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Sykehjemskapasitet videre oppfølging
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Omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenester - Endelig avtale med
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Til dagsorden
Oddbjørn Bolstad, varamedlem deltok i sak 75/15,76/15 og 77/15
Sak 78/15 Omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenester – Endelig avtale med
KonseptPluss AS ble trukket fra sakskartet da premisser for saken hadde endret seg.
Sak 75/15 Kåring av Trøgstads mest attraktive friluftsområde ble behandlet som siste sak i møtet.
Protokollen fra møtet 8.9.2015 ble referert og godkjent.

65/15 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
Protokoll fra møtet 16.06.15 godkjennes.

66/15 : ØKONOMISK STATUS PR. 31.07.15
Rådmannens innstilling:
Økonomirapporten pr. 31.07.15 tas til etterretning.

Formannskapets behandling 03.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Sissel Kreppen (Frp)
Betty S. Hvalsengen (kommunalsjef)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Granli (H) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
Inntekt av eiendomsskatt skal gå til investeringer og vedlikehold.
Formannskapet tok forslaget opp til avstemming.
Forslaget falt mot 2 st. (1 Frp og 1 H).
Formannskapet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 03.09.2015:
Økonomirapporten pr. 31.07.15 tas til etterretning.

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Granli (H) fremmet følgende forslag:

Inntekt av eiendomsskatt skal gå til investeringer og vedlikehold.
Kommunestyret stemte over forslaget.
Forslaget ble avvist mot en stemme (H).
Kommunestyret tok så formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
Økonomirapporten pr. 31.07.15 tas til etterretning.

67/15 : DRIFTSASSISTANSEN ØSTFOLD - NY SELSKAPSAVTALE
Rådmannens innstilling:
Ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) godkjennes.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 01.09.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (5 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 01.09.2015:
Ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) godkjennes.

Formannskapets behandling 03.09.2015:
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 03.09.2015:
Ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) godkjennes.

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
Ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) godkjennes.

68/15 : KULTURMIDDELFORDELING 2015
Rådmannens innstilling:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2015:
Kr. 490.000,til idrett og skyttervesen
Kr. 122.000,til sang og musikk
Kr.
53.000,til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid
2. Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd,
Trøgstad Musikkråd og kommunens kulturavdelingen.

Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Else Berit Baccouche (stabssjef)

Livsløpsutvalgets innstilling 01.09.2015:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2015:
Kr. 490.000,til idrett og skyttervesen
Kr. 122.000,til sang og musikk
Kr. 53.000,til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid
2. Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd,
Trøgstad Musikkråd og kommunens kulturavdelingen.

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Kommunestyret tok den rettede innstillingen fra Livsløpsutvalget opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2015:
Kr. 450.000,til idrett og skyttervesen
Kr. 137.000,til sang og musikk
Kr. 53.000,til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid
2. Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd,
Trøgstad Musikkråd og kommunens kulturavdelingen.

69/15 : KJØP AV LASTEBIL TIL TEKNISK DRIFT
Rådmannens innstilling:
Det bevilges inntil 500.000,- til innkjøp av lastebil til renseanlegget. Bevilgingen gjøres fra

reservefondet.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 01.09.2015:
Ordet i saken:
Tormod Karlsen (Krf.)
Dag A. Lier (teknisk sjef)
Roar Skansen (Ap)
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (5 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 01.09.2015:
Det bevilges inntil 500.000,- til innkjøp av lastebil til renseanlegget. Bevilgingen gjøres fra
reservefondet.

Formannskapets behandling 03.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 03.09.2015:
Det bevilges inntil 500.000,- til innkjøp av lastebil til renseanlegget. Bevilgingen gjøres fra
reservefondet.

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
Det bevilges inntil 500.000,- til innkjøp av lastebil til renseanlegget. Bevilgingen gjøres fra
reservefondet.

70/15 : REGULERINGSPLAN M/KONSEKVENSUTREDNING FOR HENNINGSMOEN ØST
NÆRINGSOMRÅDE - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Henningsmoen øst
næringsområde datert 27.03.14 med tilhørende reguleringsbestemmelser, revidert 27.07.15.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 01.09.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (5 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 01.09.2015:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Henningsmoen øst
næringsområde datert 23.04.15 med tilhørende reguleringsbestemmelser, revidert 27.07.15.

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Henningsmoen øst
næringsområde datert 27.03.14 med tilhørende reguleringsbestemmelser, revidert 27.07.15.

71/15 : SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - CARLSØI TURISTHOTELL
Rådmannens innstilling:
1. Det gis skjenkebevilling på øl og vin i følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl. 09.00 – kl.02.00
2. Det gis skjenkebevilling på brennevin i følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 02.00
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
4. Skjenking til sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30
5. Som styrer for bevillingen godkjennes Arnhild Arnegaard
6. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Cecilie Teige
7. Skjenkebevillingen for Carlsøi Turisthotell vurderes som en bevilling sammen med Fløterhakan og
Hvilebrakka sett i forhold til omsetningsavgift
8. Bevillingen gjelder for perioden 08.09.15 – 30.06.16
Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 01.09.2015:
1. Det gis skjenkebevilling på øl og vin i følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl. 09.00 – kl.02.00
2. Det gis skjenkebevilling på brennevin i følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 02.00
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
4. Skjenking til sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30
5. Som styrer for bevillingen godkjennes Arnhild Arnegaard
6. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Cecilie Teige
7. Skjenkebevillingen for Carlsøi Turisthotell vurderes som en bevilling sammen med Fløterhakan og
Hvilebrakka sett i forhold til omsetningsavgift
8. Bevillingen gjelder for perioden 08.09.15 – 30.06.16

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Kommunestyret stemte over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
1. Det gis skjenkebevilling på øl og vin i følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl. 09.00 – kl.02.00
2. Det gis skjenkebevilling på brennevin i følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 02.00
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
4. Skjenking til sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30
5. Som styrer for bevillingen godkjennes Arnhild Arnegaard
6. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Cecilie Teige
7. Skjenkebevillingen for Carlsøi Turisthotell vurderes som en bevilling sammen med Fløterhakan og
Hvilebrakka sett i forhold til omsetningsavgift
8. Bevillingen gjelder for perioden 08.09.15 – 30.06.16
72/15 : ETABLERE ACT-TEAM I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune inngår samarbeidsavtale med DPS om etablering av ACT-team i Trøgstad
kommune.

Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Kari Nilsen (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)

Livsløpsutvalgets innstilling 01.09.2015:
Trøgstad kommune inngår samarbeidsavtale med DPS om etablering av ACT-team i Trøgstad
kommune.

Formannskapets behandling 03.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Trude Svenneby (Sp)
Sissel Kreppen (Frp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Formannskapet tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.

Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 03.09.2015:
Trøgstad kommune inngår samarbeidsavtale med DPS om etablering av ACT-team i Trøgstad
kommune.

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
Trøgstad kommune inngår samarbeidsavtale med DPS om etablering av ACT-team i Trøgstad
kommune.

73/15 : HØRING - ENKELTE ENDRINGER I INNDELINGSLOVEN OG KOMMUNELOVEN
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune mener det vil være urimelig at en kommunesammenslåing, der en eller
flere av de sammenslåtte kommunene er oppført i ROBEK-registeret, skal medføre at den
nye kommunen automatisk registreres i ROBEK. Kommunen deler Kommunal- og
moderniseringsdepartementets oppfatning av at nye kommuner ikke skal innmeldes i
ROBEK og at departementet skal få fullmakt til en skjønnsmessig vurdering av behovet for
statlig kontroll med den nye kommunen.
2. Trøgstad kommune støtter departementets forslag til lovendring når det gjelder
forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing. I spørsmålet om unntak
fra samtykkekravet i kommunereformsammenheng hjemlet i lov, mener kommunen at det
bør innføres et slikt unntak slik at punktene om forkjøpsrett og samtykkekrav ved eierskifte
blir behandlet likt.
3. For øvrig støtter Trøgstad kommune forslagene fra departementet til lovendringer i
inndelingsloven og kommuneloven.

Formannskapets behandling 03.09.2015:
Formannskapet tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 03.09.2015:
1. Trøgstad kommune mener det vil være urimelig at en kommunesammenslåing, der en eller
flere av de sammenslåtte kommunene er oppført i ROBEK-registeret, skal medføre at den
nye kommunen automatisk registreres i ROBEK. Kommunen deler Kommunal- og
moderniseringsdepartementets oppfatning av at nye kommuner ikke skal innmeldes i
ROBEK og at departementet skal få fullmakt til en skjønnsmessig vurdering av behovet for
statlig kontroll med den nye kommunen.

2. Trøgstad kommune støtter departementets forslag til lovendring når det gjelder
forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing. I spørsmålet om unntak
fra samtykkekravet i kommunereformsammenheng hjemlet i lov, mener kommunen at det
bør innføres et slikt unntak slik at punktene om forkjøpsrett og samtykkekrav ved eierskifte
blir behandlet likt.
3. For øvrig støtter Trøgstad kommune forslagene fra departementet til lovendringer i
inndelingsloven og kommuneloven.

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
1. Trøgstad kommune mener det vil være urimelig at en kommunesammenslåing, der en eller
flere av de sammenslåtte kommunene er oppført i ROBEK-registeret, skal medføre at den
nye kommunen automatisk registreres i ROBEK. Kommunen deler Kommunal- og
moderniseringsdepartementets oppfatning av at nye kommuner ikke skal innmeldes i
ROBEK og at departementet skal få fullmakt til en skjønnsmessig vurdering av behovet for
statlig kontroll med den nye kommunen.
2. Trøgstad kommune støtter departementets forslag til lovendring når det gjelder
forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing. I spørsmålet om unntak
fra samtykkekravet i kommunereformsammenheng hjemlet i lov, mener kommunen at det
bør innføres et slikt unntak slik at punktene om forkjøpsrett og samtykkekrav ved eierskifte
blir behandlet likt.
3. For øvrig støtter Trøgstad kommune forslagene fra departementet til lovendringer i
inndelingsloven og kommuneloven.

74/15 : HØRING DEMENSPLAN 2020
Rådmannens innstilling:
Den fremlagte høringen tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Rådmannens innstiling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 01.09.2015:
Den fremlagte høringen tas til etterretning.

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (20 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
Den fremlagte høringen tas til etterretning.

75/15 : KÅRING AV TRØGSTADS MEST ATTRAKTIVE FRILUFTSOMRÅDE
Rådmannens innstilling:
Saken fremmes uten innstilling

Formannskapets behandling 03.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Marit Haakaas (plan og miljørådgiver)
Tor Melvold (Ap)
Sissel Kreppen (Frp)
Christian Granli (H)
Martha Herslet Holsen (Sp)
Trude Svenneby (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Anne Marie Lintho (Ap)

Granli (H) foreslo at formannskapt med utgangspunkt i kriteriene skulle plukke ut 3 friluftsområder
som innbyggerne i Trøgstad så kan stemme over.
Forslaget tiltres enstemmig (7 st.).
Formannskapet valgte enstemmig følgende 3 områder:
1. Området ved Fortet inkludert Gravstjern
2. Sandstangen
3. Viktjernsåsen

Formannskapets innstilling 03.09.2015:
Administrasjonen tilrettelegger for en avstemming slik at innbyggerne i Trøgstad kommune kan kåre
hvilket av de tre utvalgte friluftsområdene som skal kåres til "Trøgstads mest attraktive
friluftsområde".
1. Området ved Fortet inkludert Gravstjern.
2. Sandstangen
3. Viktjernsåsen
Avstemmingen skal være gjennomført innen 1. november 2015

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Marit Haakaas (plan- og miljørådgiver)
Christian Granli (H)
Kommunestyret stemte over formannskapets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
Administrasjonen tilrettelegger for en avstemming slik at innbyggerne i Trøgstad kommune kan kåre
hvilket av de tre utvalgte friluftsområdene som skal kåres til "Trøgstads mest attraktive
friluftsområde".
1. Området ved Fortet inkludert Gravstjern.
2. Sandstangen
3. Viktjernsåsen
Avstemmingen skal være gjennomført innen 1. november 2015

76/15 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Ordfører orienterte om at Skiptvet kommune har sluttet seg til brannsamarbeidet i Indre Østfold.

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
Referatsakene tas til orientering.

77/15 : SYKEHJEMSKAPASITET VIDERE OPPFØLGING
Rådmannens innstilling:
Rådmannen bes om mulig å framforhandle en avtale med Eidsberg kommune om leie av en
sykehjemsavdeling ved Edwin Ruuds sykehjem i Eidsberg med tanke på å redusere vesentlig
overbelegg ved eget sykehjem og redusere leie av plasser andre steder.
Konsekvensene av en slik framforhandlet avtale og en økt satsing på forebyggende tiltak i
hjemmetjenesten søkes belyst i budsjettarbeidet for 2016 med tanke på raskest mulig effektuering
hvis det viser seg å være ønsket løsning.

Eldrerådets behandling 31.08.2015:
Eldrerådet er av den oppfatning at dette er positivt for Trøgstad og et godt tilbud til innbyggerne.
Eldrerådet understreker viktigheten av videre planlegging av sykehjemsutvidelse i Trøgstad.
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Eldrerådets innstilling 31.08.2015:
Rådmannen bes om mulig å framforhandle en avtale med Eidsberg kommune om leie av en
sykehjemsavdeling ved Edwin Ruuds sykehjem i Eidsberg med tanke på å redusere vesentlig
overbelegg ved eget sykehjem og redusere leie av plasser andre steder.
Konsekvensene av en slik framforhandlet avtale og en økt satsing på forebyggende tiltak i
hjemmetjenesten søkes belyst i budsjettarbeidet for 2016 med tanke på raskest mulig effektuering

hvis det viser seg å være ønsket løsning.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 31.08.2015:
Følgende hadde ordet:
Sigmund Snøløs (leder)
Grethe Lindahl
Ivar Aanes
Berit Amundsen Enger (sekretær)
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemming.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 31.08.2015:
Rådmannen bes om mulig å framforhandle en avtale med Eidsberg kommune om leie av en
sykehjemsavdeling ved Edwin Ruuds sykehjem i Eidsberg med tanke på å redusere vesentlig
overbelegg ved eget sykehjem og redusere leie av plasser andre steder.
Konsekvensene av en slik framforhandlet avtale og en økt satsing på forebyggende tiltak i
hjemmetjenesten søkes belyst i budsjettarbeidet for 2016 med tanke på raskest mulig effektuering
hvis det viser seg å være ønsket løsning.
Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Bjørn Ekeberg (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet følgende forslag til ny innstilling:
1. Rådmannen bes legge inn i budsjettet for 2016 prosjektering av utbygging av
Trøgstadheimen.
2. Det nedsettes en gruppe for å utforme anbudsgrunnlag som legges frem sammen med
budsjettet i desember 2015
3. Bofellesskap for 15 personer etableres så raskt som mulig.
Det ble stemt over forslaget og det ble avvist mot 1 stemme (Frp).
Hilde Sørby Haakaas (Sp) fremmet følgende forslag til ny innstilling:
Rådmannen bes om mulig å framforhandle en avtale med Eidsberg kommune om leie av en
sykehjemsavdeling ved Edwin Ruuds sykehjem i Eidsberg med tanke på å redusere vesentlig
overbelegg ved eget sykehjem og redusere leie av plasser andre steder. Avtalen bør søkes begrenset
til tre år med opsjon for ytterligere to.
Konsekvensene av en slik framforhandlet avtale og en økt satsing på forebyggende tiltak i
hjemmetjenesten søkes belyst i budsjettarbeidet for 2016 med tanke på raskest mulig effektuering

hvis det viser seg å være ønsket løsning.
Rådmannen bes igangsette planlegging for bygging av åtte nye plasser ved Trøgstadheimen.
Det ble stemt over forslaget og det ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).

Livsløpsutvalgets innstilling 01.09.2015:
Rådmannen bes om mulig å framforhandle en avtale med Eidsberg kommune om leie av en
sykehjemsavdeling ved Edwin Ruuds sykehjem i Eidsberg med tanke på å redusere vesentlig
overbelegg ved eget sykehjem og redusere leie av plasser andre steder. Avtalen bør søkes begrenset
til tre år med opsjon for ytterligere to.
Konsekvensene av en slik framforhandlet avtale og en økt satsing på forebyggende tiltak i
hjemmetjenesten søkes belyst i budsjettarbeidet for 2016 med tanke på raskest mulig effektuering
hvis det viser seg å være ønsket løsning.
Rådmannen bes igangsette planlegging for bygging av åtte nye plasser ved Trøgstadheimen.

Kommunestyrets behandling 08.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter- Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Tormod Karlsen (Krf)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Myhrer (Frp) fremmet følgende forslag til tilleggspunkter:
1. Rådmannen bes legge inn i budsjettet for 2016 prosjektering av utbygging av Trøgstadheimen.
2. Det nedsettes en gruppe for å utforme anbudsgrunnlag som legges frem sammen med budsjettet i
desember 2015.
3. Bofellesskap for 15 personer etableres så raskt som mulig.
Holsen (Sp) fremmet følgende forslag til endring i Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannen bes igangsette planlegging for bygging av nye plasser ved Trøgstadheimen. Planen legges
frem for Kommunestyret innen utgangen av 2016.
Granli (H) fremmet følgende forslag:
Administrasjonen foretar en utredning om utbyggingsplanene fra 2008 kan brukes i dag og lager en
framdriftsplan over de politiske vedtak som må fattes for at Trøgstad kommune kan bygge på
Trøgstadheimen. Dette blir lagt fram ved budsjettbehandlingen i år.
Kommunestyret stemte først punktvis over Myhrers forslag til tilleggspunkt.
1. Rådmannen bes legge inn i budsjettet for 2016 prosjektering av utbygging av Trøgstadheimen.
Forslaget falt mot 4 stemmer (3 Frp og 1 H).
2. Det nedsettes en gruppe for å utforme anbudsgrunnlag som legges frem sammen med budsjettet i
desember 2015.

Forlslaget falt mot 4 stemmer (3 Frp og 1 H).
3. Bofellesskap for 15 personer etableres så raskt som mulig.
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemmer (Krf).
Kommunestyret stemte så over Holsens forslag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyret stemte deretter over Granlis forslag.
Forslaget ble avvist mot 2 stemmer (Krf og H).
Kommunestyret tok så forslaget til innstilling slik den nå foreligger opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 08.09.2015:
Rådmannen bes om mulig å framforhandle en avtale med Eidsberg kommune om leie av en
sykehjemsavdeling ved Edwin Ruuds sykehjem i Eidsberg med tanke på å redusere vesentlig
overbelegg ved eget sykehjem og redusere leie av plasser andre steder. Avtalen bør søkes begrenset
til tre år med opsjon for ytterligere to.
Konsekvensene av en slik framforhandlet avtale og en økt satsing på forebyggende tiltak i
hjemmetjenesten søkes belyst i budsjettarbeidet for 2016 med tanke på raskest mulig effektuering
hvis det viser seg å være ønsket løsning.
Rådmannen bes igangsette planlegging for bygging av nye plasser ved Trøgstadheimen. Planen legges
frem for Kommunestyret innen utgangen av 2016.
Bofellesskap for 15 personer etableres så raskt som mulig.

