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Referatsaker

Til dagsorden:
Trond A. Enger (Ap) meldte seg inhabil i sak 95/15, Roar Skansen (Ap) tok hans plass.
Kommunestyret valgte formannskapet som protokollførere for perioden 2015 – 2019.
Følgende dokumenter ble omdelt i møtet:
Kåring av Trøgstads mest attraktive friluftsområde.
Formannskapets innstilling til høring vedrørende politidistrikt.
Guide for oppsett av mail og endring av passord på politiker IPadene.
Invitasjon til årets julebord.

89/15 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
Protokoll fra møtet 13.10.15 godkjennes.

90/15 : BEHANDLING AV SØKNAD FRA BÅSTAD VEL OM STØTTE TIL ETABLERING AV BARNEPARK I
BÅSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune stiller arealet gbnr. 158/292, med benevningen Friområde F5 i
reguleringsplan for Kirkebyåsen vest, vederlagsfritt til disposisjon for Båstad Vel for etablering
og drift av lekeplass.
2. Båstad Vel har løpende tilsyns-, vedlikehold- og driftsansvar for lekeplassen. Trøgstad
kommune fører tilsyn ved behov og har ansvar for årskontroll/årlig hovedettersyn av
lekeplassen og lekeplassutstyret.
3. Endelig utforming av plassen skal gjøres i samarbeid med Trøgstad kommune.
4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Båstad Vel om drift og vedlikehold av
lekeplassen i tråd med kommunestyrets vedtak

Teknikk- og naturutvalgets behandling 27.10.2015:
Ordet i saken:
Jens Helge Jorud (Sp)
Saxe Frøshaug (Sp)
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 27.10.2015:
1. Trøgstad kommune stiller arealet gbnr. 158/292, med benevningen Friområde F5 i
reguleringsplan for Kirkebyåsen vest, vederlagsfritt til disposisjon for Båstad Vel for etablering
og drift av lekeplass.
2. Båstad Vel har løpende tilsyns-, vedlikehold- og driftsansvar for lekeplassen. Trøgstad
kommune fører tilsyn ved behov og har ansvar for årskontroll/årlig hovedettersyn av
lekeplassen og lekeplassutstyret.
3. Endelig utforming av plassen skal gjøres i samarbeid med Trøgstad kommune.
4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Båstad Vel om drift og vedlikehold av
lekeplassen i tråd med kommunestyrets vedtak

Formannskapets behandling 29.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Formannskapet stemte over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 29.10.2015:
1. Trøgstad kommune stiller arealet gbnr. 158/292, med benevningen Friområde F5 i
reguleringsplan for Kirkebyåsen vest, vederlagsfritt til disposisjon for Båstad Vel for etablering
og drift av lekeplass.
2. Båstad Vel har løpende tilsyns-, vedlikehold- og driftsansvar for lekeplassen. Trøgstad
kommune fører tilsyn ved behov og har ansvar for årskontroll/årlig hovedettersyn av
lekeplassen og lekeplassutstyret.
3. Endelig utforming av plassen skal gjøres i samarbeid med Trøgstad kommune.
4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Båstad Vel om drift og vedlikehold av
lekeplassen i tråd med kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Følgende hadde ordet:
Knut Are Skjønberg (H)
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
1. Trøgstad kommune stiller arealet gbnr. 158/292, med benevningen Friområde F5 i
reguleringsplan for Kirkebyåsen vest, vederlagsfritt til disposisjon for Båstad Vel for etablering
og drift av lekeplass.
2. Båstad Vel har løpende tilsyns-, vedlikehold- og driftsansvar for lekeplassen. Trøgstad
kommune fører tilsyn ved behov og har ansvar for årskontroll/årlig hovedettersyn av
lekeplassen og lekeplassutstyret.
3. Endelig utforming av plassen skal gjøres i samarbeid med Trøgstad kommune.
4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Båstad Vel om drift og vedlikehold av
lekeplassen i tråd med kommunestyrets vedtak.
91/15 : TERTIALRAPPORT 2 - 2015
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 2 – 2015 tas til etterretning.

Eldrerådets behandling 26.10.2015:
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Eldrerådets innstilling 26.10.2015:
Tertialrapport 2 – 2015 tas til etterretning.

Ungdomsrådets behandling 26.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge

Ungdomsrådets innstilling 26.10.2015:
Tertialrapporten 2-2015 tas til etterretning.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 26.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Grethe Mellegaard
Grete Lindahl
Sigmund Snøløs
Ivar Aanes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 26.10.2015:
Tertialrapport 2 – 2015 tas til etterretning.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 27.10.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 27.10.2015:
Tertialrapport 2 – 2015 tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 27.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Jan Roar Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Kari Nilsen (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)

Livsløpsutvalgets innstilling 27.10.2015:
Tertialrapport 2 – 2015 tas til etterretning.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 27.10.2015:
Ordet i saken:
Trond Enger (Ap)
Dag Arne Lier (Virksomhetsleder)
Saxe Frøshaug (Sp)
Marit Kjeve (Sp)
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 27.10.2015:
Tertialrapport 2 – 2015 tas til etterretning.

Formannskapets behandling 29.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Betty S. Hvalsengen (kommunalsjef)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Formannskapet tok utvalgenes innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 29.10.2015:
Tertialrapport 2 – 2015 tas til etterretning.

Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Vegar Finnes (Ap)
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.)

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
Tertialrapport 2 – 2015 tas til etterretning.

92/15 : OMSORGSBOLIGER, DAGSENTER OG BASE FOR HJEMMETJENESTER - AVTALE OG
KONKURRANSEUTSETTING
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune inngår avtale med KonseptPluss om bygging av formålsbygget med
dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger i henhold til vedlagte avtaler.
2. Trøgstad kommune lyser ut ny konkurranse på ytterligere 12 omsorgsboliger som tilbygg til

bygg under oppføring.
3. Videre prosess for prosjektene følges opp av byggekomiteen.
Eldrerådets behandling 26.10.2015:
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig

Eldrerådets innstilling 26.10.2015:
1. Trøgstad kommune inngår avtale med KonseptPluss om bygging av formålsbygget med
dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger i henhold til vedlagte avtaler.
2. Trøgstad kommune lyser ut ny konkurranse på ytterligere 12 omsorgsboliger som tilbygg til
bygg under oppføring.
3. Videre prosess for prosjektene følges opp av byggekomiteen.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 26.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Sigmund Snøløs
Ivar Aanes
Grete Lindahl
Grethe Mellegaard
Rådet stemte punktvis over rådmannens innstilling.
Punkt 1: 2 stemte for, 1 stemte mot og 1 er avholdende
Punkt 2: 4 stemte mot
Punkt 3: Rådmannens innstilling enstemmig tilsluttet
I stedet for rådmannens punkt 2 ble det fremmet nytt følgende forslag:
Trøgstad kommune lyser ut ny konkurranse på ytterligere 12 boliger som nytt bygg i Festningsveien
17 med kommunen som byggherre. Dette forslaget fikk 4 stemmer.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 26.10.2015:
1. Trøgstad kommune inngår avtale med KonseptPluss om bygging av formålsbygget med
dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger i henhold til vedlagte avtaler.
2. Trøgstad kommune lyser ut ny konkurranse på ytterligere 12 boliger som bygg i
Festningsveien 17 med kommunen som byggherre.
3. Videre prosess for prosjektene følges opp av byggekomiteen.
Arbeidsmiljøutvalgets behandling 27.10.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 27.10.2015:
1. Trøgstad kommune inngår avtale med KonseptPluss om bygging av formålsbygget med
dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger i henhold til vedlagte avtaler.
2. Trøgstad kommune lyser ut ny konkurranse på ytterligere 12 omsorgsboliger som tilbygg til

bygg under oppføring.
3. Videre prosess for prosjektene følges opp av byggekomiteen.
Livsløpsutvalgets behandling 27.10.2015:
Rådmannen orienterte innledningsvis rundt en tydeliggjøring i kontrakten knyttet til at kommunen
ikke skal betale moms. En oppdatert avtale vedlegges saken i den videre behandlingen.
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Kari Nilsen (Ap)
Jan Roar Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Jon Øyvind Langstad (Sp)
Tone Evenby (Sp)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Jan Roar Evensen (H) fremmet på vegne av Høyre og Krf følgende forslag til ny innstilling:
1. Trøgstad kommunes intensjonsavtale med KonseptPLUSS termineres.
2. Det utlyses en anbudskonkurranse for bygging av 12 boliger, dagsenter, kontorer og
personalbase som totalentreprise på Skolejordet. Ytterligere 12 boliger legges ut som opsjon.
Prosjektmateriale fra KonseptPLUSS brukes som forprosjekt og til grunnlag for konkurransen.
Anbudskonkurransen utlyses i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.
3. Kommunestyret vil, i samarbeid med brukergruppa for personer med nedsatt funksjonsevne,
bidra til oppføring av inntil 12 leiligheter i 2 adskilte rekkebygg på ubebygd tomt i
Festningsveien 17 på Skjønhaug. Dette gjøres i to byggetrinn etter behov. Første byggetrinn
er 6 leiligheter med tilhørende servicedel. Kommunen skal kun være engasjert som
tiltakshaver slik at maksimalt tilskudd fra Husbanken og momskompensasjon kan oppnås.
Kjøperne av leilighetene velger forretningsfører for borettslaget.
4. Administrasjonen starter med prosjektene i Festingsveien 17 og Skolejordet parallelt.
Det ble stemt over forslaget og det ble avvist mot 2 stemmer 1 (H) og 1 (Krf).
Tone Evenby (Sp) fremmet forslag til et nytt pkt 3 i rådmannens innstilling og ny innstilling som
følger:
1. Trøgstad kommune inngår avtale med KonseptPLUSS om bygging av formålsbygget med
dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger i henhold til vedlagte avtaler.
2. Trøgstad kommune lyser ut ny konkurranse på ytterligere 12 omsorgsboliger som tilbygg til
bygg under oppføring.
3. Administrasjonen bes igangsette prosjektering og bygging av 4-6 boliger for mennesker med
nedsatt funksjonsevne organisert som borettslag sentralt på Skjønhaug, gjerne i samarbeid
med aktuelle tomteeiere og boligutviklere.
4. Videre prosess for prosjektene følges opp av byggekomiteen.
Det ble stemt punktvis over forslaget om nytt punkt 3 i rådmannens innstilling:
Punkt 1 ble tiltrådt (5 st) mot 2 stemmer - Jan Roar Evensen (H) og Marianne Nordlie (Krf)
Punkt 2 ble tiltrådt (5 st) mot 2 stemmer - Jan Roar Evensen (H) og Marianne Nordlie (Krf)
Punkt 3 ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Punkt 4 ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 27.10.2015:
1. Trøgstad kommune inngår avtale med KonseptPLUSS om bygging av formålsbygget med
dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger i henhold til vedlagte
avtaler.
2. Trøgstad kommune lyser ut ny konkurranse på ytterligere 12 omsorgsboliger som tilbygg
til bygg under oppføring.
3. Administrasjonen bes igangsette prosjektering og bygging av 4-6 boliger for mennesker
med nedsatt funksjonsevne organisert som borettslag sentralt på Skjønhaug, gjerne i
samarbeid med aktuelle tomteeiere og boligutviklere.
4. Videre prosess for prosjektene følges opp av byggekomiteen.
Formannskapets behandling 29.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Christian Granli (H)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Christian Granli (H) fremmet på vegne av Høyre og Krf følgende forslag til innstilling:
1. Trøgstad kommunes intensjonsavtale med KonseptPLUSS termineres.
2. Det utlyses en anbudskonkurranse for bygging av 12 boliger, dagsenter, kontorer og
personalbase som totalentreprise på Skolejordet. Ytterligere 12 boliger legges ut som
opsjon. Prosjektmateriale fra KonseptPLUSS brukes som forprosjekt og til grunnlag for
konkurransen. Anbudskonkurransen utlyses i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.
3. Kommunestyret vil, i samarbeid med brukergruppa for personer med nedsatt
funksjonsevne, bidra til oppføring av inntil 12 leiligheter i 2 adskilte rekkebygg på ubebygd
tomt i Festningsveien 17 på Skjønhaug. Dette gjøres i to byggetrinn etter behov. Første
byggetrinn er 6 leiligheter med tilhørende servicedel. Kommunen skal kun være engasjert
som tiltakshaver slik at maksimalt tilskudd fra Husbanken og momskompensasjon kan
oppnås. Kjøperne av leilighetene velger forretningsfører for borettslaget.
4. Administrasjonen starter med prosjektene i Festingsveien 17 og Skolejordet parallelt.
Formannskapet stemte over Granlis forslag. Forslaget ble avvist mot 1 stemme (H).
Formannskapet stemte så over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen ble tiltrådt med 6 (4 Sp og 2 Ap) mot 1 stemme (H).

Formannskapets innstilling 29.10.2015:
1. Trøgstad kommune inngår avtale med KonseptPLUSS om bygging av formålsbygget med
dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger i henhold til vedlagte
avtaler.
2. Trøgstad kommune lyser ut ny konkurranse på ytterligere 12 omsorgsboliger som tilbygg
til bygg under oppføring.
3. Administrasjonen bes igangsette prosjektering og bygging av 4-6 boliger for mennesker
med nedsatt funksjonsevne organisert som borettslag sentralt på Skjønhaug, gjerne i
samarbeid med aktuelle tomteeiere og boligutviklere.
4. Videre prosess for prosjektene følges opp av byggekomiteen.

Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Trond A. Enger (Ap) meldte seg inhabil, Roar Skansen tok hans plass.
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby(Sp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Jan Evensen (H)
Ann Kristin Sæther (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Knut Are Skjønberg (H)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Roar Skansen (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp) fremmet følgende forslag:
1. Trøgstad kommune inngår ikke avtale med konseptPLUSS om bygging av formålsbygg med
dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger på Skolejordet i henhold til vedlagte
avtaler.
2. Trøgstad kommune inviterer konseptPLUSS til forhandlinger for å komme til enighet rundt de
forholdsmessige kostnadene slik at Trøgstad kommune kan overta de tilhørende
prosjektdokumentene.
3. Bygging av 24 boliger for heldøgnsomsorg og formålsbygg med dagsenter og base for
hjemmetjenester konkurranseutsettes som totalentreprise etter reglene om offentlige anskaffelser
med det overtatte prosjektmaterialet fra konseptPLUSS som grunnlag.
4. Administrasjonen bes legge frem en plan for videre utbygging av 4-6 boliger for mennesker med
nedsatt funkjsonsevne. Boligene bør organiseres som borettslag sentralt på Skjønahug og gjerne i
samarbeid med aktuelle tomteeiere og boligutviklere. Planen legges frem for kommunestyret i juni
2016.
5. Punkt 3 og 4 følges opp av byggekomiteen.
Christian Granli varslet på vegne av Høyre og KrF støtte til Kirkebys (Sp) forslag, men fremmet på
vegne av Høyre og Krf alternativt forslag til punkt 4 i dette:
Kommunestyret vil, i samarbeid med brukergruppa for personer med nedsatt funksjonsevne, bidra til
oppføringen av inntil 12 leiligheter i 2 adskilte rekkebygg på ubebygd tomt i Festningsveien 17 på
Skjønhaug. Dette gjøres i to byggetrinn etter behov. Første byggetrinn er seks leiligheter med
tilhørende servicedel. Kommunen skal kun være engasjert som tiltakshaver slik at maksimalt tilskudd
fra Husbanken og momskompensasjon kan oppnås. Kjøperne av leilighetene velger forretningsfører
for borettslaget.
I prøvevoteringen falt Krf og Høyres forslag mot 5 stemmer (H og Krf).
Senterpartiets forslag ble så satt opp mot formannskapets innstilling og vedtatt enstemmig med 21
stemmer.

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
1. Trøgstad kommune inngår ikke avtale med konseptPLUSS om bygging av formålsbygg med
dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger på Skolejordet i henhold til

vedlagte avtaler.
2. Trøgstad kommune inviterer konseptPLUSS til forhandlinger for å komme til enighet rundt de
forholdsmessige kostnadene slik at Trøgstad kommune kan overta de tilhørende
prosjektdokumentene.
3. Bygging av 24 boliger for heldøgnsomsorg og formålsbygg med dagsenter og base for
hjemmetjenester konkurranseutsettes som totalentreprise etter reglene om offentlige
anskaffelser med det overtatte prosjektmaterialet fra konseptPLUSS som grunnlag.
4. Administrasjonen bes legge frem en plan for videre utbygging av 4-6 boliger for mennesker
med nedsatt funkjsonsevne. Boligene bør organiseres som borettslag sentralt på Skjønahug
og gjerne i samarbeid med aktuelle tomteeiere og boligutviklere. Planen legges frem for
kommunestyret i juni 2016.
5. Punkt 3 og 4 følges opp av byggekomiteen.
93/15 : DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER FOLKEHELSELOVEN KAP 3. TIL INDRE ØSTFOLD
MEDISINSKE KOMPETANSESENTER IKS (HELSEHUSET)
Rådmannens innstilling:
Delegert ansvar, oppgaver og myndighet etter Lov om folkehelsearbeid (av 24.06.2011) kapittel 3
overføres fra Trøgstad kommune til Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS (Helsehuset) fra
vedtakets dato.
Delegasjonsvedtak pr i dag endres fra Indre Østfold legevakt til Indre Østfold medisinske
kompetansesenter.

Livsløpsutvalgets behandling 27.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 27.10.2015:
Delegert ansvar, oppgaver og myndighet etter Lov om folkehelsearbeid (av 24.06.2011) kapittel 3
overføres fra Trøgstad kommune til Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS (Helsehuset) fra
vedtakets dato.
Delegasjonsvedtak pr i dag endres fra Indre Østfold legevakt til Indre Østfold medisinske
kompetansesenter.

Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Kommunestyret tok innstillingen fra Livsløpsutvalget opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
Delegert ansvar, oppgaver og myndighet etter Lov om folkehelsearbeid (av 24.06.2011) kapittel 3

overføres fra Trøgstad kommune til Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS (Helsehuset) fra
vedtakets dato.
Delegasjonsvedtak pr i dag endres fra Indre Østfold legevakt til Indre Østfold medisinske
kompetansesenter.

94/15 : SØKNAD OM SALGSBEVILLING - NYTT UTSALGSSTED - KIWI 532 TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
Kiwi 532 Trøgstad gis bevilling for salg av øl og annen alkoholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn
4,7 volumprosent, gruppe 1:
1.
2.
3.
4.

Hverdager kl. 08.00 - kl. 20.00
Lørdager kl. 08.00 – kl.18.00
Lasse Gjeterud f. 11.05.77 godkjennes som styrer
Marianne L. Martinsen f. 29.10.74 godkjennes som stedfortreder
Tidspunkt for avslutning av salg for alkoholdig drikk gruppe 1 blir:
Hverdager:
kl. 20.00
Lørdager:
kl. 18.00
Onsdag før skjærtorsdag
kl. 18.00
Påskeaften:
kl. 16.00
30. april ( dag før 1. mai):
kl. 20.00
16. mai (dag før 17.mai ):
kl. 20.00
Onsdag før Kr.Himmelfartsdag. kl. 20.00
Pinseaften:
kl. 16.00
Julaften
:
kl. 16.00
Nyttårsaften:
kl. 18.00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og
på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt
ved lov.

Livsløpsutvalgets behandling 27.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Rådmannens inntilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 27.10.2015:
Kiwi 532 Trøgstad gis bevilling for salg av øl og annen alkoholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn
4,7 volumprosent, gruppe 1:
1.
2.
3.
4.

Hverdager kl. 08.00 - kl. 20.00
Lørdager kl. 08.00 – kl.18.00
Lasse Gjeterud f. 11.05.77 godkjennes som styrer
Marianne L. Martinsen f. 29.10.74 godkjennes som stedfortreder
Tidspunkt for avslutning av salg for alkoholdig drikk gruppe 1 blir:

Hverdager:
Lørdager:
Onsdag før skjærtorsdag
Påskeaften:
30. april ( dag før 1. mai):
16. mai (dag før 17.mai ):
Onsdag før Kr.Himmelfartsdag.
Pinseaften:
Julaften
:
Nyttårsaften:

kl. 20.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 16.00
kl. 20.00
kl. 20.00
kl. 20.00
kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 18.00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og
på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt
ved lov.

Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
Kiwi 532 Trøgstad gis bevilling for salg av øl og annen alkoholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn
4,7 volumprosent, gruppe 1:
1.
2.
3.
4.

Hverdager kl. 08.00 - kl. 20.00
Lørdager kl. 08.00 – kl.18.00
Lasse Gjeterud f. 11.05.77 godkjennes som styrer
Marianne L. Martinsen f. 29.10.74 godkjennes som stedfortreder
Tidspunkt for avslutning av salg for alkoholdig drikk gruppe 1 blir:
Hverdager:
kl. 20.00
Lørdager:
kl. 18.00
Onsdag før skjærtorsdag
kl. 18.00
Påskeaften:
kl. 16.00
30. april ( dag før 1. mai):
kl. 20.00
16. mai (dag før 17.mai ):
kl. 20.00
Onsdag før Kr.Himmelfartsdag.
kl. 20.00
Pinseaften:
kl. 16.00
Julaften
:
kl. 16.00
Nyttårsaften:
kl. 18.00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og
på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt
ved lov.

95/15 : TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TRØGSTAD KOMMUNE 2014-2015
Rådmannens innstilling:

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2014-2015 tas til orientering.

Ungdomsrådets behandling 26.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Mathias Johannessen
Mattis Minge

Ungdomsrådets innstilling 26.10.2015:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2014-2015 tas til orientering.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 27.10.2015:
Rådmannens innstillig tiltres enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 27.10.2015:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2014-2015 tas til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 27.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 27.10.2015:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2014-2015 tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Følgenden hadde ordet:
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2014-2015 tas til orientering.

96/15 : OPPSTART AV ARBEID MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM FOR
REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN
Rådmannens innstilling:
Arbeidet med kommunal planstrategi med planprogram for revidering av kommuneplanen
igangsettes og følger fremdrift og opplegg slik skissert i saksframlegget.

Eldrerådets behandling 26.10.2015:
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Eldrerådets innstilling 26.10.2015:
Arbeidet med kommunal planstrategi med planprogram for revidering av kommuneplanen
igangsettes og følger fremdrift og opplegg slik skissert i saksfremlegget.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Ungdomsrådets behandling 26.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Madelen Aadalen

Ungdomsrådets innstilling 26.10.2015:
Rådamannens innstilling godkjennes enstemmig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 26.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Sigmund Snøløs
Grethe Mellegaard

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 26.10.2015:
Arbeidet med kommunal planstrategi med planprogram for revidering av kommuneplanen
igangsettes og følger fremdrift og opplegg slik skissert i saksframlegget.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 27.10.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 27.10.2015:
Arbeidet med kommunal planstrategi med planprogram for revidering av kommuneplanen
igangsettes og følger fremdrift og opplegg slik skissert i saksframlegget.

Livsløpsutvalgets behandling 27.10.2015:
Følgende hadde ordet:

Vegard Finnes (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 27.10.2015:
Arbeidet med kommunal planstrategi med planprogram for revidering av kommuneplanen
igangsettes og følger fremdrift og opplegg slik skissert i saksframlegget.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 27.10.2015:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Marit Ness Kjeve (Sp)
Tron Enger (Ap)
Rådmannnens innstilling enstemmig tilrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 27.10.2015:
Arbeidet med kommunal planstrategi med planprogram for revidering av kommuneplanen
igangsettes og følger fremdrift og opplegg slik skissert i saksframlegget.

Formannskapets behandling 29.10.2015:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Formannskapet stemte over utvalgenes innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 29.10.2015:
Arbeidet med kommunal planstrategi med planprogram for revidering av kommuneplanen
igangsettes og følger fremdrift og opplegg slik skissert i saksframlegget.

Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Følgende hadde ordet:
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt ( 21 st.).

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
Arbeidet med kommunal planstrategi med planprogram for revidering av kommuneplanen

igangsettes og følger fremdrift og opplegg slik skissert i saksframlegget.

97/15 : OPPRYDDNING I AVLØP FRA SPREDT BEBYGGELSE - PLAN FOR VIDERE FREMDRIFT
Rådmannens innstilling:
Punkt 2 i vedtaket i sak 15/15 erstattes med:
Det gjennomføres en områdevis opprydding i spredte avløp med utgangspunkt i følgende oppdeling:
2015-2016:
1A Pilotområde med trykkavløp (Sandstangen-Skjønhaug-Eikås)
1B Hus som ligger nærmere eksisterende ledning enn 500 meter som det ikke er naturlig å ta med i
andre soner.

2016-2017:
2A Hus langs overføringsledningen som skal bygges til Eidsberg
2B Langsæther
2C Skjønhaug nord

2017-2018:
3A Tosebygda
3B Mønsteret-Skjønhaug
3C Henningsmoen
3D Eikeberg

2018-2019:
4A Havnås sydvest
4B Havnås sydøst
4C Havnås øst
4D Rødholen
4E Sentvet

2019-2020:
5A Kallak-Krakevika-Skjæringrud
5B Nes-Øgderen

2020-2021:
6A Vassbygda-Haakaas
6B Båstad Øst
6C Båstad Vest
6D Lund-Sletta
6E Sæther-Krokedal

Rådmannen gis fullmakt til å skyve på enkeltsoner hvis det anses fornuftig i et helhetsperspektiv,

eller det viser seg at det trengs mer tid til opprydding i enkelte soner.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 27.10.2015:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Jens Helge Jorud (Sp)
Knut Skjønberg (H)
Marit Ness Kjeve (Sp)
Trond Enger (Ap)
Venke Gangnes (Ap)
Wenche Aaser Torp (Sp)
Saxe Frøshaug fremmet følgende tilleggsforslag:
Teknikk- og naturutvalget skal ha saken til orientering minst en gang pr. halvår.
Det ble stemt samlet over rådmannnens instilling med Frøshaugs tilleggsforslag. Dette ble tiltrådt
enstemmig (7 st.)

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 27.10.2015:
Punkt 2 i vedtaket i sak 15/15 erstattes med:
Det gjennomføres en områdevis opprydding i spredte avløp med utgangspunkt i følgende oppdeling:
2015-2016:
1A Pilotområde med trykkavløp (Sandstangen-Skjønhaug-Eikås)
1B Hus som ligger nærmere eksisterende ledning enn 500 meter som det ikke er naturlig å ta med i
andre soner.
2016-2017:
2A Hus langs overføringsledningen som skal bygges til Eidsberg
2B Langsæther
2C Skjønhaug nord
2017-2018:
3A Tosebygda
3B Mønsteret-Skjønhaug
3C Henningsmoen
3D Eikeberg
2018-2019:
4A Havnås sydvest
4B Havnås sydøst
4C Havnås øst
4D Rødholen
4E Sentvet
2019-2020:

5A Kallak-Krakevika-Skjæringrud
5B Nes-Øgderen
2020-2021:
6A Vassbygda-Haakaas
6B Båstad Øst
6C Båstad Vest
6D Lund-Sletta
6E Sæther-Krokedal
Rådmannen gis fullmakt til å skyve på enkeltsoner hvis det anses fornuftig i et helhetsperspektiv,
eller det viser seg at det trengs mer tid til opprydding i enkelte soner.
Teknikk- og naturutvalget skal ha saken til orientering en gang pr. halvår.

Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Følgende hadde ordet:
Jens Helge Jorud (Sp)
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
Punkt 2 i vedtaket i sak 15/15 erstattes med:
Det gjennomføres en områdevis opprydding i spredte avløp med utgangspunkt i følgende oppdeling:
2015-2016:
1A Pilotområde med trykkavløp (Sandstangen-Skjønhaug-Eikås)
1B Hus som ligger nærmere eksisterende ledning enn 500 meter som det ikke er naturlig å ta med i
andre soner.
2016-2017:
2A Hus langs overføringsledningen som skal bygges til Eidsberg
2B Langsæther
2C Skjønhaug nord
2017-2018:
3A Tosebygda
3B Mønsteret-Skjønhaug
3C Henningsmoen
3D Eikeberg
2018-2019:
4A Havnås sydvest
4B Havnås sydøst
4C Havnås øst
4D Rødholen

4E Sentvet
2019-2020:
5A Kallak-Krakevika-Skjæringrud
5B Nes-Øgderen
2020-2021:
6A Vassbygda-Haakaas
6B Båstad Øst
6C Båstad Vest
6D Lund-Sletta
6E Sæther-Krokedal
Rådmannen gis fullmakt til å skyve på enkeltsoner hvis det anses fornuftig i et helhetsperspektiv,
eller det viser seg at det trengs mer tid til opprydding i enkelte soner.
Teknikk- og naturutvalget skal ha saken til orientering en gang pr. halvår.

98/15 : VALG AV REPRESENTANTER TIL ELDRERÅD 2015 - 2019
Rådmannens innstilling:
Rådmannen legger fram saken uten innstilling.

Valgkomitès behandling 29.10.2015:
Til møtet i valgkomiteen har det innkommet følgende forslag:
Faste representanter:
Anni Ekre
Lolan Skjennem
Grethe Larsen

Representant for:
Trøgstad og Båstad Helselag
Trøgstad og Båstad Helselag
Trøgstad pensjonistforening

Forslagsstiller:
Trøgstad og Båstad Helselag
Trøgstad og Båstad Helselag
Trøgstad pensjonistforening

Personlige
vararepresentanter:
Tove Myrvang
Anne Olesen
Jahn Ragnar Ekroll

Representant for:
Trøgstad og Båstad Helselag
Trøgstad og Båstad Helselag
Trøgstad pensjonistforening

Forslagsstiller:
Trøgstad og Båstad Helselag
Trøgstad og Båstad Helselag
Trøgstad pensjonistforening

Av øvrige kandidater ble følgende foreslått:
Christian Granli (H) foreslo Arne Sjur Sandvik.
Ole André Myhrvold (ordfører) foreslo Astrid Myhrvang, alternativt Kjell Grav.
Av hensyn til kjønnsbalansen foreslo ordfører at Arne Sjur Sandvik og Kjell Grav innstilles som faste
representanter, med Astrid Myhrvang som vararepresentant for begge.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt ( 9 st.).

Valgkomitès innstilling 29.10.2015:
Følgende representanter og vararepresentanter foreslås:
Faste representanter:
Personlige vararepresentanter:

Annie Ekre
Lolan Skjennem
Grethe Larsen
Arne Sjur Sandvik
Kjell Grav

Tove Myrvang
Anne Olesen
Jahn Ragnar Ekroll
Astrid Myhrvang
Astrid Myhrvang

Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Kommunestyret tok valgkomiteens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
Faste representanter:
Personlige vararepresentanter:
Annie Ekre
Tove Myrvang
Lolan Skjennem
Anne Olesen
Grethe Larsen
Jahn Ragnar Ekroll
Arne Sjur Sandvik
Astrid Myhrvang
Kjell Grav
Astrid Myhrvang

99/15 : VALG AV REPRESENTANTER TIL RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
2015 - 2019
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling på valg av medlemmer.

Valgkomitès behandling 29.10.2015:
Til møtet i valgkomiteen var det innkommet følgende forslag:
Representant:
Cecilie Strandkås
Trond Hegstrøm

Representant for:
FFO Østfold
FFO Østfold

Forslagsstiller:
FFO Østfold
FFO Østfold

Av øvrige kandidater ble følgende foreslått:
Chrisitan Granli (H) foreslo Ann Kristin Sæther, forslaget fikk 5 stemmer.
Tor Melvold (Ap) foreslo Grethe Lindahl, forslaget fikk 8 stemmer.
Ole André Myhrvold (ordfører) foreslo Grete Syljuåsen, forslaget fikk 9 stemmer.
Marit Nordlie (Krf) foreslo Fredrik Dahl, forslaget fikk 2 stemmer.
Grethe Syljiåsen ble foreslått som leder og Ann Kristin Sæther som nestleder.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (9 st.).

Valgkomitès innstilling 29.10.2015:
Følgende faste representanter og vararepresentanter foreslås:
Faste representanter:
Cecilie Strandkås

Trond Hegstrøm
Grethe Syljuåsen
Grethe Lindahl
Ann Christin Sæther
Vararepresentant:
Fredrik Dahl

Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Kommunestyret tok valgkomiteens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
Følgende faste representanter og vararepresentanter velges:
Faste representanter:
Cecilie Strandkås
Trond Hegstrøm
Grethe Syljuåsen
Grethe Lindahl
Ann Christin Sæther
Vararepresentant:
Fredrik Dahl
Grethe Syljiåsen velges som leder og Ann Kristin Sæther som nestleder.

100/15 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 03.11.2015:
Det ble orientert om følgende saker:
Kommunestyret ga sin tilslutning til formannskapets høringssvar vedrørende Politidistrikt:
Trøgstad kommune har ingen spesielle preferanser knyttet til plassering av administrasjonssted for
det nye politidistriktet bestående av Østfold, Follo og Romerike. Derimot forutsetter Trøgstad
kommune at Indre Østfold Politistasjon opprettholdes som fullverdig driftsenhet, og ikke svekkes
utover dagens tilbud, funksjoner og bemanning.
Rullering av kommunens delegasjonsreglement. Forslag til nytt delegasjonsreglement legges frem for
politisk behandling i februar 2016. Det nedsettes en gruppe bestående av utvalgslederne samt Ann
Kristin Sæter for å revidere dagens reglementet i tillegg til administrasjonen.
Trøgstad kommune har gått til innkjøp av to eiendommer på Skjønhaug.
Kommunestyrets vedtak 03.11.2015:
Referatsakene tas til orientering.

