antas at en 20 %
stilling vil dekke volumet innen felles kartdatabase (FKB) og plan for Trøgstad. Det vil bli ført
tidsforbruk-regnskap for hver kommune som deltar i samarbeidet. Askim opplyser at de samtidig har
fått en henvendelse fra Skiptvet kommune om samarbeid og de har også et behov for å utvide
avtalen med Eidsberg.
For å kunne bistå Trøgstad og Skiptvet med tjenester er Askim avhengig av å ansette en ny
medarbeider. De har derfor behov for en bekreftelse om at kommunen vil inngå avtale. Askim må
avvente bekreftelse av avtaler som i sum dekker en stilling før de lyser ut jobben. Avtalen med
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Trøgstad vil først kunne tre i kraft når de har ansatt en ny medarbeider.
Vurdering:
Trøgstad kommune har i dag manglende kapasitet, kompetanse og verktøy for å være selvhjulpen på
geodataarbeidet. Vi trenger bistand til å ta ut planer til byggeprosjekter, ajourføring av planregistret,
oppdatering av kart med nye bygg, veier og andre endringer. I tillegg har vi etterslep på adressering,
grunnlagsdata som ikke er registrert, med mer. Videre trenger vi også hjelp til å registrere endringer i
landbrukskartene (AR5). I løpet av et år skjer det mange endringer i Trøgstad i form av bygg som rives
eller bygges, nye veier og plasser, omdisponering av areal, ting flyttes og utvides, med videre. Når
slike endringer ikke blir registrert fører det til feil i kartet. Dette får stadig følgefeil i form av at
grunnlagene vi utmåler avgifter fra og gjør vedtak fra, blir feil. Det medfører igjen unødig arbeid og
bekymring for den som får et feil vedtak, som igjen må klage og påfører mye ekstraarbeid for
administrasjonen.
Statens Kartverk har nå innført sanksjoner overfor de kommuner som ikke holder kartgrunnlaget
oppdatert. Dette medfører trekk i utbetalingene til de kommuner som ikke er ajour. Trøgstad
kommune kan få kr 18.002,- i trekk for ikke å ha registrert bygningskroppene der det har vært
byggetiltak i kommunen. Tilsvarende sanksjoner blir det nå også for de andre
kartgrunnlagsdatabasene. De som ikke gjør avbøtende tiltak må belage seg på å betale bøter i tillegg.
Intensjonen med avtalen er at Askim skal kunne hjelpe Trøgstad med det Trøgstad ikke klarer selv
enten av kapasitetsgrunner, eller grunnet manglende kompetanse og verktøy, tilsvarende en 20 %
stilling. Trøgstad kommune styrer prioriteringen av oppgavene som Askim skal utføre for vår
kommune.
Konklusjon:
Tidligere har Trøgstad kommune betalt for enkeltoppdrag/prosjekter som Askim kommune har
utført. Mindre forefallende oppgaver som Askim har utført fortløpende har de hjulpet Trøgstad med
uten å få betalt. Askim har ikke kapasitet til å fortsette med dette og Trøgstad kommune trenger
trygghet for å få disse lovpålagte oppgavene utført. Slik rådmann ser det vil det på sikt gi mindre feil
og en mer effektiv arbeidsdag for flere. Kostnadene dekkes innenfor områdets rammer og
rådmannen anbefaler at Trøgstad kommune inngår avtale om geodatasamarbeid med Askim
kommune.

Vedlegg:
Geodatasamarbeid Askim og Trøgstad_ver 27-04-2015
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Hans Gunnar Raknerud

FE - 144,
FA - A20

14/889

Reguleringsplan for Trøgstad ungdomsskole og Idrettsanlegg, Skjønhaug skole
og barnehage - sluttbehandling
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

48/15

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.06.2015

49/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
Detaljreguleringsplan for Trøgstad ungdomsskole og idrettsanlegg, Skjønhaug skole og barnehage
datert 18.03.15 med tilhørende plankart og bestemmelser, revidert 29.05.15, vedtas i medhold av
plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Forslag til reguleringsplan ble første gang behandlet i Teknikk- og naturutvalget 14.04.14. Følgende
vedtak ble fattet:
Forslag til vesentlig endring av gjeldende reguleringsplaner for Skjønhaug syd (20050001) og
Skjønhaug sentrum (19780001) /detaljregulering for Trøgstad ungdomsskole, idrettsanlegg og
Skjønhaug skole og barnehage, datert 20. mars 2015, sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
Høringsperioden er 14.04.15 – 03.06.15
Eiendommene og planstatus:
Planområdet er på ca. 103 dekar og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: 61/188,
62/16, 62/72, 62/139, 63/14, 63/390 og 63/400. Trøgstad kommune eier alle eiendommene i
planområdet.
I gjeldende kommuneplan for Trøgstad kommune (2011 – 2023), vedtatt 06.09.11, er planområdet
avsatt til formålene tjenesteyting, idrett, grønnstruktur og bolig. Krav til reguleringsplan er hjemlet i
planbestemmelsene § 1.1.
Planområdet grenser til, og inkluderer, del av reguleringsplan «Bank – og Prestegårdsskogen» fra
1972, «Skjønhaug sentrum» fra 1978 og «Skjønhaug syd» fra 2006. Tilhørende
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reguleringsbestemmelser gir ikke rammer for videre utbygging.
Høringsforslaget la opp til hovedformål byggeområde for arealformålet tjenesteyting og
idrettsformål med tilhørende kombinasjonsformål samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur samt
grønnstruktur.
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bygging av ny barneskole med areana for
kultur, tilbygg til Trøgstadhallen med ny hallflate, og tilbygg til Trøgstad ungdomskole, jf.
kommunestyrevedtak av 16.12.14.
Oppstart av planarbeidet ble annonsert 06.11.2014 i Smaalenenes Avis. Egne varsler ble sendt til
relevante myndigheter, parter, grunneiere, og naboer. Det ble avholdt to folkemøter i februar der
bl.a. bygging av ny barneskole og idrettshall var tema. Det ene møtet ble arrangert av
administrasjonen i Trøgstad kommune og det andre av private initiativtagere. I løpet av
varslingsperioden kom det inn 6 merknader, alle fra offentlige instanser.
Forslag til reguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 14.04.15 – 03.06.15. I
høringsperioden har planavdelingen, som et ledd i medvirkningsprosessen, deltatt på
informasjonsmøte med berørte parter som ansatte, elever, foreldre og representanter fra idretts- og
kulturliv i kommunen. Kommunens barnerepresentant deltok på møtet.
I løpet av høringsperioden kom det 3 nye innspill til planarbeidet. Dette medførte ingen endringer i
planforslaget. Planfremmer selv (kommunen) har forslag til en mindre endring i planbestemmelsene
som det redegjøres nærmere for i saksutredningen.
Gjennomgang av høringsinnspill med kommentarer::
Østfold fylkeskommune, samfunnsplanavdelingen:
Fylkeskommunen peker på følgende konkrete forhold:
1. Forholdet til kommuneplanen.
Det pekes på at kommunens vurderinger rundt endringer i planformål i forhold til
kommuneplanen er noe mangelfull, men konkluderer med at endringene er så marginale at det
ikke utløser krav om konsekvensutredning.
2. Trafikksikkerhet og skolevei.
Fylkesrådmannen mener at trafikksikkerheten langs Festningsåsen bør vurderes, siden
biladkomst til parkeringsplassen krysser fortauet 3 ganger den siste 100 meteren frem til
skolen. Dette er uheldig, og det bør ses på om det er mulig å få til en fortausløsning som
slynger seg vest for parkeringsplassen.
3. Barn og unges interesser
Det kommer ikke klart frem i planmaterialet om kommunens barnerepresentant har kommet
med innspill før offentlig ettersyn. Fylkesrådmannen mener det kan være god planskikk å
sjekke ut planforslaget med barnerepresentanten før offentlig ettersyn. På denne måten kan
hensyn til barna kan komme tidlig med som rammer og premisser for planutformingen. Det er
alltid utfordrende å gjøre endringer etter et offentlig ettersyn, og de premisser som kommer
for sent inn, får ofte ikke innvirkning på endelig løsningen. Barnetalspersonen bør også gis
anledning til å vurdere alle innspill som har kommet i høringsperioden.
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Det er innarbeidet bestemmelser og rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer kvaliteter i området
og som også sikrer ferdigstillelse av uteområder før bebyggelsen tas i bruk. Planen ivaretar også
hensynet til universell utforming.
Saken er forelagt Fylkeskonservatoren, som uttaler at kulturminneinteressene i planen er ivaretatt.
Fylkeskommunen har ikke ytterligere merknader til planforslaget, men oppfordrer kommunen til å
vurdere endringer i henhold til innspill gitt i uttalelsen. Kommunen kan for deres del egengodkjenne
planen.
Kommentar:
Rådmannen er enig med fylkeskommunen i at for mange adkomstmuligheter til parkeringsplassen i
Festningsåsen (vei) er trafikksikkerhetsmessig uheldig. Det vil derfor ikke bli mulig å kjøre inn og ut av
parkeringsplassen via adkomstveien til boligene i Åsland. Fysisk sperring av denne muligheten er
forsøkt vist på illustrasjonsplan.
Det er riktig at barnerepresentantens planmedvirkning ikke er synlig i høringsdokumentene utover at
hun er varslet særskilt om planoppstart. Dette skyldes at barnerepresentanten ikke har kommet med
merknader til planen.
Både etter varslet planoppstart og i høringsperioden har det vært en omfattende
informasjonsvirksomhet om prosjekt og planarbeid. Det har også vært stor mediainteresse rundt
planene med løpende, offentlig debatt. Likevel foreligger det heller ikke ved sluttbehandlingen av
reguleringsplanen noen høringsinnspill fra kommunens barnerepresentant, elevråd/representant for
ungdomsskolen, barneskolen og barnehagen eller representant for idrettsmiljøet. Vi velger å tolke
dette dithen at de forskjellige miljøene er fornøyde med planen. På generelt grunnlag sier rådmannen
seg enig i at det er viktig at hensynet til barn og unges interesser blir et premiss så tidlig som mulig i
planleggingsprosessen.
Statens vegvesen, region øst:
Vegvesenet har ingen merknader til planarbeidet. For deres del kan detaljreguleringen
egengodkjennes.
Kommentar:
Tas til orientering.
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen:
Svarer på epost 01.06.15 at saken har blitt forlagt på grunn av en arkivfeil. De vil komme med et svar,
men vil si ifra at det ikke er noen spesielle ting de vil komme til å ta opp, så det er greit for deres del å
jobbe videre med saken.
Kommentar:
Tas til orientering. Faglige råd frå fylkesmannens miljøvernavdeling vil bli hensyntatt i det videre
arbeidet med prosjektene.
Endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn:
I samråd med plankonsulent og byggteknisk konsulent foreslår planfremmer en justering av
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planbestemmelsene § 4.4:
«Sykkelparkering skal plasseres nær inngang til bebyggelsen og bør være overdekket.
Minimum 10 % av biloppstillingsplassene nærmest bebyggelsen skal være HC-plasser. Minimum 25 %
av plassene skal ha ladepunkt for elbil.»
Endringen går ut på at siste punktum fjernes slik at planbestemmelsene ikke lenger skal inneholde et
krav til antall ladepunkter for elbil. Det er ladepunkter for elbil i planområdet i dag. Endringen betyr
ikke noe annet enn at utbyggingen av ladepunkter vil foregå i et tempo som gjenspeiler behovet i det
aktuelle området.
Vurdering:
Generelt:
Reguleringsplanen legger til rette for at Skjønhaug skole, med ny arena for kultur, får nye og
moderne lokaler med gode fleksible løsninger, godt innemiljø og høy standard på alle funksjoner.
Dette vil være et stort løft for læringsmiljø, det sosiale miljøet og elevenes muligheter for utøvelse av
fritidsaktiviteter. Barneskolen vil få gode og tilrettelagte arealer for lek og uteopphold rett ved
skolebygningen både i nord og i syd. Nærheten til flotte turområder i nærmiljøet vil dessuten gi svært
gode muligheter for variasjoner i undervisningsopplegg i skoletiden og for SFO-barn.
Et tilbygg til Trøgstadhallen vil bli et etterlengtet supplement til bygdas idrettsliv som lenge har slitt
med for liten kapasitet for hallidrettene. Dette vil bidra til at til at Trøgstadhallen ytterligere
forsterker sin rolle som et samlingssted for alle aldersgrupper til mange tider av døgnet, og viktig
miljøskapende faktor i lokalsamfunnet.
Planen innebærer også at Trøgstad Ungdomsskole får et nødvendig løft, og legger til rette for en
fleksibel sambruk mellom de ulike virksomhetene. Ikke minst legger denne reguleringsplanen til rette
for, og muliggjør, en fremtidsrettet utvikling av ungdomsskoleområdet på et senere tidspunkt.
Estetikk og hensyn til omgivelsene:
I planforslaget legges det opp til utbygging med flate tak i en og to etasjer. Byggehøyder blir på
samme nivå som eksisterende bebyggelse, noe som vil gi minimal skyggevirkning til omkringliggende
bebyggelse
Planforslaget legger til rette for at planområdet vil fremstå som mer “bebygget” enn det som er
tilfelle i dag, og ungdomsskolen vil miste en del av sitt uteområde. Det legges til rette for at dette skal
kompenseres gjennom økt kvalitet på det som nå blir ungdomsskolens naturlige oppholdsareal både
ute og inne.
Trafikale løsninger:
Bygging av ny barneskole vil gi noe økt biltrafikk til området. Det er tenkt at denne fortrinnsvis skal
skje via Festningsveien/Festningsåsen som i dag er lite belastet med biltrafikk til og fra skolen.
Reguleringsplanen åpner for en utvidelse av kjøreveg og fortau i Festningsåsen (veg). Denne
utbedringen vil gi tryggere skolevei og økt trafikksikkerhet i nærområdet.
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Sør for Trøgstadhallen etableres det en felles adkomstsone/droppsone og felles parkeringsløsning for
betjening av hele planområdet, som kan brukes av ansatte og besøkende som kommer sørfra. En
gangvei fra parkeringsplassen kobler seg på gangaksen til barne- og ungdomskolen. Arealet vest for
denne egner seg for etablering av sykkelparkering. Syd for adkomstveien mot Åsland er et felt avsatt
til grønnstruktur med bestemmelsesområde «overskuddsparkering». Her tillates
overskuddsparkering ved behov ved store arrangementer, o.l. Området tillates ikke asfaltert og skal
framstå mest mulig «grønt» når det ikke er i bruk til parkering.
Planforslaget medfører en oppstramming av barnehagens eksisterende parkeringsløsning.
Parkeringsplassen ved barnehagen, som ligger nær ny barneskole, utvides og det legges til rette for
sambruk av plassene for barnehagen, besøkende til området og mulighet for droppsone. Veien opp
til barnehagen reguleres til kjørbar gangveg, men skal ikke være åpen for levering og henting av barn.
Gangveien kan unntaksvis brukes som kjøreadkomst til barnehagen ved varelevering, for
bevegelseshemmede, o.l.
Samlet sett vil planen etter rådmannens mening ivareta behovet for sikre og gode trafikkløsninger for
skole- og barnehagebarn og også dekke det ordinære behovet for parkeringsplasser både på dag- og
kveldstid.
Leke- og uteoppholdsarealer:
Planforslaget innebærer en helhetlig planlegging av forbindelseslinjer for myke trafikanter, en høyere
grad av opparbeidelse av ute/lekearealer og en bedre tilrettelegging av friluftstilbudet, sti/løyper i
området. Dette vil komme til gode for offentligheten generelt og for barn og unge både innenfor og
utenfor skoletid. Planområdet er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
Planen tilrettelegger store nok og egnede arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget
lekemiljø.
Risiko- og sårbarhetsmessige forhold:
Gjennomføring av planen vil ikke være til fare for omgivelsene. Det er utarbeidet geoteknisk rapport
som konkluderer med at både skole og flerbrukshall trolig kan fundamenteres direkte på stedlige
masser. Med hensyn til risiko og sårbarhet er det derfor ikke noe som tilsier at skole og flerbrukshall
ikke kan bygges på eiendommen. Analysen er supplert med utfylt generell sjekkliste for risiko og
sårbarhetsanalyse.
Vurdering etter Naturmangfoldloven:
I henhold til naturmangfoldloven (nml.) § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse
prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Planområdet ligger allerede inne i
kommuneplanens arealdel som eksisterende byggeområde. Det kan ikke sies å foreligge risiko for
skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller
naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som
tilsier at det bør gis avslag på grunn av føre-var-prinsippet, da dette begrensede tiltaket ikke vil
påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på
økosystemet, og § 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. § 12,
miljøforsvarlige teknikker synes lite relevant i denne forbindelse.
Kommuneplanens arealdel 2011 – 2023:
Planforslaget er gjennomgående i tråd med arealformål i gjeldende kommuneplan. Det er mindre
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avvik i planforslaget som enten kan ses på som detaljering av kommuneplanens arealformål eller i
tråd med overordnede føringer i denne. Her kan eksempelvis nevnes vegetasjonsskjerm og
parkeringsarealer som detaljreguleres innenfor et areal tidligere avsatt til tjenesteyting og
boligformål, men som må oppfattes som en tilpasning til dagens bruk. Stort sett videreføres
hovedformålene i kommuneplanen med arealer av tilsvarende størrelse i planforslaget.
Krav om reguleringsplan er hjemlet i kommuneplanbestemmelsene § 1.1.
Konklusjon:
Rådmannen vil etter en helhetlig vurdering anbefale at reguleringsplanen vedtas.

Vedlegg:
1. Plankart A1 18.03.15
2. Reguleringsbestemmelser 29.05.15
3. Illustrasjonsplan 16.03.15
Vegvesenet har ingen merknader vedrørende gjeldende regueringsplan
Foreløpig høringssvar - Fylkesmannen i Østfold
Høringsuttalelse - Offentlig ettersyn reguleringsplan for Trøgstad ungdomsskole og Idrettsanlegg Skjønhaug skole og barnehage
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

John-Cato Eknes

FE - 614,
FA - B00

15/382

Gjennomføringsbeslutning - Skjønhaug skolene - kultur og idrettbeslutningspunkt 3 - valg av entreprenør
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

10/15

Ungdomsrådet

PS

08.06.2015

05/15

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

08.06.2015

14/15

Arbeidsmiljøutvalget

PS

09.06.2015

29/15

Livsløpsutvalget

PS

09.06.2015

49/15

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.06.2015

39/15

Formannskapet

PS

11.06.2015

50/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Betongbygg på Entreprise 1 for bygging av ny
Skjønhaug barneskole med påbygg av ny hallflate mm til Trøgstadhallen.
2. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Asbjørn Brandsrud AS på Entreprise 2 for
gjennomføring av byggearbeider og rehabilitering av Trøgstad ungdomsskole med nytt
vrimle-areal.
3. Vedtakene i saken oversendes kommunens faste byggekomite for videre oppfølging.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
I kommunestyret 16.12.2014 ble det fattet følgende vedtak:
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.
I Formannskapet 17.03.2015 ble det fattet følgende vedtak som oppfølging av kommunestyrets
vedtak:
1. De vedlagte anbudsdokumentene godkjennes og legges til grunn for anbudskonkurransen.
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Saksutredning:
Anbudskonkurransen med tilhørende godkjente anbudsdokumenter for entreprise 1- Ny Skjønhaug
barneskole og opsjon påbygg Trøgstadhallen, ble utlyst på DOFFIN og TED den 24.03.2015.
Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad ungdomsskole ble utlyst på DOFFIN den 20.03.2015. Begge med
svarfrist for innlevering av tilbud den 11.05.2015 kl. 13.00. Ved fristens utløp var det kommet inn
tilbud fra følgende entreprenører gjengitt i tilbudsprotokollen.
Tilbudsprotokoll gjengitt for Entreprise 1- Bygging av- ny Skjønhaug barneskole med opsjon påbygg
Trøgstadhallen.
Tilbudsnr

Tilbudsgiver

Levert

1
2

NCC
Askim Entreprenør

08:20
10:20

3
4
5

Betongbygg
Betongmast
Solid Entreprenør

10:55
12:20
12:37

Kommentar

Trakk seg senere fra
konkurransen

Og Tilbudsprotokoll gjengitt for Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad ungdomsskole
Tilbudsnr

Tilbudsgiver

Levert

1
2

Asbjørn Brandsrud AS
Sandli Bygg As

11:10
12:00

3

Per Bekkevold

11:35

Kommentar

Trakk seg senere fra
konkurransen

Kvalifikasjonskrav
Alle tilbydere hadde lagt ved alle kvalifikasjonskrav som er etterspurt i konkurransegrunnlagets
kapitel 5 for å sikre nødvendige forutsetninger for å kunne oppfylle kontrakten, og kunne delta i
konkurransen.
Gjennomgang av anbudsmaterialet.
Norconsult har evaluert og kontrollregnet de innkommende tilbudene fra entreprenørene, i henhold
til konkurransereglene satt i konkurransegrunnlaget for anbudene. I konkurransen for begge
anbudene var det også lagt inn forhandlingsmulighet med alle tilbyderne.
Det ble avholdt et telefonmøte med alle tilbydere etter åpning av tilbudene, hvor man gikk igjennom
alle forbehold og avklarende spørsmål som hver enkelt tilbyder hadde og som var beskrevet i
tilbudene. Dette for å kunne komme med eventuelle priskonsekvenser av ulike forbehold eller
uklarheter i tilbudene. I denne prosessen valgte 2 entreprenører, henholdsvis en for barneskolen og
en for ungdomskolen, å trekke seg fra konkurransen.
Gjennom forhandlingsrundene ble alle forbehold og presiseringer som hadde store økonomiske
konsekvenser priset av tilbydere, slik at totalprisen blir sammenlignbar for alle tilbydere. Spesielt
viktig ble dette for ungdomsskole-entreprisen hvor det var forhold som hadde kostnadsmessig
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betydning. For Barneskole-entreprisen var det ingen av tilbyderne som har forbehold eller
presiseringer av vesentlig kostnadsmessig betydning.
Prosjektleder har i hele anbuds- og evaluerings-prosessen blitt informert om saker som er uklare eller
trenger oppklarende svar fra Kommunen sin side. Sakene har videre blitt tatt opp i Prosjektgruppen i
ukentlige møter hvor man har kunnet drøfte og avklare for å få med alle kjente elementer i tilbudene
og kontraktene.
Det ble videre satt av et avklaringsmøte med hver enkel tilbyder, hvor man gikk igjennom tilbudet
som et ledd i evalueringen som beskrevet i kapitel 6 i konkurransegrunnlaget. Kommunen deltok i
disse møtene med virksomhetsleder Teknikk og Næring og prosjektleder.
Evaluering av tilbudene
Evaluering av tilbudene er gjort iht. kapitel 6 i konkurransegrunnlaget som ble fremlagt for
formannskapet hvor følgende kriterier er lagt til grunn for å vurdere det økonomiske mest fordelaktig
tilbudet.
Pris inkl. alle opsjoner vektes 60 %
I prisoppstillingen som går til vurdering er det summert tilbudspris med alle opsjoner i tillegg 1000
timer(barneskolen og hall) og 500 timer(ungdomskolen) regningsarbeid med gjennomsnitt timerate i
henhold til kapitel F.2.1 For vurdering av påslagsprosentene i henhold til kapitel F.2.3 for materialer
og utstyr legges det til et beløp på 1 000 000,- (Barneskolen og hall) og 500.000,- (Ungdomskolen)
som grunnlag for beregning av påslagsprosent.
Oppdragsorganisasjon vektes 20 %
Organisasjonskart med navngitte nøkkelpersonell ned til formannsnivå. På personnivå vektlegges det
opplysninger om utdanning og relevant erfaring fra tilsvarende prosjekter.
Løsning og gjennomføring vektes 20 %
Her vurderes løsningsforslag og gjennomføringsplan, samt kvalitet, bestandighet og robusthet på
utførelsen.
Med bakgrunn av overnevnte kriterier er det gjort vurderinger av hver enkelt tilbyder. Nærmere
redegjørelse for hvordan hver enkelt tilbyder kom ut, kan leses i tilbudsevalueringen. Innstilling fra
Norconsult ligger ved som vedlegg 1 og 2, henholdsvis for barneskolen og for ungdomskolen.
Resultat:
Entreprise 1- Bygging av ny Skjønhaug barneskole med opsjon påbygg Trøgstadhallen.

Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad ungdomsskole
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Oppgitte priser er eks mva.
Konklusjon og resultat av anbuds-evalueringen
Alle tilbudene er evaluert i henhold til kvalifikasjonskriteriene som angitt i konkurransegrunnlaget.
2 tilbydere (henholdsvis en for barneskolen og en for ungdomskolen) valgte å trekke seg fra
konkurransene i forhandlingsfasen.
Ingen tilbydere er avvist på grunn av manglende tekniske og faglige kvalifikasjoner.
Ingen tilbydere er avvist på grunn av forbehold.
Forbehold som medfører priskonsekvens er priset.
Avgjørelsen av konkurransen er gjort med bakgrunn i tildelingskriteriene oppgitt i
konkurransegrunnlaget. Alle tilbyderne er tildelt poeng ut i fra deres skår på de ulike
tildelingskriteriene.
Endelig rangeringsliste ble som følger
Entreprise 1- Bygging av ny Skjønhaug barneskole med opsjon påbygg Trøgstadhallen.
Rangering
1
2
3
4

Tilbuds
3
1
4
5

Tilbudsgiver

Poeng

Betongbygg
NCC
Betongmast
Solid Entreprenør

9,43
9,40
9,28
8,81

Og for Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad Ungdomsskole
Rangering

Tilbudsnr

1
2

1
3

Tilbudsgiver

Poeng

Asbjørn Brandsrud AS
Per Bekkevold

8,20
8,01

Oppstillingene viser at Betongbygg er vinner av Entreprise 1- Bygging av ny Skjønhaug barneskole
med påbygg Trøgstadhallen.
Betongbygg tilbyr personer med meget god utdannelse og med lang relevant erfaring. Personene har
CV med oppdrag som har økonomiske rammer og kompleksitet som i dette oppdraget. Tilbyderen
har vedlagt løsningsforslag og gjennomføringsplan som angir faseinndeling med hensyn på
byggeplassplanlegging, prosjektering og utførelse. I forhandlingsprosessen har Betongbygg vist
meget god forståelse for hele byggeprosessen og har en plan som viser at de har den kunnskap som
er nødvendig for å gjennomføre et prosjekt med de utfordringene som dette prosjektet har.
Oppstillingen for Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad ungdomsskole, viser at Asbjørn Brandsrud AS
som vinner denne konkurransene har gode planer for å bemanne prosjektet med riktig kvalifisert
personell innenfor sitt eget firma. Firmaets totale kompetanse er god. Firmaet har i henhold til
innlevert tilbud, utført prosjekter med tilsvarende økonomiske rammer og kompleksitet tidligere. De
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har levert et løsningsforslag og en gjennomføringsplan som viser faseinndeling av hva som skal
rehabiliteres og bygges. Gjennom forhandlingsfasen har tilbyderen redegjort for firmaets rutiner for
å sikre kvalitet, bestandighet robusthet i utførelsen.
Økonomi og kostnadsoverslag
Tidligere stipulerte kostnader for prosjektene og fremlagt for kommunestyret i sak 87/14 den
16.12.14. var:
·

·
·

Kostnader for ny bygging av barneskole og kulturdel var stipulert til 101 mill eks mva. og
reserver. Rehabilitering av 1.etg.admistrasjonsbygg og teorifløy på ungdomskolen med nytt
oppholdsareal på 360 m2 var kalkulert til 19,5 mill. eks. mva. og reserver.
Ny idrettshall var kalkulert til 29,4 mill. eks mva. og reserver.
Potensielle tilskuddsordninger var grovt beregnet til 8 mill.

Ut i fra dette og samlet kostnadsoverslag for prosjektene inkludert kostnadene ved en ny barnehage i
Båstad, kunne Rådmannen i sin konklusjon se dette gjennomført med en låneramme på 150 mill.
Endelige kostnader ville kunne synliggjøres når anbudskonkurransen var gjennomført.
Ved en ny gjennomgang av totale kostnader for skoleprosjektene og barnehage er det satt opp et
nytt kostnadsoverslag inklusive påløpte prosjekterings kostnader.
Potensialet for statsstøtte i forbindelse med idrettshall er oppgitt til10 mill.kr. Søknaden om støtte er
allerede sendt til forhåndsgodkjenning til Departementet og kan forventes gitt i den størrelsesorden.
Andre støtteordninger i forbindelse med prosjektet er ikke endelig avklart. Dette med tanke på
energikilde ikke er avklart og det ses på alternativ energikilde (Bioenergi) til prosjektet. Avklaring her
fremmes som egen sak og kan kun slå ytterligere positivt ut.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kostnadsoverslag hele prosjektet inkl.
Barnehage Båstad.
Barneskole med kulturdel inkl. hall
Rehabilitering av ungdomskolen
Innredninger
kostnader påløpt prosjektering
Planarbeid
Uforutsett barneskole/hall 15 %
Uforutsett Ungdomsskole ca. 25 %
Prosjekt-byggeledelse/teknisk bistand
Statsstøtte idrettshall
Fond eiendomsskatt
Salg av eiendom gammel skole
barnehage Båstad inkludert uforutsett
Lånebehov

100,3
13,2
7,2
5
0,2
15
3
7
-10
-17
-5
26,1
145

MNOK
MNOK
MNOK
MNOK
MNOK
MNOK
MNOK
MNOK
MNOK
MNOK
MNOK
MNOK
MNOK

Fremdrift.
Betongbygg for entreprise 1 kan starte arbeidene etter sommerferien 2015, ved kontraktinngåelse,
og kan ferdigstille barneskolen med kulturdel og utomhus-arbeider innen mai-juni 2017. Da kan
skolen stå ferdig til skolestart 2017. I forhandlingsrundene med Betongbygg fremkom det at de kan
levere idrettshallen til skolestart 2016 ved en eventuell bestilling ved kontraktinngåelse. Eksisterende
hall vil være i drift i byggeperioden, men det må påregnes at adkomst-kvaliteten vil være noe
redusert. Rømning og sikkerhet blir ivaretatt av Betongbygg og prosjektet.
Asbjørn Brandsrud AS for entreprise 2 kan starte arbeidene etter sommerferien 2015 ved
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kontraktinngåelse og kan ferdigstille prosjektet til skolestart 2016. Skolen skal være i drift i
byggeperioden er det drøftet at prosjektet skal deles opp i 3 delprosjekter med 3 deloverleveringer
henholdsvis:
Bygg A: Kjeller + 1. etasje ferdigstilles februar 2016.
Bygg B: Etter bygg A og byggeperiode februar til juni 2016.
Vrimleareal: Tas parallelt med byggene og ferdigstilles mai-juni 2016.
Endelig datoer for deloverleveringer gjøres i forbindelse med omforente fremdriftsplaner.
Det er enighet om løsninger og tiltak som medfører at lærere flyttes ut i brakkerigg mens Bygg A
rehabiliteres, det etableres egne toalett-fasiliteter for elever når 1. etasje i bygg B rehabiliteres. Det
etableres klasserom i Samfunnsdelen av Trøgstadhallen i byggeperioden. Slik får man en
hensiktsmessig fremdrift for entreprenøren og skolen får gjennomført sin undervisning på best mulig
måte. Det må påregnes noe mindre areal tilgjengelig for skolen i denne perioden. Entreprenør og
skole skal ha ukentlige møter for å ivareta at prosjektet blir minst mulig til ulempe for skolen og
entreprenøren. Kostnader for tapt leieinntekt i samfunnsdel er medtatt i budsjett og er estimert
etter sist års leieinntekt 2014.
Det er mye som skal gjennomføres på et begrenset område og det vil bli etablert en detaljert og
omforent fremdriftsplan for prosjektene etter kontraktsinngåelse med entreprenørene. Det er
gjennom forhandlingsmøtene funnet gode og rene grensesnitt mellom entreprisene slik at eventuelle
negative økonomiske konsekvenser og tilsvarende for fremdriften, skal kunne unngås eller holdes på
et lavest mulig nivå, i prosjektet. Det vil likevel kreve at det er god dialog mellom begge
entreprenørene og med kommunen gjennom hele prosjektet. Dette skal ivaretas gjennom byggemøter og omforente fremdriftsplaner.
Konklusjon:
Anbudskonkurransene har etter rådmannens syn gitt gode svar. Rådmannen mener at
oppvekstsentret slik det nå synes å kunne realiseres, vil bli en god styrkning av Trøgstadsamfunnets
tilbud på området og legger til rette for fremtidens behov på en god måte. Dette vil styrke
Trøgstadsamfunnet og være et konkurransefortrinn for en positiv befolkningsvekst. Anbudsrunden
og forhandlingsrundene ga klare svar på at forarbeidet med prosjektet har vært godt. Prosjektet er
planlagt på en god måte med tanke på rasjonelle planløsninger, hensiktsmessige kvaliteter og
materialvalg slik det er lagt inn i forprosjektet. At prosjektet kan gjennomføres etter planlagt
fremdrift og at idrettshallen og ungdomskolen kan ferdigstilles et år tidligere en antatt, er meget
positivt for Trøgstad kommune.
De økonomiske forutsetningene ses ivaretatt med en låneramme på 145 mill. og prosjektet kan gi
positive utslag på driftsbudsjettet når bygningsmassen tas i bruk og eksisterende bygg som forlates,
tas ut av drift.
Rådmannen anbefaler at det skrives kontrakt med Betongbygg for Entreprise 1- Bygging av ny
Skjønhaug barneskole med påbygg Trøgstad hallen og kontrakt med Asbjørn Brandsrud AS for
Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad ungdomsskole. Videre behandling av saken oversendes
kommunens faste byggekomite for videre oppfølging av gjennomføringen av prosjektet.

Vedlegg:
E1 Skjønhuag skole - Tilbudsinnstilling
E2 TUSK - Tilbudsinnstilling
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Dag Arne Lier

FE - 663,
FA - S30

15/868

Mulig oppvarming av kommunale bygg med fjernvarme på Skjønhaug
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

50/15

Teknikk- og naturutvalget

PS

09.06.2015

40/15

Formannskapet

PS

11.06.2015

51/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
Administrasjonen utreder muligheten for fjernvarme på Skjønhaug slik at endelig saksframstilling kan
behandles i kommunestyret i november 2015.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Trøgstad kommune har tidligere vurdert etablering av fjernvarmeanlegg med biovarme på
Skjønhaug. I 2008 utarbeidet Enercon AS et forprosjekt for biovarmeanlegg på Skjønhaug. På grunn
av forholdsvis store investeringer, ca. kr 14 millioner, valgte kommunestyret i 2009 å gå for en ny
gasskjele, ca. kr 500.000 som fyringsanlegg ved Trøgstad ungdomsskole. Samtidig ble det vedtatt at
saken om biobrenselanlegg skulle tas opp innen desember 2009. Etter hva saksbehandler erfarer har
den ikke blitt behandlet igjen.
Saksutredning:
Det er flere grunner til å ta denne saken opp igjen nå. Skjønhaug står foran flere store utbygginger
som gjennomføres innen kort tid og alle disse trenger en energikilde til oppvarming. Blant annet har
Trøgstad kommune en anbudskonkurranse med ny barneskole og idrettshall på Skjønhaug. I dette
prosjektet koster energibrønner og varmepumpe ca. kr 4,5 millioner. Hvis det blir gjennomføring av
ny barneskole og idrettshall må valg av energikilde for oppvarming senest skje i desember 2015.
I Trøgstad kommunes klimaplan som ble vedtatt av kommunestyret i 2011 står det i tiltaksplanen at
alle oljekjeler i kommunale virksomheter skal avvikles som hovedenergikilde innen 2016. På
Skjønhaug har kommunen fortsatt Trøgstadhallen, Trøgstadheimen og Skjøndal (brannstasjonen)
hvor oljekjele er hovedenergikilden. Alle disse er gamle anlegg som drives som høyvarmeanlegg på
ca. 80 grader. Disse anleggene vil ikke kunne driftes med varmepumper uten spisslast (tilført ekstra
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energi) eller store ombygginger.
Vurdering:
Administrasjonen er kjent med at det er private aktører som ønsker å etablere fjernvarmeanlegg på
Skjønhaug. Skjønhaug er forholdsvis kompakt med kort avstand mellom energikrevende bygg.
Forutsetningen for en slik etablering er at de kommunale byggene knyttes opp til anlegget. Den
private aktøren koster utbygging og drift av anlegget forutsatt at kommunen inngår en langsiktig
avtale om kjøp av energi, fortrinnsvis 20 år. Energiprisene skal være konkurransedyktige med prisen
på olje og strøm. For å kunne vite nøyaktig hva dette innebærer for Trøgstad kommune må
kommunen utlyse en konkurranse og gå i forhandlinger med de aktuelle leverandørene.
Konklusjon:
Rådmannen ser at et fjernvarmeanlegg kan bidra til å løse flere utfordringer for Trøgstad kommune.
Det vil sannsynligvis også være muligheter at flere private kan dra nytte av leveranse av fjernvarmen,
samtidig vil et lokalt anlegg for produksjon av fjernvarme bidra til næring og arbeidsplasser i bygda.
Derfor anbefaler rådmannen at administrasjonen utreder muligheten for fjernvarme på Skjønhaug.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Kjersti Karlsrud

FA - B51

14/1189

Utvalg

Type

Dato

11/15

Ungdomsrådet

PS

08.06.2015

30/15

Livsløpsutvalget

PS

09.06.2015

52/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Aktivitetsplan 2015-2018
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Informasjon om ny aktivitetsplan for perioden 2015-2018, som vist i vedlegg, tas til orientering.

Saksopplysninger:
Trøgstad kommune mottar årlig et tilskudd fra Østfold fylkeskommune basert på antall
grunnskoleelever i kommunen. Midlene skal dekke aktiviteter tilknyttet den lokale kulturelle
skolesekken. Aktivitetsplanen blir gjennomgått og revidert av kommunens hvert 3.år.

Vedlegg:
Aktivitetsplan 2015-2018
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Bodhild Karlsen Lang

FA - F47,
TI - &20

15/841

Fremtidig organisering av barnevernet i indre Østfold
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

15/15

Arbeidsmiljøutvalget

PS

09.06.2015

31/15

Livsløpsutvalget

PS

09.06.2015

41/15

Formannskapet

PS

11.06.2015

53/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
1.Prosjektrapport for barnevernarbeidet i indre Østfold tas til orientering.
2. Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder:
- a) felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold
- b) felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold
- c) felles tiltaksbank for indre Østfold
Utredningene gjennomføres av barnevernlederne i fellesskap og skal være gjennomført innen
01.09.15. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske
forutsetninger for drift av tiltakene med tanke på oppstart 01.01.2016 (tiltak a, b og c). Prosjektleder
velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er styringsgruppe for arbeidet.
3. Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å igangsette en gjennomgang av den interkommunale
barnevernvakta i indre Østfold, med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold.
Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15.
4.Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre Østfold.
Utredningen må sees i sammenheng med utviklingen av de ulike alternativene kommunereformen.
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Saksopplysninger:
I 2012 søkte Hobøl kommune som vertskommune til et samarbeidsprosjekt mellom
barneverntjenestene i Indre Østfold kommunene uten Rakkestad. Prosjektet hadde som målsetting å
se på kostnads- og kvalitetsbildet i barneverntjenestene da dette ble oppfattet til å være ulikt
mellom kommunene.
Barneverntjenesten i kommunen har ansvar for å sikre forsvarlig kvalitet og riktig hjelp til rett tid for
de barna som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling jmfr lov om
barneverntjenester
§ 1-4. Krav til forsvarlighet
Tjenester og tiltak etter denne loven skal være forsvarlige.
Tilføyd ved lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 13 des 2013 nr. 1516).
§ 1-1. Lovens formål.
Formålet med denne loven er
Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig
hjelp og omsorg til rett tid,
Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår
Forsvarlighetskravet er ytterligere spesifisert og lagt til som nytt punkt i loven i 2013 og skal sikre
barna en viss standard som man også skal kunne hevde rettslig i ettertid. Forsvarlighetskravet
utvikler seg i tråd med samfunnsutviklingen og etter hvert rettspraksis.
Prosjektet ble organisert slik at rådmennene i de angjeldende kommunene ble opprettet som
styringsgruppe og det ble utpekt en tverrfaglig prosjektgruppe som besto av 3 rådmenn, 3
barnevernledere og 3 virksomhetsledere, samt en ansattrepresentant.
Prosjektgruppen har møtt en gang i måneden og har jobbet seg gjennom ulike variabler i de
forskjellige barneverntjenestene og sett på ulike årsakssammenhenger og sammensetninger av
barnevernfeltet.
Det er avholdt et stort møte med alle rådmenn og virksomhetsledere hvor man har gått igjennom
ulike problemstillinger i barneverntjenesten.
Det er også avholdt et stormøte med alle ledd fra ansatt til rådmann i barneverntjenesten samt at de
ansatte i tjenestene har blitt opprettet som arbeidsgrupper ved 2 anledninger. Foruten dette har
barnevernlederne utredet samarbeidstiltak.
Erfaringene fra arbeidet har vist at man har en kompetent og stabil gruppe ansatte i Indre Østfold og
at de faglige forskjellene på de ansatte er små. Dette opprettholdes ved at Indre Østfold barnevernet
har tett kontakt kontinuerlig og har felles fagopplæringer, felles IT system og samarbeider om
barnevernvakta. Man ser at på grunn av størrelse klarer man ikke å organisere seg slik at
kompetansen blir brukt godt nok. Prosjektet har også via tilsynsrapporter og rapporteringer til
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fylkesmannen sett at noen kommuner ikke drives «forsvarlig» ved at man ikke overholder de frister
og lovkrav som loven setter
I noen kommuner må man kjøpe inn dyre tiltakstjenester som finnes i nabokommunen. Dette er
uheldig men dagens organisering av Indre Østfold barnevernet gjør at man ikke bare kan hente
ansatte mellom kommunene. Det blir således ulik utøvelse av tjenestene på bakgrunn av de
rammebetingelsene som ligger til grunn og hvilke områder lederne dermed prioriterer innenfor
dette. Det blir da en forskjell på hvilke muligheter og begrensninger man har.
Prosjektgruppen har sett at barneverntjenester er et mangfoldig og komplekst arbeid. Tjenesten må
hele tiden vurdere sin innsats mot ulike områder, men vi ser at en optimal tjeneste er en tjeneste
hvor man er tett på og sensitiv nok i forhold til mindre skjevutvikling som for eksempel. dårlig
oppfølging av lekser og klær til å være profesjonell nok og i stand til å håndtere alvorlige saker som
seksuelle overgrep og vold mot barn fra 2-3 måneder til de er 18 år.
På bakgrunn av denne kompleksiteten og mener prosjektgruppen at man så snart som mulig burde
vurdere å utrede sammenslåing av barneverntjenestene til en eller to barneverntjenester.
Ettersom kommunereformen gjør at det blir vanskelig å vite hvem man kan sammenslås med har
prosjektgruppen identifisert 4 områder som det kan jobbes sammen om i indre Østfold. Dette er
felles innkjøp av juridiske tjenester, felles forvaltning av tilsynsoppgaver, vikarpool og etablere en
kompetanse og tiltaksbank.
Juristområdet viste seg for noen kommuner å være over summen som gjør at man er forpliktet til å
innhente anbud, og dette er blitt gjort i løpet av høsten. Pr 16. februar er det inngått ny avtale med
ett advokatkontor, Stabell § CO som vil føre til lavere priser pr time, samt at flere av oppgavene som
det i dag betales for ikke lenger vil bli fakturert. For de fleste kommunene vil besparelsen være 10 15 % pr time.
Tiltakene rundt vikarpool og tilsynsførere vil kunne gi besparelser på allerede eksisterende utgifter
samtidig som det vil gi en mer robust og faglig god tjeneste som vil være bedre i stand til å møte de
nye oppgavene som kommunen blir lagt til fra Staten. Dette tiltaket vil således kunne demme opp
noe for den økningen som allerede er begynt å komme.
Rådmannens vurdering:
Barnevernprosjektet i indre Østfold har dokumentert at denne regionen innehar betydelig samlet
kompetanse på barnevern. Kartleggingene som prosjektet har foretatt, viser samtidig at flere
kommuner sliter med tilstrekkelige ressurser til å møte økte behov for barneverntjenester.
Flere av kommunene har økt sine utgifter betydelig på barnevernområdet de siste årene. Basert på
konklusjonene fra prosjektet, anser rådmannen at det synes å være et betydelig
effektiviseringspotensial i en større samordning og felles organisering av tiltaksområdene innenfor
barnevernet i indre Østfold. Samtidig vet vi at barnevernet nå vil få flere oppgaveområder å løse
(overtakelse av statlige tiltaksområder).
Rådmannen mener at en samordning og felles organisering innenfor konkrete tiltaksområder
(tilsynsfører, tiltaksbank, vikarpool) er områder som snarlig kan realiseres og gi positive økonomiske
og kvalitetsmessige gevinster.
Det er enighet om at den interkommunale barnevernvakta er en ordning som har fungert godt i
41

mange år. Rådmannen anser likevel at det bør foretas en gjennomgang av barnevernvakta på samme
måte som mange andre interkommunale selskaper og tiltak har vært gjennom i 2015.
Gjennomgangen foreslås dekket som et spleiselag mellom kommunene i barnevernvakta.
Det er også ønskelig å igangsette en utredning om en felles barneverntjeneste i indre Østfold (en
eller to) som sikrer robusthet og kompetente fagmiljøer for fremtiden. I barnevernprosjektet er det
blitt synliggjort tydelig enighet om at dette er veien å gå for fremtiden. Det bør derfor utredes om
dette er mulig, og med tanke på eventuell oppstart i løpet av 2017 eller senere.

Vedlegg:
Kvalitet og kostnad- avslutningsrapport 2014.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Hans Gunnar Raknerud

FE - 026,
HIST - ESA
12/721

14/968

Utvalg

Type

Dato

42/15

Formannskapet

PS

11.06.2015

54/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Indre Østfold Utvikling IKS - endret selskapsavtale
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 28.04.15 for Indre Østfold Utvikling IKS.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Representantskapet har vedtatt ny selskapsavtale Indre Østfold Utvikling IKS, som nå oversendes til
behandling i eierkommunene.
Saksutredning:
Prosjekt Eierskap har utformet en mal for selskapsavtaler for IKSene som har tatt opp i seg føringene
fra Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold.
Viktige bestemmelser i eierskapsmeldingen knytter seg til stemmevekting i representantskapet,
antall styremedlemmer, samt varamannsordningen (numeriske i stedet for personlige).
Formålsformuleringene i avtalene skal være kortfattede, da disse skal utdypes i
eierstrategidokumentet for selskapet. I avtalemalen er det videre gjort et arbeid for å finne
formuleringer som er felles for flere selskaper, noe som spesielt gjelder styringsstruktur, forvaltning
og punktene om selve avtalen.
For å få bedre oversikt over innholdet i avtalen, er dokumentet bygget opp med overskrifter og
innholdsfortegnelse. Avtalen inneholder bestemmelser om selskapet som pålagt i Lov om
interkommunale selskaper: Selskapets navn, deltakere, hovedkontor, formål, antall styre- og
representantskapsmedlemmer, innskuddsplikt og andre ytelser, eierandel og ansvarsandel. I tillegg
beskrives forvaltningsmessige forhold, samt ordninger for endring av selskapsavtalen og
deltakersituasjonen.
Alle selskapsavtalene beskriver ansettelsesvilkår (avtaleverk og pensjonsordninger), og de ansattes
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representasjon i styret.
I følge den nye avtalemalen skal alle selskapene oversende styrets forslag til økonomiplan og budsjett
innen 1. oktober før budsjettåret.
I henhold til IKS-loven krever fremlagte endringer av selskapsavtalen likelydende vedtak i alle
kommunestyrer i deltakende kommuner. Aremark kommune har uten forbehold sagt opp sitt
medlemskap i Indre Østfold Utvikling IKS, og er derfor ikke oppført blant eierne i den nye
selskapsavtalen. Under forutsetning om godkjenning vil den nye selskapsavtalen tre i kraft 1. januar
2016.
Vurdering:
Foreliggende selskapsavtale bygger på den opprinnelige avtalen for Indre Østfold Utvikling IKS.
Avtalen er lagt i en form der selve standardiseringen ikke påvirker meningen ved innholdet i
nevneverdig grad.
Formuleringen i det opprinnelige formålet om at selskapet skal «bidra til at Indre Østfold-regionen
skal bli en av de mest attraktive regionene i Norge, kjennetegnet av stor konkurransekraft og sterk
verdiskapningsevne», er tatt bort. Hensikten er imidlertid ivaretatt, samtidig som at formålet er gjort
mer håndgripelig og målbart. Nytt formål beskrives slik:
«Indre Østfold Utvikling IKS skal initiere, utvikle og lede samarbeidstiltak som styrker Indre Østfolds
posisjon som konkurransedyktig og bærekraftig region med høy verdiskapningsevne.
I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og statlige
arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen.
Selskapet kan tilby tjenester til andre enn eierne dersom det er formålstjenlig og innenfor
konkurranseregelverkets praksis om utvidet egenregi.»
Den første setningen kjenner vi igjen fra opprinnelig avtale. En liten, men viktig, nyanseforskjell
finner vi ved at ordet «lede» (lede samarbeidstiltak) erstatter ordet «støtte». Dette speiler en
forventning om et mer proaktivt selskap.
I opprinnelig avtale står det at «salg av tjenester skal være rettet mot kommunal sektor, herunder
kommunalt eide selskaper og samarbeid.» Denne avgrensingen er nå tatt bort, noe som vurderes å
kunne gi selskapet større mulighetsrom med tanke på å finne formålstjenlig, inntektsgivende arbeid.
Kostnadsfordelingsnøkkelen baseres på samme ordning som da selskapet ble etablert i 2013. I
selskapets første driftsår betalte kommunene kr. 50,- pr. innbygger for driften av selskapet. Ny avtale
sier videre at «Deretter fastsetter representantskapet kostnadsfordelingen ved behandling av
årsbudsjett.» Med denne ordlyden er kostnadsfordelingen gitt et utgangspunkt, men uten å være
fastlåst: Det er representantskapet som fastsetter fordelingen. Dette betyr at
representantskapsmedlemmene må være særskilt oppmerksomme på hva en evt. endring i
kostnadsfordelingsnøkkelen vil innebære for den respektive kommune.
I ny avtale går man bort ifra bestemmelsen om at ordfører og varaordfører skal velges til
representantskapet, som henholdsvis fast medlem og vararepresentant. I Indre Østfold er det
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tradisjon for at ordførerne velges til representantskapene, men det vurderes som en god
demokratisk ordning at kommunestyret til enhver tid selv kan avgjøre hvem som skal representere
kommunen i eierutøvelsen.
Antall faste styremedlemmer er endret fra 5 til 7. Vararepresentanter er økt fra 1 til 3. Økningen kan
tolkes som et ønske om å skape en robust selskapsledelse, med bred representasjon og kompetanse.
Utviklingsselskapet skal manøvrere på tvers av kommunegrenser og på tvers av offentlig og privat
sektor. Et bredt sammensatt styre vil gi bedre forutsetninger for å få overblikk og forståelse for
behov og potensiale hos aktører i Indre Østfold-regionen.
De fleste av selskapene i Indre Østfold fører sine regnskaper etter kommunale regnskapsprinsipper.
Pkt. 4.2. gir imidlertid styret for Indre Østfold Utvikling anledning til selv å velge sine regnskaps- og
budsjettsystemer. Selskapet fører i dag regnskapet etter regnskapsloven. Regnskapsloven er
resultatorientert. Systemet gjør det lettere å utlede resultatmål og foreta resultatvurderinger, noe
som kan synes hensiktsmessig ut ifra hvordan dette selskapet er innrettet.
Selskapet kan ta opp lån. Rammen er begrenset oppad til selskapets egenkapital ved tidspunkt for
låneopptak. Lånerammen representerer således liten risiko for eierne.
Revisjon av selskapsavtalene er et ledd i struktureringen av eierstyringsarbeidet i Indre Østfold.
Prinsipper som tidligere nedfelt i Interkommunal Eierskapsmelding blir nå formalisert for hvert enkelt
selskap. Et eksempel på dette er at kommuner over 10 000 innbyggere skal ha to stemmer i
representantskapene. De øvrige har en stemme.
Å sette samme dato (1. oktober) for oversendelse av selskapenes budsjettforslag er et annet
eksempel på hvordan eierne vil legge til rette for eierutøvelsen. Dette gir en samlet oversikt på et
tidspunkt hvor det er mulig å vurdere kostnadsbildet i forhold til egen budsjettprosess.
Selskapsavtalen sier under pkt. 5.7 at i tillegg til selskapsavtalen har også eierstrategien status som
selskapets styringsdokument. Eierstrategiens funksjon er nærmere beskrevet i Interkommunal
Eierskapsmelding for Indre Østfold. En vesentlig hensikt med eierstrategien er å sikre overordnede
styringssignaler til selskapet. Strategiprosessen legger til rette for at eierne får drøftet hensikt og
vesentlige aspekter med selskapet.
For at eierstyringssystemet, med Interkommunal Eierskapsmelding, nye selskapsavtaler og
eierstrategier for enkeltselskapene, skal fungere, er det nødvendig at representantskapsmedlemmene inntar en aktiv rolle. Representantskapet skal sørge for at det er samsvar mellom
forventninger til selskapet og de rammer som gis for driften. På den ene siden må
representantskapsmedlemmene sikre seg god kjennskap til virksomhetens funksjon, som del av den
kommunale drift og utvikling. På den andre siden må medlemmet forankre og informere om saker,
som behandles representantskapet, i eget kommunestyre.
Representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS anbefales av
rådmannen.

Vedlegg:
Indre Østfold Utvikling IKS Revidert Selskapsavtale
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09.06.2015
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Formannskapet

PS

11.06.2015

55/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS,
med oppstartdato 1. januar 2016.
2. Trøgstad kommune legger til grunn vedlagte anbefaling og forslag til budsjettrammer for
Indre Østfold Brann og Redning IKS, som fremkommer i budsjett- og økonomiplan.
3. Trøgstad kommune velger ………………………………………………………………………………..
og …………………………………………………………………………………
som faste medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS.
Som varamedlemmer velges …………………………………..…………………………………………….
og ………………………………………………………………………………...
4. Trøgstad kommune ber valgkomiteen komme med innstilling til styresammensetning, til
behandling i representantskapsmøte senest innen utgangen av september 2015.
5. Trøgstad kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med
representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. Ansettelsen
skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS.
6. Vedtak fattet i sak 14/56 – Forslag til modell felles brannvesen i Indre Østfold, behandlet i
kommunestyret 23.09.2014, erstattes i sin helhet av vedtak fattet i denne saken.
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Saksopplysninger:
Saken gjelder:
Etter at sak om felles brannvesen i Indre Østfold fikk ulik status i kommunene høsten 2014, legges
det frem et tilleggsforslag til modell for felles brannvesen, med selskapsavtale, budsjett- og
økonomiplan. dermed sak 14/56 av 23. september 2014.
Saksopplysninger
Prosjektgruppen leverte første forslag til modell for felles brannvesen den 15. august 2014. Den
påfølgende behandlingen i kommunestyrene gav følgende resultat:
1. Hobøl, Spydeberg og Askim har vedtak som på ulike måter ber om et revidert forslag til felles
brannvesen.
2. Skiptvet og Trøgstad har utsatt behandlingen i påvente av nærmere dialog mellom kommunene
3. Eidsberg og Marker har vedtatt nytt felles brannvesen på grunnlag av det forslaget som ble
oversendt.
Generelt stilte kommunene seg i utgangspunktet positive til brannsamarbeid. Ordfører i Askim tok
derfor initiativ til dialog for å finne en vei videre. Det førte til at rådmennene fikk i oppdrag å gjøre en
nærmere gjennomgang av prosjektets levering med hensyn til kostnadsramme og organisering,
herunder kostnadseffektivitet og faglig kvalitet. Det ble trukket inn en ekstern brannfaglig ressurs til
å vurdere prosjektets levering, samt gi sine anbefalinger.
Gjennomgangen resulterte i at prosjektgruppen fikk i oppdrag å levere et tilleggsforslag, dog innenfor
opprinnelig mandat. Det betyr at vaktberedskapen i hver kommune vil være som i dag. Følgende
alternativer for organisering skulle utredes:
1. Samling av alle brannfaglige dagfunksjoner i Askim.
a. Tilpasning av Askim brannstasjon
2. Samling av hele forebyggende avdeling, samt brannsjef, i Eidsberg eller Spydeberg.
Administrativ beredskap blir i Askim.
a. Tilpasning av Eidsberg brannstasjon, eller
b. Tilpasning av Spydeberg/Hobøl brannstasjon
Prosjektgruppen ble utvidet med sekretærene for faggruppene, samt rådmannen i Skiptvet. I
samarbeid med eiendomsavdelingene i de tre kommunene Spydeberg, Askim og Eidsberg har det
blitt utarbeidet ombyggingsprospekter med kostnadsoverslag for de tre stasjonene. På grunnlag av
ombyggingskostnadene og leiekostnader, vil løsningene for Eidsberg og Spydeberg være rimeligst og
årlig ligge 5-600 000 lavere enn Askim.
Prosjektgruppens foreslår å samle ledelse, tilsynspersonell og feiere i Eidsberg. Dagberedskapen i
Askim suppleres med to beredskapspersoner.
Prosjektgruppens anbefaling i vedlagte tilleggsforslag kan oppsummeres på følgende måte:
·

·

Ut ifra politiske tilbakemeldinger vil det være riktig å velge et rimelig alternativ. I et
fremtidsperspektiv, med strukturelle endringer av brannvesenet, er det klokt å begrense
investeringskostnaden for dagens modell.
Man ser ikke direkte driftsmessige konsekvenser ved å samle alle avdelingene i Askim, som evt.
kunne oppveie for kostnadsforskjellen.
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·

·
·

Foreslått løsning vil kreve at brannsjefen er bevisst på kulturbygging og samhandling mellom
avdelingene. Prosjektgruppen forutsetter da at avdelingsleder beredskap har kontor sammen
med øvrig ledelse, slik at koordinering og dialog mellom avdelingene kan ivaretas.
Løsningen mellom Eidsberg og Askim er både prismessig gunstig og imøtekommer mye av den
prinsipielle tenkningen som ble vektlagt i det opprinnelige forslaget.
En gjennomføring nå er av stor betydning for et best mulig grep om brann- og redningsarbeidet
i de involverte kommunene sett under ett.

Foreslått løsning reduserer 3 % pr. utgiftspost, i forhold til opprinnelig forslag, bortsett fra på lønn.
Administrasjon og feier er redusert med til sammen 2 årsverk. Inntektsmessig er budsjettet justert
særlig i forhold til forventet inntekt for unødige utrykninger. Ut over etableringskostnadene, ventes
ingen nevneverdige endringer på drift eller investering i første økonomiperiode.
Vurderinger
Faglige forhold:
Prosjekt felles brannvesen i Indre Østfold er etablert gjennom en forventning om at et felles
brannvesen vil gi bedre kvalitet på tjenestene, bedre utnyttelse av investerte midler og innsparinger
på sikt. Kvaliteten på det forebyggende arbeidet vil kunne bli enda bedre, noe den opprinnelige
rapporten dokumenterer. Kvaliteten ved interkommunale brann- og redningsvesen er generelt bedre
enn de kommunale, og kvaliteten øker med antall innbyggere som brannvesenet dekker. Videre er
det målbart at brann- og redningsvesen med egen forebyggende avdeling har bedre resultater med
det forebyggende arbeidet.
Innen beredskap ser man blant annet bedre muligheter for å håndtere større hendelser, overordnet
flåtestyring og spesialisering. En hensiktsmessig fordeling og bruk av utstyr og personell vil kunne gi
både faglige og økonomiske nytteeffekter. DSB har gjennom «brannstudien» pekt på behovet for en
kvalitetsøkning i brann- og redningstjenesten i Norge, og argumenterer for at større organisatoriske
enheter er løsningen på dette.
Brannvesenene i Indre Østfold har ved tilsyn fra DSB i 2013 fått følgende anmerkning: «Samarbeid.
Kommunen må søke samarbeid med flere kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i
regionen. I en forebyggende avdeling med flere heltidsstillinger vil man få et større fagmiljø som er
mindre sårbart ved fravær og vakante stillinger. DSB har god erfaring med at fullt interkommunalt
samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det brannforebyggende arbeidet.» Dette er så langt ikke
formulert som avvik, men likevel et forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å
påpeke.
Som en vesentlig forutsetning for tilleggsforslaget, er det lagt til grunn at feiere og tilsynspersonell
skal samlokaliseres. Ny forskrift er under utarbeiding; feierne vil få andre arbeidsoppgaver som vil
innebære en tettere kobling med tilsynspersonellet. Det legges opp til en risikobasert vurdering på
utsatte grupper, og at disse gruppene får en videre brannforebyggende oppfølging. Feiertjenesten vil
trolig få et mer brannforebyggende rettet fokus. Det vurderes derfor som et vesentlig grep å
samlokalisere hele brannforebyggende avdeling.
Beredskapspersonell, som skal jobbe med beredskapsplanlegging og øvelser, samhandling med andre
beredskapsaktører og kompetanseutvikling, plasseres sammen med dagberedskapen i Askim. Den
lokale beredskapen ved hver enkelt stasjon er opprettholdt og videreført som i dag.
En større samling av faggruppene hensyntar de anbefalinger som er gitt gjennom den eksterne
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gjennomgangen. Den faglige utvekslingen ville ha vært mest fleksibel med en modell der både
beredskap og forebyggende avdeling er samlet. Ved en delt løsning kan man imidlertid styrke
beredskapsinnsatsen ved og ut ifra en annen lokalisering. Når det nå skisseres en løsning med
forebyggende avdeling på ett sted og beredskap ett annet sted, må den nye organisasjonen være
bevisst på organisering og planlegging for å oppnå de fordelere man ville hatt av samlokalisering.
En delt løsning gir altså generelt noe mer ledelsesutfordringer. Alle store brannvesen, som har flere
bemannede stasjoner, må håndtere utfordringen med å skape enhet i brannvesenet. Dette hindrer
ikke brannvesenet i å søke sammenslåing og større distrikter.
Økonomi
Prosjektgruppen har lagt vekt på å holde felles brannvesen innenfor dagens kostnadsramme, slik det
er formulert i prosjektdirektivet fra begynnelsen, og slik forventningen er gjentatt i to av
kommunestyrenes behandlinger. Man har derfor ikke sett muligheten for å redusere budsjettet i den
grad at det økonomisk kan forsvares å samle alle dagfunksjoner under samme tak.
I budsjettet er det allerede tatt ut en effekt ved å legge opp til at de beredskapsmenn som jobber på
heltid (4 + 2) skal til sammen utføre 1 årsverk forebyggende arbeid. Andre kvantitative besparelser
ved samlokalisering vil være marginale. Når det likevel er gode grunner for å samle tjenestene, ser
man at befolkningsutviklingen i Spydeberg/Knapstad og Mysen vil fremtvinge krav om dagberedskap
innen en 10-15 års periode. Det vil da være tid for å omstrukturere brannvesenet og investere i en
heldøgns stasjon sentralt i regionen langs E-18. Man finner derfor grunn til å holde investeringene i
dag nede.
Den foreslåtte modellen presenterer en administrativ brannfaglig bemanning som er redusert fra
10,3 til 9,3 årsverk. Reduksjonen gjelder antall beredskapspersoner som skal jobbe med
beredskapsplanlegging, samhandling med andre beredskapsaktører og kompetanseutvikling. Selv om
det tas bort 1 årsverk, oppnås ikke reduserte lønnskostnader sammenliknet med forrige budsjett.
Dette forklares med at man i forrige runde benyttet for lav sjablong i lønnsberegningen og det ble
ikke tatt høyde for kostnader til to brannsjeflønninger og lønn til varabrannsjef. Feiertjenesten
reduseres fra 9 til 8 mann. Dette medfører reduserte feieravgift med 6-7 % fra forrige oppsett.
Budsjettet er basert på regnskapene fra det enkelte brannvesen. Det er også gjort et arbeid for å
synliggjøre og ta med eventuelle skjulte kostnader. I de fleste kommunene i brannprosjektet er det
funnet avvik på antall årsverk knyttet til administrative brannfaglige funksjoner. I enkelte tilfeller er
dette en åpenbar mangel. I andre tilfeller er funksjonen tillagt en annen kommunal stilling uten at tid
bruk til brannfaglige oppgaver er dokumentert eller fremkommer i brannvesenets regnskap. Dette
representerer i så måte et skjult kostnadsbilde, som nå kommer til syne og som forholdsmessig vil
påvirke den enkelte kommunes utgifter overfor et felles selskap.
Besparelser på sikt vil dreie seg om naturlig avgang/reduksjon av personell som deltar i overordnet
vaktfunksjon, og lavere investeringskostnader. Det forutsettes at nytt felles brannvesen jobber videre
med utalarmeringsrutiner og intern organisering for rasjonell og effektiv drift. Det forventes en
generell økning på inntektssiden i form av salg av tjenester, kurs og produkter.
Når vi kommer til innsparinger på investeringssiden, kan selskapet tilpasse bilparken til det som
anses som mest hensiktsmessig. I stedet for å investere i store mannskapsbiler, kan man velge
mindre og hurtiggående biler, med moderne slukkeutstyr, som en førsteinnsats. Ut ifra den
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utstyrspark som kommunene har i dag, ventes ikke store investeringer de nærmeste årene.
Lokale forhold
I budsjett- og økonomiplan er det tatt høyde for alle kostnader og inntekter. Når man her skal
fremstille de økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune, er følgende forutsetninger lagt til
grunn:
·
·

Husleie med FDV er fastsatt etter en felles norm, for å synliggjøre utgiften for selskapet og
totalt sett fremstå som et 0-sumsspill for kommunene i forhold til faktisk arealbruk.
Kapitalkostnaden/inntekten (resultatet av inn- og utbetaling stort utstyr) er satt opp for seg.

Opplevd resultat beskriver hvordan nytt felles brannvesen påvirker 2016 budsjettet for Trøgstad
kommune. Av hensyn til sammenlikningen med opprinnelig forslag, er det benyttet tall for 2015 i
prosjektgruppens oppsett. Ved innarbeidelse i kommunens budsjett for 2016, må det derfor tas
høyde for lønn- og prisvekst.
For Trøgstad vil tallene se slik ut:
Budsjettresultat

170 000

Resultat av inn- og utbetaling, stort utstyr

-10 000
Sum

Avvik lønnskostnader forebyggede og brannsjef

-520 000

Effekt av dagens samarbeidsløsning

175 000
Sum

Opplevd resultat

160 000

-345 000

-185 000

Budsjettet viser at Trøgstad kommune får et positivt resultat nær 170 000 kroner. Kommunen må
imidlertid betale ca. 10 000 kroner ekstra årlig de neste 10 år, for å håndtere kapitalutgiftene til
betjening av lånet som kreves til selskapets egenkapitalkrav.
Regnskapsgjennomgangen har vist at Trøgstad brannvesen i 2013 hadde avvik på lønnskostnader på
297 500,- (315 617,- i 2015-tall). Beløpet er beregnet på grunnlag av avvik fra
dimensjoneringsforskriftens krav.
I tillegg til dette avviket, inneholder beløpet i tabellen på 520 000 (2015-tall) også den reelle
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kostnaden til brannsjef som Trøgstad ville ha hatt dersom de skulle ansatt brannsjef selv (195 000,- i
2013-tall). Brannsjeftjenesten kjøpes i dag av Askim (175 000,- i 2015-tall.) Denne kostnaden legges
derfor til i dette regnestykket slik at sammenligningen blir reell.
Det opplevde resultatet for Trøgstad, ved å gå inn i et felles brannvesen blir da en kostnad på 185
000,-. Dette beløpet er ca. 130 000 mindre enn hva Trøgstad må ut med for å lukke avviket som
selvstendig brannvesen. Kostnadsmessig vil derfor fellesløsningen bli rimeligere enn dagens
samarbeidsløsning.
Andre forhold
I det driftsforberedende arbeidet må det gjøres avtaler om både husleie, teknisk vakt (gjelder to av
kommunene, bl.a. Trøgstad), sambruk av utstyr og ordninger for deltidsmannskaper som er ansatt i
kommunene. Et generelt prinsipp er at den praksis som har vært skal videreføres, så fremt ikke
regnskapsoppsettet fra den enkelte kommune er basert på noe annet.
Indre Østfold Brann og Redning IKS vil få nærmere 120 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Det betyr at
et flertall av de ansatte kan kreve at inntil en tredjedel, men minst to, av styrets medlemmer med
varamedlemmer velges av og blant de ansatte (IKS-lovens § 10). Når styret skal bestå av 7 eiervalgte
medlemmer, kan 2 ansatte bli innvalgt i tillegg.
Oppsummering
Faglig sett er det tungtveiende grunner for å slå sammen brannvesenene i Indre Østfold. I fremlagte
forslag er det funnet en hensiktsmessig løsning innenfor dagens brannstasjonsstruktur, som
forventes å gi effekter innen forebygging, feiing og beredskap.
Selskapet vil oppfylle kravene til dimensjonering med en lavere bemanning enn det kommunene har
krav til hver for seg. Ressurser til merkantile tjenester og IKT skal være lagt på et minimumsnivå, og
det blir kommunenes utfordring å finne motsvarende besparelser.
Det er funnet løsninger for kostnadsfordeling som skal være rettferdige mot dagens utgiftsnivå for
det enkelte brannvesen. Videre er det laget hensiktsmessige ordninger for selskapets egenkapital, og
det er sørget for en tilbakebetaling av de anleggs- og omløpsmidler som den enkelte kommune
overfører til selskapet. Kommunene vil oppleve kostnadsbildet forskjellig ut ifra sine forutsetninger:
Ulike verdier i anleggsmidler og varierende regnskapsmessige avvik.
Nytt felles brannvesen blir bedre og rimeligere enn om kommunene skulle ha oppfylt
dimensjoneringsforskriften hver for seg. Ved foreslått løsning vil alle kommuner vil få et lovlig
godkjent brannvesen. Indre Østfold Brann og Redning IKS anbefales som felles organisering av
brannvesenet i Indre Østfold.

Vedlegg:
Felles brannvesen Indre Østfold - Selskapsavtale, IØBR IKS. 29.04.15
Budsjett og økonomiplan 29.04.15
Tilleggsforslag 29.04.15 doc
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Kommunestyret
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Kommunereformen - foreløpig retningsvalg
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1.

Hvis antall kommuner i Norge, eller i regionene rundt Trøgstad, går vesentlig ned, vil
det sannsynligvis være utfordrende for Trøgstad kommune å fortsette som egen
kommune. Kommunens økonomiske usikkerhet blir for stor og kommunens
konkurransekraft anses å kunne bli for svak.
2. Trøgstad kommune vil utrede og drøfte grunnlaget for sammenslåing med følgende
kommuner:
a. Hele Indre Østfold som en kommune. Med hele Indre Østfold menes
primært kommunene, Eidsberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg,
Marker og Hobøl. Rakkestad og Rømskog kan vurderes inn i dette
alternativet.
b. Kjerneområdet i Indre Østfold. Med dette menes kommunene Eidsberg,
Askim, Trøgstad, Spydeberg og Skiptvet.
3. Alternativet med sammenslåing av kommunene Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad og
Marker med eventuelt tillegg av Rømskog, det såkalte Østalternativet, utgjør i liten
grad et funksjonelt samfunnsutviklingsområde. Dette kommunealternativet får også et
klart svakere økonomisk grunnlag. Trøgstad kommune ønsker derfor ikke å utrede og
framforhandle dette alternativet før andre muligheter eventuelt er forkastet.
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Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Reformens målsetting
Stortinget har på regjeringens initiativ gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er
større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet, for å møte morgendagens utfordringer
og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Regjeringen hevder at det er utfordringer knyttet til
demografi, velferd og kompetanse og evnen til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.
Regjeringens mål for en ny kommunereform:
1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige
tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en
bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.
2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre
forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når
det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også
den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses
naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.
3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og
næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og
utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv
ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.
4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til
kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for
interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i
henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større
frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.
Prosess
Fylkesmannen i samhandling med Kommuneorganisasjonen KS er gitt i oppdrag å bidra til å
gjennomføre de regionale prosessene. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med
sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Samtidig
ligger det klare føringer på at kommunenes beslutninger kan bli overprøvd fra statens side.
Denne politiske saken hører til milepælen M3 i prosessen (se tabell). I likhet med de andre
kommunene i Indre Østfold, ligger prosessen noe «etter skjema». Neste behandling i kommunestyret
må forventes etter valget høsten 2015. Da skal kommunestyret beslutte retningsvalg (M5), dvs om
kommunen skal gå til forhandlinger med andre kommuner om sammenslåing og eventuelt med
hvilke kommuner. Fram til M5 vil kommunen utrede og framforhandle skisser til flere
kommunealternativer.
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Fase 1: Drøftingsfase
Vår 2015
M1: Kommunestyret vedtar prosjektplan
17. mars 2015
M2: Utarbeidelse av statusgrunnlag for mulig retningsvalg
Februar-mars 2015
Innbyggermøter i tettsteder/grender
Mars 2015
M3: Kommunestyret vedtar foreløpig retningsvalg
M4: Utredning av foreløpig retningsvalg
Mars-mai 2015
M5: Kommunestyret beslutter retningsvalg
Fase 2: Vedtaksfase
Høst 2015-4. kvartal 2016
Felles utredning av mulighetsbildet med aktuelle kommuner
Valg av alternativ(er)
Endelig vedtak i kommunestyret
Kommunikasjon med innbyggerne
Det er ulike metoder og arenaer som kan brukes til å innhente synspunkter fra innbyggerne. I
Trøgstad har kommunen valgt å innhente synspunkter om hvilke tema som er viktig i forbindelse
med reformen. Det har så langt ikke vært stor bredde i metodevalget i kontakt med innbyggerne.
Styringsgruppa for kommunereformen gjennomførte i mars folkemøter om kommunereform i
Tosebygda, Havnås, Båstad og Skjønhaug. Godt over 100 personer deltok på disse møtene til
sammen. Det ble gitt info om kommunereformen og relevant statistikk. Møtedeltakerne diskuterte
følgende spørsmål i grupper:
1. Nevn 5 ting som er viktig for deg relatert til kommunale tjenester.
2. Hva vil du ikke miste i en ny kommune?
3. Hvilke muligheter ser du for deg med endrede kommunegrenser?
Referat fra møtene ligger på kommunens nettside om kommunereform. De frammøtte på
innbyggermøtene var spesielt opptatt av følgende:
·
·
·

Ikke miste barneskolene og barnehagene i nærmiljøet
Nærhet til tjenester innen helse og omsorg, særlig sykehjemsplasser
Beholde lokalt engasjement, dugnadsånd
Det var planer om en felles innbygger-undersøkelse i Østfold vår/sommer 2015 med
spørsmål rundt kommunereformen. Dette viser seg likevel ikke å kunne la seg
gjennomføre. Dette arbeides nå med en felles undersøkelse over sommeren for Indre
Østfold til bruk i det videre arbeidet mot endelig retningsvalg (M5).
Som et grunnlag for denne saken, og tilsvarende saker i de andre kommunene, har
rådmennene, med oppdrag fra Regionrådet for Indre Østfold, fått utarbeidet en faglig
rapport. Rapporten dokumenterer i stor grad det faglige grunnlaget rådmannens
vurderinger bygger på. Rapporten har fått betegnelsen: «Retningsvalg Indre Østfold.»
Rapporten med tillegg av utfylt arbeidshefte betegnet med tittelen: «Arbeidshefte til
støtte for kommunenes arbeid med første del av sitt utredningsoppdrag», vil også gi et
grunnlag for vurderingene om hvorvidt Trøgstad bør kunne bestå som egen kommune,
også etter år 2020.

For øvrig vises det til regjeringens nettside www.kommunereform.no og kommunens nettside.
Om saksframstillingen
Rådmannen har bygget saken slik at til hvert tema kommer en skriftlig og noe generell vurdering av
situasjonen for Trøgstad kommunes befolknings interesser i forhold til de ulike alternativene. Her
kommenteres de viktigste momentene som vurderingene er gjort i forhold til. Gjerne i forhold til
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situasjonen i dagens Trøgstad og deretter hvordan temaet påvirkes av kommunestørrelser generelt
og noe i forhold til de konkrete alternativene spesielt.
Rådmannens faglige skjønnsvurdering av de ulike temaene til de ulike alternativene er lettest lesbare
i matrisen lenger bak i saken. Matrisen framstiller en sammenlikning mellom alternativer på 9 temaer
av vesentlig relevans til hoved-problemstillingen.
Rådmannen mener ikke at hans verdisetting er udiskutable verdier, men ser dette som en metodikk
for å tydeliggjøre det helhetlige bildet som framkommer etter summering av verdiene for de ulike
alternativene.
Alternativene
Det er tidligere konstatert fra Styringsgruppen at Trøgstads alternativer ikke inkluderer Akershuskommuner, men dreier seg for Trøgstads del om å kunne fortsette som egen kommune, som del av
en kommune i Indre Østfold, eller sammenslått med de østlige kommunene i Indre Østfold.
Rapporten «Retningsvalg Indre Østfold» har gitt tydelig informasjon om muligheter i, og
konsekvenser av, de ulike modellene.
Rådmannen vil videre i saken sammenligne mulighetene i å fortsette som nåværende Trøgstad
kommune, med Trøgstad som en del av hele Indre Østfold, med Trøgstad som del av en kommune
som betegnes som Østalternativet og som del av en kommune som i det minste består av det som
betegnes som kjerneområdet i Indre Østfold. Dette er i følge rapporten kommunene Eidsberg, Askim,
Trøgstad, Spydeberg og Skiptvet.
De ulike alternativene vurderes relatert til begrepet robust. Robusthet defineres som: Evnen til å tåle
mye. I planteverdenen kan begrepet brukes relatert til hardførhet. Ved å omtale hva som rådmannen
har valgt å legge i regjeringens begrep kan det muligens være lettere og tenke dette overført til et
begrep som dreier seg om kommunens evne til å tåle mye, til å greie seg godt.
Alternativene beskrives i forhold til kommunens 4 hoved-rolleområder pluss noen til under følgende
overskrifter: Tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse, (helhetlig)samfunnsutvikling, politisk eller
demokratisk arena. Deretter kommenteres forholdet mellom befolkning og kommune,
identitetsfølelse, behovet for kommunale og interkommunale selskapsdannelser, økonomiske
forutsetninger, og forholdet til usikkerhet. Til sammen 9 temaområder.
Vurdering:
Det påpekes fra Rådmannens side at det er av stor viktighet at rapporten studeres inngående og
benyttes som faktagrunnlag for denne saken. Rådmannen vurderer rapporten som grundig og
dekkende for vurdering av ulike alternativer av kommuner for Trøgstad å slå seg sammen med.
1. Tjenesteproduksjon
Trøgstad kommune produserer og leverer totalt sett gode tjenester. Kommunen har for tiden
utfordringer særlig ved svingninger i behovet på pleie – og omsorgssiden, med rekruttering av
sykepleiere og kapasitetsmessig innen barnevern. Flere meget gode plasseringer på
Kommunebarometeret bekrefter at Trøgstad leverer meget godt i forhold til forutsetningene.
Generelt vil større kommuner normalt ha bedre rekrutteringsevne om arbeidsmiljøet oppfattes som
godt. Større fagmiljøer og flere stillinger som krever spisskompetanse og spesialisering kan være
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årsaker til det. Evnen til å rekruttere og beholde arbeidskraft er også svært avhengig av konkurransen
i markedet.
Større kommuner kan normalt ha større og mer spesialiserte stabsmiljøer som kan sikre utvikling og
støtte til tjenesteområdene. Dette vil gjelde innen nær alle områder, men spesielt nevnes oppvekst,
omsorg og tekniske tjenester, kultur, og forvaltning bygd på lov.
Oppvekst
Oppvekstområdene helsestasjon, barnevern, barnehage, skole vil normalt ha kompetanse-,
stordrifts- og fleksibilitetsfordeler ved et større befolkningsgrunnlag.
Fordelene vil øke med befolkningsgrunnlaget for alle disse områdene så lenge en desentralisert
virksomhetsmodell for tjenestene praktiseres. Det siste er også å forvente.
Pleie og omsorg
Pleie- og omsorgsområdet vil etter rådmannens syn ha betydelige utviklingsmuligheter i større
kommuner.
Fleksibilitet mellom sykehjem og institusjoner med spesialisering innen demens, palliasjon og
rehabilitering er viktige områder. Forholdet mellom ulike institusjoner og et Helsehus har et større
potensiale for å bli vellykket hvis det ligger under en felles ledelse. Det kan legges mer faglighet i
utviklingsarbeidet og forebygging og folkehelse kan styrkes i større miljøer.
Kulturområdet
Kulturområdet er svært avhengig av politikken som føres. Forholdet mellom lokal kultur og mer
sentrale kulturanlegg som kulturhus og større idrettsanlegg, kan i mer regionale kommunestørrelser
styres fra samme faglige ledelse. Trøgstad har etter rådmannens syn en klar prioritering av lokal
kultur og lykkes godt med dette. Det er av stor viktighet for Trøgstadsamfunnet at tilsvarende politikk
kan videreføres i nye sammenhenger.
Tekniske tjenester
Alle de tekniske tjenesteområdene vil kunne ha fordeler av større fagmiljøer og mer helhetlig
tilnærming til tjenesteområdene. Dette synliggjøres i dag ved behovet for fellesskapsløsninger på
mange områder. Det kan nevnes vannproduksjon og avløpsrensing, renovasjon, brann og redning og
driftsstøtte og beredskap på området.
Utfordringen er ofte å opprettholde nærhet til befolkning og virksomheter. Dette er en
organisasjons- og ledelsesutfordring som bør være tydelig håndtert og lar seg løse uavhengig av
kommunestørrelse.
Generelt kan en si at mer rasjonalitet og flere fleksibilitetsmuligheter ved produksjon av tjenestene
er økonomisk fordelaktig. Det er grunn til å tro at det vil være bedre vilkår for kvantitet i tjenestene i
større kommuner, enn i små, under ellers like vilkår.
Tjenesteområder som byggesak, planbehandling og annen myndighetsutøvelse
Dette er områder som også har fordel av gode faglige- og serviceorienterte kulturer. En god serviceog forvaltningskultur er en ufravikelig forutsetning i alle kommunale organisasjoner og
problematiseres derfor ikke ytterligere.
Spissfaglig kompetanse på universitets- og høyskolenivå er normalt lettere å rekruttere til og sette
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sammen i større kommuner. Det er særlig innen jus og forvaltningsrett små kommuner møter
utfordringer. Det samme ser en rundt flere viktige kompetanseområder innen samfunnsutvikling og
tjenesteproduksjon for øvrig. Spisskompetanseutfordringene framkommer tydelig i hovedrapporten.
Rådmannen er av den oppfatning at det er klart bedre forutsetninger for tjenesteproduksjon i større
kommuner hvis ressurstilgangen er forholdsvis likeverdig i små og store kommuner. Dette gjelder
både tjenestevolum og tjenestekvalitet. Rådmannen gjentar betydningen av å utvikle og etablere en
brukerrettet nærhetskultur uansett kommunestørrelse.
2. Samfunnsutvikling og samfunnssikkerhet
Begrepet en god og helhetlig samfunnsutvikling er en formulering som vektlegges tungt fra
regjeringens side i reformen.
Trøgstad kommune har etter rådmannens syn et godt grep på den lokale samfunnsutviklingen i
dagens Trøgstad. Det er en helhetlig politikk rundt verdien av de ulike tettsteder og lokalsamfunn.
Det er stor bevissthet rundt utvikling av kommunal tjenesteytende og samfunnsbyggende
infrastruktur innen skole, barnehage, kultur, idrett og omsorg. Det er et nært forhold mellom de
lokale utviklingskreftene på bygda, i grendene og i lokalsamfunnene og deres samarbeid med
kommunen.
Ser vi på hvilket område Trøgstingen beveger seg i når det gjelder, arbeid, handel, flyttemønster,
videregående skoler og kulturopplevelser så er det ofte utenom egen kommune. Forholdet til Oslo og
Nedre Romerike er markant, men som helhet meget tydelig relatert til særlig Eidsberg og Askim.
Trøgstad er åpenbart en del av en funksjonell region som inneholder både Eidsberg og Askim og noe
svakere både Skiptvet og Spydeberg. Både Hobøl og Marker tilhører det samme funksjonelle
området, men i mindre grad.
Det er åpenbart av stor betydning for Trøgstads befolkning hvordan utviklingen vil bli både i Mysen
og i Askim. Tosebygdingene sokner åpenbart mest til Askim, folk på Skjønhaug kanskje mest til
Mysen, men også sterkt til Askim. Båstingen har større kontaktfelt nordover og folk på Havnås, mer
til Mysen enn til Askim.
At utviklingen i Askim og Mysen påvirkes av krefter i samme kommunestyre er etter Rådmannens syn
betydelig bedre for Trøgstingen enn om det er konkurranse mellom dem. De to stedenes utvikling i
samspill med tettstedsutviklingen i de nå omkringliggende kommuner kan være et av regionens store
konkurransefortrinn i forhold til omkringliggende regioner. En konkurranse mellom bysentrene styrt
av to kommunestyrer svekker den helhetlige samfunnsutviklingen i den funksjonelle regionen og er
til ulempe for alle i Indre Østfold.
Det som er til fordel for helheten i Indre Østfold vil, etter det aktivitetsmønsteret som framkommer i
rapporten, være til stor nytte for den gjennomsnittlige Trøgstingen og særlig for kommende
generasjoner. Det er å forvente at det arbeids-, handels- og opplevelsesmarked som kan utvikles i det
som betegnes som bybåndet fra Knapstad i Hobøl og til Mysen, vil være viktig for alle som bor og
ønsker å bosette seg i Trøgstad. Gode muligheter her kan øke også Trøgstads attraktivitet og
muligheter for arbeid, handel og opplevelser med kortere reiseavstander enn i dag.
Beredskap og samfunnssikkerhet er saksområder som vil nyte godt av mulighetene for større
profesjonalitet. Oppgavene bør kunne løses med relativt færre ressurser og med høyere kvalitet med
et større befolkningsgrunnlag. I dagens Trøgstad er dette et arbeid vi søker å dekke med beskjedne
ressurser.
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3. Myndighetsutøvelse
Kommunene utøver formell myndighet etter lover, forskrifter og kommunale styringsvedtak på
mange saksområder. Som eksempel kan nevnes byggesaks- og planbehandling, vedtaksmyndighet
innen oppvekstområdet, omsorg, sosialområdet, barnevern, kultur og innen tekniske tjenester.
Myndighetsutøvelse utøves best basert på god faglig og juridisk kompetanse på saksfeltet. Kapasitet
til å utføre forvaltningen raskt anses som fordelaktig.
Lovlighet og konsekvent likebehandling anses som vesentlige verdier. Av og til settes
likhetsprinsipper og upartiskheten på prøve ved nærhet eller bekjentskap mellom myndighetsutøver
og dem vedtaket gjelder for. Gode, åpne og etterprøvbare rutiner og kulturer er viktige
forutsetninger for god myndighetsutøvelse uansett kommunestørrelse. Det samme gjelder
tilgjengelighet, informasjon og gode klagebehandlingssystemer.
Trøgstads utfordringer på dette området i dag er kompetanse, kapasitet, sårbarhet og i noen grad
nærhet mellom beslutningstakere, både administrativt og politisk, og enkelte søkere. Trøgstad
kommune har hatt utfordringer med klagesaker til Fylkesmannen hvor kommunen ikke alltid har fått
medhold grunnet svikt i det formelle grunnlaget for saksbehandlingen. Rådmannen vil likevel si at
kommunen mestrer området gjennomgående på en god måte, men har potensiale for forbedring.
Det vil totalt sett være lettere å fylle kravene til god myndighetsutøvelse ved større og mer
spesialiserte fagområder i kommunene.
Gode myndighetsutøver-kulturer vil være viktige og forutsetninger for gode kulturer er ikke vesentlig
avhengig av kommunestørrelsen. Men mer avhengig av ledelsen og samhandlingskulturen i den
enkelte organisasjon.
Større kommuner vil normalt kunne ha egne juridiske avdelinger og dette kan kan øke
profesjonaliteten. Informasjon og klagebehandling kan lettere profesjonaliseres i større kommuner.
Større og sterkere fagmiljøer kan også ved for sterke negative internkulturer virke både
byråkratiserende og bastionpregede.
Totalt sett anses større kommuner å ha bedre forutsetninger for ønsket myndighetsutøvelse enn det
mindre organisasjoner kan ha.
4. Demokratisk arena
Temaet anses som en meget viktig samfunnsverdi, men det er mange meninger om hva som er de
viktigste verdiene i begrepet.
Antall stemmeberettigede bak hver folkevalgte vil normalt øke med innbyggertallet i kommunen.
Ved en større kommune og en kommune mer i samsvar med befolkningens aktivitetsarenaer er
sjansen for påvirkning på flere viktige beslutninger mer sannsynlig. Et eksempel kan være påvirkning
av utviklingen i byene Askim og Mysen, som trøgstingene bruker mye, men ikke har påvirkning på i
dag.
Ved færre kommunale selskapsdannelser vil det være større sjanse for direkte folkevalgt styring av
disse.
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Nærhet til politikere er lettere å oppnå i mindre kommuner, men sjansen er større for at for tette
bånd og bekjentskap kan påvirke beslutningene både positivt og negativt. Likebehandling kan være
enklere i større kommuner med flere like saker og færre relasjoner.
Det kan være lettere å få større valgdeltakelse i små kommuner. Høy valgdeltakelse er et viktig mål i
et fungerende demokrati.
Hva som gir opplevelse av styrket lokaldemokrati er avhengig av hvilke verdier en holder høyest.
Rådmannen vil vektlegge det som mest positivt at relevante beslutninger for befolkningen kan tas av
et kommunestyre, som den aktuelle befolkningen, har påvirkning på ved valg.
I dagens Trøgstad er det aktive demokratiske prosesser i mange saker. Rådmannen opplever at
befolkningen, eller grupper av den, har et meget nært forhold til de politiske prosessene innen det
representative demokratiet. Mange vil hevde at dette er en vesentlig verdi som er mer krevende å
holde høyt i en kommune med vesentlig større befolkningsgrunnlag. Kompenserende eller
stimuleringene ordninger som motiverer samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv, lag og
foreninger og kommunen vil være viktige politikkområder, særlig i større kommuner.
5. Nærhet mellom befolkning/kommune
Dette er et verdiområde som står sterkt i Trøgstad kommune. Det dreier seg ofte om aktiv deltakelse
og korte veier i beslutningsprosesser mellom befolkning og kommune. I stor grad er det opplevd som
viktig å kjenne de som beslutter og for de som beslutter å kunne identifisere seg med enkeltpersoner
og grupper i befolkningen. Hvis denne nærheten ikke bidrar til forskjellsbehandling og eller utilbørlig
påvirkning av prioriteringer, er det vanskelig å se ulempene med denne typen samfunn.
Det er etter rådmannens syn lettest å oppleve en slik nærhet for flest i dagens Trøgstad enn om
kommunen skulle inngå i større konstellasjoner.
6. Identitet og identitetsfølelse
I dagens Trøgstad er det lett å se at det er betydelig identitetsfølelse spesielt i grendene og de
mindre stedene. Det er sterkere identitetsfølelse i Båstad, Havnås og Tosebygda enn hva det synes å
være på Skjønhaug. Identitetsfølelsen til Trøgstad kommune er betydelig mindre enn den en har til
småstedene og de miljøene en deltar i der. Barn og unge har nok mer identitetsfølelse til
barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen, eller til den videregående skolen en går på. For andre vil
idrettslaget, speidergruppa eller annen fritidsaktivitet være viktigere for identitetsopplevelsen. I
Indre Østfold har man en felles lokalavis som er vesentlig bidragsyter på området. Vi har altså mange
ulike identitetsbærere som ofte ikke er særlig avhengig av kommunegrensene.
Flere mener at større kommuner øker den lokale identitetsfølelsen til lokalsamfunnet.
Viktighetsgraden av fellesskapsfølelsen lokalt blir større fordi verdiene i lokalsamfunnet kan oppleves
som truet.
Rådmannen er av den oppfatning at endrede kommunegrenser neppe vil påvirke identitetsfølelsen til
lokalsamfunnene særlig negativt, men at den kan svekkes over tid, til enheten Trøgstad. Det siste vil
kanskje merkes bedre av voksne enn av unge innbyggere.
7. Behov for selskapsdannelser på tvers av kommunegrenser
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Rapporten på side 21, sier mye om et større antall av selskaper og samarbeidsformer i Indre Østfold.
Selskapsdannelser og samarbeid har fram til nå i stor grad bidratt til å løse oppgaver det er rasjonelt
å løse sammen med flere. Med dagens kommunestruktur er mange av selskapene en forutsetning, og
rådmannen kan se behov for ytterligere samarbeid dersom dagens struktur skal videreføres.
Utfordringene er flere og spesielt er det utfordrende å utøve en god og koordinert eierstyring i flere
av selskapene. Det er usikkert om dagens styring gir gode nok tjenester i forhold til ressursinnsatsen
og det stilles spørsmålstegn om styringsformen kan gi et demokratisk underskudd.
Det lar seg, etter rådmannens syn, åpenbart gjøre å styre og drive selskaper for å løse oppgaver
selskapsdannelser er egnet for. Jo flere samarbeidspartnere som står bak, eller ved ulik tyngde blant
eierne vil dette likevel være ressurskrevende og utfordrende.
Ser en bort fra flere klare forretningsmessige områder, vil det som regel være mer rasjonelt å
organisere oppgavene i linje enn å organisere dem i selskaper.
En Indre Østfold-kommune vil ha bedre forutsetninger for å redusere antall selskap og for å eierstyre
de man likevel måtte velge å ha.
Dagens kommunestruktur er den som er mest tjent med og har størst utfordringer med at det er
mange selskapsdannelser. Trøgstad kommune overfører i dag årlig betydelige beløp til drift av til
sammen 12 fellesskapsordninger.
8. Økonomiske forutsetninger
Tema økonomi er godt belyst under kapittel 3.3 og 5.3 i rapporten. Der kommer det også tydelig
fram at Trøgstad er blant de bedre kommuner i økonomisk sammenheng. Ikke minst gjelder dette
økonomisk styring. Likevel er kommunen inntekstsvak. Den har og vil møte store utfordringer på det
økonomiske området. Som sagt har det fram til nå vært stor mestringsevne i kommunestyrene i
Trøgstad, men utsiktene framover er usikre med dagens økonomiske modell for finansiering.
Trøgstad vil, etter rådmannens syn, økonomisk være tjent med organisatoriske modeller som øker
forutsetningene for å kunne produsere gode tjenester rasjonelt.
De økonomiske forutsetninger for Trøgstad og Trøgstads befolkning blir åpenbart best i et
kommunealternativ hvor gjennomsnittlig skattenivå går opp i forhold til dagens Trøgstad. Kommunen
vil være tjent med «koalisjon» med kommuner med kraftinntekter. Et gjennomsnittlig
eiendomsskattenivå lavere enn 4 ‰ vil også være tjenlig for dagens trøgstinger. Utfordringene i
negativ forstand i forhold til dagens situasjon vil kunne være eiendomsskatt på næring, verker og
bruk, også i Trøgstad.
Trøgstad vil kommune vil være del av en kommune med større økonomisk potensiale hvis hele Indre
Østfold danner en ny kommune.
Øst-alternativet vil ha det totalt sett svakeste økonomiske potensialet. Den synes å måtte bli både
skattemessig svak og en kommune uten kraftinntekter. Samtidig må etter stor sannsynlighet noen
styringskrevende selskapsdannelser bestå på tvers av kommunegrensene. Ved å stå alene vil
kommunene ikke kunne oppnå noen av de finansielle overgangsordningene som regjeringen lokker
med. Det beste alternativet vil gi de sammenslåtte kommunene 80 millioner i etableringsstøtte og et
løfte om å få beholde dagens inntektsoverføringer som om alle kommunene var egne kommuner i 15
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år med en påfølgende nedtrapping over 5 år. Det er store kostnader knyttet til sammenslåing av
kommuner, men det antas at effektene av sammenslåingene vil være mer positive enn negative sett
ut fra økonomiske perspektiv.
9. Usikkerhet
Det er betydelig usikkerhet spesielt med tanke på framtiden i alle alternativene. Denne usikkerheten
er kanskje størst ved at det er vanskelig å se hva reformen som helhet vil føre til. Hvis det blir
vesentlig færre kommuner i Norge vil det etter rådmannens syn bli sannsynlige endringer i
inntektssystemet mellom kommuner og stat. Dette vil med sannsynlighet øke risikoen for de
kommuner som velger å bli stående alene hvis mange tilsvarende kommuner velger sammenslåinger.
Hvis kommunene rundt Indre Østfold velger å slå seg sammen i større kommuner vil konkurransen
om næringsliv og befolkning bli annerledes enn i dag. Det er rådmannens oppfatning at Indre Østfold
i dag ofte kommer svekket ut i konkurransesituasjoner grunnet manglende samhandling kommunene
i mellom. Dette vil kunne bli forsterket om kommunene rundt blir større og mer overlegne i
konkurransefortrinn sammenliknet med mindre kommuner.Rådmannen ser det slik at alternativer
hvor Trøgstad inngår i en kommune hvor både Eidsberg og Askim er, med vil gi flest fortinn for
dagens trøgstinger og gi minst usikkerhet. Det er likevel helt klart at det ikke finnes alternativer som
ikke har vesentlige usikkerheter i seg i denne sammenhengen.
Oppsummering av vurderinger
a. tidsperspektivet/utfordringer – kort og lang sikt?
I rapporten Retningsvalg Indre Østfold har man sett på vurderinger på mellomlang (5-10
år) og lang sikt (15 år og lenger). Rådmannen ser at dagens kommuner i stor grad har
klart å tilpasse seg endringer i samfunnet helt fra 1837og fram til i dag. Det er viktig også
nå å tenke at de grep en gjør skal vare lenge og ha evne til tilpassing over lang tid.
b. Hva synes viktigst for enkeltmennesket og for samfunnet som helhet?
Dette er en viktig avveiing og det kan ligge mye partipolitikk i ulike syn på dette.
Rådmannen er av den oppfatning at kommunene er både samfunnsutviklere og
tjenesteprodusent til det enkelte menneske. Dette er to tanker en må ha i hodet på en
gang, men samfunnets bæreevne i forhold til oppgavene må vektlegges slik at verdiene
som skapes kan komme mange til gode og at de kan fordeles på en god måte. At
kommunestrukturen gir konkurransefortrinn for gode arbeidsplasser, verdiskaping og
bosetting er et vesentlig grunnlag.
c. Hvordan forenkle og systematisere? Rådmannen ser et klart behov for å forenkle og
systematisere dette komplekse sett av variable på en lesbar, faglig, troverdig og god måte.
d. Nedenfor er vurderingene framstilt i en matrise hvor alternativene er delt i Trøgstad
kommune, drevet videre som nå, i den første rubrikken. Deretter er det i tillegg satt opp
3 alternativer til dette.
Alt 1. Trøgstad alene som nå
Alt 2. Trøgstad som del av hele Indre Østfold
Alt 3. Trøgstad som del av det såkalte Østalternativet
Alt 4. Trøgstad som del av det såkalte kjerneområdet i Indre Østfold
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Matrise for sammenligning av alternativer

Sammenligning av alternativer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala 1-6. 6 = best, mest fordelaktig. 1 = svakest, minst
fordelaktig
Tjenesteproduksjon
Samfunnsutvikling
Myndighetsutøvelse
Demokratisk arena
Nærhet kommune/befolkning
Identitetsopplevelse
Behov for selskaper med andre kommuner
Økonomiske forutsetninger
Usikkerhet
SUM

Alt 1.

Alt 2.

Alt 3.

Alt 4.

4
3
4
5
6
6
2
4
1
35

6
6
6
6
3
4
6
6
4
47

5
4
5
5
4
5
3
3
3
37

6
5
6
5
4
5
5
5
4
45

På bakgrunn av vurderingene i matrisen, er det meget tydelig at Trøgstad kommer best ut i en
framtidig kommune som også består av Eidsberg og Askim, og at det er mest fordelaktig for Trøgstad
om også de andre kommunene som sammen danner en velfungerende funksjonell region, danner en
kommune for framtiden.

Vedlegg:
Retningsvalg IØ lr
Arbeidshefte IØ - Trøgstad
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Wenche Hvidsten

FA - F31,
HIST - EAS
10/642

14/1162

Utvalg

Type

Dato

09/15

Eldrerådet

PS

08.06.2015

13/15

Ungdomsrådet

PS

08.06.2015

08/15

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

08.06.2015

32/15

Livsløpsutvalget

PS

09.06.2015

45/15

Formannskapet

PS

11.06.2015

57/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Ekstra bosetting av flyktninger 2015-2016
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune opprettholder sitt bosettingsvedtak for 2015-2017, jfr. Kommunestyresak
85/14.
2. Dersom bosetting utover dette antallet skal vurderes, stiller kommunen krav om full finansiering
fra staten. Alternativt må kommunestyret ta stilling til omprioriteringer fra andre tjenesteområder.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Kommunestyret fattet følgende vedtak 16.12.14:
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 tallet.
1. Fortrinnsvis bosetter kommunen barnefamilier.
IMDI har bedt om at det fattes vedtak som ikke inkluderer familiegjenforente. En betydelig andel av
de voksne flyktningene som skal bosettes, er enslige ved bosettingstidspunktet. En del av dem kan
ha familie i hjemlandet og som kan forventes å komme til Norge.
Med bakgrunn i dagens flyktningkrise, har Trøgstad kommune mottatt brev (datert 23.4.15) fra
Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartement hvor kommunen anmodes om totalt å bosette 17
flyktninger i 2015 og 14 flyktninger i 2016. Svarfristen var 27.5.15, så administrasjonen har sendt et
foreløpig svar om at saken skal opp til politisk behandling i juni d.å.
Fylkesmannen i Østfold har fått en pådriverrolle inn i dette arbeidet. Det ble i midten av april d.å.
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avholdt et samarbeidsmøte hvor bl.a. Fylkesmannen, ordfører og rådmann var til stede. Det er
etablert et nettverk i Østfold, hvor NAV-leder skal representere Trøgstad kommune.
Saksutredning:
I saksfremlegget som ble skrevet til kommunestyresak 85/14, ble det gitt en oversikt over antall
flyktninger vi har mottatt i perioden 2008 – 2014, oversikt over tilskuddsordninger fra IMDI og
Husbanken, beskrivelse av boliger som har blitt benyttet i bosettingsarbeidet og for øvrig andre
aktuelle temaer i dette arbeidet.
Historikken viser at Trøgstad kommune bosatte flere barnefamilier i perioden 2000 – 2007. Av 8
bosatte i 2000, var 5 av disse barn og av 20 bosatte personer i 2003, var 10 av disse under 18 år. I
2008 bosatte vi ingen, og i 2009 bosatte vi 5 personer hvorav 1 barn under 18 år. Senere bosettinger
har i all hovedsak vært enslige menn og kvinner.
I tilbakemeldingen fra Fylkesmannen fremgår det at alle kommuner ønsker oversikt over økonomiske
forhold ved bosetting. Integreringstilskuddet fra staten er beregnet å dekke de gjennomsnittlige
utgiftene kommunen har i bosettingsåret og de fire neste årene. Sammen med bl.a. tilskudd til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, skal tilskuddet finansiere
kommunenes gjennomsnittlige utgifter til introduksjonsordningen, innvandrer- og flyktningkontorTjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering,
arbeidstrening, økonomisk sosialhjelp inkl. administrative utgifter, tolketjenester, helsetjenester,
m.m. Tilskuddet utbetales uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning måtte ha for oppfølging,
tiltak og tilrettelegging i kommunen.
Trøgstad kommune har gjennom en årrekke opparbeidet midler på fond. Fondets størrelse vil ved
utgangen av 2015 være på ca. 6 millioner kroner. Ettersom det er innført en «egenandel» ifm enslig
mindreårige flyktninger (ca. 1,2 mill pr år), må disse midlene tas fra fondet. Alternativet er reduksjon
av annen kommunal drift. Dette vil gjøre at fondet blir brukt opp i løpet av få år.
En gjennomgang av regnskapstallene i perioden 2005 – 2014, viser en tendens til at utgiftene
overstiger inntektene (integreringstilskuddene), og i årene 2008, 2011, 2012 og 2014 var differansen
betydelig. Det presiseres at gjennomgangen ikke er basert på gjennomgang av faktiske regnskapstall, men på bakgrunn av tildelingsbrev fra IMDI, sett opp mot utgifter (inklusive lønn og sosiale
utgifter til flyktningkonsulent) ført på ansvarsområde 66010 – NAV/flyktninger. Det er en risiko for at
brev ifm tilflyttinger, fraflyttinger og korrigeringer ikke har vært tilgjengelig. I tillegg er det ikke tatt
hensyn til andre virksomheters utgifter, som f.eks. oppgraderings-/oppussingsutgifter av
bofellesskapene, ansatte-ressurser for å gjennomføre dette arbeidet og evt. ekstrautgifter som
skolene har/har hatt.
Eksempel:
Integreringstilskudd inkl. tilskudd til norskopplæring for 2014: kr 2 793 600,Regnskapet for 2014 viser
kr 3 513 060,For inneværende år ser det slik ut:
Budsjettert netto utgift for 2015
kr 4 017 000,Beregnet integreringstilskudd inkl. tilskudd til norskopplæring kr 2 733 700,Som beskrevet ovenfor, bosatte Trøgstad kommune flere barnefamilier tidlig på 2000-tallet.
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Integreringstilskuddet er det samme for barn som for en voksen person. Ved bosetting av f.eks. en
forelder + 3 barn, vil det kun være behov for en bolig og det blir kun en person som skal delta i
introduksjonsprogrammet (som da genererer introduksjonsstønad + utgifter til Delta VO).
«Kostnaden» for 3 barn er vesentlig lavere enn hva dette beløper seg til. Dersom vi i stedet hadde
bosatt 4 voksne, ville alle hatt rett til introduksjonsprogram og bolig, og dermed generert høyere
utgifter. NAV har vært i kontakt med IMDI vedr. flyktningene som skal bosettes i 2015. Det opplyses
at det fortsatt er mange enslige menn på mottakene, og at det er denne gruppen IMDI Øst skal
bosette fremover – ikke barnefamilier. Vi har mottatt forespørsel om å bosette tre enslige menn i
midten av juni-mnd.
Vurdering:
For inneværende budsjettår har vi tatt høyde for 10 personer i introduksjonsprogram. Hittil i år har
kun 6 flyktninger deltatt. De tre som skal bosettes i juni, vil starte opp i introduksjonsprogrammet fra
midten av august d.å. Av de 6 som er i programmet nå, vil mest sannsynlig 3 eller 4 fortsette utover
høsten. Dersom de øvrige ikke er i arbeid eller utdanning etter endt program, vil det foreligge rett til
økonomisk sosialhjelp – alternativt supplerende stønad dersom flyktningen deltar i statlig tiltak og
derav har rett til individstønad.
Oppfølgingsressurser:
Slik situasjonen er i dag, har flyktningkonsulenten mulighet for å følge opp flere. Dette endres
imidlertid fort, og er uforutsigbart. Det legges stor vekt på å gjennomføre et godt bosettings- og
integreringsarbeid.
Vedr. bolig:
Boligkonsulenten har nylig deltatt på en samling hvor Husbanken var hovedaktør. Husbanken mener
det er 4 måter å tenke på for å skaffe boliger:
·
·
·
·

Startlån; flyktningene kjøper bolig selv allerede fra første gangs bosetting
Bosetting i det private leiemarkedet
Bosette i kommunalt disponerte utleieboliger
Frigjøre kommunale boliger ved at leietaker får startlån til å kjøpe annen bolig, slik at den
kommunale boligen blir disponibel til ny bosetting (av flyktninger)

Det vurderes slik at det mest reelle alternativet for Trøgstad nå, er alt. 3 – bosette i kommunalt
disponerte utleieboliger/enheter. Det private leiemarkedet i kommunen er svært begrenset.
Dersom kommunen skal bosette flere i 2015, må evt. kjøp av boliger eller leiligheter på Skjønhaug
vurderes. Bosetting andre steder i kommunen fungerer dårlig, jfr. offentlig
kommunikasjonsmuligheter. Kommunen kan søke grunnlån i Husbanken til gunstig rente (ned i
1,7%) for kjøp av flere boliger. Det vil i så fall også være en driftskostnad forbundet med dette.
Introduksjonsprogram ved Delta VO:
Vi har pr. d.d. gjort avtale med Delta VO om oppstart av 3 elever fra august d.å. Når skolen evt. kan
starte opp ytterligere klasser utover høsten er usikkert, men rektor har gitt tilbakemelding om at
skolen har regnet med at det vil være behov for å øke antall klasser og lærere. Deltagruppen har
nettopp bygget en skolepaviljong som vil dekke plassbehovet.
Økonomi:
Dersom Trøgstad kommune bosetter flere flyktninger i 2015 enn hva vedtaket i desember-14 tilsier,
vil inntektssiden blir styrket i form av økt integreringstilskudd. Satsen pr. person i bosettingsåret
(enslig voksen) er kr 232 000,-. ( År 2 = kr 210 000,-, År 3 = kr 152 000,-, År 4 = Kr 82 200 og
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År 5 = kr 70 000,-) I tillegg kommer tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne.
Dette tilskuddet utbetales over 3 år. (År 1 = kr 31 900,-, År 2 = kr 57 800,- og År 3 = kr 35 900,-)
Budsjettert netto utgift for 2015 antas ikke å øke av betydning, jfr. regnskapstall pr. 30.4.15.
Det er nødvendig å ha et langsiktig perspektiv (minst 5 år) når økonomien skal vurderes.
Regnskapsgjennomgangen viser at det i flere år har vært behov for å dekke inn utgifter utover
tilskuddene, ved å omdisponere fra andre tjenesteområder. Egenandelen i forbindelse med enslig
mindreårige flyktninger kommer i tillegg. Kommuneøkonomien utfordres ved at de statlige
tilskuddene ikke synes å dekke de faktiske utgifter ved bosetting av enslig voksne. Det er vanskelig å
gi noen konkrete tall, fordi mulige familiegjenforeninger (krav til bolig), til- og fraflyttinger og om
flyktningene kommer i arbeid/utdanning, er noen faktorer som påvirker økonomien.
Rådmannen er bekymret for situasjonen for flyktningene. Kommunene er det stedet integrering kan
skje for flyktninger som kommer til vårt land. Trøgstad kommune bør også være beredt til å strekke
seg for å bistå i bosettings og integreringsarbeidet. Det er likevel sånn at økte kostnader for
kommunen som ikke dekkes opp av tilsvarende inntekter må bety en reduksjon av forbruk på andre
områder. Rådmannen finner det ikke riktig å foreslå de nødvendige reduksjoner i dagens
tjenestetilbud for å kunne ta i mot flere flyktninger. Til det er tilbudet til, til dels meget sårbare
brukergrupper ikke bedre enn hva som er forsvarlig. Skulle Staten velge å fullfinansiere arbeidet med
flyktninger i kommunene bør Trøgstad kommune kunne ta i mot flere flyktninger enn hva gjeldende
vedtak legger opp til. Da er det mer et spørsmål om hva kommunens bemanning på området har av
kapasitet og hva som med realisme kan integreres i kommunens lokalsamfunn.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Bodhild Karlsen Lang

FA - H20

15/567

Utvalg

Type

Dato

16/15

Livsløpsutvalget

PS

28.04.2015

26/15

Formannskapet

PS

30.04.2015

32/15

Kommunestyret

PS

05.05.2015

58/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Avvikling av bofellesskap Åssiden 2
Saksnr

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.

Saksopplysninger:
Kommunestyre vedtok enstemmig den 17.12.13;
Sak 61/13 pkt 11
Trøgstad kommune kan ikke akseptere kommunal egenandel på botilbud til enslige mindreårige
flykninger. Administrasjonen bes derfor snarest effektivisere driften, samt i løpet av 2014 igangsette
mulig nedtrapping og forberede avvikling av botilbudet for enslige mindreårige flykninger om ikke
staten endrer betingelser om kommunal medfinansiering.
Ved ansvarlig fullfinansiering fra staten er det et klart ønske fra Trøgstad kommune og videreføre
botilbudet. Kommunestyre er innstilt på en budsjettregulering dersom rammebetingelsene for
bosetting av enslige mindreårige flykninger endres positivt i kommunenes favør, jamfør punkt 10, nr
2-4
Prosessen med effektivisering av driften og nedbemanning ble iverksatt og gjennomført fra 05.09.14.
Fra å være 16 årsverk, gikk man ned til 11,16 årsverk. Fra 01.02.15 er det ytterligere redusert ned til
7,16 årsverk, da avdeling Askim ble avsluttet grunnet ungdommens alder. I dag har Åssiden 4
ungdommer boende, der er i alderen 17-19 år. En ungdom har nylig flyttet ut og får oppfølging i egen
leilighet.
I mars 2015 kom det nytt rundskriv; Refusjonsordning for enslige mindreårige asylsøkere og
flykninger. Dette rundskrivet erstatter det som tidligere har regulert refusjonsordningen. Kommunal
egenandel videreføres i dette rundskrivet. For Trøgstad kommune sin del vil dette bety at den
kommunale delfinansieringen som er budsjettert for 2015 vil være gjeldende også etter nye
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retningslinjer. Kommunes netto driftsutgifter for bofellesskapet er pr i dag kr 1.076.100. Det vil ikke
være mulig med det nye rundskrivet å redusere kommunens utgifter i vesentlig grad, selv om man
kunne se på muligheten for ytterligere effektivisering. Ved videre drift av bofellesskapet vil det
medføre videre årlige utgifter i samme størrelsen. Oversikt over budsjett etter effektivisering i 2015
ligger vedlagt.
Etter rådmannens syn er det å bidra til bosetting av enslige mindreårige flykninger et viktig
samfunnsansvar som Trøgstad kommune har utført og vurdert som svært viktig og meningsfylt.
Botilbudet er godt drevet, ungdommene får et trygt hjem å vokse opp i og tilegner seg størst mulig
kompetanse i forhold til å ta vare på seg selv og fungere i det norske samfunnet som voksne.
Botilbudet er positivt i Trøgstad samfunnet både med samfunnsnytten det utgjør og for målgruppen
og sett i forhold til arbeidsplasser. Rådmannen har ansett det som mulig at refusjonsordningen ville
endres, slik at det igjen ble fullfinansiert. Nå som det er avklart av departementet at kommunal
egenandel videreføres, mener rådmannen at Trøgstad kommune med den krevende økonomiske
situasjonen kommunen er i, ikke kan prioritere videre drift av Åssiden bofellesskap. Dette utfordrer
kommunens øvrige drift i for stor grad. Rådmannen innstilling må derfor beklagelig vis bli å avvike
botilbudet grunnet størrelsen på den kommunale egenandelen.
Kommunen skal ivareta sitt ansvar for de ungdommene som bor i Åssiden i dag. Rådmannen går for
en gradvis nedtrapping og vil ivareta ungdommenes behov for omsorg og oppfølging frem til de er 20
år. Hvis det viser seg hensiktsmessig kan dette ivaretas på andre måter enn å fortsette å bo i
bofellesskapet frem til 20 års alder. Innen 3 år vil bosetting av enslige mindreårige flykninger være
avsluttet. Det vil bli startet en prosess med tillitsvalgte om en gradvis nedbemanning. Ansatte vil
ivaretas med de ordinære virkemidlene og rettighetene kommunen disponerer i slike saker.
Boligen
Kommunen fikk et tilskudd fra Husbanken på kr. 1.065.000, med en nedskriving med 1/20 del pr år,
dette utgjør kr 53.250. Restforpliktelsene i Husbanken er på kr. 852.000 pr 31.12.14.
Låneopptaket er på kr. 1.598.00. Låneopptaket er gjort med 5 års avdragsfrihet. Fra 2016 vil årlige
utgifter til renter og avdrag være kr 107.550 (annuitetslån), avdrag utgjør kr. 58.802 i 2015.
Rådmannen antar at mulig salgsinntekt vil dekke både restforpliktelser i Husbanken og gjelden.
Beslutningen om boligen skal selges eller utnyttes til andre kommunale formål ønsker rådmannen å
komme tilbake til.
Beholdningen på flykningefondet er på ca. 7,3 mill kr. pr 31.12.14. Budsjettert brukt i 2015 er kr.
1.241.000. Restmidlene på fondet vil deretter være ca. 6 mill kr. det er ikke planlagt nye avsetninger
til fondet i 2015.>

Livsløpsutvalget - 16/15
LLU - behandling:
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)
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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).

LLU - vedtak:
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.

Formannskapet - 26/15
F - behandling:
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.).

F - vedtak:
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.
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Kommunestyret - 32/15
K - behandling:
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. )

K - vedtak:
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.

Vedlegg:
Budsjett Åssiden 2_
Nytt rundskriv Refusjonsordningen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger (L)(312880)
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 082,
HIST 11/595

15/667

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 - 2019
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

46/15

Formannskapet

PS

11.06.2015

59/15

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til det framlagte forslaget til revidert reglement for godtgjørelse
til folkevalgte i Trøgstad kommune for perioden 2015- 2019.
2. Det nye reglementet gjøres gjeldende når nytt kommunestyre for perioden 2015 – 2019
konstitueres.
Saksopplysninger:
Kommunelovens § 41 hjemler at de som har et kommunalt tillitsverv har krav på skyss-, kost- og
overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, etter nærmere regler fastsatt av
kommunestyret. Tap av inntekt og påførte utgifter erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av
kommunestyret. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap. I tillegg sier
kommunelovens § 42 at de som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring for sitt arbeid
etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret.
Trøgstad kommune har utarbeidet et eget reglement for godtgjøring til folkevalgte. Reglementet skal
revideres i forkant av ny kommunestyreperiode, og fristen for revidering ble ved forrige
kommunestyrebehandling satt til 01.09.15.
Reglementet for godtgjøring til folkevalgte er revidert flere ganger tidligere, og det er ved hver
revidering gjort enkelte endringer og tilføyelser i reglementet. Etter gjennomgang av vedtatt
reglement for godtgjøring til folkevalgte 2011-2015, foreslås det følgende endringer for perioden
2015-2019:
Under pkt. B1 – Godtgjørelse til ordfører foreslås det at ordførerens godtgjørelse i fulldagsverk settes
til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse pr. 01.01 det enkelte år inkl. Stortingets
innarbeidede diettgodtgjørelse. Det tas videre inn en setning om at ordfører skal meldes inn i
gjeldende pensjonsordning. Dette er i tråd med vedtak i kommunestyresak 59/13 om at folkevalgte
med minst ⅓ av full godtgjørelse skal meldes inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen for
ansatte.
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Under pkt. C1 – Legitimert tap av inntekt og pkt. C2 – Ulegitimert tap av inntekt endres satsene som
følger:

C1 – Legitimert tap
C2 – Ulegitimert tap

Pr. time (inntil 4 timer)
Fra
Til
260,300,140,160,-

Pr. møtedag (over 4 timer)
Fra
Til
1.960,2.280,980,1.140,-

Satsene er beregnet ut fra gjennomsnittlig årslønnsvekst for ansatte i KS tariffområde de siste 4
årene (2011-2014). Økningen utgjør ca. 16 %.
Under pkt. D – Kommunalt reiseregulativ er det tatt inn en tilføyelse om at skyssgodtgjøring til
kommunale møter, befaringer ol. utløses når avstand mellom møtelokalet og hjemmet er minst 3
km.
Under pkt. E – Godtgjøring/refusjon av utgifter til stedfortreder og omsorgsarbeid foreslås satsene
økt fra kr 580,- til kr 670,-. Økningen er beregnet på samme måte som for pkt. C1 og C2. Det er i
tillegg satt en aldersgrense på 12 år for refusjon av legitimerte ekstrautgifter til barnepass ved
deltakelse i kommunale møter.
Under pkt. F – Godtgjørelse – kommunikasjonsmedier er det foreslått at ordfører får dekket utgifter
til abonnement på en lokalavis.
Vurdering:
Reglementet for godtgjøring til folkevalgte er revidert flere ganger, og det er denne gangen bare
foreslått enkelte mindre endringer og tilpasninger i reglementet.
Ordførers godtgjøring beregnes med utgangspunkt i godtgjørelsen til stortingsrepresentantene.
Denne godtgjørelsen økte i 2011 med kr 26.730 på bakgrunn av en omlegging av representantenes
diettordning. Det er fra et flertall i Stortingets lønnskommisjon kommentert at denne økningen er en
rent teknisk endring som ikke uten videre gir grunnlag for høyere godtgjørelse for andre grupper som
får fastsatt sin godtgjørelse etter nivået på stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Ut fra dette har
grunnlaget for beregning av ordførers godtgjøring i Trøgstad vært redusert med kr 26.730. Det viser
seg at flere kommuner ikke tar hensyn til denne tekniske omleggingen når ordførerens godtgjørelse
blir fastsatt. Det foreslås derfor at godtgjørelsen til ordfører tar utgangspunkt i den faste
godtgjørelsen til stortingsrepresentantene uten avkorting for den delen av godtgjørelsen som gjelder
diettordningen. En slik endring vil innebære en årlig merutgift på ca. kr 60.000.
Både erstatning for tap av inntekt og godtgjøring til barnepass og stell av syke og eldre er
lønnsrelatert, og satsene foreslås økt i samsvar med gjennomsnittlig årslønnsvekst for ansatte i KS
tariffområde de 4 siste årene (2011-2014).
For å forenkle er det tatt inn en begrensning om at retten til skyssgodtgjøring til kommunale møter,
befaringer ol. først utløses når avstanden mellom møtestedet og hjemmet er minst 3 km. Dette antas
ikke å representere noen stor ulempe for de folkevalgte.
Det er foreslått at det settes en aldersgrense på 12 år for godtgjøring av legitimerte ekstrautgifter til
barnepass ved deltakelse i kommunale møter. Denne aldersgrensen er i tråd med arbeidsmiljølovens
regler, som hjemler at de som har omsorg for barn har rett til permisjon til og med det kalenderåret
barnet fyller 12 år.
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Det er tatt inn i reglementet at ordfører får dekket utgifter til abonnement på en lokalavis, da dette
er å anse som en nødvendig utgift knyttet til utførelse av ordførervervet.

Vedlegg:
Forslag til reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 - 2019

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Inger-Lise Kåen Haugen

FE - 033

15/878

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

16.06.2015

Referatsaker
Saksnr
60/15

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.

Saker:
01/15 - Årsregnskap og Årsrapport for 2014 - skatteoppkreveren i Trøgstad
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