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101/15 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Protokoll fra møte 03.11.15 godkjennes.

102/15 : BUDSJETTJUSTERINGER 2015
Rådmannens innstilling:
Budsjettjusteringene pr. november 2015 godkjennes slik de framkommer av vedlagte saksframlegg.

Formannskapets behandling 10.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)

Formannskapets innstilling 10.12.2015:
Budsjettjusteringene pr. november 2015 godkjennes slik de framkommer av vedlagte saksframlegg.

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Ordfører orienterte om at administrasjonen har korrigert teksten om kjøp av bolig i Parkveien.
Boligen er finansiert fra eiendomsskattefondet.
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Budsjettjusteringene pr. november 2015 godkjennes slik de framkommer av vedlagte saksframlegg.

103/15 : SYKEHJEMSKAPASITET I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Ressursgjennomgangen av virksomhetene Pleie og omsorg, Bo og dagtilbud for
funksjonshemmede og rus og psykiatri settes i gang med mål om sluttføring innen 1.mars
2016.
2. Intensjonsavtale med Eidsberg kommune om mulig leie av en sykehjemsavdeling ved Edw.
Ruuds Omsorgssenter(ERO) godkjennes. En leie og samarbeidsavtale med bakgrunn i
intensjonsavtalen utarbeides med tanke på politisk behandling i april 2016.

Eldrerådets behandling 07.12.2015:
Med utgangspunkt i dagens situasjon ser det ikke ut til at den vil forandre seg om kort tid. Det er
positivt at sykehjemsplasser tilbys i Eidsberg kommune ag at avtalen vil ha en varighet på 3 år i
påvente av utbygging i egen kommune.
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Eldrerådets innstilling 07.12.2015:
1. Ressursgjennomgangen av virksomhetene Pleie og omsorg, Bo og dagtilbud for
funksjonshemmede og rus og psykiatri settes i gang med mål om sluttføring innen 1.mars
2016.
2. Intensjonsavtale med Eidsberg kommune om mulig leie av en sykehjemsavdeling ved Edw.
Ruuds Omsorgssenter(ERO) godkjennes. En leie og samarbeidsavtale med bakgrunn i
intensjonsavtalen utarbeides med tanke på politisk behandling i april 2016.

Livsløpsutvalgets behandling 08.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Jan Roar Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådmannens inntilling tiltres enstemmig (7st)

Livsløpsutvalgets innstilling 08.12.2015:
1. Ressursgjennomgangen av virksomhetene Pleie og omsorg, Bo og dagtilbud for
funksjonshemmede og rus og psykiatri settes i gang med mål om sluttføring innen 1.mars
2016.
2. Intensjonsavtale med Eidsberg kommune om mulig leie av en sykehjemsavdeling ved Edw.
Ruuds Omsorgssenter(ERO) godkjennes. En leie og samarbeidsavtale med bakgrunn i
intensjonsavtalen utarbeides med tanke på politisk behandling i april 2016.

Formannskapets behandling 10.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Kirkeby foreslo følgende tillegg til punkt 1 i innstillingen: Jf. årsbudsjett 2016.
Formannskapet stemte over Kirkebys forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Formannskapet tok innstillingen slik den nå foreligger opp til avstemming.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 10.12.2015:
1. Ressursgjennomgangen av virksomhetene Pleie og omsorg, Bo og dagtilbud for
funksjonshemmede og rus og psykiatri settes i gang med mål om sluttføring innen 1.mars
2016, jf. årsbudsjett 2016.
2. Intensjonsavtale med Eidsberg kommune om mulig leie av en sykehjemsavdeling ved Edw.
Ruuds Omsorgssenter(ERO) godkjennes. En leie og samarbeidsavtale med bakgrunn i
intensjonsavtalen utarbeides med tanke på politisk behandling i april 2016.

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
1. Ressursgjennomgangen av virksomhetene Pleie og omsorg, Bo og dagtilbud for
funksjonshemmede og rus og psykiatri settes i gang med mål om sluttføring innen 1.mars
2016, jf. kommunestyrets vedtak punkt 5 for årsbudsjett 2016.
2. Intensjonsavtale med Eidsberg kommune om mulig leie av en sykehjemsavdeling ved Edw.
Ruuds Omsorgssenter(ERO) godkjennes. En leie og samarbeidsavtale med bakgrunn i
intensjonsavtalen utarbeides med tanke på politisk behandling i april 2016.

104/15 : BUDSJETTDOKUMENTET 2016
Rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019’ og ‘Årsbudsjett 2016’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2016’, kapittel 2.

Eldrerådets behandling 16.11.2015:
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Eldrerådets innstilling 16.11.2015:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019’ og ‘Årsbudsjett 2016’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2016’, kapittel 2.

Ungdomsrådets behandling 16.11.2015:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Marie Olesen
Mathias Johannessen
Petter Tasigtil
Emma Kølner

Tine-Helene H. Tasigtil
Punkter kommet frem under diskusjon:
Ungdomskontakt og helsesøster bør være mer tilstede og synlig i Trøgstadungdommers hverdag.
Det er for lite synlig og tilgjengelig slik det er idag.
Det er for dårlig informasjon om hva som finnes av tilbud og viktige prosjekter for ungdommer i
Trøgstad.
Det ønskes også synliggjort i budsjettdokumentet hva som skjer med arbeidet vedr. Skateparken.

Ungdomsrådets innstilling 16.11.2015:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019’ og ‘Årsbudsjett 2016’ vedtas
enstemmig slik det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2016’, kapittel 2, med følgende kommentar:
Ungdommer i Trøgstad savner en mer tilstedeværende ungdomskontakt og helsesøstertjeneste
primært på ungdomsskolen og videregående skole. Det bør settes inn tiltak slik at informasjonsflyt og
kontaktpunkter økes i form av skolebesøk og direkte kontakt.
Det ønskes også synliggjort i budsjettdokumentet hva som skjer med arbeidet vedr. Skateparken.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 16.11.2015:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen
Grete Lindahl
Trond Hegerstrøm
Cecilie Strandkås

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling16.11.2015:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019’ og ‘Årsbudsjett 2016’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2016’, kapittel 2.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 17.11.2015:
Rådmannens forslag tiltres enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 17.11.2015:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019’ og ‘Årsbudsjett 2016’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2016’, kapittel 2.

Livsløpsutvalgets behandling 17.11.2015:
Følgende hadde ordet:
Kari Nilsen (Ap)
Tor-Anders Olsen (Rådmann)
Roar Evensen (H)
John Øyvind Langstad (Sp)
Hilde Særby Haakaas (Sp)
Tone Evenby (Sp)

Vegard Finnes (Ap)
Omforent forslag fra Livsløpsutvalget:
Kulturskolen bes søke støtte om eksterne midler for om mulig å redusere den foreslåtte økningen i
instrumentleie.
Rådmannens innstilling med den foreslåtte tilføyelsen ble enstemmig tiltrådt. (6 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 17.11.2015:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019’ og ‘Årsbudsjett 2016’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2016’, kapittel 2. med følgende tilføyelse:
Kulturskolen bes søke om eksterne midler for om mulig å redusere den foreslåtte økningen i
instrumentleie.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 17.11.2015:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Knut Skjønberg (H)
Marit Ness (Sp)
Jens H. Jorud (Sp)
Trond A. Enger (A)
Venke Gangnes (A)
Det ble ikke stemt over rådmannens innstilling, og det ble heller ikke fremmet alternative forslag.
Møtesekretæren tolker dette dithen at utvalget tar rådmannens innstilling enstemmig til orientering
(7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 17.11.2015:
Teknikk- og naturutvalget tar Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019’ og
‘Årsbudsjett 2016’, slik det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2016’, kapittel 2, til orientering.

Formannskapets behandling 26.11.2015:
Marianne Nordlie (Krf) og Jarle Lindahn (Frp) deltok med talerett i behandlingen av
budsjettdokumentet.
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Jarle Lindhan (Frp)
Trond A. Enger (Ap)
Betty S. Hvalsengen (kommunalsjef)
Marianne Nordlie (Krf)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Martha Herleth Holsen (Sp)
Anne Teig (økonomisjef)
Tor-Anders Olsen (rådmann)

Petter-Ole Kirkeby (Sp) fremmet følgende forslag til endringer jamfør rådmannens forslag til
Årsbudsjett 2016 og Økonomi- og handlingsplan 2016 - 19:
Nytt punkt
Økonomi og handlinsplan 2016-19 og Årsbudsjett 2016 legges fram for justeringsforslag senest innen
utgangen av 2016.
Nytt punkt
Innen utgangen av mars bes rådmannen legge frem en sak om kommunens finansforvaltning. Målet
må hele tiden være best mulig avkastning på midlene enten dette er gjennom nedbetaling av gjeld
eller annen plassering. Ved nedbetaling av gjeld skal konsekvenser av en reduksjon av
eiendomsskatten fra 4 til 3 promille fremkomme. Den pågående evalueringen av kommunens
eierskap i Trøgstad e-verk skal være ferdig samtidig.
Nytt punkt
Kommunens administrasjon er i en presset arbeidssituasjon rent ressursmessig. Ved behov gis
rådmannen fullmakt til å ansette prosjektmedarbeider finansiert gjennom prosjektene for å sikre en
kvalitetsmessig god gjennomføring.
Nytt punkt
Jamfør kap 9.5 Spesielle utfordringer, avsnitt "Stort press på tjenesteområder", bes rådmannen
gjennomføre en bred ekstern gjennomgang av driften innenfor pleie og omsorgsområdene for om
mulig å finne frem til en mer kostnadseffektiv drift. Gjennomgangen finansieres fra reservefondet.
Nytt punkt
Rådmannen bes bruke midler avsatt til prosjekt "Flere Trøgstinger" for annonsering og markedsføring
av ledige tomteareal.
Nytt punkt
Rådmannen bes opprette en Facebook side for Trøgstad kommune som arena for dialog mellom
kommunen og innbyggerne.
Nytt punkt
Reguleringsplan for boliger i Gravsåsen nedre del iverksettes fra 2016 jamfør pkt 9.7 prioritering 18.
Nytt punkt
Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle ledige
stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for og fortsatt sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2016,
ikke over nivået fra 2015.
Christian Granli (H) fremmet følgende to forslag:
Låneopptak pri. 12 Dagsenter på kr 40 millioner tas ut av investeringsbudsjettet. Dagsenterdelen
bygges ikke på Skolejordet, men må i løpet av 2016 ses i sammenheng med videre utvidelse av
Trøgstadheimen.
Administrasjonen utarbeider en økonomisk analyse av hva det vil innebære å innføre
søskenmoderasjon også på SFO på 20% for barn 2, slik som i barnehagene. Dette skal også gå på
tvers av SFO og barnehagene. Med sikte på å innføre det fra 2017.
Trond A Enger (Ap) fremmet følgende forslag:
Kommunestyrets møter skal overføres på Web-TV. Administrasjonen utreder kostnader til
innstalasjon av kamera og andre kostnader knyttet til strømming av kommunestyremøtene.
Administrasjonen foreslår også retningslinjer for bruk og ev. arkivering.
Formannskapet diskuterte rundt de ulike forslagene. Det ble så gjennomført en prøvevotering over
Livsløpsutvalgets innstilling siste setning, og følgende justerte forslag:
1.
Kulturskolen bes søke støtte om eksterne midler for om mulig å redusere den foreslåtte økningen i
instrumentleie.

Enstemmig tiltrådt (7 st.)
2.
Låneopptak pri. 12 Dagsenter på kr 40 millioner tas ut av investeringsbudsjettet. Dagsenterdelen
bygges ikke på Skolejordet, men må i løpet av 2016 ses i sammenheng med videre utvidelse av
Trøgstadheimen.
Forslaget falt mot en stemme (H).
3.
Økonomi og handlingsplan 2016-19 og Årsbudsjett 2016 legges fram for justeringsforslag senest
innen utgangen av 2016.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
4.
Innen utgangen av mars bes rådmannen legge frem en sak om kommunens finansforvaltning. Målet
må hele tiden være best mulig avkastning på midlene enten dette er gjennom nedbetaling av gjeld
eller annen plassering. Ved nedbetaling av gjeld skal konsekvenser av en reduksjon av
eiendomsskatten fra 4 til 3 promille fremkomme. Den pågående evalueringen av kommunens
eierskap i Trøgstad e-verk skal være ferdig samtidig.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
5.
Kommunens administrasjon er i en presset arbeidssituasjon rent ressursmessig. Ved behov gis
rådmannen fullmakt til å utvide kapasiteten finansiert gjennom prosjektene for å sikre en
kvalitetsmessig god gjennomføring.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
6.
Jamfør kap 9.5 Spesielle utfordringer, avsnitt "Stort press på tjenesteområder", bes rådmannen
gjennomføre en bred ekstern gjennomgang av driften innenfor pleie og omsorgsområdene for om
mulig å finne frem til en mer optimal drift. Gjennomgangen finansieres fra reservefondet.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
7.
Administrasjonen utarbeider en økonomisk analyse av hva det vil innebære å innføre
søskenmoderasjon også på SFO på 20% for barn 2, slik som i barnehagene. Dette skal også gå på
tvers av SFO og barnehagene. Med sikte på å innføre det fra 2017.
Enstemmig tiltrådt ( 7 st.).
8.
Rådmannen bes bruke midler avsatt til prosjekt "Flere Trøgstinger" for annonsering og markedsføring
av ledige tomteareal.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
9.
Rådmannen bes opprette en Facebook side for Trøgstad kommune som arena for dialog mellom
kommunen og innbyggerne.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
10.
Kommunestyrets møter skal overføres på Web-TV. Administrasjonen utreder kostnader til
innstalasjon av kamera og andre kostnader knyttet til strømming av kommunestyremøtene.
Administrasjonen foreslår også retningslinjer for bruk og ev. arkivering.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
11.
Reguleringsplan for boliger i Gravsåsen nedre del iverksettes fra 2016 jamfør pkt 9.7 prioritering 18.
Enstemmig vedtatt (7 st.).
12.
Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle ledige
stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for og fortsatt sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2016.

Enstemmig vedtatt (7 st.).
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019’ og ‘Årsbudsjett 2016’ slik det
fremkommer i ‘Budsjettdokumentet 2016’, kapittel 2 med de tilleggsforslag som foreligger ble tatt
opp til endelig avstemming.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 26.11.2015:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019’ og ‘Årsbudsjett 2016’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2016’, kapittel 2. Med følgende tillegg:
1.
Kulturskolen bes søke støtte om eksterne midler for om mulig å redusere den foreslåtte økningen i
instrumentleie.
2.
Økonomi og handlingsplan 2016-19 og Årsbudsjett 2016 legges fram for justeringsforslag senest
innen utgangen av 2016.
3.
Innen utgangen av mars bes rådmannen legge frem en sak om kommunens finansforvaltning. Målet
må hele tiden være best mulig avkastning på midlene enten dette er gjennom nedbetaling av gjeld
eller annen plassering. Ved nedbetaling av gjeld skal konsekvenser av en reduksjon av
eiendomsskatten fra 4 til 3 promille fremkomme. Den pågående evalueringen av kommunens
eierskap i Trøgstad e-verk skal være ferdigsamtidig.
4.
Kommunens administrasjon er i en presset arbeidssituasjon rent ressursmessig. Ved behov gis
rådmannen fullmakt til å utvide kapasiteten finansiert gjennom prosjektene for å sikre en
kvalitetsmessig god gjennomføring.
5.
Jamfør kap 9.5 Spesielle utfordringer, avsnitt "Stort press på tjenesteområder", bes rådmannen
gjennomføre en bred ekstern gjennomgang av driften innenfor pleie og omsorgsområdene for om
mulig å finne frem til en mer optimal drift. Gjennomgangen finansieres fra reservefondet.
6.
Administrasjonen utarbeider en økonomisk analyse av hva det vil innebære å innføre
søskenmoderasjon også på SFO på 20% for barn 2, slik som i barnehagene. Dette skal også gå på
tvers av SFO og barnehagene. Med sikte på å innføre det fra 2017.
7.
Rådmannen bes bruke midler avsatt til prosjekt "Flere Trøgstinger" for annonsering og markedsføring
av ledige tomteareal.
8.
Rådmannen bes opprette en Facebook side for Trøgstad kommune som arena for dialog mellom
kommunen og innbyggerne.
9.
Kommunestyrets møter skal overføres på Web-TV. Administrasjonen utreder kostnader til
innstalasjon av kamera og andre kostnader knyttet til strømming av kommunestyremøtene.
Administrasjonen foreslår også retningslinjer for bruk og ev. arkivering.
10.
Reguleringsplan for boliger i Gravsåsen nedre del iverksettes fra 2016 jamfør pkt 9.7 prioritering 18.
11.
Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle ledige
stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for og fortsatt sikre en lav- moderat lønnsvekst for 2016.

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Jarle Lindahn (Frp)
Christian Granli (H)
Trond A. Enger (Ap)
Lindahn (Frp) fremmet følgende forslag:
1.Trøgstadheimen er under stort press, både i forhold til bemanning og plasser. Trøgstad Frp ønsker
at det skal gjennomføres en gjennomgang av både drift og bygningsmasse.
2. a. Det planlagte bofellesskapet for eldre tilknytta Trøgstadheimen påbegynnes i løpet av det første
halvåret 2016.
b. I tilknytning til det nye bofellesskapet bygges en avdeling og aktiviteter.
c. Prosjektene dekkes av lån fra Husbanken samt kontoen for ekstraordinært utbytte fra Trøgstad
Elverk pr. 25.10.15 står 8 millioner på denne kontoen. punkt 9.3.5.
d. Nødvendig grunn for å etablere en slik avdeling på erverves og dekkes av tomtefondet.
3. Videre planer om utbygging av Skjønhaug barneskole utsettes til 2017. Vi har pr. i dag flere
uavklarte prosjekter. Slik den økonomiske situasjonen er ønsker Frp å utsette prosjektet til vi får en
mer avklart situasjon. Prosjekt regnskap.
4. Det legges frem en oversikt over kostnader for innleie av konsulentfirmaer og uforutsett kostnader
i forbindelse med de pågående prosjekter for kommunestyret så snart den foreligger.
5. Eiendomsskatten for 2017, 2018 og 2019 senkes til 3 promille, den tapte inntekten synliggjøres i
budsjettforslaget for 2017.
6. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med handelsstanden i Trøgstad
a. Ladepunkter parkering gamle busstorvet.
b. Ladepunkter i samarbeid med handelsstand.
7. Arbeide med å etablere en felles rehabiliteringsavdeling / friskevernsavdeling for Indre Østfold på
Helsehuset i Askim opptrappes.
8. a. Alle kommunale bygg senker innetemperaturen med 1 grad for å spare strømkostnader.
b. Nattsenking av gatelys.
Lindahn valgte å trekke punkt 1 i forslaget. Kommunestyret avholdt punktvis prøvevotering over
Lindahns tilleggsforslag til budsjett.
Punkt 2 a,b,c og d falt mot 2 stemmer (Frp)
Punkt 3 falt mot 2 stemmer (Frp)
Punkt 4 falt mot 2 stemmer (Frp)
Punkt 5 falt mot 2 stemmer (Frp)
Punkt 6, ordlyden ble av ordfører foreslått endret til: Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med
næringslivet i Trøgstad for å se på muligheten for flere ladepunkter sentralt på Skjønhaug og ellers i
kommunen. Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.)
Punkt 7 a og b falt mot 2 stemmer (Frp)

Kommunestyret tok innstillingen fra formannskapet med punkt 6 i tilleggsforslaget fra Frp opp til
avstemming. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.(21 st).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019’ og ‘Årsbudsjett 2016’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2016’, kapittel 2. Med følgende tillegg:
1.
Kulturskolen bes søke støtte om eksterne midler for om mulig å redusere den foreslåtte økningen i
instrumentleie.
2.
Økonomi og handlingsplan 2016-19 og Årsbudsjett 2016 legges fram for justeringsforslag senest
innen utgangen av 2016.
3.
Innen utgangen av mars bes rådmannen legge frem en sak om kommunens finansforvaltning. Målet
må hele tiden være best mulig avkastning på midlene enten dette er gjennom nedbetaling av gjeld
eller annen plassering. Ved nedbetaling av gjeld skal konsekvenser av en reduksjon av
eiendomsskatten fra 4 til 3 promille fremkomme. Den pågående evalueringen av kommunens
eierskap i Trøgstad e-verk skal være ferdigsamtidig.
4.
Kommunens administrasjon er i en presset arbeidssituasjon rent ressursmessig. Ved behov gis
rådmannen fullmakt til å utvide kapasiteten finansiert gjennom prosjektene for å sikre en
kvalitetsmessig god gjennomføring.
5.
Jamfør kap 9.5 Spesielle utfordringer, avsnitt "Stort press på tjenesteområder", bes rådmannen
gjennomføre en bred ekstern gjennomgang av driften innenfor pleie og omsorgsområdene for om
mulig å finne frem til en mer optimal drift. Gjennomgangen finansieres fra reservefondet.
6.
Administrasjonen utarbeider en økonomisk analyse av hva det vil innebære å innføre
søskenmoderasjon også på SFO på 20% for barn 2, slik som i barnehagene. Dette skal også gå på
tvers av SFO og barnehagene. Med sikte på å innføre det fra 2017.
7.
Rådmannen bes bruke midler avsatt til prosjekt "Flere Trøgstinger" for annonsering og markedsføring
av ledige tomteareal.
8.
Rådmannen bes opprette en Facebook side for Trøgstad kommune som arena for dialog mellom
kommunen og innbyggerne.
9.
Kommunestyrets møter skal overføres på Web-TV. Administrasjonen utreder kostnader til
innstalasjon av kamera og andre kostnader knyttet til strømming av kommunestyremøtene.
Administrasjonen foreslår også retningslinjer for bruk og ev. arkivering.
10.
Reguleringsplan for boliger i Gravsåsen nedre del iverksettes fra 2016 jamfør pkt 9.7 prioritering 18.
11.
Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle ledige
stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for og fortsatt sikre en lav- moderat lønnsvekst for 2016.

12.
Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med næringslivet i Trøgstad for å se på muligheten for
flere ladepunkter sentralt på Skjønhaug og ellers i kommunen.

105/15 : REGULERINGSPLAN FOR BJERKELUND BOLIGFELT - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Forslag til reguleringplan for Bjerkelund boligfelt med tilhørende plankart og
reguleringsbestemmelser, revidert 26.11.15, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 08.12.2015:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 08.12.2015:
Forslag til reguleringplan for Bjerkelund boligfelt med tilhørende plankart og
reguleringsbestemmelser, revidert 26.11.15, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Forslag til reguleringplan for Bjerkelund boligfelt med tilhørende plankart og
reguleringsbestemmelser, revidert 26.11.15, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

106/15 : REGULERINGSPLAN FOR BÅSTAD SKOLE OG BARNEHAGE - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Forslag til Reguleringsplan for Båstad skole og barnehage med tilhørende plankart og –bestemmelser
vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 08.12.2015:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Knut Skjønberg (H)
Jens Helge Jorud (Sp)
Venke Gangnes (Ap)
Marit Ness (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Wenche Aaser (Sp)
Saxe Frøshaug (SP) fremmet følgende forslag:
1. Rådmannes forslag til reguleringsplan for Båstad skole og barnehage vedtas ikke.
2. Nytt tomtevalg for ny Båstad barnehage tas opp til vurdering i forbindelse med rullering av ny

kommuneplan.
Det ble først stemt over forslaget fra Saxe Frøshaug som fikk 3 stemmer (2 Sp. + H) og falt.
Det ble deretter stemt over rådmannes forslag som ble vedtatt mot 3 stemmer (2 Sp. + H).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 08.12.2015:
Forslag til Reguleringsplan for Båstad skole og barnehage med tilhørende plankart og –bestemmelser
vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Christian Granli (H)
Jarle Lindahn (Frp)
Marianne Nordlie (Krf)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Ole-Marius Grønlien (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Petter-Ole Kirkeby fremmet følgende forslag:
1. Rådmannes forslag til plassering av Båstad barnehage med plankart og bestemmelser vedtas ikke.
2. Nytt tomtevalg, fortrinnsvis på Bergerud, innlemmes i ny kommuneplan som revideres i 2016.
Kommunestyret tok Kirkebys forslag opp til avstemming.
Forslaget falt mot 10 stemmer (4 H, 1 Krf, 2 Frp og 3 Sp).
Kommunestyret stemte så over Teknikk- og naturutvalgets innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt ( 21 st.).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Forslag til Reguleringsplan for Båstad skole og barnehage med tilhørende plankart og –bestemmelser
vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

107/15 : VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BYGNINGER 2016-2019
Rådmannens innstilling:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens kontinuelige
vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 08.12.2015:
Ordet i saken:
Heidi Haakaas (leder teknisk drift)
Trond A. Enger (Ap)
Saxe Frøshaug (Sp)

Marit Ness Kjeve (Sp)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 08.12.2015:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens kontinuelige
vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

Formannskapets behandling 10.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Formannskapet tok Teknikk og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 10.12.2015:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens kontinuelige
vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Hilde S. Haakaas (Sp)
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens kontinuelige
vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

108/15 : ETTERANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR
2017-2019
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune bosetter 15 flyktninger i 2016, hvorav 3 enslige mindreårige
bosettes i Åssiden Bofellesskap.
2. Det må bosettes barnefamilier i minst 2 av boligene.
3. Dersom kravet om barnefamilie skal fravikes, må kommunestyret ta konkret stilling til
omprioriteringer fra andre tjenesteområder.
4. Bosetting av flyktninger for 2017 utover gjeldende vedtak (bosette 3 flyktninger), må
tas opp til ny vurdering høsten 2016, med plan om fornyet vedtak i desember 2016.
Vurderingen må baseres på erfaringer gjort i løpet av 2016, herunder tilgang på boliger,
økonomi og integrering.

Livsløpsutvalgets behandling 08.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Jan Roar Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)

Livsløpsutvalgets innstilling 08.12.2015:
1. Trøgstad kommune bosetter 15 flyktninger i 2016, hvorav 3 enslige mindreårige
bosettes i Åssiden Bofellesskap.
2. Det må bosettes barnefamilier i minst 2 av boligene.
3. Dersom kravet om barnefamilie skal fravikes, må kommunestyret ta konkret stilling til
omprioriteringer fra andre tjenesteområder.
4. Bosetting av flyktninger for 2017 utover gjeldende vedtak (bosette 3 flyktninger), må
tas opp til ny vurdering høsten 2016, med plan om fornyet vedtak i desember 2016.
Vurderingen må baseres på erfaringer gjort i løpet av 2016, herunder tilgang på boliger,
økonomi og integrering.

Formannskapets behandling 10.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Betty S. Hvalsengen (kommunalsjef)
Myhrvold (Sp) kom med forslag om at 1. punkt i innstillingen bør lyde: Trøgstad kommune bosetter
15 flyktninger i 2016, hvorav 3 enslige mindreårige.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Formannskapet stemte over innstillingen slik den nå foreligger.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 10.12.2015:
1. Trøgstad kommune bosetter 15 flyktninger i 2016, hvorav 3 enslige mindreårige.
2. Det må bosettes barnefamilier i minst 2 av boligene.
3. Dersom kravet om barnefamilie skal fravikes, må kommunestyret ta konkret stilling til
omprioriteringer fra andre tjenesteområder.
4. Bosetting av flyktninger for 2017 utover gjeldende vedtak (bosette 3 flyktninger), må
tas opp til ny vurdering høsten 2016, med plan om fornyet vedtak i desember 2016.
Vurderingen må baseres på erfaringer gjort i løpet av 2016, herunder tilgang på boliger,
økonomi og integrering.

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Jarle Lindahn (Frp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble vedtatt mot 2 st.
(Frp).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
1. Trøgstad kommune bosetter 15 flyktninger i 2016, hvorav 3 enslige mindreårige.
2. Det må bosettes barnefamilier i minst 2 av boligene.
3. Dersom kravet om barnefamilie skal fravikes, må kommunestyret ta konkret stilling til
omprioriteringer fra andre tjenesteområder.
4. Bosetting av flyktninger for 2017 utover gjeldende vedtak (bosette 3 flyktninger), må
tas opp til ny vurdering høsten 2016, med plan om fornyet vedtak i desember 2016.
Vurderingen må baseres på erfaringer gjort i løpet av 2016, herunder tilgang på boliger,
økonomi og integrering.

109/15 : FORSKRIFT OM TILDELING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER GJELDENDE FRA
01.01.2016 - LOKALE RETNINGSLINJER FOR TRØGSTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til Forskrift om tildeling av tilskudd til private
barnehager, gjeldende fra 01.01.2016, vedtas.

Livsløpsutvalgets behandling 08.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Jan Roar Evensen (H)
Tor-Anders Olsen (rådmann)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)

Livsløpsutvalgets innstilling 08.12.2015:
Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til Forskrift om tildeling av tilskudd til private
barnehager, gjeldende fra 01.01.2016, vedtas.

Formannskapets behandling 10.12.2015:
Formannskapet tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 10.12.2015:
Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til Forskrift om tildeling av tilskudd til private
barnehager, gjeldende fra 01.01.2016, vedtas.

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til Forskrift om tildeling av tilskudd til private
barnehager, gjeldende fra 01.01.2016, vedtas.

110/15 : OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL NEMDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 20152019
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen legger saken frem uten innstilling på valg av representanter og
vararepresentanter.
2. Ut fra de føringer og forslag som ligger i saksutredningen/vurderingen skal det velges
representanter slik det fremkommer i saken.

Valgkomitès behandling 10.12.2015:
Valgkomiteen innstiller følgende representanter til råd og utvalg for valgperioden 2015-2019:
Trøgstad Sparebanks representantskap
Det skal velges 4 representanter og to vararepresentanter i rekkefølge.
Faste representanter:
1. Trond Andreas Enger
2. Morten Hærnes
3. Jan Evensen
4. Ellen Raknerud
Tiltres enstemmig (9 st.).

Vararepresentanter:
1. vara: Trude Svenneby
2. vara: Elisabeth Håvland Øiestad

Fast byggekomite
Det skal velges 3 representanter og 3 vararepresentanter i rekkefølge.
Faste representanter:
1. Jens Helge Jorud
2. Roar Skansen
3. Knut Skjønberg
Tiltres enstemmig (9 st.).

Vararepresentanter:
1. vara: Jarle Lindahn
2. vara: Kjell Grav
3. vara: John Cato Eknes

Viltnemnd
Det skal velges 3 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge fra politiske partier, og 2
medlemmer med personlige varamedlemmer fra næringsorganisasjonene.

Faste representanter:
1. Frode Risbråthe
2. Ole Marius Lundblad
3. Ronny Hagelund
4. Trøgstad Bondelag
5. Smaalenene skogeierlag
Tiltres enstemmig (9 st.).

Vararepresentanter:
1. vara: Arne Hervig
2. vara: Tore Bergstrøm
3. vara: Martha Hersleth Holsen
4. Trøgstad Bondelag
5.Smaalenene skogeierlag

Heimevernsnemnd
Faste representanter:
1. John Øyvind Langstad
2. Ståle Frøshaug
Tiltres enstemmig (9 st.).
Forliksrådet
Det er etablert ett felles forliksråd for Indre Østfold, Indre Østfold forliksråd. Forliksrådet er
organisert med 2 avdelinger.
Avd. 1 – Askim, Hobøl og Skiptvedt
Avd. 2 – Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad
Hver av kommunene er representert med et medlem og et varamedlem.
Askim og Eidsberg kommuner har ledervervet i sin respektiv avdeling. Inneværende forliksråd har
funksjonsperiode 01.01.13 – 01.01.17.
Det skal velges 1 fast representant og en vararepresentant til Indre Østfold Forliksråd, avd. 2
Faste representant:
1.

Vararepresentant:
1. vara:

Utsettes - tas opp igjen når valgkomiteen skal komme med forslag til valg av skjønnsmenn og
meddommere våren 2016.
Tiltres enstemmig( 9 st.)
Museumsstyret
Til museumsstyret skal det velges en fast representant med vararepresentant.
Faste representant:
Vararepresentant:
1. Stian Myhre Eriksen
1. vara: Christian Granli
Tiltres enstemmig (9 st.).
Konfliktrådet
Det oppnevnes en representant til oppnevningsutvalget:
Fast representant:
1. Ellen Løchen Børresen
Tiltres enstemmig (9 st.).
Barnas representant
I Plan– og bygningslovens § 3-3 står det bl.a.:Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Fast representant/ ansvarlig virksomhet:
1. Virksomhet Helse- og barnevern
Tiltres enstemmig (9 st.).
Kirkelig Fellesråd – kommunens representant
Kommunestyret skal velge en representant med vararepresentant.
Fast representant:
1. Christian Granli
Tiltres enstemmig (9 st.).

Vararepresentant:
1. vara: Wenche Aaser Torp

Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler, oppvekstsenter, barnehager og
FrivillighetssentralenTidligere har valgkomiteen foreslått at Livsløpsutvalget oppnevner
representanter til følgende nemnder/råd:
Antall
2
1
1
1

Styrer
medlemmer/varamedlemmer til barnehagestyrene for de kommunale barnehagene.
medlem/varamedlem til barnehagestyrene for Menighetenes barnehager.
medlem/varamedlem til hvert av samarbeidsutvalgene ved skolene.
medlem/varamedlem til styret for Frivillighetssentralen

Samtidig har valgkomiteen henstilt Livsløpsutvalget om at medlemmer til disse nemnder/råd
oppnevnes blant de faste representanter i utvalget. Det anbefales samme framgangsmåte i denne
valgomgangen. Saken er oversendt Livsløpsutvalget som bes om å foreta valgene under forutsetning
av at Kommunestyret vedtar dette.
Tiltres enstemmig (9 st.).
Klagenemnd etter kommunehelsetjenesteloven
Det skal velges en klagenemnd på 3 – 5 medlemmer som skal behandle Klagesaker etter
kommunehelsetjenesteloven. I dag består nemnda av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, alle valgt
blant Formannskapets medlemmer.
Faste representanter:
1. Petter-Ole Kirkeby
2. Tor Melvold
3. Christian Granli

Vararepresentanter:
1. vara: Martha Herslet Holsen
2. vara: Marianne Bjerkeli

Politiske representanter til Arbeidsgivers forhandlingsutvalg
Faste representanter:
1. Ole André Myhrvold
2. Tor Melvold
3. Christian Granli
Tiltres enstemmig (9 st.).

Vararepresentant:
1. vara: Martha Hersleth Holsen

Dyrevernnemnder i Østfold og Follo
Følgende nomineres som faste representanter:
1. Lisbeth Hernæs
2. Ståle Frøshaug

Tiltres enstemmig (9 st.)

Valgkomitès innstilling 10.12.2015:
Valgkomiteen innstiller følgende representanter til råd og utvalg for valgperioden 2015-2019:
Trøgstad Sparebanks representantskap
Det skal velges 4 representanter og to vararepresentanter i rekkefølge.
Faste representanter:
1. Trond Andreas Enger
2. Morten Hernæs
3. Jan Evensen
4. Ellen Raknerud

Vararepresentanter:
1. vara: Trude Svenneby
2. vara: Elisabeth Hovland Øiestad

Fast byggekomite
Det skal velges 3 representanter og 3 vararepresentanter i rekkefølge.
Faste representanter:
1. Jens Helge Jorud
2. Roar Skansen
3. Knut Skjønberg

Vararepresentanter:
1. vara: Jarle Lindahn
2. vara: Kjell Grav
3. vara: John Cato Eknes

Viltnemnd
Det skal velges 3 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge fra politiske partier, og 2
medlemmer med personlige varamedlemmer fra næringsorganisasjonene.
Faste representanter:
1. Frode Risbråthe
2.Ole Marius Lundblad
3. Ronny Hagelund
4. Trøgstad Bondelag
5. Smaalenene skogeierlag

Vararepresentanter:
1. vara: Arne Hervig
2. vara: Tore Bergstrøm
3. vara: Martha Hersleth Holsen
4. Trøgstad Bondelag
5.Smaalenene skogeierlag

Heimevernsnemnd
Faste representanter:
1. John Øyvind Langstad
2. Ståle Frøshaug
Forliksrådet
Utsettes - tas opp igjen når valgkomiteen skal komme med forslag til valg av skjønnsmenn og
meddommere våren 2016.
Museumsstyret
Til museumsstyret skal det velges en fast representant med vararepresentant.
Faste representant:
1. Stian Myhre Eriksen

Vararepresentant:
1. vara: Christian Granli

Konfliktrådet
Det oppnevnes en representant til oppnevningsutvalget:
Fast representant:
1. Ellen Løchen Børresen
Barnas representant
I Plan– og bygningslovens § 3-3 står det bl.a.:Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.
Fast representant/ ansvarlig virksomhet:
1. Virksomhet Helse- og barnevern
Kirkelig Fellesråd – kommunens representant
Kommunestyret skal velge en representant med vararepresentant.
Fast representant:
1. Christian Granli

Vararepresentant:
1. vara: Wenche Aaser Torp

Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler, oppvekstsenter, barnehager og
FrivillighetssentralenTidligere har valgkomiteen foreslått at Livsløpsutvalget oppnevner
representanter til følgende nemnder/råd:
Antall
2
1
1
1

Styrer
medlemmer/varamedlemmer til barnehagestyrene for de kommunale barnehagene.
medlem/varamedlem til barnehagestyrene for Menighetenes barnehager.
medlem/varamedlem til hvert av samarbeidsutvalgene ved skolene.
medlem/varamedlem til styret for Frivillighetssentralen.

Samtidig har valgkomiteen henstilt Livsløpsutvalget om at medlemmer til disse nemnder/råd
oppnevnes blant de faste representanter i utvalget. Det anbefales samme framgangsmåte i denne
valgomgangen. Saken er oversendt Livsløpsutvalget som bes om å foreta valgene under forutsetning
av at Kommunestyret vedtar dette.
Klagenemnd etter kommunehelsetjenesteloven
Det skal velges en klagenemnd på 3 – 5 medlemmer som skal behandle Klagesaker etter
kommunehelsetjenesteloven.
I dag består nemnda av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, alle valgt blant Formannskapets
medlemmer.
Faste representanter:
1. Petter-Ole Kirkeby
2. Tor Melvold
3. Christian Granli

Vararepresentanter:
1. vara: Martha Herslet Holsen
2. vara: Marianne Bjerkeli

Politiske representanter til Arbeidsgivers forhandlingsutvalg
Faste representanter:
Vararepresentanter:
1. Ole André Myhrvold
1. vara: Martha Hersleth Holsen
2. Tor Melvold
3. Christian Granli

Dyrevernnemnder i Østfold og Follo
Følgende nomineres som faste representanter:
1. Lisbeth Hernæs
2. Ståle Frøshaug

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:

Valgkomiteen har fremmet følgende innstilling:
Følgende representanter foreslås til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden
2015 - 2019, i tillegg til de tidligere valgte:
Faste representanter:
Sigmund Snøløs
Elisabeth Lintho Ekeberg
Vararepresentant:
Ingunn Sande Fosser
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vi for perioden 2015 - 2019 vil da bestå av følgende
representanter:
Faste representanter:
Cecilie Strandkås
Trond Hegstrøm
Grethe Syljuåsen - leder
Grethe Lindahl
Ann Christin Sæther- nestleder
Sigmund Snøløs
Elisabeth Lintho Ekeberg
Vararepresentant:
Fredrik Dahl
Ingunn Sande Fosser
Kommunestyret tok valgkomiteens forslag til representanter for Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne for perioden 2015 - 2019 opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21
st.).
Kommunesstyret tok så valgkomiteens forslag til oppnevning av representanter til nemder, råd og
utvalg for perioden 2015 - 2019 opp til avstemming. Det ble stemt over hvert utvalg separat.
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt ( 21 st.)

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2015 - 2019 består av følgende
representanter:

Faste representanter:
Cecilie Strandkås
Trond Hegstrøm
Grethe Syljuåsen - leder
Grethe Lindahl
Ann Christin Sæther- nestleder
Sigmund Snøløs
Elisabeth Lintho Ekeberg
Vararepresentant:
Fredrik Dahl
Ingunn Sande Fosser
Følgende representanter oppnevnes til til nemder, råd og utvalg for perioden 2015 - 2019:
Trøgstad Sparebanks representantskap
Det skal velges 4 representanter og to vararepresentanter i rekkefølge.
Faste representanter:
1. Trond Andreas Enger
2. Morten Hernæs
3. Jan Evensen
4. Ellen Raknerud

Vararepresentanter:
1. vara: Trude Svenneby
2. vara: Elisabeth Hovland Øiestad

Fast byggekomite
Det skal velges 3 representanter og 3 vararepresentanter i rekkefølge.
Faste representanter:
1. Jens Helge Jorud
2. Roar Skansen
3. Knut Skjønberg

Vararepresentanter:
1. vara: Jarle Lindahn
2. vara: Kjell Grav
3. vara: John Cato Eknes

Viltnemnd
Det skal velges 3 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge fra politiske partier, og 2
medlemmer med personlige varamedlemmer fra næringsorganisasjonene.
Faste representanter:
1. Frode Risbråthe - leder
2.Ole Marius Lundblad
3. Ronny Hagelund
4. Trøgstad Bondelag
5. Smaalenene skogeierlag

Vararepresentanter:
1. vara: Arne Hervig
2. vara: Tore Bergstrøm
3. vara: Martha Hersleth Holsen
4. Trøgstad Bondelag
5.Smaalenene skogeierlag

Heimevernsnemnd
Faste representanter:
1. John Øyvind Langstad
2. Ståle Frøshaug
Forliksrådet
Utsettes - tas opp igjen når valgkomiteen skal komme med forslag til valg av skjønnsmenn og
meddommere våren 2016.

Museumsstyret
Til museumsstyret skal det velges en fast representant med vararepresentant.
Faste representanter:
1. Stian Myhre Eriksen

Vararepresentanter:
1. vara: Christian Granli

Konfliktrådet
Det oppnevnes en representant til oppnevningsutvalget:
Fast representant:
1. Ellen Løchen Børresen
Barnas representant
I Plan– og bygningslovens § 3-3 står det bl.a.:Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.
Fast representant/ ansvarlig virksomhet:
1. Virksomhet Helse- og barnevern
Kirkelig Fellesråd – kommunens representant
Kommunestyret skal velge en representant med vararepresentant.
Fast representant:
1. Christian Granli

Vararepresentant:
1. vara: Wenche Aaser Torp

Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler, oppvekstsenter, barnehager og
FrivillighetssentralenTidligere har valgkomiteen foreslått at Livsløpsutvalget oppnevner
representanter til følgende nemnder/råd:
Antall
2
1
1
1

Styrer
medlemmer/varamedlemmer til barnehagestyrene for de kommunale barnehagene.
medlem/varamedlem til barnehagestyrene for Menighetenes barnehager.
medlem/varamedlem til hvert av samarbeidsutvalgene ved skolene.
medlem/varamedlem til styret for Frivillighetssentralen.

Samtidig har valgkomiteen henstilt Livsløpsutvalget om at medlemmer til disse nemnder/råd
oppnevnes blant de faste representanter i utvalget. Det anbefales samme framgangsmåte i denne
valgomgangen. Saken er oversendt Livsløpsutvalget som bes om å foreta valgene under forutsetning
av at Kommunestyret vedtar dette.
Klagenemnd etter kommunehelsetjenesteloven
Det skal velges en klagenemnd på 3 – 5 medlemmer som skal behandle Klagesaker etter
kommunehelsetjenesteloven.
I dag består nemnda av 3 medlemmer og to varamedlemmer, alle valgt blant Formannskapets
medlemmer.
Faste representanter:
1. Petter-Ole Kirkeby
2. Tor Melvold
3. Christian Granli

Vararepresentanter:
1. vara: Martha Herslet Holsen
2. vara: Marianne Bjerkeli

Politiske representanter til Arbeidsgivers forhandlingsutvalg
Faste representanter:
1. Ole André Myhrvold
2. Tor Melvold
3. Christian Granli

Vararepresentanter:
1. vara: Martha Hersleth Holsen

Dyrevernnemnder i Østfold og Follo
Følgende nomineres som faste representanter:
1. Lisbeth Hernæs
2. Ståle Frøshaug

112/15 : INTERPELLASJON 1. BYGGEKOMITEEN
Ordførers forslag til vedtak:
Kommunestyret tar ordførers redegjørelse til etterretning.

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (Sp)
Kommunestyret stemte over ordførers forslag til vedtak.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.)

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Kommunestyret tar ordførers redegjørelse til etterretning.

111/15 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Ordfører orienterte om følgende saker:
Anbudskonkurransen for bygging av nye Skjønhaug skole og ny hallflate er avsluttet og utbygger er
valgt. Trøgstad kommune har i dag inngått kontrakt med Asker entreprenør AS.
Forhandlingene med Konseptpluss er avsluttet. Det er inngått avtale mellom Konseptpluss og
Trøgstad kommune. Avtalen legges ved protokollen.
BAKGRUNN
Kommunestyret fattet 3.11.15 vedtak om at Trøgstad kommune ikke inngår avtale med konseptpluss
om bygging av formålsbygg med dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger på
Skolejordet i henhold til vedlagte avtaler. Videre at Trøgstad kommune inviterer konseptpluss til

forhandlinger for å komme til enighet rundt de forholdsmessige kostnadene slik at Trøgstad
kommune kan overta de tilhørende prosjektdokumentene. Samt at 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. I tråd med vedtaket har ordfører, virksomhetsleder for Teknikk og
næring samt varaordfører invitert til - og gjennomført forhandlinger med konseptpluss med
utgangspunkt i intensjonsavtalen mellom partene. Kommunen har underveis og i forhandlingen søkt
juridisk rådgivning hos KS advokatene. Trøgstad kommune og Konseptpluss har kommet til enighet
om en avslutningen av prosjekt Otiumpluss på Skolejordet med bygging av omsorgsboliger og
servicedel med dagsenter. Forhandlingene er sluttført og det er inngått avtale.
VURDERING
Avtalen innebærer at Trøgstad kommune utbetaler til konseptpluss en engangskompensasjon på kr 9
millioner, dette beløpet inkluderer det tidligere utbetalte beløpet på kr 2,5 millioner.
Kompensasjonen dekker utgifter konseptpluss har hatt med prosjektering og forberedelser som blant
annet kontrahering av entreprenører og verdien av utformingen og forarbeid samt ideene i
konseptet som kommunen overtar. Avtalen innebærer at Trøgstad kommune overtar prosjektet med
tegninger og alt tilhørende materiale som trengs for oppføring i kommunal regi. konseptpluss
forplikter seg til å bistå kommunen i forståelsen av prosjektet ved anbudsutlysningen.
Risikoen ved at man ikke hadde kommet fram til enighet ville vært at Trøgstad kommune måtte
begynt forfra med de betydelige ressurser i form av kroner, personell og ikke minst tiden dette ville
ta. Videre har en måtte ta i betraktning at både Trøgstad kommune, KonseptPLUSS, advokatene
Schjøtt og KS-advokatene har ment at dette har dreid seg om et kjøp av bygg og ikke en offentlig
anskaffelse. Hvis man hadde valgt å gå til retten er det en risiko for at retten hadde kommet til at
dette var et kjøp, selv om KOFA kom til at det var en offentlig anskaffelse. I så fall ville det vært en
risiko knyttet til at Trøgstad kommune kunne blitt dømt til å betale Konseptpluss erstatning på et
betydelig høyere beløp.En rettsprosess er tappende både i tid, ressurser og kroner, i tillegg til at det
er lite konstruktivt for alle parter. I verste fall kunne man endt opp med at kommunen startet et nytt
kostbart forprosjekt, parallelt med en krevende rettsprosess og med den risiko dette ville hatt.
Fra kommunens side har det vært viktig å få en avklaring for å kunne fortsette den videre prosessen,
jamfør kommunestyrets vedtak i punkt 3 av 3. november 2015. Med den avtalte løsningen vil
kommunen kunne starte forberedelsene for å kunne konkurranseutsette prosjektet som
totalentreprise etter reglene om offentlige anskaffelser, med det overtatte materialet som grunnlag,
slik kommunestyret forutsatte. Prosjektet er forhåndsgodkjent av Husbanken og rammetillatelsen for
bygget er gitt. Alt ligger nå til rette for at prosjektet kan gjennomføres og det er gode muligheter for
å komme i mål innenfor prosjektets budsjetterte totalramme.

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Referatsakene tas til orientering.
113/15 : INTERPELLASJON 2. KOMMUNEREFORM
Ordførers forslag til vedtak:
Kommunestyret tar ordførers redgjørelse til etterretning, og presiserer at styringsgruppa for
kommunereformen består av formannskapet samt gruppelederne i de partier som der ikke er
representert.

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Følgende hadde ordet:
Trond A. Enger (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar ordførers redgjørelse til etterretning, og presiserer at styringsgruppa for
kommunereformen består av formannskapet samt gruppelederne i de partier som der ikke er
representert. Kommunestyret slutter seg til styringsgruppas anbefaling men ber om deltakelse i
overfornevnte og andre sammenslåinger behandles av kommunestyret for framtiden.
Kommunestyret stemte over forslaget.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
Kommunestyret tar ordførers redgjørelse til etterretning, og presiserer at styringsgruppa for
kommunereformen består av formannskapet samt gruppelederne i de partier som der ikke er
representert. Kommunestyret slutter seg til styringsgruppas anbefaling men ber om deltakelse i
overfornevnte og andre sammenslåinger behandles av kommunestyret for framtiden.

114/15 : KONSTITUERING AV NY RÅDMANN

Kommunestyrets behandling 15.12.2015:
Møtet ble lukket jf. kommunelovens § 31.2.
Kommunesstyret fattet enstemmig vedtak (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015:
1. Kommunestyret konstituerer kommunalsjef Betty Hvalsengen som rådmann i Tor-Anders Olsens
sykdomsfravær, med de fullmakter og oppgaver som er tillagt denne.
2. Rådmann Tor-Anders Olsen beholder sin stillingskode som rådmann, men uten de fullmakter og
oppgaver som er tillagt denne så lenge konstitueringen varer.
3. Kommunestyret ber om ansettelsesprosess for å finne ny permanent rådmann starter med sikte på
fast ansettelse og oppstart 1. januar 2017. Kommunen innhenter ekstern kompetanse i
ansettelsesprosessen. Formannskapet og de tillitsvalgte deltar i prosessen.
4. Skulle Tor- Anders Olsen ha delvis friske perioder mens han er sykemeldt, skal hans
restarbeidsevne brukes i en rådgiverfunksjon i kommunen.

