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Til dagsorden
Anne-Marie Lintho har meldt seg inhabil i sak 42/15 og sak 43/15. Anne Mina Skamo trer inn i hennes
sted.
Hanne Therese Myhrer har meldt seg inhabil i sak 58/15.
Følgende dokumenter er omdelt i møtet:
Til sak 40/15 Regnskapsmessig avvik 2014.
Til sak 45/15 Avtale om realisering av 24 boliger for heldøgns omsorg – OtiumPLUSS Trøgstad.
Avtale om realisering av formålsbygg – otiumPLUSS Trøgstad.
Vurdering prosjekt bolig for personer med nedsatt funksjonsevne.
Til sak 59/15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte – møtegodtjøring.
Til sak 60/15 Årsmelding og regnskap – Skatteoppkreveren i Trøgstad lagt ut på politiker iPadene.
Interpellasjoner:
Interpellasjon 1 fra Frp – Økt behov for rehabiliteringsplasser.
Interpellasjon 2 fra Frp – Innkreving av kommunale avgifter.
Interpellasjon 3 fra Frp – Sykehjemsplasser.

39/15 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Protokoll fra møtet 05.05.15 godkjennes.

40/15 : ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014
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
Eldrerådets behandling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.

Eldrerådets innstilling 08.06.2015:
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
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Sigmund Snøløs (leder)
Ivar Aanes
Grethe Lindahl
Grethe Mellegaard
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.06.2015:
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
Ungdomsrådets behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:Mattis Minge Marie OlesenEmma KølnerVegard FinnesNora FrøshaugSyver
Minge

Ungdomsrådets innstilling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling om Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2014 godkjennes
enstemmig med følgende merknad til årsmelding:Ungdomsrådet ser med bekymring på at Trøgstads
barn og ungdommer ligger jevnt under snittet på nasjonale prøver.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 09.06.2015:
Rådmannens innstilling vedtas enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 09.06.2015:
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
Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
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

Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.06.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet følgende forslag til endring av rådmannens innstilling pkt. c) og
nytt pkt. d):
c) Kr. 1 326 494,12 avsettes til reservefondet, om nødvendig for bruk til inndekking av sviktende
inntekter fra skatt og inntektsutjevning i 2015.
d) Kr. 600 000 bevilges til teknisk drift for ferdigsdtillelse av fjellarbeider trøgstad fort og
dampskipsbrygge på Sandstangen.
Det ble stemt samlet over Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2a) og Grønliens forslag.
Dette ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.06.2015:
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 1.326.494,12 avsettes til reservefondet, om nødvendig for bruk til inndekking av
sviktende inntekter fra skatt og inntektsutjevning i 2015
d. Kr. 600 000 bevilges til teknisk drift for ferdigstillelse av fjellarbeider Trøgstad fort og
dampskipsbrygge på Sandstangen.
Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Sissel Kreppen (Frp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Christian Granli (H)
Anne Teig (økonomisjef)
Formannskapet stemte over Teknikk og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
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. 600.000,- bevilges til teknisk drift for ferdigstillelse av fjellarbeider Trøgstad fort
og dampskipsbrygge på Sandstangen.
d. Kr 1.326.494,12 avsettes til reservefondet, om nødvendig for bruk til inndekking av

sviktende inntekter fra skatt og inntektsutjevning i 2015.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Christian Granli (H)
Granli (H) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
Administrasjonen går igjennom sine innkjøpsrutiner.
Kommunestyret stemte over forslaget. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Sp).
Kommunestyret tok så innstillingen slik den foreligge opp til til avstemming.
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (Sp).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
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. 600.000,- bevilges til teknisk drift for ferdigstillelse av fjellarbeider Trøgstad
fort og dampskipsbrygge på Sandstangen.
d. Kr 1.326.494,12 avsettes til reservefondet, om nødvendig for bruk til inndekking
av sviktende inntekter fra skatt og inntektsutjevning i 2015.
3.

Administrasjonen går igjennom sine innkjøpsrutiner.

41/15 : TERTIALRAPPORT 1 - 2015
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.

Eldrerådets behandling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.

Eldrerådets innstilling 08.06.2015:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Ivar Aanes
Grethe Lindahl
Grethe Mellegaard
Sigmund Snøløs (leder)

Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.06.2015:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.

Ungdomsrådets behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:Mattis Minge Marie OlesenVegard FinnesNora FrøshaugPetter TasigtilSyver
Minge

Ungdomsrådets innstilling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling er enstemmig godkjent.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 09.06.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 09.06.2015:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.06.2015:
Ordet i saken:
Wenche Aaser Torp (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Dag Arne Lier (Teknikk- og næringssjef)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.06.2015:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.

Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Trude Svenneby (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Trude Svenneby (Sp) fremmet et tilleggsforslag til Teknikk og naturutvalgets innstilling om at
administrasjonen legger frem en forenklet økonomirapport til kommunestyremøtet i september
2015.
Formannskapets stemte over forslaget. Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapet stemte så over innstillingen slik den foreligger.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.
Rådmannen bes om å legge frem en forenklet økonomirapport til kommunestyremøtet i september
2015.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.
Rådmannen bes om å legge frem en forenklet økonomirapport til kommunestyremøtet i september
2015.
42/15 : KLAGE PÅ UTMÅLING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL MENIGHETSBARNEHAGEN FOR
ÅRENE 2008, 2009 OG 2010
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.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Olav Mansaas Bleie (Sp)

Rådmannens innstilling tilstres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.

Formannskapets behandling 11.06.2015:
Anne Marie Lintho meldte seg inhabil og forlot møtet. Roar Skansen tok hennes plass.
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet stemte over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
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.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Anne Marie Lintho (Ap) meldte seg inhabil og trådte ut av møtet. Anne Mina Skamo (Ap) tok hennes
plass.
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
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.

43/15 : HØRING - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER
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.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende ordet:
Hanne Therese Myhrer (Frp)

Olav Mansaas Bleie (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Anne Marie Lintho (Ap) meldte seg inhabil og trådte ut av møtet. Anne Mina Skamo (Ap) tok hennes
plass.
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
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.

44/15 : SYKEHJEMSKAPASITET I TRØGSTAD
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.

Eldrerådets behandling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Protokolltilførsel fra rådet:
Gjøre om stue på korttidsavd. til pasientrom.

Eldrerådets innstilling 08.06.2015:
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

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Hilde Sørby Haakaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende forslag:
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 samt bruk av dobbeltrom skal søkes redusert.
3. Forslag til tiltak med vurdering av økonomiske konsekvenser og en tidsplan for
gjennomføring, legges fram for kommunestyret i september.
Livsløpsutvalget stemte over forslaget fra Senterpartiet. Forslaget ble enstemmig vedtatt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
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 samt bruk av dobbeltrom skal søkes
redusert.
3. Forslag til tiltak med vurdering av økonomiske konsekvenser og en tidsplan for
gjennomføring, legges fram for kommunestyret i september.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Christian Granli (H)
Granli (H) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
Administrasjonen foretar en utredning av om utbyggingsplanen fra 2008 kan brukes i dag. Lager en
framtidsplan for de politiske vedtak som må gjøres for å kunne bygge på Trøgstadheimen, dette
legges fram for Kommunestyret fjerde kvartal 2015.
Kommunestyret stemte over Granlis forslag. Forslaget ble falt mot 4 stemmer (1H, 1Krf, 1
Uavh.,1Frp).
Kommunestyret tok så Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
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 samt bruk av dobbeltrom skal søkes
redusert.
3. Forslag til tiltak med vurdering av økonomiske konsekvenser og en tidsplan for
gjennomføring, legges fram for kommunestyret i september.

45/15 : OMSORGSBOLIGER, DAGSENTER OG BASE FOR HJEMMETJENESTER - ENDELIG AVTALE MED
KONSEPTPLUSS AS
Rådmannens innstilling:
Vedlagte avtaler mellom Trøgstad kommune og KonseptPluss AS godkjennes og prosjektene
gjennomføres.

Eldrerådets behandling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Protokolltilførsel fra Kirsten Skjelle Halvorsen: Protesterer mot bygging av boliger for en blanding av
mennesker med ulike bistandsbehov.

Eldrerådets innstilling 08.06.2015:
Vedlagte avtaler mellom Trøgstad kommune og KonseptPluss AS godkjennes og prosjektene
gjennomføres.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Grethe Lindahl
Ivar Aanes
Grethe Mellegaard
Sigmund Snøløs (leder)
Leder av rådet Sigmund Snøløs fremmet et forslag om utsettelse av saken til avgjørelse i Kofa
foreligger.
Rådet stemte over forslaget. Forslaget ble avvist med 3 stemmer.
Rådet stemte så over rådmannens innstilling. Innstillingen tiltres med 3 stemmer.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.06.2015:
Vedlagte avtaler mellom Trøgstad kommune og KonseptPluss AS godkjennes og prosjektene
gjennomføres.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 09.06.2015:
Hovedverneombudet følte at det var betryggende i forhold til den dokumentasjonen som er blitt lagt
frem og at administrasjonen har satt seg godt inn i saken.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 09.06.2015:
Vedlagte avtaler mellom Trøgstad kommune og KonseptPluss AS godkjennes og prosjektene
gjennomføres.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Marianne Larsen
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Kari Nilsen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
Vedlagte avtaler mellom Trøgstad kommune og KonseptPluss AS godkjennes og prosjektene
gjennomføres.

Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Sissel Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Trude Svenneby (Sp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Christian Granli (H) fremmet følgende forslag:
Utsette saken til etter KOFA har kommet med sin uttalelse.
Formannskapet stemte over Granlis forslag.
Forslaget ble avvist mot en stemme (H).
Formannsskapet stemte over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble tiltrådt med 6 stemmer mot 1 stemme (H).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
Vedlagte avtaler mellom Trøgstad kommune og KonseptPluss AS godkjennes og prosjektene
gjennomføres.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Ordfører fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av KOFAs behandling av klage i saken. Nødvendig prosjekteringsarbeid for å
sikre optimal framdrift i prosjektet fortsetter. Administrasjonen søker Husbanken om utsettelse
utover tremåneders fristen.
Granli (H) fremmet følgende forslag.
Saken utsettes til etter at KOFA har kommet med uttalelse, administrasjonen søker Husbanken om å
utsette tremåneders fristen.
Kommunestyret stemte første over Granlis forslag.
Forslaget falt mot 5 stemmer (2 Uavh., 1Krf, 1 Sp, 1 H).
Kommunestyret stemte så over ordførers forslag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Saken utsettes i påvente av KOFAs behandling av klage i saken. Nødvendig prosjekteringsarbeid for å
sikre optimal framdrift i prosjektet fortsetter. Administrasjonen søker Husbanken om utsettelse
utover tremåneders fristen.

46/15 : ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE ANDREGANGSBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Forslaget til endring av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad kommune vedtas i
samsvar med høringsforslaget.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.06.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.06.2015:
Forslaget til endring av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad kommune vedtas i
samsvar med høringsforslaget.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Forslaget til endring av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trøgstad kommune vedtas i
samsvar med høringsforslaget.

47/15 : SØKNAD OM SALGSBEVILLING - BÅSTAD LANDHANDLERI
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
for bevillingen.
3. Bevillingsperioden fastsettes fra 17.06.2015 – 30.06.2016

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
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
for bevillingen.
3. Bevillingsperioden fastsettes fra 17.06.2015 – 30.06.2016

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
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
for bevillingen.
3. Bevillingsperioden fastsettes fra 17.06.2015 – 30.06.2016

48/15 : AVTALE OM KART- OG GEODATASAMARBEID MELLOM ASKIM KOMMUNE OG TRØGSTAD
KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune inngår avtale om kart- og geodatasamarbeid med Askim kommune i samsvar
med vedlagt avtale.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.06.2015:
Ordet i saken:
Roar Skansen (Ap)
Dag Arne Lier (Teknikk- og næringssjef)

Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.06.2015:
Trøgstad kommune inngår avtale om kart- og geodatasamarbeid med Askim kommune i samsvar
med vedlagt avtale.

Formannskapets behandling 11.06.2015:
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemning.
Innstillingen ble enstemmig tiltråd (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
Trøgstad kommune inngår avtale om kart- og geodatasamarbeid med Askim kommune i samsvar
med vedlagt avtale.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Trøgstad kommune inngår avtale om kart- og geodatasamarbeid med Askim kommune i samsvar
med vedlagt avtale.

49/15 : REGULERINGSPLAN FOR TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSANLEGG, SKJØNHAUG
SKOLE OG BARNEHAGE - SLUTTBEHANDLING
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.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.06.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Hans Gunnar Raknerud (Saksbehandler)
Dag Arne Lier (Teknikk- og næringssjef)
Sveinung Sloreby (uavhengig)
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter - Ole Kirkeby (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
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.

50/15 : GJENNOMFØRINGSBESLUTNING - SKJØNHAUG SKOLENE - KULTUR OG IDRETTBESLUTNINGSPUNKT 3 - VALG AV ENTREPRENØR
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.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2015:
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.06.2015:
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.

Ungdomsrådets behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:Mattis Minge Marie OlesenVegard FinnesEmma KølnerNora FrøshaugSyver
MingeMathias Johannesen

Ungdomsrådets innstilling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling er enstemmig godkjent.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 09.06.2015:
Ved positivt vedtak i kommunestyret vil prosjektgruppen videreføres med involvering av tillitsvalgte
og hovedverneombud.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende ordet:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Livsløpsutvalget stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble tiltrådt mot 1 stemme (1 Frp)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.06.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp).
Tormod Karlsen (Krf.).
Dag Arne Lier (Teknikk og næringssjef).
Sveinung Sloreby (Uavhengig).

Roar Skansen (Ap).
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.

Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Trude Svenneby (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Formannskapet tok utvalgenes samstemte innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble tiltrådt med 5 stemmer mot 2 stemmer (H og Frp).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
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.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Roar Skansen (Ap)
Myhrer (Frp) fremmet følgende forslag:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Asbjørn Brandsrud AS på Entreprise 2 for gjennomføring

av byggearbeider og rehabilitering av Trøgstad ungdomsskole med nytt vrimle-areal.
2. Bygging av ny barnehage i Båstad - fortsetter etter vedtatt fremdrifts plan.
3. Vedtakene i saken oversendes kommunens faste byggekomité for videre oppfølging.
Kommunestyret stemte over Myhrer sitt forslag:
Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp).
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (3 Frp, 1 Sp, 1 H).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
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.

51/15 : MULIG OPPVARMING AV KOMMUNALE BYGG MED FJERNVARME PÅ SKJØNHAUG
Rådmannens innstilling:
Administrasjonen utreder muligheten for fjernvarme på Skjønhaug slik at endelig saksframstilling kan
behandles i kommunestyret i november 2015.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.06.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Dag Arne Lier (Teknikk- og næringssjef)
Tormod Karlsen (Krf.)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.06.2015:
Administrasjonen utreder muligheten for fjernvarme på Skjønhaug slik at endelig saksframstilling kan
behandles i kommunestyret i november 2015.

Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
Administrasjonen utreder muligheten for fjernvarme på Skjønhaug slik at endelig saksframstilling kan
behandles i kommunestyret i november 2015.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Følgenden hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Administrasjonen utreder muligheten for fjernvarme på Skjønhaug slik at endelig saksframstilling kan
behandles i kommunestyret i november 2015.

52/15 : AKTIVITETSPLAN 2015-2018
Rådmannens innstilling:
Informasjon om ny aktivitetsplan for perioden 2015-2018, som vist i vedlegg, tas til orientering.

Ungdomsrådets behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:Mattis Minge Marie OlesenVegard FinnesSyver Minge

Ungdomsrådets innstilling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling er enstemmig godkjent.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
Informasjon om ny aktivitetsplan for perioden 2015-2018, som vist i vedlegg, tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Hilde S. Haakaas (Sp)
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstillingen opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.)

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Informasjon om ny aktivitetsplan for perioden 2015-2018, som vist i vedlegg, tas til orientering.

53/15 : FREMTIDIG ORGANISERING AV BARNEVERNET I INDRE ØSTFOLD
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.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 09.06.2015:
Rådmannens innstilling vedtas enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens inntilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.
Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Formannskapet tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innsitllingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
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.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok innstillingen fra Formannskapet opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
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 gjennomførtinnen 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.

54/15 : INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS - ENDRET SELSKAPSAVTALE
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 28.04.15 for Indre Østfold Utvikling IKS.

Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 28.04.15 for Indre Østfold Utvikling IKS.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Trøgstad kommune vedtar selskapsavtale av 28.04.15 for Indre Østfold Utvikling IKS.

55/15 : NY BEHANDLING: FELLES BRANNVESEN I INDRE ØSTFOLD - INDRE ØSTFOLD BRANN OG
REDNING IKS
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.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 09.06.2015:
Rådmannens innstilling vedtas enstemmig.
Delta påpekte at det var positivt med to representanter fra ansatte.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.06.2015:
Ordet i saken:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Hans Gunnar Raknerud (Saksbehandler)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.06.2015:
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 56/14 – Forslag til modell felles brannvesen i Indre Østfold, behandlet i

kommunestyret 23.09.2014, erstattes i sin helhet av vedtak fattet i denne saken.

Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Ole André Myhrvold (ordfører) fremmet forslag om følgende to representanter som faste
medlemmer for Indre Østfold Brann og redning IKS: Ordfører Ole André Myhrvold og Tor Melvold
(Ap).
Som varamedlemmer ble varaordfører Christian Granli og Gangnes (Ap) foreslått.
Formannskapet stemte over Myhrvolds forslag. Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
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 Ole André Myhrvold og Tor Melvold som faste medlemmer i
representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som varamedlemmer velges
Christian Granli og Venke Gangnes.
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.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok innstillingen fra Formannskapet opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
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 Ole André Myhrvold og Tor Melvold som faste medlemmer i
representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS.
Som varamedlemmer velges Christian Granli og Venke Gangnes.
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.

56/15 : KOMMUNEREFORMEN - FORELØPIG RETNINGSVALG
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.

Eldrerådets behandling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Protokolltilførsel fra rådet:
Hva skjer med eldrerådet?
Fare for økt byråkrati.
Styrkede fagmiljøer.
Bedret effektivitet/tidsbruk, forutsatt mindre byråkrati.

Eldrerådets innstilling 08.06.2015:
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.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Sigmund Snøløs (leder)
Ivar Aanes
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Grethe Lindahl
Grethe Mellegaard
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.06.2015:
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.

Ungdomsrådets behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:Mattis Minge Marie OlesenVegard FinnesNora FrøshaugSyver MingePetter
TasigtilKjell Herman Solberg
Ungdomsrådet vil ikke godkjenne rådmannens innstilling, med følgende bakgrunn; Spørsmål og
vedtak vedrørende en kommunesammenslåing bør behandles av neste kommunestyregruppe, etter
valget i høsten 2015, da det er den kommunestyregruppen som skal arbeide med alle prosessene
rundt en sammenslåing.Ungdomsrådet går enstemmig inn for følgende nye innstilling:Behandling av

saken utsettes til første kommunestyremøte etter valget 2015.

Ungdomsrådets innstilling 08.06.2015:
Ungdomsrådet godkjenner ikke rådmannens innstilling, med følgende bakgrunn; Spørsmål og vedtak
vedrørende en kommunesammenslåing bør behandles av neste kommunestyregruppe, etter valget i
høsten 2015, da det er den kommunestyregruppen som skal arbeide med alle prosessene rundt en
sammenslåing.Ungdomsrådet går enstemmig inn for følgende nye innstilling:Behandling av saken
utsettes til første kommunestyremøte etter valget 2015.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 09.06.2015:
Det er utarbeidet et informasjonsskriv som sendes ut til virksomhetsledere og tillitsvalgte for
distribusjon til ansatte.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.

Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Sissel Kreppen (Frp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Trude Svenneby (Sp) fremmet følgende forslag:
1) Kommunestyret tar utredningen om ulike scenarioer for Indre Østfolds kommunestruktur til
orientering.
2) Kommunestyret legger til grunn at Trøgstad kommune klarer seg godt som egen kommune gitt
dagens rammevilkår.
3) Et videre utrednings- og forhandlingsmandat må eventuelt gis av et nytt kommunestyre. Et slikt

utrednings- og forhandlingsmandat må ikke gå på bekostning av kommunens primæroppgaver.
4) Eventuelle ønsker fra nabokommuner om videre utredninger vil Trøgstad kommune ta stilling til i
hvert enkelt tilfelle, og slike vurderinger bør gjøres av nytt kommunestyre.
5) Et eventuelt vedtak om sammenslåing kan ikke fattes uten rådgivende folkeavstemning i forkant.
6) Kommunestyret ber ordfører og styringsgruppa holde seg løpende orientert om den utvikling som
skjer og vurdere å orientere kommunestyret ved radikale endringer i situasjonen.
7) Trøgstad kommune støtter de prosesser som pågår mellom Østfold og Akershus fylkeskommuner
med tanke på sammenslåing av de to fylkene.
Formannskapet tok Trude Svennebys forslag opp til avstemming. Forslaget ble tiltråd med 4 stemmer
mot 3 stemmer ( 2Ap og 1 H).
Formannskapet stemte så over innstillingen slik den foreligger.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
1) Kommunestyret tar utredningen om ulike scenarioer for Indre Østfolds kommunestruktur til
orientering.
2) Kommunestyret legger til grunn at Trøgstad kommune klarer seg godt som egen kommune gitt
dagens rammevilkår.
3) Et videre utrednings- og forhandlingsmandat må eventuelt gis av et nytt kommunestyre. Et slikt
utrednings- og forhandlingsmandat må ikke gå på bekostning av kommunens primæroppgaver.
4) Eventuelle ønsker fra nabokommuner om videre utredninger vil Trøgstad kommune ta stilling til i
hvert enkelt tilfelle, og slike vurderinger bør gjøres av nytt kommunestyre.
5) Et eventuelt vedtak om sammenslåing kan ikke fattes uten rådgivende folkeavstemning i forkant.
6) Kommunestyret ber ordfører og styringsgruppa holde seg løpende orientert om den utvikling som
skjer og vurdere å orientere kommunestyret ved radikale endringer i situasjonen.
7) Trøgstad kommune støtter de prosesser som pågår mellom Østfold og Akershus fylkeskommuner
med tanke på sammenslåing av de to fylkene.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Christian Granli (H)
Trude Svenneby (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tormod Karlsen (Krf)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Tor Melvold (Ap) fremmet følgende 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 kan bli for stor og kommunens
konkurransekraft anses å kunne bli for svak.
2. Trøgstad kommune vil derfor utrede og drøfte grunnlaget for en eventuell

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.

Kommunestyret stemte over Melvold sitt forslag.
Forslaget falt mot 10 stemmmer (6 Ap, 2 Uavh.,1 Krf, 1 H).
Kommunestyret tok så punkt 7 i Formannskapets innstilling opp til avstemming.
"Trøgstad kommune støtter de prosesser som pågår mellom Østfold og Akershus fylkeskommuner
med tanke på sammenslåing av de to fylkene."
Forslaget om å stryke punktet falt mot 3 stemmer (Frp).
Kommunestyret tok så Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble vedtatt mot 9 stemmer ( 5 Ap, 2 Uavh., 1 H, 1 Krf).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
1) Kommunestyret tar utredningen om ulike scenarioer for Indre Østfolds kommunestruktur til
orientering.
2) Kommunestyret legger til grunn at Trøgstad kommune klarer seg godt som egen kommune gitt
dagens rammevilkår.
3) Et videre utrednings- og forhandlingsmandat må eventuelt gis av et nytt kommunestyre. Et slikt
utrednings- og forhandlingsmandat må ikke gå på bekostning av kommunens primæroppgaver.
4) Eventuelle ønsker fra nabokommuner om videre utredninger vil Trøgstad kommune ta stilling til i
hvert enkelt tilfelle, og slike vurderinger bør gjøres av nytt kommunestyre.
5) Et eventuelt vedtak om sammenslåing kan ikke fattes uten rådgivende folkeavstemning i forkant.
6) Kommunestyret ber ordfører og styringsgruppa holde seg løpende orientert om den utvikling som
skjer og vurdere å orientere kommunestyret ved radikale endringer i situasjonen.
7) Trøgstad kommune støtter de prosesser som pågår mellom Østfold og Akershus fylkeskommuner
med tanke på sammenslåing av de to fylkene.

57/15 : EKSTRA BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016
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.

Eldrerådets behandling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
Protokolltilførsel fra rådet:
Trøgstad må gjerne ta i mot flykninger dersom det følger penger med.

Eldrerådets innstilling 08.06.2015:
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.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Grethe Lindahl
Sigmund Snøløs (leder)
Ivar Aanes
Grethe Mellegaard
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.06.2015:
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.

Ungdomsrådets behandling 08.06.2015:
Følgende hadde ordet:Mattis Minge Marie OlesenVegard FinnesNora FrøshaugSyver MingeEmma
KølnerBehandling:Ungdomsrådet vil ikke godkjenne rådmannens innstilling, med følgende
bakgrunn;Ungdomsrådet mener kommunen snarest mulig må vurdere mulighetene for bosetning av
flere flyktninger enn bosettingsvedtaket for 2015-2017, jfr. kommunestyresak 85/14
tilsier.Ungdomsrådet tolker det dithen at de ved å godkjenne innstillingen slik den er nå forkaster
anmodningen fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet (brev av 23.4.2015) hvor
kommunen anmodes om totalt å bosette 31 flyktninger i løpet av 2015 og 2016. Ungdomsrådet vil gå
enstemmig inn for følgende nye innstilling:Det bør utarbeides forslag til et nytt bosettingsvedtak for
2015-2017, med utgangspunkt i anmodningen fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet
(brev av 23.4.2015) om å ta imot 31 flyktninger i løpet av 2015 og 2016.

Ungdomsrådets innstilling 08.06.2015:
Rådmannens innstilling godkjennes ikke, med følgende bakgrunn;Ungdomsrådet mener kommunen

snarest mulig må vurdere mulighetene for bosetning av flere flyktninger enn bosettingsvedtaket for
2015-2017, jfr. kommunestyresak 85/14 tilsier.Ungdomsrådet tolker det dithen at de ved å
godkjenne innstillingen slik den er nå forkaster anmodningen fra Barne-, Likestillings- og
Inkluderingsdepartementet (brev av 23.4.2015) hvor kommunen anmodes om totalt å bosette 31
flyktninger i løpet av 2015 og 2016. Ungdomsrådet går enstemmig inn for følgende nye innstilling:Det
bør utarbeides forslag til et nytt bosettingsvedtak for 2015-2017, med utgangspunkt i anmodningen
fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet (brev av 23.4.2015) om å ta imot 31
flyktninger i løpet av 2015 og 2016.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Kari Nilsen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
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.

Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Sissel Kreppen (Frp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører) fremmet følgende forslag:
1. Trøgstad kommune er positive til å vurdere bosetting av flyktninger i forbindelse med budsjett
2016, under forutsetning av at alle driftsmessige kostnader ved bosettingene finansieres fullt ut fra
statlig hold.
2. Med bakgrunn i statlige anmodninger om snarlig bosetting av flyktninger gis rådmannen fullmakt
til å utrede mulige boligløsninger knyttet til anmodningen fra KS.
Formannskapet stemte over Myhrvolds forslag. Forslaget ble enstemming tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
1. Trøgstad kommune er positive til å vurdere bosetting av flyktninger i forbindelse med budsjett
2016, under forutsetning av at alle driftsmessige kostnader ved bosettingene finansieres fullt ut fra
statlig hold.
2. Med bakgrunn i statlige anmodninger om snarlig bosetting av flyktninger gis rådmannen fullmakt

til å utrede mulige boligløsninger knyttet til anmodningen fra KS.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
1. Trøgstad kommune er positive til å vurdere bosetting av flyktninger i forbindelse med budsjett
2016, under forutsetning av at alle driftsmessige kostnader ved bosettingene finansieres fullt ut fra
statlig hold.
2. Med bakgrunn i statlige anmodninger om snarlig bosetting av flyktninger gis rådmannen fullmakt
til å utrede mulige boligløsninger knyttet til anmodningen fra KS.

58/15 : AVVIKLING AV BOFELLESSKAP ÅSSIDEN 2
Rådmannens innstilling:
1. Åssiden bofellesskap for enslige mindreårige flykninger avvikes.
2. Nedbemanning og avvikling delegeres rådmann, samt hvordan Trøgstad kommune skal
ivareta sitt ansvar for ungdommene frem til de er 20 år.

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

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

Formannskapets behandling 30.04.2015:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling:
1. Åssiden bofellesskap videreføres etter samme modell som i dag.
2. Administrasjonen bes finne fremtidig finansiering innfor forslag til budsjett for 2016 og i forslag til
års- og handlingsplan for 2016-19.
3. Trøgstad kommune vil opprettholde sitt krav til sentrale myndigheter for en bedre
refusjonsordning. Formannsskapet stemte over forslaget.
Forslaget tiltres enstemmig (7 st.).
Formannskapet tok deretter Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig avvist (7 st.).
Formannskapets innstilling 30.04.2015:
1. Åssiden bofellesskap videreføres etter samme modell som i dag.
2. Administrasjonen bes finne fremtidig finansiering innfor forslag til budsjett for 2016 og i forslag til
års- og handlingsplan for 2016-19.
3. Trøgstad kommune vil opprettholde sitt krav til sentrale myndigheter for en bedre
refusjonsordning.
Kommunestyrets behandling 05.05.2015:
Hanne Therese Myhrer (Frp) meldte seg inhabil og gikk ut av møtet. Jarle Lindahn (Frp) trådte inn i
hennes sted.
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (Sp)
Sissel Kreppen (Frp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Martha Herlseth Holsen (Sp)
Myhrvold fremmet følgende forslag:
1. Saken utsettes med tanke på behandling i møterunden i juni 2015.
2. Rådmannen anmodes om å gi en vurdering på Kommunestyremøtet i juni. Denne må bygge på
eventuelle relevante signaler regjeringen gir i revidert statsbudsjett somm legges fram 12. mai.
Videre hvilke muligheter og konsekvenser rådmannen ser i lys av revidert budsjett og det forslag til
vedtak som foreligger fra Formannskapets møte 30.04.15.

Kommunestyret stemte over Myhrvolds forslag. Forslaget ble vedtatt med 12 st.(8 Sp, 2 H , 1 Uavh. 1
Krf. )

Kommunestyrets vedtak 05.05.2015:
1. Saken utsettes med tanke på behandling i møterunden i juni 2015.
2. Rådmannen anmodes om å gi en vurdering på Kommunestyremøtet i juni. Denne må bygge på
eventuelle relevante signaler regjeringen gir i revidert statsbudsjett somm legges fram 12. mai.
Videre hvilke muligheter og konsekvenser rådmannen ser i lys av revidert budsjett og det forslag til
vedtak som foreligger fra Formannskapets møte 30.04.15.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Hanne Therese Myhrer meldte seg inhabil og trådte ut av møtet.
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Sissel Kreppen (Frp)
Christian Granli (H)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Tor Melvold (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Trude Svenneby (Sp)fremmet følgende forslag:
1. Trøgstad kommune velger, i lys av den ekstraordinære situasjonen og IMDIs nye anmodning til
kommunene om å ta imot flere flyktninger, ikke å legge ned Åssiden bofellesskap, men søke å
drifte bofellesskapet videre med fullt belegg.
2. Tiltaket finansieres med statlige midler og fra flyktningfondet.
3. Rådmannen bes søke innarbeidet videre drift i ordnært årsbudsjett 2016 og i økonomi- og
handlingsplan.
Kommunestyret stemte over Svenneby sitt forslag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
1. Trøgstad kommune velger, i lys av den ekstraordinære situasjonen og IMDIs nye anmodning til
kommunene om å ta imot flere flyktninger, ikke å legge ned Åssiden bofellesskap, men søke å
drifte bofellesskapet videre med fullt belegg.
2. Tiltaket finansieres med statlige midler og fra flyktningfondet.
3. Rådmannen bes søke innarbeidet videre drift i ordnært årsbudsjett 2016 og i økonomi- og
handlingsplan.

59/15 : REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE 2015 - 2019
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.
Formannskapets behandling 11.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet ber adminstrasjonen finn en ordlyd til møtet i kommunestyret 16.06.15 vedrørende
godtgjøring til valgte representanter ved møter i interkommunale selskaper eller andre møter
utenfor Trøgstad kommune.
Formannskapet stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 11.06.2015:
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.
Formannskapet ber adminstrasjonen finne en ordlyd til møtet i kommunestyret 16.06.15 vedrørende
godtgjøring til valgte representanter ved møter i interkommunale selskaper eller andre møter
utenfor Trøgstad kommune.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling med administrasjonens vedlagte forslag til ordlyd
opp til avstemming.
Innstillingen slik den foreligger ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
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.
A- Møtegodtgjørelse
A1 Generelt
Møtegodtgjøring ytes med lav sats for deltakelse etter innkalling i organ der man er valgt
eller oppnevnt. I spesielle tilfeller kan møtegodtgjørelse også gis for annen type
engasjement f.eks. politisk oppnevnte medlemmer i brukerråd. Oppdraget skal da på
forhånd være godkjent av ordføreren

60/15 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 16.06.2015:

Årsregnskap og Årsrapport for 2014 - skatteoppkreveren i Trøgstad
Tilleggssak fra Formannskapet om nytt skiareal
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende tilleggsvedtak:
Kommunestyret ber Rådmannen gå i dialog med Trøgstad skiklubb med tanke på å få etablert
kompensasjonsområdet for skistadion mellom Skjønhaug barnehage og bunnen av Bassengbakken.
Kommunestyret ga sin tilslutning til tilleggsvedtaket enstemmig (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Referatsakene tas til orientering.

61/15 : MINDRE ENDRING AV KOMMUNEPLANBESTEMMELSE 12 OM GARASJEBYGG
Rådmannens innstilling:
Kommuneplanbestemmelse 12 endres til «I boligområder tillates oppført garasjer med maksimal
størrelse 50m2 BYA. Det tillates ett garasjebygg per eiendom. Mønehøyde skal ikke overstige 5,5
meter. Størrelse på og utforming av garasjer i boligområder skal avpasses tomtestørrelse,
bygningsvolum og arkitektur på den enkelte tomt og helheten i omgivelsene.»
Endringen trer i kraft fra 01.07.2015 forutsatt at Fylkeskommunen ikke kommer med negative
merknader.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 09.06.2015:
Ordet i saken:
Tiril Røssum (Saksbehandler)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 09.06.2015:
Kommuneplanbestemmelse 12 endres til:
«I boligområder tillates oppført garasjer med maksimal størrelse 50 m2 BYA. Det tillates ett
garasjebygg per eiendom. Mønehøyde skal ikke overstige 5,5 meter. Størrelse på og utforming av
garasjer i boligområder skal avpasses tomtestørrelse, bygningsvolum og arkitektur på den enkelte
tomt og helheten i omgivelsene.»
Endringen trer i kraft fra 01.07.2015 forutsatt at Fylkeskommunen ikke kommer med negative
merknader.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Kommuneplanbestemmelse 12 endres til:
«I boligområder tillates oppført garasjer med maksimal størrelse 50m2 BYA. Det tillates ett
garasjebygg per eiendom. Mønehøyde skal ikke overstige 5,5 meter. Størrelse på og utforming av
garasjer i boligområder skal avpasses tomtestørrelse, bygningsvolum og arkitektur på den enkelte
tomt og helheten i omgivelsene.»
Endringen trer i kraft fra 01.07.2015 forutsatt at Fylkeskommunen ikke kommer med negative
merknader.

62/15 : INTERPELLASJON 1. FRA TRØGSTAD FRP
Ordførerens forslag vedtak:
Kommunestyret ber om at mulighetene ved Indre Østfold Lokalmedisinske kompetansesenter IKS og
fremtidige tjenestetilbud der vurderes jamfør vedtak i k-sak 44/15.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok ordførerens forslag til vedtak opp til avstemming.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.)

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Kommunestyret ber om at mulighetene ved Indre Østfold Lokalmedisinske kompetansesenter IKS og
fremtidige tjenestetilbud der vurderes jamfør vedtak i k-sak 44/15.

63/15 : INTERPELLASJON 2. FRA TRØGSTAD FRP
Ordførerens forslag til vedtak:
Trøgstad kommunestyre ber derfor administrasjonen om å se på muligheten for en jevnere fordeling
av de kommunale avgiftene innenfor dagens fire terminforfall og eventuelt legge fram sak om dette i
forbindelse med årsbudsjett 2016.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok ordførerens forslag til vedtak opp til avstemming.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.)

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Trøgstad kommunestyre ber derfor administrasjonen om å se på muligheten for en jevnere fordeling
av de kommunale avgiftene innenfor dagens fire terminforfall og eventuelt legge fram sak om dette i

forbindelse med årsbudsjett 2016.

64/15 : INTERPELLASJON 3. FRA TRØGSTAD FRP
Ordførerens forslag til vedtak:
Kommunestyret avviser interpellasjonen med henvisning til K-sak 44/15, men ber rådmannen ta med
seg problemstillingen i oppfølging av denne og videre oppfølging av Trøgstad kommunes plan for
Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester – fremtidige behov jamfør k-sak 43/14.
Kommunestyret understreker at kommunen vil tilby et allsidig bo- og omsorgstilbud som er tilpasset
den enkeltes behov når de trenger det, med sykehjemsplasser, bofellesskap, omsorgsboliger og
muligheter til å bo hjemme.

Kommunestyrets behandling 16.06.2015:
Kommunestyret tok ordførerens forslag til vedtak opp til avstemming.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.)

Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
Kommunestyret avviser interpellasjonen med henvisning til K-sak 44/15, men ber rådmannen ta med
seg problemstillingen i oppfølging av denne og videre oppfølging av Trøgstad kommunes plan for
Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester – fremtidige behov jamfør k-sak 43/14.
Kommunestyret understreker at kommunen vil tilby et allsidig bo- og omsorgstilbud som er tilpasset
den enkeltes behov når de trenger det, med sykehjemsplasser, bofellesskap, omsorgsboliger og
muligheter til å bo hjemme.

