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Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
01/16

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2015

Saksframlegg

Tilskudd og forskuttering av kostnader ved lysløype på Havnås
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

02/16

Formannskapet

PS

04.02.2016

02/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune bevilger tilskudd på inntil 202.100 kr til arbeidet med Havnås Lysløype, finansiert
fra reservefondet, samt forskuttering av kostnader til entreprenør som et kortsiktig lån på inntil
804.275.kr, som tilbakebetales ved mottatte spillemidler og mva-kompensasjon, med forbehold om
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at faktorene beskrevet i saken gjennomføres.

Saksopplysninger:
Det ble i Budsjettdokumentet for 2013 avsatt midler til utbedring av lysløype på Havnås. Prosjektet
ble vedtatt finansiert ved låneopptak. Dette ble gjort utfra en forståelse om at Trøgstad kommune
var eier av anlegget. Det ble i 2014 avklart at lysløypa på Havnås ikke eies av Trøgstad kommune,
men av Havnås Vel. Prosjektet kunne dermed ikke gjennomføres ved kommunalt låneopptak, da
kommunen i henhold til kommunelovens § 50 bare har anledning til å ta opp lån for å finansiere
investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk.
Prosjektet var allerede tildelt spillemidler og det var igangsatt med dugnadsinnsats fra Havnås Vel,
som kommunens samarbeidspartner i prosjektet.
For å komme i mål med et godt prosjekt og for at tildelte spillemidler pålydende 603.000 kr skal
komme Havnås og Trøgstadsamfunnet til gode, må det søkes om spillemidlene på nytt. Spillemidler
kan kun tildeles idrettslag underlagt Norsk Idrettsforbund. Det betyr at tildelingen forutsetter at
Havnås Vel må inngå et samarbeid med et idrettslag for å kunne søke om spillemidler. En viktig del av
slike søknader er egenandelen, og det foreslås derfor å tildele prosjektet et tilskudd på 202.100 kr fra
kommunens reservefond, som bidrag til finansiering av prosjektet.
Tilskuddet forutsetter at Havnås Vel utarbeider en ny spillemiddelsøknad. Trøgstad kommune stiller
en representant fra administrasjonen tilgjengelig for veiledning i dette arbeidet hvis det er ønskelig. I
tillegg bevilges et kortsiktig lån tilsvarende kostnad knyttet til entreprenør på inntil 1.006.375 kr.
Beløpets størrelse avhenger av prosjektets totalkostnad. Midlene tilbakebetales av prosjekteier, ved
innkomne spillemidler og kompensert mva-beløp, til sammen 804.275 kr.
Vedtaket er gyldig under forutsetning om at Havnås Vel:
·
·
·

Oppretter samarbeidsavtale med lokalt idrettslag om gjennomføring og drift av prosjektet
og søke om spillemidler på nytt.
Legger til rette for at prosjektet kan gjennomføres med avtaler og bidrag i tråd med
opprinnelig spillemiddelsøknad på prosjektet.
Besørger evt. restbeløp ved avkortning i mva-kompensasjon, ref. bestemmelser om
kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2016 (Kulturdepartementet
2015).
Forenklet finansiell plan (anslagsvise beløp basert på dokumentasjon fra tidligere
prosjektsøknad fra 2013):
Prosjektets totalkostnad / verdi (basert på søknad)
1.206.775 kr
Bevilgede spillemidler
603.000 kr
Verdi dugnadsinnsats Havnås Vel
200.400 kr
MVA-kompensasjon (ved full komp)
201.275 kr
Tilskudd fra Trøgstad kommune
202.100 kr
Konklusjon:
Trøgstad kommune bevilger tilskudd på inntil 202.100 kr til arbeidet med Havnås Lysløype,
samt forskuttering av kostnader til entreprenør som et kortsiktig lån på inntil 804.275 kr
som tilbakebetales ved mottatte spillemidler og mva-kompensasjon. Det tas forbehold om
at faktorene beskrevet i saken gjennomføres.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Trygve Skaug

FA - C29

16/39

Rullering av handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2016/2017
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

04/16

Ungdomsrådet

PS

01.02.2016

02/16

Livsløpsutvalget

PS

02.02.2016

03/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2016/2017 som vist
nedenfor.

Saksopplysninger:
Handlingsprogram for fysisk aktivitet inngår i kommunedelplan for ”Fysisk aktivitet for alle i Trøgstad
2011 – 2023”. Kommunedelplanen rulleres hvert fjerde år, mens handlingsprogrammet rulleres hvert
år. Handlingsprogram for fysisk aktivitet for perioden 2016 – 2017 med prioriteringer av
spillemiddelsøknader, legges frem til politisk behandling.
Saksutredning:
Kulturdepartementet har satt som forutsetning for tildeling av spillemidler at kommunene skal ha en
vedtatt kommunedelplan for fysisk aktivitet med et prioritert handlingsprogram. Planen skal rulleres
hvert fjerde år, mens handlingsprogrammet rulleres hvert år. Etter politisk behandling av
handlingsprogrammet sendes det til Østfold fylkeskommune som grunnlag for
spillemiddelsøknadene som blir sendt fra søkere i Trøgstad Kommune.
Et nytt prosjekt tas inn på listen over prioriterte anlegg. Dette gjelder nyasfaltering og grunnarbeider
på NMK Trøgstads GoKart-bane Arbeidet kan bli mulig å realisere neste år ved hjelp av
dugnadsinnsats fra klubben, spillemidler (1/3) og egenkapital.
Ut fra dette har lag og foreninger, jf. Beslutning i fellesmøte i Trøgstad Idrettsråd 13.11.2013,
følgende prioritering ved årets rullering:
Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2016/2017
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Ordinære anlegg:
1. Reasfaltering og grunnarbeider ved GoKart-bane, Trøgstad Motorsenter v/NMK Trøgstad
2. Reoppbygging/utbedring, samt utskifting av PCB-holdige armaturer i lysløype i Havnås
3. Arena for kultur og idrett ifm nytt skolebygg. Samarbeid mellom kultur, Musikkrådet og
Idrettsrådet. (Det foreligger et eget innspill fra HK Trøgstad 97)
4. Orienteringskart; nytegning og revidering - Festningsåsen/Risermarka, Skjønhaug /Trøgstad
Fort v/O-laget PAN
5. Digitalisering og synfaring av orienteringskart – Gaupeknatten og Stinjulen/Foksen v/Båstad IL,
orientering.
6. Garasje og ENØK tiltak Båstad Kunstis v/Båstad IL, skøyter
7. Flerbrukshall/takoverbygg over deler av skøytebanen i Båstad (tunelløsning) v/ Båstad IL,
skøyter
8. Ny trap-bane (skytebane for hagleskytterne) på Båstad skytterbane v/Trøgstad JFF
Nærmiljøanlegg:
·
·
·
·

Sandbaneanlegg - en flerbruksbane for sandvolleyball og beachhåndball v/Trøgstad kommune.
Skatebane (trinn 1) på Skjønhaug, Trøgstad Ungdomsråd/Trøgstad Kommune.
Rehabilitering av rulleskøytebane og påbygg til en skatebane (trinn 2) ved Båstad Kunstisbane,
Båstad IL, skøyter og Trøgstad Kommune.
Trøgstadstien – Videreføring av skilting og utarbeidelse av brosjyre med kart.

Vurdering:
En ny asfaltering ved Trøgstad Motorsenters GoKart-bane vil kunne øke antall større konkurranser,
og aktiviteten vil øke betraktelig når banen er i ny stand.
For nærmiljøanlegg ser vi nå en mulighet til å få realisert et sandbaneanlegg uten kostnad for
kommunen, og vil derfor prioritere dette igjen ved årets rullering.
For øvrig anbefaler vi at de øvrige forslag tas inn i tråd med fjorårets rullering.
Oppsummering:
Følgende nytt anlegg tas inn i planen:
Ordinære anlegg:
1. Reasfaltering og grunnarbeider ved GoKartbane, Trøgstad Motorsenter v/NMK Trøgstad
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Inger-Lise Kåen Haugen

FA - U62

15/1873

Utvalg

Type

Dato

03/16

Livsløpsutvalget

PS

02.02.2016

04/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Søknad om salgsbevilling Rema 1000 Trøgstad
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Rema 1000 Trøgstad ved Lasse Gjeterud gis bevilling for salg av øl og annen alkoholdig drikk med
lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent, gruppe 1 til følgende periode og tidspunkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Salgsbevillingen gis for perioden 100216-300616
Hverdager kl. 0800 – 2000
Lørdager kl. 0800 – 1800
Onsdag før skjærtorsdag kl. 0800 – 1800
Påskeaften kl. 0800 - 1600
30. april ( dag før 1. mai ) kl. 0800 - 2000
16. mai ( dag før 17. mai ) kl. 0800 – 2000
Onsdag før Kr. Himmelfartsdag kl. 0800 – 2000
Pinseaften kl. 0800 - 1600
Julaften kl. 0800 – 1600
Nyttårsaften kl. 0800 - 1800

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, kommunevalg og folkeavstemming vedtatt ved
lov.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Trøgstad kommune har mottatt en elektronisk søknad om salgsbevilling av alkoholdig
drikk gruppe 1 fra Lasse Gjeterud AS – Rema 1000 Trøgstad. Salgsstedet er lokalisert til
Kirkeveien 19, 1860 Trøgstad. Virksomheten er registrert i Enhetsregisteret med Org.nr.
93405932, og det søkes om salg innen kommunens maksimaltid. Man søker om å få
godkjent Lasse Gjeterud som styrer med Indre Jonikene som stedfortreder.
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Saksutredning:
Alkohollovens formål er å begrense de individuelle og samfunnsmessige skadevirkningene
av alkoholbruk. Et av alkohollovens hovedprinsipper er at all omsetning av alkoholholdig
drikk krever særskilt offentlig tillatelse/bevilling jf. Alkohollovens § 1-4 a.
Bevillingssystemet er samlet sett et av de viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk.
Det regulerer tilgjengeligheten av alkohol ved å bestemme hvor og når det kan selges og
skjenkes alkohol samt hvem som kan drive slik virksomhet. I Trøgstad kommune har man
ikke satt noe tak på hvor mange salgsbevillinger man skal ha. Salg av øl og annen
alkoholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan etter loven skje fra
kl. 0800-1800. På dager før søndag - og helligdager skal salget opphøre kl. 1500 (gjelder
ikke dagen før Kr. Himmelfartsdag). Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for
det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg. Dog er salg og utlevering av øl
forbudt etter kl. 2000 på hverdager og etter kl. 1800 på dager før søndag og helligdager
( unntatt dagen før Kr. Himmelfartsdag ). Salg av øl og annen alkoholdig drikk skal ikke
skje på søndag - og helligdager, 1. mai og 17.mai og på stemmedager for valg (endret,
men ikke gjort noe kommunestyrevedtak på dette i Trøgstad kommune). Salg fra faste
utsalgssteder er ikke tillatt etter klokken 1600 på påske-, pinse-, og julaften, jf.
Helligdagsfredslovens § 5.
Kommunestyret vedtok 180912 Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2012-2016
hvor man vedtok følgende makstider for salg for alkoholgruppe 1:











Hverdager fra kl. 0800-2000
Lørdager fra kl. 0800-1600
Onsdag før skjærtorsdag fra kl. 0800-1800
Påskeaften fra kl. 0800-1600
30.april (dag før 1. mai) fra kl. 0800-2000
16.mai (dag før 17. mai) fra kl. 0800-2000
Onsdag før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 0800-2000
Pinseaften fra kl. 0800-1600
Julaften fra kl.0800-1600
Nyttårsaften fra kl. 0800-1800
Det skal som hovedregel være en styrer og stedfortreder tilknyttet en salgsbevilling, disse
må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen
lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. De må være over 20 år, og ha
dokumentert kunnskap om alkoholloven og tilhørende bestemmelser. På salgsstedet skal
det være tydelig skilting som opplyser om aldersgrensene for kjøp av alkohol.
Søkere må fremlegge skatteattest fra skattefogd og kommunekasse som ikke er eldre enn
3 måneder.
I henhold til alkohollovens krav skal det innhentes uttalelse fra NAV og Politiet før en
bevilling kan gis.
Vurdering:
Ved vurdering om bevilling bør gis, kan kommunen bl.a. legge vekt på antallet
salgsbevillinger, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også
legges vekt på vandelskravene i lovens § 1-7b i forhold til bevillingshaver/eier, alder og
kunnskap hos styrer og stedfortreder. Skyldige skatter og avgifter skal være betalt og man
må vurdere eventuelle merknader fra NAV og Politiet.
Kommunestyret vedtok i sak 28/96 at det ikke skulle settes tak for antall bevillinger, men
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at det skulle føres en restriktiv bevillingspolitikk og at nye søknader må vurderes
individuelt. Ved innvilgelse av denne søknaden vil antall salgssteder øke fra 3 til 4
utsalgssteder i kommunen.
For bevillingssøker er det dokumentert at skyldige skatter og avgifter er betalt, det er ikke
avdekket brudd på skatte- og avgiftsbestemmelsen.
Nav og Indre Østfold Politistasjon har uttalt seg og de har ingen innvendinger mot at
denne bevillingen gis.
Styrer og stedfortreder er over 20 år, har gjennomført og bestått Kunnskapsprøven i
alkoholloven – salgsbevilling. Politiet har vandelsklarert styrer og stedfortreder og funnet
alt i orden. De har også erfaring fra tidligere arbeidsplasser med tilsvarende ansvar, hvor
det ikke er avdekket avvik.
Salgstidene det søkes om er innenfor kommunens maksimaltider med de begrensninger
som er omtalt i Alkoholpolitiske retningslinjer for Trøgstad kommune og annen
lovgivning.
Rådmannen ser ikke noen grunner for at denne bevillingen ikke skal gis, alt det formelle
er i orden og man ønsker at alle dagligvarebutikker skal ha like konkurranseforhold i
kommunen. Man mener at den totale mengden av alkoholomsetning vil være tilnærmet
den samme, men fordele seg på fire i stedet for tre utsalgssteder.

Saksframlegg
Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Hans Gunnar Raknerud

FA - M70,
HIST - ESA
14/36

16/65

Utvalg

Type

Dato

03/16

Teknikk- og naturutvalget

PS

02.02.2016

05/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Trøgstad brannvesen - årsrapport 2015
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Trøgstad brannvesens årsmelding for 2015 tas til orientering.

Saksopplysninger:
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger kommunen å utarbeide plan for
brannverntiltak hvert år. Siden kommunestyret har vedtatt at Trøgstad kommune skal slutte seg til
det nye interkommunale brannvesenet Indre Østfold brann og redning (IØBR) IKS fra 1.1.2016 blir det
ikke utarbeidet flere slike planer for Trøgstad brannvesen. Brannvesenets årsmelding for 2015 legges
derimot frem til orientering på vanlig måte.
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Saksutredning:
Brannvesenet hadde 69 utrykninger i 2015. Dette er en nedgang på 20 i forhold til 2014 og er nå
nede i 69 totalt. Det har vært en positiv nedgang i antall unødige alarmer som var 18 stk. Vi har også
hatt en nedgang i bygningsbranner i forhold til 2014.
Det ble innført gebyr for unødige alarmer fra 2013. Grunnen til at dette ble innført var å få ned antall
unødige alarmer. Vi har hatt en god reduksjon i forhold til 2014, og vi får håpe trenden fortsetter. Det
ser ut til at gjennomførte tiltak virker.
Vi har bistått våre nabokommuner 4 ganger i løpet av året, og Trøgstad brannvesen har også hatt
bistand fra disse i 2015. Ved branner og hendelser i 2015 har brannvesenets mannskaper gjort en
god jobb.
Høsten 2015 ble alle kommuner ferdig med å behandle utredningen om felles brannvesen. Alle
kommuner vedtok å bli med i det nye selskapet Indre Østfold brann og redning IKS. Dette har vært en
lang og tidkrevende prosess som mange har lagt ned mye arbeid for å komme i mål med.
Det nye selskapet startet opp 01.01.2016. Alle ansatte i Trøgstad brannvesen fikk tilbud om å bli med
over i det nye selskapet, og kun en av de ansatte i Trøgstad brannvesen valgte å ikke bli med over.
Dette er et tegn på at mannskapene fortsatt vil være med på å gi innbyggerne i Trøgstad trygghet, nå
som ansatte i det nye interkommunale selskapet.
Økonomi:
Beredskap koster penger og 2015 ble ikke noe unntak. Det har vært en trend de senere år at
brannvesenets kostnader har oversteget de budsjetterte rammene. Selv om vi har nedgang i antall
utrykninger, har lønnsutgiftene oversteget budsjettet. Vi har også hatt større utgifter til vedlikehold
av materiell og utstyr enn budsjettert.
Vurdering:
Trøgstad brannvesen har over tid har hatt fokus på utdanning av sine mannskaper. Resultatet av
opplæringen vises tydelig både ved øvelser og utrykninger. I tillegg til at mannskapene stadig gjør en
bedre jobb, fører dette til at den enkelte har større trygghet i sitt arbeid.
Det er gjennomført feiing og tilsyn i private boliger og planlagte oppgaver er gjennomført. Det
oppdages fortsatt stadig feil og mangler, og disse skyldes oftest uvitenhet. På de særskilte objektene
gjenstår fortsatt mye, men eierne har utarbeidet planer som gjør at man er på rett vei.
Sett under ett har 2015 vært et godt år for Trøgstad Brannvesen og vi har nådd våre hovedmål. Det
har vært en nedgang i antall utrykninger og svært få store hendelser. Problemet som Trøgstad
brannvesen har hatt med for lav bemanning innenfor forebyggende arbeid og beredskap, vil bli løst i
2016 ved inntreden i IØBR IKS.
Prosjektet felles brannvesen i regionen er avsluttet. Nytt selskap er opprettet og vi har forventninger
til at selskapet skal gi innbyggerne den trygghet de trenger og har krav på. Rådmannen føler seg
sikker på at Trøgstad kommune leverer godt utstyr og gode mannskaper til det nye selskapet.

9

Vedlegg:
Årsrapport brann 2015

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Hans Gunnar Raknerud

FA - M09

16/51

Grunneieravtale for legging av kommunal VA-ledning mv. over
landbrukseiendom
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

04/16

Teknikk- og naturutvalget

PS

02.02.2016

03/16

Formannskapet

PS

04.02.2016

06/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner forslag til ny standard grunneieravtale for bruk i Trøgstad kommune fra
og med 1. januar 2016. Det nye avtaleforslaget legges til grunn for endelig avtale med grunneierne
og tas i bruk på alle anlegg der det er behov.
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalene.
Ordfører gis fullmakt til å signere avtalene på vegne av kommunen.

Bakgrunn:
Trøgstad kommune skal i den nærmeste fremtid gjennomføre flere store prosjekter innenfor vann og
avløp der det vil bli nødvendig å sikre rettigheter til å legge og vedlikeholde VA-anlegg og tilhørende
infrastruktur på annen manns grunn.
Det er avtalen med Eidsberg kommune om graving av ny overføringsledning for vann og avløp
mellom Skjønhaug og Momarken som utløser behovet for formelle avtaler. Senere vil de samme
avtalene bli brukt i det allerede vedtatte pilotprosjektet med trykkavløp og senere VA-prosjekter i
Trøgstad kommune. Målsettingen er å inngå frivillige avtaler med alle berørte grunneiere uten å
måtte gå veien om ekspropriasjonsvedtak.
Avtalen vi få økonomiske konsekvenser for de planlagte prosjektene og legges dermed frem til
politisk behandling.
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Saksopplysninger:
Trøgstad kommune har ikke tidligere hatt noen standardavtaler for graving på annen manns grunn.
Tidligere praksis har vært at kommunen har gjort muntlige avtaler med grunneierne for hvert enkelt
anlegg, uten at videre rettigheter og plikter vedrørende vedlikeholdet av anlegget er avklart gjennom
tinglysing og avtaler.
Det er nå utarbeidet er nytt forslag til grunneieravtale som først og fremst er egnet til bruk på
landbrukseiendommer. Deler av avtalen kan også benyttes på andre typer eiendommer der det er
behov for å avklare flere forhold enn en ren gravetillatelse. Avtalen bygger på et avtaleutkast som
opprinnelig er utarbeidet i et samarbeid mellom Norges Bondelag og noen norske kommuner.
Rammeverket er senere benyttet med hell i flere norske kommuner, bl.a. Spydeberg og Enebakk.
Avtalen regulerer:
·
·
·
·

Rettigheter til legging, drift og vedlikehold av
vann og avløpsanlegg
Anleggsutførelse
Forekomster av floghavre
Skader utenom anleggsbeltet og utenom veger

·
·
·
·
·

Klausulert aktivitet i og nær
ledningstraseen
Framtidige skader
Erstatning
Skjønn
Tinglysing

Første utkast til avtale ble presentert for grunneiere og jordleiere i området i et møte på
kommunehuset 19. november 2015. Etter møtet fikk alle grunneiere tilsendt forslag til avtale til
gjennomsyn.
Det store flertallet var villige til å signere avtale uten videre, men noen grunneiere hadde
konstruktive forslag til forbedringer av innholdet. Noe av dette førte til endringer i avtaleteksten. Bl.
a. ble det tatt inn erstatning for å ha kummer og pumpekummer liggende synlig på eiendommen
samtidig som erstatningsbeløp for tapt avling og fremtidige trykkskader på dyrka mark er økt
sammenlignet med det opprinnelige utkastet. Et punkt om aktsomhet mot spredning av floghavre er
også inntatt. Et ønske om en engangserstatning pr. løpemeter for å ha ledning liggende i grunn er
derimot ikke tatt til følge.
Økonomi:
Avtalen tar utgangspunktet i at grunneier skal få erstattet økonomisk målbare tap. Ved utmåling av
erstatning er det tatt utgangspunkt i prinsippene i Vederlagslovens § 3:
”Eigaren skal ha vederlag for avståing av eigedom og for skade eller ulempe på attverande eigedom,
alt i samsvar med føresegnene nedanfor.”
Det betyr at avling, skogsvirke, pakkeskader, skade på veier og annet skal erstattes fullt ut, men
begrenses til det faktiske tap som eieren lider som følge av inngrepet på vedkommende eiendom.
Dette er forsøkt ivaretatt i avtalens pkt. 5, 6, 7 og 11. Avtalens pkt. 11 angir faste satser for erstatning
av diverse skader og ulemper. Disse skal reguleres etter konsumprisindeksen hvert 5. år slik at
avtaleteksten kan ha gyldighet i lang tid fremover. Fordelen med dette er at grunneier vet hva han
får i erstatning på forhånd, og at erstatningen kan beregnes på en enkel måte. Med de foreslåtte
satsene er det grunn til å tro at grunneiere vil komme gunstig ut i forhold til om erstatning skulle

11

vært beregnet etter takst på hver enkelt eiendom.
Avtalen er mellom Trøgstad kommune og grunneier. Dette er mest hensiktsmessig da avtalene skal
tinglyses på de berørte eiendommene. I de tilfeller der dyrka jord er bortleid, kan leier og grunneier
foreta et oppgjør om avlingsskadeerstatning seg imellom og benytte de samme satser som i punkt
11.
Erstatningsutbetalingene vil medføre økte utgifter for alle pågående og fremtidige VA-prosjekter.
Administrasjonen har forsøkt å estimere en total erstatningssum for overføringsanlegget. Det er
foreløpige tall, men vil ligge i området 250 000 – 300 000 kroner. Erstatningssummene skal belastes
prosjektene og finansieres av kommunale avgifter på selvkostmrådene. Dersom man i tillegg skulle
gått inn på en ordning der grunneier får en erstatning pr. løpemeter for å ha ledning liggende i grunn,
vil dette kunne medføre en dobling av denne kostnaden dersom kravet på 35 kroner per løpemeter
skal imøtekommes.
Vurdering:
Trøgstad kommune skal i gang med flere store vann- og avløpsprosjekter og trenger å få på plass en
standard grunneieravtale. I de fleste tilfeller vil plan- og bygningsloven og oreigningslova
(ekspropriasjonsloven) gi kommunen hjemmel til både legging og vedlikehold av slike anlegg. Det er
likevel rådmannens oppfatning at frivillige avtaler er langt å foretrekke fremfor krevende og
langvarige prosesser for å sikre disse rettighetene via juridiske prosesser.
Avtalene sikrer grunneierne full erstatning for tap på avling og annen skade på eiendom. Den åpner
også for individuelle tilpasninger og skjønnsløsninger der dette er nødvendig. Rådmannen mener at
det ikke automatisk bør gis erstatning til grunneier for å ha kommunale ledninger liggende i grunnen
dersom dette ikke hindrer vanlig bruk av arealet til f.eks. vanlig jordbruksdrift. Grunnen til dette er at
en slik situasjon, slik rådmannen ser det, ikke medfører noen ulemper for grunneier som ikke avtalen
sikrer at kommunen skal rette eller erstatte. Dersom det å ha slik ledning liggende medfører et
økonomisk målbart tap i form av en innskrenket rett til utnyttelse av en eiendom, vil saken stille seg
annerledes. Rett til erstatning vil da vanligvis være hjemlet i annet lovverk, og sakene kan avgjøres
ved skjønn eller egne frivillige avtaler med grunneiere på eiendommer der dette er aktuelt. Det er
også grunn til å nevne det økonomiske aspektet ved å gi en slik erstatning til alle grunneiere. Samlet
for overføringsledning og alle trykkavløpsområdene vil dette beløpe seg til flere millioner kroner og
bidra til en vesentlig kostnadsøkning i prosjektene. Dette er kostnader som det ikke er tatt høyde for
i beregning av anleggsbidrag og lønnsomhet så langt, men som eventuelt vil måtte bli en del av
helhetsvurderingen fremover.
For å få til effektive forhandlingsprosesser ser rådmannen det som viktig at administrasjonen gis
fullmakt til å fremforhandle avtaler med hver enkelt grunneier da det kan bli nødvendig med noen
individuelle tilpasninger på enkelte berørte eiendommer i form av særavtaler innenfor rammen av
avtaleteksten.
Den politiske forankringen av avtalene er tenkt sikret gjennom Ordførerens signatur av endelige
fremforhandlede avtaler.

Vedlegg:
Grunneieravtale
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Hans Gunnar Raknerud

FE - 141,
HIST - ESA
14/471

15/51

Utvalg

Type

Dato

05/16

Teknikk- og naturutvalget

PS

02.02.2016

04/16

Formannskapet

PS

04.02.2016

07/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Utbyggingsavtale Kirkebyåsen vest 2
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune godkjenner utbyggingsavtale for Kirkebyåsen vest 2 med utbygger Petter Ole
Kirkeby i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 17. Avtalen bygger på anleggsbidragsmetoden.

Bakgrunn:
I forbindelse med vedtak av reguleringsplan for Kirkebyåsen vest 2 ble utbygger forespeilet at
Trøgstad kommune ville være interessert i å inngå en utbyggingsavtale for utbygging av kommunal
infrastruktur i planområdet. Avtalen er nå ferdigforhandlet og legges frem for politisk behandling.
Saksopplysninger:
Reguleringsplanen for området legger ikke opp til utbygging av offentlig infrastruktur utover det som
er normalt i kommunale boligområder. Det vil si utbygging av feltinternt, asfaltert veinett med
gatelys og ledningsnett for vann, avløp og kabler. Pbl. §§ 18-1 og 18-2 gir kommunen hjemmel til å
pålegge utbygger å gjennomføre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak.
Hovedprinsippet er at utbygger skal bekoste all nødvendig teknisk og grønn infrastruktur innenfor
planområdet, men kommunens krav til utbygger skal stå i rimelig forhold til utbyggingens art og
omfang og kommunens bidrag, jf. pbl § 17-3 tredje ledd.
Anleggsbidragsmetoden er lagt til grunn for forhandlingene om utbyggingsavtale for Kirkebyåsen
vest 2. Det er første gang denne metoden benyttes i Trøgstad kommune, men den har vært mye
benyttet i andre kommuner i mange år.
Anleggsbidragsmetoden innebærer at kommunen står som byggherre og fortløpende fakturerer
utbygger for et anleggsbidrag til dekning av kostnadene ekslusiv merverdiavgift (mva.). Trøgstad
kommune skal så kreve kompensasjon for mva. i sine kompensasjonsoppgaver til skatteetaten. Ved

13

denne metoden blir kostnad til mva. redusert vesentlig for utbyggingsprosjektet.
Som kompensasjon for merarbeidet er det avtalt at utbygger betaler Trøgstad kommune 5 % av
totalkostnaden i prosjektet og 4,5 % kompensasjon for rentetap på utlagt mva. Utbygger må også
stille bankgaranti for totalkostnaden i prosjektet. Denne er foreløpig beregnet til 4 mill. kroner.
Saksbehandling av utbyggingsavtalen:
Kommunestyret behandlet prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Trøgstad i sak 45/14. Det heter
blant annet at
«Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt arealplan
(kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser forutsetter bygging,
oppgradering eller tilpasning av offentlig infrastruktur. Slik nødvendig infrastruktur kan blant annet
være veier, turveier, gang- og sykkelstier, grøntarealer, lekeplasser, vann og avløpsledninger,
kummer, skilting, belysning, støyskjerming og kabelanlegg for el, fjernvarme, tele, data og tv.
Utbyggingsavtale kan også inneholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt
utbygging, utenfor planområdet».
Bakgrunnen for disse bestemmelsene er å avklare ansvarsforhold i utbyggingen og sikre
gjennomførbarhet for reguleringsplan.
Vanligvis vil en utbyggingsavtale være omfattet av reglene i plan- og bygningsloven § 17-2 og 17-4
om saksbehandling og offentlighet ved bruk av utbyggingsavtaler. I byggesaksforskriften (SAK) § 18-2
gjøres det imdlertid unntak for utbyggingsavtaler hvor den private parts (utbyggers) forpliktelser
etter pbl § 17-3 andre til fjerde ledd i det alt vesentlige omfattes av pbl. § 18-1 og 18-2 som nevnt
innledningsvis. Det er en forutsetning for unntak fra kravet om offentlig ettersyn at utbyggers
forpliktelser ikke strekker seg lenger enn en gjennomføring av plan etter pbl. §§ 18-1 og 18-2.
Vurdering:
Trøgstad kommune, som samfunnsutvikler, har stor interesse av at reguleringsplanen for
Kirkebyåsen vest gjennomføres. Denne utbyggingsavtalen vil være kommunens bidrag til at grunneier
kan realisere planene.
På grunn av at Trøgstad kommune er interessert i å ha kontroll med utbygging av infrastruktur i
området, er anleggsbidragsmodellen benyttet. Modellen innebærer at kommunen får stort ansvar
for utbyggingen med både prosjektering og oppfølging og også økonomisk gjennom forskuttering av
kostnadene og oppfølging av kompensasjonsordningen. Kommunen, på sin side, har gjennom
utbyggingsavtalen sikkerhet for at utbygger dekker alle utgiftene til infrastruktur for utbyggingen,
samtidig som kommunen blir kompensert for sitt arbeid med gjennomføringen av reguleringsplan og
avtalen.
Rådmannen anbefaler at fremlagte forslag til utbyggingsavtale godkjennes.

Vedlegg:
Utbyggingsavtale Kirkebyåsen vest 2
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Sissel Røen Ytrehus

FA - G00

16/74

Ekstern gjennomgang av driften innenfor pleie og omsorgstjenestene/ Statlig
finansiering av omsorgstjenestene
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

07/16

Arbeidsmiljøutvalget

PS

02.02.2016

02/16

Eldrerådet

PS

01.02.2016

02/16

Ungdomsrådet

PS

01.02.2016

02/16

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

01.02.2016

06/16

Livsløpsutvalget

PS

02.02.2016

05/16

Formannskapet

PS

04.02.2016

08/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Rådmannens innstilling:
1. En ekstern gjennomgang av kommunens omsorgstjenester jfr. kommunestyresak 104/15
gjennomføres ikke, siden de aktuelle problemstillingene i stor grad vil bli belyst ved
kommunens deltakelse i prosjektet: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av
omsorgstjenester, modell A.
2. En eventuell avtale om leie av en sykehjemsavdeling ved Edw. Ruuds Omsorgssenter inngås
ikke før resultatene fra det statlige prosjektet avklarer behovene. Rådmannen fortsetter
dialogen med Eidsberg kommune på dette grunnlaget. jfr. kommunestyresak 103/15.

Saksopplysninger:
Det vises til kommunestyrets møte 16.12.2014, med vedtak i sak 77/14 - Årsbudsjett 2015 punkt 15,
og kommunestyrets vedtak 15.12.2015 i sak 104/15 – Årsbudsjett 2016 punkt 14.
Kommunestyret vedtak 16.12.14 og vedtak 15.12.2015 er følgende:
1. «Trøgstad kommune søker deltakelse i forsøksordningen med statlige finansiering for
eldreomsorgen, når det blir mulig for kommunene å søke på. Forsøksordningen skal inkludere et
begrenset antall kommuner, vare over tid og evalueres».
2. «Jfr. 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.
Gjenn
omgangen finansieres fra reservefondet».
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Forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene ble utlyst høsten 2015, med
søknadsfrist 1. desember 2015. Trøgstad kommune fikk svar på søknaden 15.01.2016 om at vi er
valgt ut som en av 18 deltagende kommuner til ordningen. Forsøksordningen skal vare i 3 år med
oppstart 01.05.16. Trøgstad kommune må akseptere vilkårene i tilskuddsregelverket og signere
samarbeidsavtale med Helsedirektoratet innen 1. februar 2016.
Denne saken forutsetter at relevant beslutningsorgan i kommunen sørger for at forutsetningene i
prosjektet aksepteres og at avtalen er signert og returnert innen fristen. Rådmannen har vært i
kontakt med Helsedirektoratet og fått aksept for at signert avtale returneres Helsedirektoratet
torsdag 4. februar. Avtalen vil bli lagt fram for formannskapet torsdag 4. februar for formell
godkjenning. Skulle en likevel ikke gå for det statlige prosjektet faller også grunnlaget for denne
saken bort.
Forsøksordningen har en målsetting om å prøve ut statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling
av tjenester. Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktige behovsdekning for
innbyggere/brukere av tjenestene er sentralt.
Mål:
·

·

Brukers behov i sentrum
· Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov
· Brukermedvirkning er satt i system
Lik tildelingsprosess
· Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurderingen og
tjenestetildelingen
· Likt arbeidsverktøy er benyttet i arbeidsprosessen

Den vedtatte eksterne gjennomgangen av driften innenfor omsorgstjenestene ville også i
stor grad ha fokus på dette. På bakgrunn av de mulighetene som deltagelse i det statlige
prosjektet gir, ser rådmannen derfor ikke hensikten med en ekstern ressursgjennomgang
nå. Det er tvert imot slik at prosjektdeltakelse med de aktivitetene det er lagt opp til ikke
kan gjennomføres på en god måte parallelt med den tiltenkte ressursgjennomgangen
uten å skape uklarheter og dobbeltarbeid.
Konklusjon:
Det foreslås derfor at vedtak om ekstern gjennomgang av omsorgstjenestene ikke
gjennomføres, eventuelt utsettes i påvente av resultater fra den statlige
prosjektdeltakelsen.
Rådmannen er av den oppfatning at denne forsøksordningen vil bli en nøye
gjennomgang av omsorgstjenestene, og siden forsøksordningen vil gå over 3 år vil dette
kunne bli en god prosess og gi en ønsket utvikling. Den vil gi virksomhetene tilføring av
ny kunnskap og kompetanse som igjen vil gi økt kvalitet på tjenestene.
Trøgstad kommune var ikke kjent med resultatet om deltagelsen i forsøksordningen før
15. januar, og hadde derfor ingen mulighet til å vurdere disse to alternativene opp mot
hverandre i hensiktsmessighet på et tidligere tidspunkt.
Intensjonsavtalen med Eidsberg kommune om mulig leie av en sykehjemsavdeling ved
Edw. Ruuds Omsorgssenter,jfr. kommunetyresak 103/15, vurderes ikke videreført til en
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samarbeidsavtale før det statlige prosjektet eventuelt viser at det er behov for det.
Samhandlingen med Eidsberg kommune videreføres på det grunnlaget.

Vedlegg:
IS-2392 Finansieringsmodell for omsorgstjenester

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Marit Lillegraven Haakaas

FE - 030,
HIST - ESA
14/611

15/1150

Utvalg

Type

Dato

08/16

Arbeidsmiljøutvalget

PS

02.02.2016

03/16

Eldrerådet

PS

01.02.2016

03/16

Ungdomsrådet

PS

01.02.2016

03/16

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

01.02.2016

06/16

Formannskapet

PS

04.02.2016

09/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Videre arbeid med kommunereformen
Saksnr

Ordførers innstilling:
Gitt varslede endringer i kommunenes inntektssystem og de signaler som kommer fra flertallet av
Indre Østfolds kommuner vil kommunestyret i Trøgstad:
1. Forhandle med mål om å bli enige om et grunnlagsdokument for en ny kommune i to
ulike varianter:
a. En kommune med basis i dagens kommuner Trøgstad, Eidsberg, Marker
og Rakkestad.
b. En kommune med basis i dagens kommuner Trøgstad, Marker, Eidsberg,
Askim, Hobøl og Spydeberg. Trøgstad vil være positive til å inkludere
Skiptvet i en slik prosess.
2. Prosessen skal søke å være ferdigstilt for endelig retningsvalg helst innen mai 2016.
3. Endelig retningsvalgt (kommunestyrets anbefalte løsning) skal legges ut for rådgivende
folkeavstemning siste halvdel av mai før kommunestyrets endelige beslutning innen
utgangen av juni 2016.
4. Forhandlingene i begge alternativene skal føres parallelt og likeverdig. Styringsgruppa
skal gi forhandlingsutvalget et mandat og skal ta stilling til saker som oppleves
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vanskelige i forhandlingene.
5. Forhandlingsutvalget ledes av ordfører.

Bakgrunn:
Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste
kommuner med økt makt og myndighet. Trøgstad kommune har opprettet en styringsgruppe for
arbeidet med kommunereformen, bestående av formannskapet og representanter for Kristelig
Folkeparti og Fremskrittspartiet.
Saksopplysninger:
I juni hadde kommunestyret foreløpig retningsvalg i kommunereformen til behandling. Følgende
vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret tar utredningen om ulike scenarioer for Indre Østfolds kommunestruktur til
orientering.
2. Kommunestyret legger til grunn at Trøgstad kommune klarer seg godt som egen kommune
gitt dagens rammevilkår.
3. Et videre utrednings- og forhandlingsmandat må eventuelt gis av et nytt kommunestyre. Et
slikt utrednings- og forhandlingsmandat må ikke gå på bekostning av kommunens
primæroppgaver.
4. Eventuelle ønsker fra nabokommuner om videre utredninger vil Trøgstad kommune ta
stilling til i hvert enkelt tilfelle, og slike vurderinger bør gjøres av nytt kommunestyre.
5. Et eventuelt vedtak om sammenslåing kan ikke fattes uten rådgivende folkeavstemning i
forkant.
6. Kommunestyret ber ordfører og styringsgruppa holde seg løpende orientert om den
utvikling som skjer og vurdere å orientere kommunestyret ved radikale endringer i
situasjonen.
7. Trøgstad kommune støtter de prosesser som pågår mellom Østfold og Akershus
fylkeskommuner med tanke på sammenslåing av de to fylkene.
Politisk og administrativ ledelse i Trøgstad kommune har gjennom høsten vært observatør ved 5ksamarbeidets møter og drøftinger.
I starten av desember 2015 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant innbyggerne i Trøgstad.
Opinion AS utførte telefonundersøkelsen og de fikk 500 svar. Resultatet av undersøkelsen ligger på
kommunens nettside.
Hovedfunnene kan oppsummeres slik:
·
·
·
·

Trøgstingene er godt kjent med at kommunen er i gang med å utrede fordeler og ulemper
ved en mulig sammenslåing.
50% vil at Trøgstad fortsetter som egen kommune, 42% åpner for kommunesammenslåing
Dersom det uansett går mot sammenslåing, er det signifikant flere som foretrekker en
østkommune (59%) enn en felles Indre Østfold-kommune (38%).
59% mener Trøgstad bør gå med i en ny kommune dersom de andre Indre østfoldkommunene slår seg sammen
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Styringsgruppa har hatt 5 møter i november 2015-januar 2016. Alle referater er lagt ut på
kommunens nettside under temaet Kommunereform.
I møtet 26. november 2015 gjorde styringsgruppa følgende vedtak:
Styringsgruppa gir administrasjonen i oppdrag å bidra i en forenklet utredningsprosess av et
østalternativ fram mot medio januar 2016. Vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
Administrasjonene i Marker, Eidsberg og Trøgstad laget en rapport med tittel «Sammenstilling av
noen sentrale forhold knyttet til et «Øst-alternativ» i Indre Østfold». Denne lå ferdig 11. januar. Se
vedlegg.
De 5 kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Marker har gått sammen i 5k-prosjektet der
det er laget en intensjonsavtale om sammenslåing. Intensjonsavtalen ligger ved her. De 5
kommunene har intensjonsavtalene til politisk behandling i januar, med formannskapsmøter 18.
januar og kommunestyremøter 27. januar. Marker og Eidsberg kommuner vurderer i tillegg
mulighetene for et 3k-samarbeid.
I formannskapsmøtene 18. januar ble det vedtatt følgende innstillinger til kommunestyrene:
Marker kommunes formannskaps innstilling:
Marker kommune går videre med forhandlinger om kommunesammenslutning etter 5-Kalternativet.
Samtidig må det snarest mulig utarbeides en sammenlignbar intensjonsvtale for et 4K-østalternativ, der Rakkestad kommune, Eidsberg kommune, Trøgstad kommune og Marker
kommune inngår.
Forhandlingsutvalget gis mandat til å videreføre forhandlingene med de to alternativene.
Marker kommune ønsker at tillitsvalgte deltar med en fellesrepresentant fra hver kommune i de
videre forhandlingsmøtene.
Endelig retningsvalg tas når et reelt sammenligningsgrunnlag for disse fire kommunene
foreligger.
Eidsberg kommunes formannskaps innstilling:
1. Eidsberg kommune går videre i arbeidet med å avklare det beste grunnlaget for en sterk og
bærekraftig kommune for innbyggerne i Eidsberg og Indre Østfold i årene fremover.
2. Forhandlingsutvalget gis i mandat - i uprioriterte rekkefølge:
a. Videreutvikle et sammenslåingsgrunnlag for 5K og samtidig raskt avklare og om
mulig utvikle et sammenslåingsgrunnlag for en øst-kommune.
b. Å anbefale at Eidsberg fortsetter som egen kommune hvis videre prosess ikke gir
grunnlag for kommunesammenslåing.
3. Alternativene legges fram til endelig politisk behandling i juni 2016.
4. Forhandlingsutvalget bes samordne involvering og medvirkning av innbyggere, brukere,
ansatte, næringsliv, frivilligheten og det politiske miljø både i egen og om mulig på tvers av
kommunegrenser fram til behandlingen i juni 2016.
5. Forhandlingsutvalget bes bidra til en tydelig og effektiv framdriftsplan i arbeidet med
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sammenslåingsgrunnlagene i punkt 2.
Askim kommunes formannskaps innstilling:
1. Bystyret ønsker seg en 5K løsning. Vi vil likevel at begge forslagene utredes videre i tilfelle
det ikke oppnås en interkommunal enighet om 5K-modellen.
2. Forhandlingsutvalget bes samordne involvering og medvirkning av innbyggere, brukere og
ansatte med de øvrige kommunene fram til politisk behandling i juni 2016.
Spydeberg kommunes formannskaps innstilling:
1. Den framforhandlede intensjonsavtalen mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl,
Marker og Spydeberg (5K) gir et godt grunnlag for en sterk og bærekraftig kommune for
innbyggerne i Spydeberg kommune og i Indre Østfold i årene framover.
2. Forhandlingsutvalget gis mandat til å sluttforhandle intensjonsavtalen for 5K som legges
fram til endelig politisk behandling i juni 2016.
3. Forhandlingsutvalget bes samordne involvering og medvirkning av innbyggere, brukere og
ansatte med de øvrige kommunene fram til politisk behandling i juni 2016.
4. Kommunestyrets vedtak om rådgivende folkeavstemning opprettholdes. Avstemningen
planlegges avholdt 22.5.2016.
Hobøl kommunes formannskaps innstilling:
1. Den framforhandlede intensjonsavtalen mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl,
Marker og Spydeberg (5K) gir det beste grunnlag for en sterk og bærekraftig kommune i
Indre Østfold i årene framover.
2. Forhandlingsutvalget gis mandat til å sluttforhandle Intensjonsavtalen for 5 K som legges
fram til endelig politisk behandling i juni 2016.
3. Forhandlingsutvalget bes samordne involvering – og medvirkning av innbyggere, brukere
og ansatte med de øvrige kommunene fram til politisk behandling i juni 2016.
I siste møte den 20. januar gjorde styringgruppa følgende vedtak:
Styringsgruppa tar situasjonen i Indre Østfold til etterretning og vil slutte seg til forhandlingene
med 5k og parallelt takke ja til initiativet fra Marker og Eidsberg kommuner om utarbeidelse av
en mulighetsstudie for en sammenslåing av de tre kommunene. Endelig beslutning om
deltakelse i forhandlinger og mulighetsstudie tas av kommunestyret 9. februar.
Trøgstad kommunes nettside om kommunereform blir oppdatert med vedtak fra
kommunestyremøtene 27. januar i 5k, når disse er klare.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring et forslag til nytt inntektssystem
for kommunene. Det vises til egen politisk sak i denne møterunden om denne høringen. For øvrig er
økonomi knyttet til reformen beskrevet i den vedlagte Sammenstillingen.

Vedlegg:
Sammenstilling - østkommunealternativ
5K.+Intensjonavtale+06.01.16

20

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Anne Teig

ArkivsakID
16/80

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høring
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

07/16

Formannskapet

PS

04.02.2016

10/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune er kritisk til endringene i inntektssystemet. Inntektssystemet må legges
bedre til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggere over hele landet, f.eks.
gjennom økt utjevning av skatteinntektene eller at skattens andel i inntektssystemet
reduseres.
2. Forslaget om endringer i basistilskuddet må reverseres, da det vil føre til kraftige kutt
innenfor viktige tjenesteområder som omsorg og skole, og vil gjøre det svært utfordrende å
opprettholde et forsvarlig tjenestenivå. Støtte til viktig frivillighetsarbeid vil det ikke lenger
være rom for.
3. Innføring av ny modell for selskapsskatt bør ikke gjennomføres for å hindre ytterligere
skjevheter i inntektsfordelingen mellom kommunene, og unngå nedtrapping av det
regionale arbeidet med næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser.
4. Redusert vekting av antall psykisk utviklingshemmede 16 år og over må følges opp med en
styrking av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere for å sikre at
tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet,
får et godt tilbud uavhengig av kommunenes økonomiske situasjon.
5. Delkostnadsnøkkelen for barnehage baseres på det alternative kriteriet antall
heltidsansatte 20-44 år istedenfor dagens utdanningskriterium.

Saksopplysninger:
Det ble i kommuneproposisjonen for 2016 varslet en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for
kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet la 16.12.15 fram et forslag til nytt
inntektssystem for kommunene med høringsfrist 01.03.15.
Formålet med inntektssystemet er å jevne ut forutsetningene kommunene og fylkeskommunene har
for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Norske kommuner og fylkeskommuner har ulik
geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Dette gjør at å tilby kommunale tjenester, som
grunnskole, barnehage, og omsorgstjenester, ikke koster det samme i alle kommuner. Noen
kommuner har mange barn i skolealder, andre kommuner har mange eldre som trenger
omsorgstjenester. Andre kommuner har spredt bosetting og lange reiseavstander. Dette er faktorer
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som påvirker hva det koster å tilby kommunale velferdstjenester, og som kommunene selv ikke kan
påvirke.
Inntektssystemet fordeler det som kalles frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner. De frie
inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør til sammen ca. 75 % av
kommunenes samlede inntekter på landsbasis. De frie inntektene fordeler seg med om lag 40 % på
skatteinntekter og 35 % i rammetilskudd. De frie inntektene til kommunesektoren utgjør om lag
342,6 milliarder kroner i 2016. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt, uten andre
føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

Kommunenes rammetilskudd fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger gjennom
innbyggertilskuddet. Kommunene kompenseres for ufrivillige kostnadsforskjeller gjennom en
utgiftsutjevning. Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel, som sørger for at
rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som det anses at er rimeligere å drive enn
landsgjennomsnittet, til kommuner som det anses at er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.
Kostnadsnøkkelen består av en rekke kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes
utgifter til velferdstjenester. Eksempler på kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder,
antall eldre og reiseavstander.
En betydelig andel av kommunesektorens inntekter kommer gjennom skatteinntekter. Det er store
forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Skatteutjevningen utjevner delvis disse
forskjellene mellom kommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med
skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under
landsgjennomsnittet. Nedenstående illustrasjon viser hvordan skatteinntektene omfordeles gjennom
inntektsutjevningen:
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I inntektssystemet finnes det også regionalpolitisk begrunnede tilskudd. Dette er Nord-Norge- og
Namdalstilskuddet, distriktstilskudd Sør-Norge, småkommunetilskuddet, storbytilskuddet,
veksttilskuddet og skjønnstilskuddet.
Forslag til endringer i nytt inntektssystem:
I høringsnotatet med forslag til nytt inntektssystem legges det fram et utkast til ny kostnadsnøkkel
for kommunene basert på nye analyser av variasjonene i kommunenes utgifter på alle sektorer som
inngår i utgiftsutjevningen, og det foreslås endringer i delkostnadsnøklene i tråd med disse. Det
legges også opp til å innføre en ny modell der det skilles mellom frivillige og ufrivillige
smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon og administrasjon gjennom et kriterium som sier
noe om reiseavstander (strukturkriteriet). Det foreslås endringer i de regionalpolitiske tilskuddene,
og det gjøres en oppsummering av skatteelementene i inntektssystemet inkl. den tidligere varslede
tilbakeføringen av en andel selskapsskatten.
Høringen er lagt fram uten virkningstabeller, men Kommunenes Sentralforbund (KS) har utarbeidet
en modell som viser hva forslaget til omlegging av inntektssystemet vil innebære for den enkelte
kommune.
Nye kostnadsnøkler:
Kriteriene i kostnadsnøkkelen er i hovedsak oppdelt i 3 grupper: Alderskriterier, sosiale kriterier og
strukturelle kriterier. Alderskriterier og sosiale kriterier sier noe om trekk ved befolkningen i
kommunene som påvirker etterspørselen etter kommunale tjenester. Strukturelle kriterier sier noe
om variasjoner i kostnadsforhold ved kommunen som kan forklare deler av variasjonen i kommunens
utgifter, som kommunestørrelse og bosettingsmønster. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har gjort oppdaterte analyser av alle kostnadsnøklene, og det legges
fram forslag om endringer i samtlige kostnadsnøkler:
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Grunnskole: Kriteriet norskfødte 6-15 år med innvandrerforeldre (ekskl. Skandinavia) tas ut.
Pleie og omsorg: Ingen endringer i kriterier. Innbyggere 0-66 år vektet opp, mens innbyggere
90 år og over og psykisk utviklingshemmede 16 år og over vektes ned. Nedvektingen av psykisk
utviklingshemmede vil ventelig redusere innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for
ressurskrevende tjenester.
Barnehager: Ingen endring i kriterier. Men det er skissert en alternativ modell der den viktigste
forskjellen er at utdanningskriteriet erstattes med antall heltidsansatte 20-44 år. Den
alternative modellen har noe lavere forklaringskraft, men vurderes likevel som et godt
alternativ.
Kommunehelse: Det legges større vekt på kriteriet innbyggere 67 år og over samtidig som
kriteriet for dødelighet tas ut.
Barnevern: Ingen endringer i kriterier. Det legges større vekt på kriteriet barn 0-15 år med
enslig forsørger og personer med lav inntekt, mens innbyggere 0-22 år får mindre vekt.
Sosialhjelp: Urbanitetskriteriet erstattes med kriteriet aleneboende 30-66 år. Dette gjør også at
vektingen mellom kriteriene endres.
Landbruk: Kriteriet areal dyrket mark går ut. Kriteriet antall jordbruksbedrifter vektes betydelig
opp.
Administrasjon: Ingen endring i kriterier.

KS har utarbeidet en illustrasjon som viser utslag av revidert kostnadsnøkkel for kommunene i
Østfold pr. innbygger:

Rådmannens vurdering:
Kostnadene med å tilby tjenester til innbyggerne varierer fra kommune til kommune.
Alderssammensetning, geografi og kommunestørrelse er elementer som har betydning for
kostnadene. Departementets forslag til endringer i kostnadsnøklene er fremmet på bakgrunn av
analyser av de ulike sektorene med oppdaterte datagrunnlag, og vil med dagens folketall og
befolkningssammensetning gi Trøgstad kommune nærmere 0,6 mill. kroner i reduserte årlige
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inntekter. Rådmannen har liten forutsetning for å overprøve den vurderingen som ligger til grunn for
endring av kostnadsnøkler. Det må likevel gis kommentarer til to av delkostnadsnøklene:
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over:
Behovet for ressurskrevende tjenester varierer betydelig mellom kommunene. Det har vist seg
vanskelig å finne objektive kriterier i inntektssystemet som kan fange opp denne
kostnadsvariasjonen. Det er derfor etablert en egen tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester,
som et supplement til kommunenes frie inntekter. Formålet med denne ordningen er å sikre at
tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best
mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon.
Delkostnadsnøkkelen for psykisk utviklingshemmede 16 år og over er i høringsforslaget vektet
betydelig ned, og ut fra KS sine beregninger taper Trøgstad kommune nærmere 2,3 mill. kr årlig på
denne endringen. Det er anført at kommunene som følge av lavere vekt på kostnadsnøkkelen kan få
økte tilskudd gjennom toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere, gitt dagens ordning.
Det er viktig å påpeke at kommuner med høyt antall psykisk utviklingshemmede 16 år og over vil
rammes ekstra hardt økonomisk av den foreslåtte endringen, dersom dagens
toppfinansieringsordning knyttet til denne brukergruppen ikke styrkes.
Barnehage:
Når det gjelder barnehage er det presentert et alternativ til dagens modell med bruk av antall
høgskoleutdannede innbyggere som del av kostnadsnøkkelen. Den alternative modellen baserer seg
på antall barn 1-5 år og antall heltidsansatte i alderen 20-44 år. Forklaringskraften til denne modellen
er noe svakere enn for dagens modell, men vurderes som en faglig god modell. Innføring av
nasjonale ordninger for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i
husholdninger med lav inntekt må antas å gi økt belastning på kommuner med færre
høgskoleutdannede, både når det gjelder inntektstap og administrativt merarbeid. Det anbefales
derfor at delkostnadsnøkkelen med antall barn 1-5 år og antall heltidsansatte i alderen 20-44 år
erstatter delkostnadsnøkkelen med utdanningsnivå.
Nytt strukturkriterium:
Basistilskuddet fordeles i dag med et likt beløp pr. kommune på ca. 13,2 mill. kroner, og kompenserer
for smådriftsulemper både på tjenestenivå (f.eks. grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse) og på
kommunenivå (f.eks. administrasjon). Dette innebærer at små kommuner får et vesentlig høyere
beløp pr. innbygger enn større kommuner. For å differensiere kompensasjonen for smådriftsulemper
mellom kommunene, foreslår departementet å innføre en ny modell med gradering av basiskriteriet
ved hjelp av strukturkriteriet. Strukturkriteriet er et mål på bosettingsmønster i kommunen og
områdene rundt, og sier noe om avstander og spredtbygdhet i regionen. Med en modell som skissert
i høringsnotatet, vil kommuner med store avstander målt ved strukturkriteriet beholde full
kompensasjon for smådriftsulemper som i dag, mens kommuner med lavere verdi på
strukturkriteriet vil få mindre kompensasjon for smådriftsulempene enn i dagens system. Det er
smådriftsulemper på kommunenivå som ikke lenger vil bli sett på som en fullt ut frivillig kostnad,
mens smådriftsulemper til tjenester fortsatt vil kompenseres fullt ut. Kommunesektorens samlede
inntekter vil ikke bli berørt, fordi reduksjonen i basistilskudd vil bli beholdt i det samlede
inntektssystemet. Innføring av strukturkriteriet vil imidlertid gi betydelige omfordelingsvirkninger
mellom kommunene.
Departementets høringsforslag innebærer at kommunene vil motta et basistilskudd på mellom 0 og
13,2 mill. kroner avhengig av reiselengde. I praksis innebærer ordningen at det vil bli fastsatt en
grenseverdi for hvor lang reiselengde som tilsier full kompensasjon. Kommuner med kortere
reiselengde enn grenseverdien vil få en forholdsmessig reduksjon. Fastsetting av grenseverdien vil
nødvendigvis være noe skjønnsmessig, men det er i forslaget lagt til grunn en gjennomsnittlig
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reiseavstand for å nå sentrum i grunnkretser på til sammen 5.000 innbyggere og netto omfordeling
ved 3 ulike grenseverdier (25,4 km, 16,5 km og 13,3 km).
KS har sett på fordelingseffektene av nytt strukturkriterium ved ulike reiselengder, og det er i
hovedsak kommuner med over 20-25.000 eller under 3.000 innbyggere som vil tjene på det nye
forslaget til strukturkriterium. KS har laget en oversikt som viser effekten av netto omfordeling ved
bruk av strukturkriteriet for kommunene i Østfold ved de ulike grenseverdiene som er foreslått:

Det er lagt opp til at kommuner som slår seg sammen får beholde basistilskudd og eventuelle
regionalpolitiske tilskudd de mister som følge av sammenslåingen i 15 år. Deretter trappes tilskuddet
gradvis ned over 5 år. Dette er ment å gi forutsigbarhet og tid til omstilling for kommuner som velger
å slå seg sammen. I tillegg vil disse kommunene motta reformstøtte og dekning av engangskostnader
i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Rådmannens vurdering:
Innføring av gradert basiskriterium må ses på som et kraftig virkemiddel for å få kommuner til å slå
seg sammen. Ordningen er innrettet slik at det ikke lenger skal være lønnsomt å være liten kommune
i tett befolkede områder. Siden inndelingstilskuddet vil være basert på inntektssystemet for 2016, vil
kommuner hvor det foreslås redusert basistilskudd, midlertidig unngå tap av inntekter hvis de
beslutter å slå seg sammen. Da vil basistilskuddet beholdes på dagens nivå i 15 år. Kommuner som ut
fra forutsetningene i forslaget til nytt inntektssystem ansees som frivillig små vil fra 2017 bare motta
et redusert basistilskudd. Reduksjonen vil være avhengig av hvilken grenseverdi som blir vedtatt.
Det er vanskelig å se hvordan Trøgstad kommune, som allerede i utgangspunktet har lave frie
inntekter, skal kunne gi sine innbyggere tjenester i henhold til lovens krav dersom den årlige
inntektsrammen reduseres med mellom 4,5 – 7,2 mill. kroner. Den økonomiske situasjonen forverres
ytterligere ved at kommunen vil få en negativ økonomisk utvikling på nærmere 0,6 mill. kroner
knyttet til endringene i kriteriedata, gitt dagens innbyggertall og befolkningssammensetning.
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Regionalpolitiske tilskudd:
I dagens inntektssystem er 5 tilskudd regionalpolitisk begrunnet. Dette gjelder
småkommunetilskuddet, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge og
Namdalstilskuddet, veksttilskuddet og storbytilskuddet.
I forslaget til nytt inntektssystem foreslås det at småkommunetilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge,
distriktstilskudd Nord-Norge og Namdalstilskuddet samles i 2 nye tilskudd, ett for Sør-Norge og ett
for Nord-Norge. Småkommunetilskuddet foreslås videreført innenfor de to nye tilskuddene, som et
eget småkommunetilskudd, hvor satsene skal differensieres etter kommunens nivå på
distriktsindeksen og at deler av tilskuddet skal gis pr. innbygger. Endringene er ment å bidra til å
gjøre tilskuddene mer nøytrale i forhold til kommunesammenslutninger. Satser for de nye
tilskuddene vil først bli lagt fram i kommuneproposisjonen for 2017.
Veksttilskuddet tildeles kommuner med særlig høy befolkningsvekst, og er begrunnet med at
kommuner med høy befolkningsvekst kan ha problemer med å tilpasse tjenestetilbudet til en raskt
voksende befolkning. Tilskuddet tildeles kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig
befolkningsvekst høyere 1,5 % de siste 3 årene. I tillegg må kommunen ha hatt skatteinntekter som
er lavere enn 140 % av landsgjennomsnittet de siste 3 år, målt pr. innbygger. Tilskuddet gis som et
fast beløp pr. innbygger ut over vekstgrensen. Veksttilskuddet har vært endret de senere årene, og
foreslås videreført i sin nåværende innretning. Fram mot kommuneproposisjonen for 2017 vil
regjeringen vurdere nærmere om veksttilskuddet skal innlemmes i inndelingstilskuddet.
I tillegg til tilskuddene nevnt ovenfor er også deler av skjønnstilskuddet regionalpolitisk begrunnet.
Skjønnstilskuddet er på samme måte som veksttilskuddet holdt utenom i denne gjennomgangen, og
departementet legger opp til en egen prosess for skjønnstilskuddet i forbindelse med fastsetting av
skjønnsrammen for 2017.
Storbytilskuddet er begrunnet med at de største bykommunene har særlige utfordringer knyttet til
urbanitet og høy befolkningskonsentrasjon, og at dette ikke blir fanget godt nok opp av
kostnadsnøkkelen. Det gjelder særlig sosiale forhold og levekår, rus og psykiatri, tilrettelegging av
infrastruktur og arealbruk. Storbytilskuddet gis bare til de fire største byene, og fordeles med et likt
beløp pr. innbygger. Det foreslås ingen endringer i dette tilskuddet, men departementet vil vurdere
omfang og innretning på tilskuddet.
Rådmannens vurdering:
De regionalpolitiske tilskuddene er etablert for å ivareta regional- og distriktspolitiske målsettinger,
bl.a. med tanke på å opprettholde bosettingsmønstre og bevare levedyktige lokalsamfunn. De
regionalpolitiske tilskuddene gir ekstra inntekter til kommuner som kommer inn under disse
ordningene. Mange distriktskommuner drar i tillegg nytte av ordningen med differensierte satser
eller fritak for arbeidsgiveravgift. Dette bidrar til å øke de økonomiske forskjellene mellom
kommunene fordi lønnsutgiftene utgjør en så vidt stor andel av de samlede utgiftene i kommunen
(ca. 64 %). Trøgstad kommunes netto utgifter til arbeidsgiveravgift utgjorde i 2014 ca. 29 mill. kr.
Skatt og skatteutjevning:
Høringsnotatet gir en beskrivelse av dagens system for skatt og skatteutjevning, uten at det fremmes
konkrete forslag til endringer i dagens modell. Det henvises til at skatteandel og graden av
skatteutjevning fastsettes hvert år i tilknytning til kommuneopplegget i statsbudsjettet.
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Det er betydelige forskjeller i kommunenes skatteinntekter og skattegrunnlag. I tillegg er det knyttet
betydelig usikkerhet til skatteinntektene. Trøgstad kommune hadde for 2014 en skatteinngang på
78,9 % av landsgjennomsnittet, mens det samlede resultatet av skatt og netto inntektsutjevning
utgjorde på 94,1 %. Kommunene i Norge har for 2014 en skatteinngang fra 52,7 % til 280,7 % av
landsgjennomsnittet, mens resultatet av skatt og netto inntektsutjevning varierer fra 92,8 % til 171,0
%. Kommunene med høyest skatteinntekter utgjør noen få kraftkommuner med lavt innbyggertall,
men sentralt beliggende kommuner som Asker og Bærum har en skatteinngang på henholdsvis 149,4
% og 156,9 % før utjevning og 118,4 % og 121,4 % etter utjevning. Tabellen nedenfor viser skatt og
inntektsutjevning for Østfold for 2014, hvor samtlige kommuner med unntak av Hvaler ligger mellom
93,8 % og 94,6 % etter utjevning av skatten.

KOSTRA-tallene for 2014 viser at kommunenes frie inntekter pr. innbygger varierer fra ca. kr 43136.000, med et gjennomsnitt på kr 56.609 pr. innbygger. Trøgstad kommune har kr 49.934 i frie
inntekter pr. innbygger for 2014. Disse tallene er ikke korrigert for utgiftsbehov, men viser likevel at
det er store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser.
Det er tidligere fremmet forslag om en tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene
med virkning fra 2017. Tanken er bl.a. at en tilbakeføring av selskapsskatt skal gi kommunene et
insentiv til å legge til rette for næringsutvikling. Selskapsskatten skal baseres på vekst i lønnssum over
en periode på tre år. Samlet størrelse på ny inntekt foreslås for 2017 å utgjøre ett prosentpoeng av
skattesatsen på inntekt og formue for selskaper. Det slås fast at selskapsskatten skal inngå i
skatteutjevningen.
Rådmannens vurdering:
Det er store forskjeller i kommunenes skattegrunnlag og skatteinntekter. Det knytter seg også stor
usikkerhet til nivået på skatteinntektene det enkelte år, noe som gjør kommunenes inntektssituasjon
lite forutsigbar. Dagens ordning med utjevning av skatteinntekter oppleves ikke tilstrekkelig til å sikre
likeverdige tjenester til hele landets befolkning, slik intensjonen er. Dette er en situasjon som kan
bedres gjennom økt utjevning av skatteinntektene. Alternativt kan skatteandelen, som i dag er på 40
%, reduseres, samtidig som rammetilskuddsandelen økes.
Selskapsskatt er skatt på alminnelig inntekt for foretak og andre etterskuddspliktige skatteytere.
Tanken med tilbakeføring av en andel av selskapsskatten er at det skal gi lokal forankring av
verdiskapningen, lokale insentiver for næringsutvikling og et bredere skattefundament. Ulempene er
at selskapsskatten er konjunkturfølsom og dermed vil kunne variere fra år til år. Skatten vil bidra til å
skape skjevere inntektsfordeling mellom kommunene, i tillegg til at det er vanskelig for kommunene
å få tak i grunnlaget for selskapsskatten. Dette vil føre til økt uforutsigbarhet, og er uheldig med
tanke på at kommunene skal legge til rette for et stabilt velferdstilbud for sine innbyggere.
Det er vanskelig å se at tilbakeføring av en andel av selskapsskatten vil føre til økt næringsutvikling
lokalt. Næringsutvikling og opprettelse av arbeidsplasser lokalt er allerede et satsingsområde,
uavhengig av selskapsskatten. Dette fordi det er av stor betydning for en kommune å kunne tilby et
variert utvalg av arbeidsplasser til sine innbyggere i nærheten av der de bor.
Trøgstad kommune har også en målsetting i kommuneplanen om vekst i antall arbeidsplasser og et
variert arbeidstilbud regionalt. En tilbakeføring av en andel av selskapsskatten vil kunne svekke det
kommunale samarbeidet knyttet til etablering av arbeidsplasser for Indre Østfolds befolkning
innenfor regionen. Dette fordi tilbakeføring av en andel av selskapsskatten vil gjøre det viktigere at
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næringsutvikling skjer lokalt i den enkelte kommune.

Vedlegg:
Høringsforslag nytt inntektssystem_KMD

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Dag Arne Lier

FE - 663,
FA - S30

15/868

Utvalg

Type

Dato

07/16

Teknikk- og naturutvalget

PS

02.02.2016

09/16

Formannskapet

PS

04.02.2016

11/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Fjernvarme på Skjønhaug
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune lyser ut konkurranse om kjøp av fjernvarme til kommunale bygg på
Skjønhaug.
2. Videre oppfølging av anskaffelsen gjøres av kommunens byggekomite.

Bakgrunn:
Trøgstad kommune har tidligere vurdert etablering av fjernvarmeanlegg med biovarme på
Skjønhaug. I 2008 utarbeidet Enercon AS et forprosjekt for biovarmeanlegg på Skjønhaug. På grunn
av forholdsvis store investeringer, ca. kr 14 millioner, valgte kommunestyret i 2009 å gå for en ny
gasskjele, ca. kr 500.000 som fyringsanlegg ved Trøgstad ungdomsskole. Samtidig ble det vedtatt at
saken om biobrenselanlegg skulle tas opp igjen.
Administrasjonen er kjent med at det er private aktører som ønsker å etablere fjernvarmeanlegg på
Skjønhaug. Skjønhaug er forholdsvis kompakt med kort avstand mellom energikrevende bygg.
Forutsetningen for en slik etablering er at de kommunale byggene knyttes opp til anlegget. Den
private aktøren koster utbygging og drift av anlegget forutsatt at kommunen inngår en langsiktig
avtale om kjøp av energi, fortrinnsvis 15-20 år.
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I kommunestyret 16.06.2015 ble det vedtatt at administrasjonen skulle utrede muligheten for
fjernvarme på Skjønhaug.
Saksutredning:
Skjønhaug står foran flere store utbygginger som gjennomføres innen kort tid og alle disse trenger
en energikilde til oppvarming. Blant annet skal Trøgstad kommune bygge ny barneskole, idrettshall,
omsorgsboliger og dagsenter på Skjønhaug.
I kontrakten med Asker Entreprenør om bygging av ny skole og idrettshall er det frist for valg av
energikilde 10.02.2016. Datoen er satt for at kommunestyret skulle få mulighet til å beslutte dette.
Ved å trekke ut energibrønner og varmepumper fra kontrakten vil prisen for skolen reduseres med ca
kr 1,4 millioner.
En eventuell avtale om fjernvarme vil kunne utformes slik at kommunen kjøper energi levert inne i
byggene på samme måte som kjøp av strøm. Leverandøren gjør alle investeringer knyttet til
leveransen til og med varmeveksleren inne i byggenes fyrrom/teknisk rom. Kommunens ansvar
starter etter energimåleren på utgangen av varmeveksleren, altså der fordelingsanlegget i
kommunens bygg starter. Avtalen vil videre utformes slik at kommunen får månedlige fakturaer med
en fast sum for tilknytning og en sum for forbruk på samme måte som for strøm. Prisen justeres årlig
og er konkurransedyktig med strøm.
Kommunen vil også legge inn krav til klimaregnskap som bidrar til kort transport og nyttegjøring av
lokalt virke. Et biovarmeanlegg på Skjønhaug vil bidra til lokal aktivitet knyttet til utbygging, drift og
leveranse av råstoff.
I Trøgstad kommunes klimaplan som ble vedtatt av kommunestyret i 2011 står det i tiltaksplanen at
alle oljekjeler i kommunale virksomheter skal avvikles som hovedenergikilde innen 2016. På
Skjønhaug har kommunen fortsatt Trøgstadhallen, Trøgstadheimen og Skjøndal (brannstasjonen)
hvor oljekjeler er hovedenergikilden. Alle disse er gamle anlegg som drives som høyvarmeanlegg på
ca. 80 grader. Disse anleggene vil ikke kunne driftes med varmepumper uten spisslast (tilført ekstra
energi) eller store ombygginger. Alternativt må kommunen investere i gasskjeler på samme måten
som ved ungdomsskolen. Ved en fjernvarmeavtale vil kommunen slippe å drifte og føre tilsyn på fyreller oljekjelen for de aktuelle byggene som tilknyttes.
Vurdering
Hvis Trøgstad kommune ønsker kjøp av energi via fjernvarme må det ut på konkurranse i hht. lov om
offentlige anskaffelser. Dette er nok en anskaffelse som må gjøres av virksomheten Teknikk og
næring, som allerede har mange prosjekter i gang og flere anskaffelser på trappene. Virksomheten
har begrenset med ressurser til å styre prosjektene. På grunn av stort arbeidspress på de ansatte vil
rådmannen anbefale at adminsitrasjonen legger anskaffelsen inn på et tidspunkt som passer inn i
prosjektleders framdrift i forhold til de andre anskaffelsene. Fjernvarme blir prioritert, men kan først
skje etter at man har kommet ajour med de andre anskaffelsene.
Anskaffelsen av fjernvarme må ses sammen med de andre anskaffelsene som skal gjøres
inneværende år. Slik rådmannen ser det er det ikke avgjørende om fjernvarmeanlegget er på plass
før ny skole er ferdig bygd. Alle byggene blir etablert med elkolbe som alternativ- og reservekilde og
skolen kan oppvarmes med strøm fram til fjernvarmen er på plass. Det antas ca et halvt års
leveringstid og med en forutgående anskaffelsesprosess vil fjernvarmeanlegget kunne være klart til
ny barneskole på Skjønhaug skal stå ferdig.
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Slik rådmannen ser det vil et fjernvarmeanlegg være tjenlig for Skjønhaug og Trøgstadsamfunnet. Det
vil løse flere utfordringer for kommunen, blant annet slipper man investeringer i nye fyringsanlegg
der det er oljefyrer i dag. Det rimeligste alternativet på kort sikt er å bytte disse med gassfyrer, men
det meste av gassen som er i omløp i Norge i dag, er ikke fornybar og gir ikke i særlig grad et bedre
klimaregnskap. Et fjernvarmeanlegg basert på biobrensel er nært 100% fornybart og bidrar godt til
kommunens mål om at klimagassutslippene skal reduseres med 20% innen 2020 i forhold til 2007nivå. Det vil også godt på vei bidra til utfasing av oljefyrer i hht. klimplanen og det vil spare
kommunen for investeringer i nye anlegg.
Rådmannen anbefaler at Trøgstad kommune går ut med konkurranse om kjøp av fjernvarme på
Skjønhaug.

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Ingrid Simonson

FE - 512

16/67

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Hovedtariffoppgjøret 2016 - Debatthefte KS spør
Saksnr
12/16

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar orienteringen om innspill til vårens hovedtariffoppgjør til etterretning.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Inneværende tariffperiode utløper 30.04.16 og det skal derfor gjennomføres forhandlinger om
Hovedtariffavtalen og gjennomføres sentrale lønnsforhandlinger i KS-området våren 2016.
Forhandlingene starter etter påske og fristen er 30. april 2016.
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret og for å sikre en god forankring, ber KS
om at alle Østfoldkommunene behandler spørsmålene i debattheftet politisk.
Saksopplysninger:
KS som arbeidsgiverorganisasjon forhandler på vegne av kommunene og har fullmakt til å inngå
tariffavtaler på våre vegne. For å sikre en bred forankring hos medlemmene gjennomfører KS hvert
år høringsrunder i samtlige kommuner. Høringsrunden starter med utsendelse av et debatthefte
knyttet til sentrale problemstillinger i tariffoppgjøret. Kommunenen sender så inn sine innspill, og
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dette debatteres på fylkesvise strategikonferanser. Fristen for innsending av høringsutspill for
kommunene er satt til 20. februar. Årets strategikonferanse for Østfold avholdes 2.-3. mars.
Fylkesstyret i Østfold nedsetter så en redaksjonskomite som utarbeider saksfremstilling med forslag
til vedtak som behandles på Fylkesmøtet i KS den 3. mars. Vedtak i Fylkesstyremøtet blir så framlagt
for hovedstyret i KS.
Debattheftet 2016 gir nyttig bakgrunnsinformasjon og en oversikt over sentrale problemstillinger
som kan bli aktuelle i vårens tariffoppgjør.
Vurderinger:
Debatthefte er tematisk inndelt i 5 deler.
- Sentralt lønnsoppgjør
- Heltidskultur
- Sykelønn og nærvær
- Offentlig tjenestepensjon
- Særavtalene
Til hvert tema knytter deg seg ett eller flere spørsmål. Nedenfor følger noen kommentarer til de 5
temaområdene.
1. Sentralt lønnsoppgjør
Spørsmål 1: Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?
Det vil ofte være behov for å gjøre lokale justeringer av utilsiktede lønnsskjevheter som har oppstått,
noe som normalt løses gjennom lokale forhandlinger og avsatt pott. Det er i forbindelse med årets
lønnsoppgjør varslet at det blir et moderat oppgjør. I den grad det blir satt av midler til lokale
forhandlinger, bør potten være såpass stor at det faktisk er noe å forhandle om. Det er relativt
ressurskrevende å gjennomføre lokale forhandlinger. Vi er derfor av den oppfatning at et moderat
oppgjør for denne hovedtariffperioden bør i sin helhet gå til sentrale tillegg.
Spørsmål 2: Hvilke stillingsgrupper bør eventuelt prioriteres ved sentrale tillegg?
Slik dagens lønnsstige ligger, er det svært liten avstand mellom garantilønnen ved 20 år som ufaglært
og topplønn (10 år) fagarbeider. Den lille differansen gjør at motivasjonen for ufaglærte til å ta
fagbrev ikke blir av økonomisk art. Det er ulike reguleringer på de to lønnsplasseringene, som gjør
det vanskelig å kontrollere en fornuftig differanse.
Vi foreslår:
a) en ny vurdering av hvordan garantibeløpet ved 20 år fastsettes, for å kunne tilpasse dette mot
lønnsstigen for øvrig.
Alternativt
b) oppjustering av topplønn fagarbeider for å oppnå en større differanse mot garantilønn 20 år.
Spørsmål 3: Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye
lønnssystemet?
Innføring av nytt lønnssystem i 2015 har skapt utfordringer i mange kommuner ved at nye ansatte
arbeidstakere vil gå forbi ansatte med lang ansiennitet i løpet av de nærmeste årene. Problemet
oppstår når nytilsatte må tilbys høyere begynnerlønn enn tariffavtalen tilsier. Dette skjer i yrker med
rekrutteringsvansker. Unge ansatte tilbys høyere lønn enn faktisk ansiennitet skulle tilsi, for å kunne
rekrutteres inn. Det lønnstillegget som dette utgjør blir liggende «oppå» tarifflønnen hele veien og
gjør at de etter noen år blir «lønnsvinnere» i forhold til allerede ansatte eller eldre arbeidssøkere.
For Trøgstad kommune sin del gjelder dette i hovedsak høyskolegruppen og sykepleiere spesielt, som
vi har hatt problemer med å rekruttere de seneste årene.
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For å avhjelpe denne situasjonen ser vi at lønnssystemet bør tilpasses med:
a) Høyere Garantilønn (startlønn), slik at startlønnen blir mer akseptabel
b) Jevnere/slakkere ansiennitetsstige (vil komme som følge av økt Garantilønn)
2. Heltidskultur
Spørsmål 4: Hvordan kan Hovedtariffavtalen bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur?
Det er særlig innen omsorgssektoren at den største andel av våre ansatte arbeider deltid. I vår
kommune arbeider gjennomsnittlig 85% av de ansatte deltid i disse virksomhetene (BODAF og Pleie
og omsorg). Dette er ansatte som arbeider i turnus, med arbeid hovedsakelig hver 3. helg. Deltid er
ofte en nødvendighet for å få turnus-kabalen til å gå opp. Samtidig arbeides det hele tiden med å
øke eksisterende deltidsstillinger ved ledighet i stilling. Det er videre tatt opp som tema med de
tillitsvalgte i vårt HTV-forum og i møte mellom Personalavdelingen og virksomhetene BODAF og Pleie
og omsorg.
Virkemidler for å øke heltid kan være en økning av helgetillegg for å gjøre det mer attraktivt å jobbe
helg. Eller andre tiltak knyttet til arbeidstidsordningene i § 4 i Hovedtariffavtalen.
3. Sykelønn og nærvær
Spørsmål 5: Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser for å oppnå en
enklere praktisering av regelverket?
Dagens bestemmelser i Hovedtariffavtalen innebærer at arbeidsgiver forskutterer lønnsutbetaling for
ansatte som er sykmeldt. Arbeidsgiver får refundert hele eller deler av beløpet fra NAV. Dagens
praksis medfører mye ekstraarbeid og oppfølging i refusjonssaker. Vi mener at den enkeltes
ansvar/medvirkningsplikt i sykepengesaken pressiseres i avtaleverket, da vi ser at noe av
ekstraarbeidet som påføres kommunen skyldes manglende kommunikasjon og medvirkning.
Spørsmål 6: Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær? I så fall
hvilke?
Arbeidet for å øke nærværet i virksomhetene ligger først og fremst i et kontinuerlig og godt fokus på
oppfølging og dialog med arbeidstaker. For sykmeldte arbeidstakere bør det legges til rette for bedre
mulighet til å prøve seg i arbeid. En fleksibel løsning for å utprøve egen arbeidsevne, noe tilsvarende
tidligere «aktiv sykemelding».
Folketrygdloven åpner for at det er arbeidsinnsaten/arbeidsevenen og ikke arbeidstiden som styres
ved deltidssykmelding. Det vil si at om man er 50% syk og 50% frisk, men trenger lengre tid på å
utføre oppgavene enn før, kan man være 100% på jobb og jobbe med halv intensitet. Denne
muligheten burde være videreført/pressisert i Hovedtariffavtalen.
Videre viser forskning at mer heltid, jf. pkt. 2 over, være med på å medvirke til lavere sykefravær.
4. Offentlig tjenestepensjon
Spørsmål 7: Er denne gjennomgangen i samsvar med kommunens synspunkt?
Trøgstad kommune slutter seg til gjennomgangen i debattheftet. Gode pensjonsordninger er et
viktig rekrutteringsfortrinn for kommunesektoren. Vi ser imidlertid at uforutsigbare
pensjonskostnader er en utfordring for kommunene, og praktisering av regelverket er komplisert. En
samordning mellom statlige og kommunale pensjonsordninger er viktig, blant annet fordi vi har
ansatte i begge ordningene. Det er sentralt at endringene i pensjonsordningen gir større
forutsigbarhet for kommunen.
5. Særavtaler
Spørsmål 8: Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2016? I så fall
hvilke endringer?
Følgende avtaler er relevante for kommunen og har utløp 31.12.15 og skal reforhandles:
SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager
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Følgende avtaler er relevante for kommunen og har utløp 31.12.16 og skal reforhandles:
SFS 2404 Brann- og redningstjeneste
SFS 2208 Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon
SFS 2206 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
SGS 1001 Reiseregulativet
SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter
SFS 2303 Psykologtjenesten
SFS 2302 Fysioterapitjenesten
SFS 2301 Helsetjenesten m.v.
SFS 2305 Vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjeneste med arbeidsavtale, herunder leger i
fastlegeordningen
SFS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev
SGS 1020 OU midler
Vi har ingen kommentarer til reforhandling av særavtalene.

Vedlegg:
Debatthefte - KS spør Hovedtariffoppgjøret 2016

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Marit Lillegraven Haakaas

FA - K10

15/574

Tilbakemelding på tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

06/16

Teknikk- og naturutvalget

PS

02.02.2016

10/16

Formannskapet

PS

04.02.2016

13/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune ber om å få delegert forvaltningsansvar for naturreservatet Raknerud og
Gimmingsrud.

Saksopplysninger:
Det er gjort vedtak av Kongen i statsråd om opprettelse av Raknerud og Gimmingsrud naturreservat.
Ytterligere to naturreservat, Haakaas og Flåtten, var på høring som ledd i det frivillige skogvernet i
juni 2016. Disse er ikke ferdigbehandlet av miljøvernmyndighetene.
Trøgstad kommune har mottatt brev datert 14.12.2015 fra Miljødirektoratet med tilbud om å få
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delegert forvaltningsansvar for det nyopprettede Raknerud og Gimmingsrud naturreservat på 322
dekar.
Trøgstad kommune har fra før delegert forvaltningsansvar for naturreservatene Hæra, Kallakmosen
og Strønes. Kommunen har fram til i fjor vært eneste kommune i Østfold med dette
forvaltningsansvaret. Nå har også Moss kommune fått delegert forvaltningsansvar for sine
naturreservat. Øvrige naturreservat i Østfold har fylkemannen forvaltningen av.
I brevet av 14.12.2015 vises det til forutsetninger gitt i brev datert 4.12.2014:
Til forvaltningsansvaret ligger følgende oppgaver:
Myndighetsutøvelse
·
·

ansvar for forvaltningen av verneregler fastsatt i verneforskriften.
Myndigheten er begrenset til den rådighet som er direkte hjemlet i verneforskriften.

Skjøtsel og forvaltning
·
·
·

Vurdere behov og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging i
verneområdene
Dette bør inngå i en godkjent forvaltningsplan
Gjennomføring av skjøtsels- og tilretteleggingstiltak avtales lokalt med SNO (Statens
naturoppsyn) gjennom den årlige bestillingsdialogen om behov for midler og
arbeidskraft i verneområder

Forvaltningsplan
·

Kommunene kan utarbeide utkast til forvaltningsplan – skal godkjennes Fylkesmannen

Dispensasjon fra verneforskriften
·
·
·

Kommunene har myndigheten til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den enkelte
verneforskrift eller naturmangfoldloven §48
Kopi av alle vedtak som treffes av kommunen skal sendes Fylkesmannen, Statens
naturoppsyn og Miljødirektoratet, samt registreres i Miljøvedtaksregisteret.
Når kommunen er dispsøker/tiltakshaver, skal Fylkesmannen behandle saken.

Merking og informasjon
·
·
·

Fylkesmannen har ansvar for grensemerking.
Kommunen som forvaltningsmyndighet vurderer særskilte informasjonstiltak.
Kommunen har ansvar for kontakt med grunneiere, rettighetshaver, brukere mv.

Brudd på verneforskriften
·
·

SNO er kontrollmyndighet i verneområdene
Kommunen som forvaltningsmyndighet har likevel et selvstendig ansvar for å påse at brudd
på reglene i vernforskriften som kommunen får kjennskap til, blir anmeldt til politiet eller
rapportert til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.
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Rapportering om forvaltning
·

Kommunen har ansvar for å rapportere om forvaltningen av verneområdene til
Fylkesmannen.

Tilbud om delegering av forvaltningsmyndighet gis under følgende forutsetninger:
·
·
·
·
·

·
·
·

Verneområdene skal forvaltes i samsvar med verneformål og statlige retningslinjer
Kommunen kan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighet etter verneforskriftene til
andre instanser eller organisasjoner.
Miljødirektoratet kan trekke tilbake delegeringsvedtaket og kommunen kan si fra seg
ansvaret som forvaltningsmyndighet.
SNO har ansvar for organisering av oppsynet
Kommunene skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse, og et robust fagmiljø med
nødvendig fagkompetanse for å kunne løse oppgavene. Kommunene må også ha
forvaltningskompetanse slik at oppgaver og henvendelser håndteres riktig.
Kommunen kan be Fylkesmannen om faglige råd og veiledning.
Ansvaret som forvaltningsmyndighet innebærer at kommunen må avsette nødvendige
ressurser til administrasjon og saksbehandling.
Kommunen kan søke om økonomiske midler til gjennomføring av skjøtsel og tiltak i
verneområder innenfor de rammer som hver år blir fastsatt av Stortinget.

Vurdering
Kommunen oppleves å ha tilfredstillende fagkompetanse og et robust nok fagmiljø for å kunne løse
oppgavene som tilligger forvaltningsansvaret. Arbeidet med verneområdene i Trøgstad har vært
prioritert, og spørmålet om kapasitet må løpende avveies mot andre arbeidsoppgaver. Det synes å
være politisk vilje til at kommunen skal prioritere forvaltningsansvaret for verneområdene. Hvorvidt
det er behov for å utarbeide forvaltningsplan for reservatet, må vurderes blant annet i samarbeid
med grunneierne.
Det heter i brevet «For ivaretakelse av verneformålet kan kommunen bestille registrerings-,
dokumentasjons- og skjøtselsarbeid av SNO. SNO vil prioritere slike oppgaver innen rammen av sine
ressurser, og arbeidet som utføres vil være gratis for kommunen.» Erfaring tilsier at SNO følger opp
oppsyn, men har svært begrensede ressurser til å følge opp annet arbeid i naturreservatene i
Trøgstad. Det er til sammen ca 140 verneområder i Østfold som SNO-Østfold skal følge opp.
Kommunen må derfor regne med å gjennomføre/organisere arbeid utover oppsyn selv. Men det er
mulig å få dekket direkte utgifter til skilter osv. SNO/Miljødirektoratet har gitt ca 3 mill kr til
restaurering av Hæra naturreservat, et prosjekt der kommunen har lagt ned betydelige
prosjektressurser (arbeidstimer) i et samarbeid med grunneiere, fylkesmannen og fylkeskommunen.
Det er altså slik at kommunen må påregne å bruke egne ressurser til å planlegge og organisere ekstra
tiltak i reservatene som skjøtsel, informasjon, utarbeidelse av forvaltningsplan mm. Kommunen har
godt samarbeid med Fylkesmannen om spørsmål i naturreservatene.

Vedlegg:
Delegering av forvaltningsmyndighet for skogområder ver
Delegering av forvaltningsmyndighet for skogområder vernet ved kgl.res. 11. desember 2015
Tilbudsbrev til kommunene 4.12.2014
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Else Berit Baccouche

FE - 033,
HIST - ESA
11/869

15/1858

Valg av representanter til forliksråd og eiendomsskattenemd
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

02/16

Valgkomitè

PS

04.02.2016

14/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Rådmannens innstilling:
1. Det skal velges representanter til forliksråd. Saken fremmes uten innstilling.
2. Det skal i henhold til §§ 1, 2 og 3 i vedtekter for eiendomstaksering, oppnevnes en
skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd. Saken fremmes uten innstilling.

Saksopplysninger:
Forliksråd:
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
Fast representant:
1.

Vararepresentant:
1. vara:

Eiendomsskattenemd:
Det skal i henhold til §§ 1, 2 og 3 i vedtekter for eiendomstaksering, oppnevnes en skattetakstnemnd
bestående av tre medlemmer, samt tre varamedlemmer i rekkefølge. Leder og nestleder utnevnes av
kommunestyret. Likeså oppnevnes en overskattetakstnemnd bestående av seks medlemmer, samt
tre varamedlemmer i rekkefølge. Leder og nestleder til denne utnevnes også av kommunestyret.
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Skattetakstnemd:
Faste representanter:
1.
2.
3.

Overskattetakstnemd:
Faste representanter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vara:
1. vara
2. vara
3. vara

Vara:
1. vara
2. vara
3. vara

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Else Berit Baccouche

FE - 033,
HIST - ESA
11/869

15/1858

VALG AV REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE FOR SKOLENE,
BARNEHAGENE OG FRIVILLIGHETSSENTRALEN
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

07/16

Livsløpsutvalget

PS

02.02.2016

15/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Rådmannens innstilling:
Saken legges frem uten innstilling. Det velges 1 representant og 1 vara slik det fremkommer i saken.

Saksopplysninger:
Livsløpsutvalget velger følgende medlemmer og varamedlemmer:
Valgt til SU:

Medlem:

Varamedlem:

Båstad skole
Havnås oppvekstsenter
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Skjønhaug skole
Trøgstad ungdomsskole
Båstad barnehage
Skjønhaug barnehage
Menighetens barnehage
Valgt til styret for Frivillighetssentralen:

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Else Berit Baccouche

ArkivsakID
16/95

Valg av politisk representant til Politirådet
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

03/16

Valgkomitè

PS

04.02.2016

16/16

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Rådmannens innstilling:
Det skal velges politisk representant med vara til Politirådet i Trøgstad Kommune. Saken legges frem
uten forlsag til representanter og velges som det fremkommer i saken nedenfor.

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok den 8.12.2009 i sak 67/09 etablering av Politiråd. Politirådet i Trøgstad
kommune består av følgende funksjoner/personer:
Ole Andre Myhrvold
Trond Widme
Jørn Solheim
Betty Hvalsengen
Else Berit Baccouche
Bodhild K. Lang
Wenche Hvidsten
Ellen Løchen Børresen
Hanne Therese Myhrer
Jan-Inge Karlsrud

ordfører
rådets leder
politistasjonssjef
politioverbetjent
konst. rådmann
stabssjef
Virksomhetsleder helse- barnevern
Virksomhetsleder NAV
Virksomhetsleder Trøgstad Ungdomsskole
opposisjonspolitiker – vara Olav Mansaas Bleie
SLT- koordinator
rådets sekretær

Det skal velges nye politiske representanter.
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Fast representant:
1.

Vara:
1.

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Gro Borger

FE - 033

16/3

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

09.02.2016

Referatsaker
Saksnr
17/16

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
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