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FE - 033
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Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

15.03.2016

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
20/16

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Kommunestyret -09.02.2016
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Marit Lillegraven Haakaas

FA - N01,
TI - &13

16/172

Utvalg

Type

Dato

14/16

Formannskapet

PS

10.03.2016

21/16

Kommunestyret

PS

15.03.2016

Svar på høring - KVU Oslo-Navet
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune ser positivt på forslagene i KVU Oslo-Navet.
2. Kommunen forventer at områdene i ytterkant av Oslo-området vies økt fokus i det videre
planarbeidet og vil understreke følgende:
a. Behov for hyppige og korresponderende bussruter til knutepunktene Mysen,
Askim og Fetsund
b. Behov for pendlerparkering ved de samme knutepunktene
3. Trøgstad kommune understreker nødvendigheten av en kapasitetssterk, reell og effektig
tilkopling mellom Follobanen og Østfoldbanens østre linje på Ski stasjon, slik det har vært
enighet om, også gjennom fylkesmannens meklingsprotokoll vedrørende utbygging av Ski
stasjon.

Saksopplysninger:
Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) har
hatt som hovedoppgave å belyse hvilket kollektivt transporttilbud som må utvikles for å ta veksten i
persontrafikken i hovedstadsområdet med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Utredningen er gjort på
oppdrag av Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, med
Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS som prosjekteiere. KVU-en skal være et grunnlag for
regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP).
Høringsfrist er satt til 29. april 2016.
KVU Oslo-Navet består av fire delrapporter, med mange underrapporter, og én hovedrapport. Disse
kan lastes ned her. (http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Utredninger/Skal-utrede-nyetunneler-i-Oslo/Nyheter/leveranse/)
Bakgrunnen for KVU-en er at det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet. Dette
må i følge rapporten møtes med en tettere arealbruk og en samordnet areal- og
transportplanlegging. Transportsystemet må utvikles på en måte som sikrer befolkningen god
mobilitet og er bærekraftig.
Klimaforliket og Nasjonal transportplan har som mål at biltrafikken ikke skal øke i og rundt de store
byene. Trafikkveksten må dermed tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Det anbefalte
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konseptet er å gå fra nav til nettverk med gode tverrforbindelser, for å øke kapasiteten. Dette for at
ikke buss, trikk, metro og tog skal ende med å stå i samme kø langs de samme linjene.
Videre anbefales det hyppigere avganger: 5 minutters avganer i indre by, 10 minutters avganger i
ytre by, avganger minimum hvert 30. minutt på regionale ruter på jernbanens ytterstrekninger (f.eks
til Fetsund).
Det fokuseres på behovet av effektive og attraktive knutepunkt, stasjoner og stoppesteder. Det
foreslås en ny metrotunnel og to nye jernbanetunneler. Dagens lokaltog foreslås utviklet til en
storbybane, et S-banesystem, fortsatt på jernbanespor, men mer lik Metro med rask av- og
påstigning og hyppigere avganger.
Hovedstadsområdet består av en rekke kommuner, der Trøgstad er nevnt som en av dem. Det heter
at: Prosjektet har ikke utredet tiltak for hele dette området, men kollektivtiltakene i og rundt Oslo vil
få betydning og gi ringvirkninger for trafikken i hele området. Alt henger sammen med alt.
Vurdering:
Rundt 650 trøgstinger har arbedssted i Akershus eller Oslo ifølge Statistisk sentralbyrås nettsider.
Noe over 100 av disse arbeider i Follo, ca 50 i Aurskog-Høland og resten drar videre mot Romerike,
Oslo eller Oslo vest. I tillegg kommer ansatte i firma i Indre Østfold som jobber i Oslo og Akershus på
bygg og anlegg, med service osv, lokale bedrifter med marked i Oslo-området og reisende forøvrig.
En god del av disse vil nyte godt av et bedre kollektivtilbud. De øvrige vil ha store fordeler av at køene
ikke øker. Et effektivt kollektivsystem i Stor-Oslo er positivt også for Trøgstads innbyggere. Hyppige
avganger med buss i retning Fetsund, Mysen og Askim og hyppige avganger med tog fra alle disse
stasjonsbyene, er svært viktig, særlig for pendlerne. Det samme er gode muligheter for parkering ved
stasjonene.
Verken Mysen, Askim, Fetsund eller Skjønhaug kommer tydelig fram i kartmaterialet i kortversjonen.
For Trøgstad og Indre Østfold er et godt kollektivtilbud og gode veier mot Oslo nødvendig for
utvikling i vekst i kommunen og regionen. Det må derfor forventes at det tas sterkere planmessig
grep for kolletivtrafikken i disse områdene ved utarbeidelse av neste NTP.
Kommunene i Indre Østfold har i flere år arbeidet for at Østrelinje tilknyttes Follobanen slik at
togbytte unngås. Trøgstad kommune vil igjen understreke dette kravet.

Vedlegg:
KVU Oslo-navet høringsbrev 26-11-15 - Konseptutredning for økt transportkapasitet inn mot og
gjennom Oslo
kvu-oslo-navet-kortversjon
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Marit Lillegraven Haakaas

FE - 143

15/1619

Utvalg

Type

Dato

11/16

Teknikk- og naturutvalget

PS

08.03.2016

22/16

Kommunestyret

PS

15.03.2016

Fastsettelse av planbestemmelser for fritidsbolig
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Planbestemmelsene i kommuneplan for Trøgstad vedrørende fritidsboliger vedtas slik vist i
vedlegg, i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15.
2. Planbestemmelsene erstatter hyttevedtektene for Trøgstad kommune.

Saksopplysninger:
Trøgstad kommune har hyttevedtekter som ikke vil gjelde etter 1. juli 2016 slik de foreligger, pga
endringer i plan- og bygningsloven. For at disse bestemmelsene fortsatt skal ha hjemmelsgrunnlag,
må de legge inn i kommuneplanen gjennom en begrenset revidering av denne.
Forslag til endrede planbestemmelser var oppe til politisk behandling i Teknikk- og naturutvalget 8.
desember. De har deretter vært på høring fra 17. desember til 15. februar. Det har kommet tre
høringsuttalelser. Statens vegvesen har ingen innspill til endringene i planbestemmelsene. Både
Fylkeskommunen og Fylkesmannen er enige i de grepene kommunen tar ved å legge
planbestemmelsene inn i kommuneplanen og rydde i hva som skal være bestemmelser og hva som
kun er retningslinjer.
Østfold fylkeskommunen har hatt høringsforslaget til behandling i Fylkesutvalget 11.02.16. Det ble
gjort følgende vedtak:
1. Trøgstad kommune har gjort en god jobb for å videreføre intensjonene i
hyttvedtektene inn i den juridiske delen av arealdelen. Kommunen bør allikevel
vurdere å tydeliggjøre bestemmelsene noe, i henhold til våre innspill i
saksutredningen, slik at bestemmelsene blir entydige.
2. Trøgstad kommune kan for vår del egengodkjenne endringene.
Innspillene det vises til i pkt 1 dreier seg om to forhold:
·
·

Det går ikke klart fram om 18 m2 til biloppstilling inngår i BYA, i forslag til ny
planbestemmelse
Det bør tydeliggjøres om arealdelen åpner for ark/takopplett som muliggjør utnyttelse av
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2. etasje.
Fylkesmannen i Østfold stiller i sitt høringssvar spørsmål ved om planbestemmelsene skal gjelde i alle
hytteområder eller om det innebærer at eksisterende regulerte områder viderefører gjeldende
bestemmelser. Det står videre at: Bestemmelser til kommuneplanens LNF-formål kan for øvrig bare
gis til avgrensede områder og i begrenset antall, ref Plan og bygningslovens § 11-7, 5b. På grunn av
dette uavklarte forholdet, har fylkesmannen kun gitt en foreløpig uttalelse.
Fylkesmannen påpeker videre at det kan være vanskelig å håndtere bestemmelsen om kun en etasje
når det samtidig gis gesims og mønehøyde som åpner for et relativt stort loft. De skriver:
Mønehøyde på 5m på en mindre bygning kan, avhengig av terreng, gi stor høydevirkning, og gesims
på 3,5m gir en betydelig vegghøyde om den utnyttes fullt. Sammen gir dette mulighet for et relativt
lite, men målbart loftareal, og et stort tilleggsareal (som grunnarealet) som ikke er målbart etter
forskriften, men gir brukbart romvolum for opphold.
Fylkesmannen anbefaler derfor at maksimalhøydene vurderes redusert eller at bestemmelsen
omformes slik at det ikke blir konflikt mellom totalhøyde og bruksareal på loft.
Intensjonen om en «best mulig terrengtilpasning» vil være vanskelig å håndheve hvis det samtidig er
tillatt med relativt store konstruksjonshøyder.
Vurderinger:
I Trøgstads kommuneplan er det ikke satt av områder til hyttebygging utover det som er regulerte
hytteområder. Bestemmelse 4 i kommuneplanen sier: Nye hytter og hytteområder kan bygges
dersom det foreligger godkjent reguleringsplan. Det betyr at planbestemmelsene for fritidsbolig i
LNF-områder vil gjelde ved dispensasjon eller ved tilbygg på eksisterende hytter. I eksisterende
reguleringsplaner for fritidsboliger vil de generelle planbestemmelsene gjelde foran
reguleringsplanenes bestemmelser. I en av reguleringsplanene (Bjørnemyra ved Hemnessjøen) er det
vist til at hyttevedtektene skal gjelde for dette området. Fylkesmannen leverte en foreløpig
høringsuttalelse, siden de ønsket klarhet i hvor bestemmelsene skal gjelde. Det vil bli sjekket ut at
forklaringen over avklarer spørsmålet fra fylkesmannen før politisk behandling.
I de eksisterende hyttevedtektene står det ikke noe om gesimshøyde eller mønehøyde. I § 2 heter
det at det tillates «maks 1 etasje med mulighet for loft». I § 4 at «Tak skal fortrinnsvis bygges som
saltak med vinkel mellom 15-30 grader». I forslaget til nye planbestemmelser for fritidsboliger står
det klart at det tillates kun 1 etasje med bruksareal. Det synes derfor ikke å kunne misforstås med at
det kan innredes loft, selv om det kan være vanskelig å håndheve. En gesimshøyde på 3,5 og
mønehøyde på 5 meter vil i mange tilfeller være unødvendig høyt og kunne komme i strid med
ønsket om tilpasning til terrenget slik fylkesmannen påpeker. Det foreslås derfor at forslaget om
planbestemmelse om gesimshøyde og mønehøyde fjernes. Behovet for en slik bestemmelse kan
vurderes på nytt ved rullering av kommuneplanens arealdel.
Det er tenkt at eventuell biloppstillingsplass kommer i tillegg til samlet BYA på 100 m2. Dette bør
presiseres i planbestemmelsen, slik fylkeskommunen påpeker.
Endelig forslag til planbestemmelser blir da som vist i vedlegg.

Vedlegg:
Kunngjøring av vedtak. Høringsuttalelse. Trøgstad kommune - kommuneplanens arealdel - nye og
endrede planbestemmels
Begrenset revidering av kommuneplan - hyttevedtekter - uttalelse
Kom.planbestemmelser - foreløpig svar
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Uttalelse til begrenset revidering av kommuneplan for T
15_213210-6Uttalelse til begrenset revidering av kommuneplan for Trøgstad (hyttevedtekter)
Endelig forslag til nye og endrede planbestemmelser feb 2016

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Hans Gunnar Raknerud

FE - 121

16/178

Høring - regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

12/16

Teknikk- og naturutvalget

PS

08.03.2016

15/16

Formannskapet

PS

10.03.2016

23/16

Kommunestyret

PS

15.03.2016

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune slutter seg til planprogrammet for Regional plan for næringsutvikling, forskning
og innovasjon med de kommentarer som fremkommer i saksutredningen.

Bakgrunn:
Fylkestinget behandlet i februar 2016 Regional planstrategi 2016-2019. I følge fylkesrådmannens
forslag til planstrategi skal det utarbeides en regional plan for næringsutvikling, forskning og
innovasjon. Arbeidet forutsettes å starte tidlig i 2016.
Forslag til planprogram legges nå ut på høring i tråd med kravene i Plan- og bygningslovens §4-1.
Høringsfristen er satt til 31. mars 2016.
Saksopplysninger:
Det er foreslått fire temaområder i planprogrammet:
1.
2.
3.
4.

Forsterke og tilrettelegge for vekst i eksisterende bedrifter.
Flere levedyktige nyetableringer (entreprenørskap).
Trekke til seg og tilrettelegge for flytting av bedrifter til Østfold.
FoU (Forskning og Utvikling) og innovasjon.
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Tema FoU og innovasjon er igjen inndelt i tre deltemaer:
·
·
·

Innovasjonssystem og -miljøer
FoU og innovasjon
FoU og kompetanse

Etter at planprogrammet er vedtatt i fylkesutvalget, anslagsvis april 2016, vil arbeidet med selve
planen starte opp. Planprogrammet skal «gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen
med frister og deltagere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger» (plan- og bygningsloven §
4-1.)
Vurdering:
Planprogrammet virker gjennomarbeidet og strukturert, og virker å kunne bli et godt grunnlag for en
ambisiøs og omfattende plan. Det er likevel, etter rådmannens vurdering, grunn til å oppfordre
fylkeskommunen til å vurdere omfanget av regionale planer og ha større fokus på tiltak som bør
gjennomføres. Rådmannen vil samtidig benytte anledningen til å etterspørre en rullering av
gjeldende fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050» med særlig fokus på denne planens bindende
retningslinjer.
Det går ikke frem av høringsbrevet hvilke tema fylkeskommunen ønsker særskilt tilbakemelding på.
Rådmannen velger derfor å anbefale kommunestyret å konsentrere sitt innspill til å ta for seg
følgende deler av planprogrammet:
·
·
·

Temaområdene.
Organisering av planarbeidet.
Forankring/involvering.

Temaområdene:
Med utgangspunkt i overordnede målsettinger og en forenklet beskrivelse av de viktigste
utfordringer for Østfold , er det valgt ut fire hovedtemaer og ytterligere tre deltemaer i planen. Det
er rådmannens vurdering at valget av temaområder samsvarer godt med flere av de utfordringer
også Trøgstad kommune og Indre Østfold-regionen har, med hensyn til å skape flere arbeidsplasser i
kommuner og region og flere kompetansebedrifter. Det avgjørende er likevel at dette følges opp
med en handlingsplan og ressurser til å gjennomføre tiltakene.
Det er samtidig nødvendig å påpeke at det også er andre temaer som er av stor betydning for å
kunne lykkes med dette arbeidet, eksempelvis infrastruktur (inkludert bredbånd med tilstrekkelig
kapasitet) og videre satsing på veg, jernbane og kollektivtransport. Det forutsettes derfor at det
arbeides på disse områdene parallelt med dette planarbeidet. For Indre Østfolds vedkommende vil
det være avgjørende at en får til en fortsatt satsing på Østre Linje og ferdigstilling av E18 gjennom
Akershus samtidig som fylkesvegnettet utbedres.
Trøgstad kommune vil dessuten særskilt peke på utfordringene med RV 22 gjennom kommunen.
Denne veistrekningen vil fortsatt være av stor betydning for mye av gjennomgangstrafikken i vårt
fylke, og fortjener større oppmerksomhet enn det den får i dagens situasjon. Selv om riksvegnettet
ikke er en fylkeskommunal oppgave bør Trøgstad kommune , etter rådmannens mening, benytte
enhver anledning til å påpeke dette.
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Organisering:
Det er foreslått en organisering der Nærings- og kulturkomiteen er styringsgruppe for planarbeidet.
Deretter foreslås det at det etableres to prosjektgrupper med underliggende arbeidsgrupper som
skal arbeide med ulike temaer og deltemaer. Det er videre foreslått bred medvirkning fra ulike
næringsorganisasjoner, kommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer mv.
I forhold til organiseringen har kommunene fått en rolle som deltagere i planarbeidet gjennom
«Partnerskapet Næringsriket Østfold» som er under etablering. Partnerskapet skal ha som formål å
utløse Østfolds potensiale for verdiskaping og legge til rette for ønsket samfunnsutvikling i regionen.
Aktuelle deltagere er tenkt å være:
– Fylkeskommunen
– Kommunene
– Fylkesmannen
– NCE Smart Energy
– Innovasjon Norge
– LO
– NHO
– Bondelaget
Rådmannen vil anbefale at det vurderes om det regionale partnerskapet både kan fungere som
prosjektgruppe og referansegruppe for planarbeidet fordi det både vil sikre en bred forankring, bidra
til å vitalisere arbeidet i det regionale partnerskapet og gi en mer effektiv fremdrift.
Det kan også virke noe fragmentert om det skal nedsettes faggrupper for hvert temaområde. Slik det
nå ser ut vil det stort sett være de samme organisasjonene som vil være representert i de ulike
arbeidsgruppene, og som også sitter i det regionale partnerskapet. Det kan i hvert fall med fordel
vurderes om noe kan slås sammen.
I sum betyr dette at det anbefales at det legges opp til en enklere styringsform enn det som er
lansert.
Forankring/involvering
Rådmannen forstår høringsbrevet dithen at det legges opp til regionale møter for forankring/
involvering i arbeidet med selve planen. Det er positivt, og vil gi et godt grunnlag for å komme fram
til tiltak som er tilpasset de ulike regionenes behov. Selv i et lite fylke som Østfold vil dette variere
ganske mye. Nedre Glomma-regionen og Indre Østfold har eksempelvis ulike utfordringer i forhold til
flere av de temaområdene som er lansert.
For Trøgstad kommunes del vil gode kommunikasjonstilbud være av avgjørende betydning, men
kommunikasjon og samferdsel er også av stor, næringsmessig betydning for hele fylket. Det bør
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derfor ha en selvfølgelig plass i en regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon.

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Hans Petter Ringstad

FE - 033,
FA - C51

16/195

Utvalg

Type

Dato

06/16

Valgkomitè

PS

10.03.2016

24/16

Kommunestyret

PS

15.03.2016

Oppnevning av jubileumskomite Trøgstad Fort 2017
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret oppretter en komite for 2017 jubileet til Trøgstad Fort
2. Det velges fem representanter til komiteen:
Ordfører er leder i komiteen
1 repr. Fra Trøgstad kommunes kulturavdeling
1 repr. Fra Trøgstad Kulturhistoriske
1 repr. Fra Trøgstad Forts Venner
1 repr. Fra Trøgstad Historielag

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Trøgstad Fort fyller 100 år i 2017 og i den forbindelse er det ønskelig å feire dette i samarbeid med
lokalt og eksternt kulturliv.
Saksutredning:
Trøgstad Fort er et fjellfort bygget i perioden 1912 til 1917, som en del av Fossumstrøkets
befestninger.Fortet er et av landets største innlandsfort med 1,3 km tuneller og overbygde
skytestillinger og 500 m skyttergraver. I tillegg er det utsprengte rom for forlegning av soldater og alt
som trengs i en krigssituasjon.
Trøgstad fort er det festningsanlegg som har lengst tid som operativt forsvarsanlegg, fra åpningen i
1917 til Nike ble nedlagt i 1990.
I tiden mellom 1. og 2. verdenskrig ble fortet brukt til utdanning av festningsartillerister, og som
rekruttskole. Under den 2. verdenskrig var fortet okkupert av tyskerne. Etter krigen ble fortet tatt i
bruk som ammunisjonslager. I 1945 til 1956 var det radarstasjon/skole, i 1955 til 1995 ble det
benyttet som hærens ammunisjonsverksted, og i perioden 1959 til 1991 hadde Luftforsvaret
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radarkontrollområde for Nikebatteriet her.
I 1995 ble all militær aktivitet lagt ned, og fra 2001 ble Trøgstad kommune eier av eiendommen.
I dag er fortet et attraktivt friluftsområde.
Trøgstad Gammelteknisk forening leier noen av husene, mens Trøgstad Lions leier det tidligere
depot-huset.Øvrige hus og lagerskur er leid ut til næringsdrivende og privatpersoner. Den tidligere
mannskapsforlegningen er overtatt av Trøgstad næringsfond.
Trøgstad Forts venner har lagt ned et betydelig arbeid på fortet de senere år, for eksempel i
panserbatteriene og i «fortgrava».
Vurdering:
Trøgstad Fort fyller 100 år i 2017, og i den forbindelse er det viktig å markere Fortet for historien som
har vært, men også å fremheve Fortet som en fremtidig kulturarena i Trøgstad. En utnevning av en
jubileumskomite som kan legge et program for feiring av Fortet i 2017, er et godt verktøy for å gjøre
fortets historie og fremtidige kulturelle muligheter kjent.

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Inger-Lise Kåen Haugen

FE - 030,
HIST - ESA
14/611

15/1150

Rådgivende folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur - fastsettelse av
valgdag, åpningstid, manntall, tekst på stemmeseddel og valg av valgstyre stemmestyre
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

06/16

Eldrerådet

PS

07.03.2016

08/16

Ungdomsrådet

PS

07.03.2016

17/16

Formannskapet

PS

10.03.2016

25/16

Kommunestyret

PS

15.03.2016

Rådmannens innstilling:
·
·
·
·

Rådgivende folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes søndag 22. mai
2016 i Kommunestyresalen i Kommunehuset på Skjønhaug for alle kommunens innbyggere
Åpningstider i valglokalet er fra kl. 13.00 til kl. 20.00
På stemmeseddelen skal det stå: «I forbindelse med den pågående kommunereformen bør
Trøgstad søke å bestå som egen kommune? Ja eller nei».
Manntallet pr. 310316 legges til grunn for stemmeretten ved folkeavstemningen
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·

·

Til valgstyret/stemmestyre oppnevnes formannskapets faste representanter og
formannskapets varamedlemmer oppnevnes som valgstyrets/ stemmestyrets
varamedlemmer. Valgstyrets leder og nestleder er som i formannskapet
Valgstyret delegeres myndighet til å fatte alle nødvendige beslutninger av ikke prinsipielle
karakter til den rådgivende folkeavstemningen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Kommunestyret besluttet den 09.02.2016 sak 09/16 punkt 3 “ Saken legges ut for rådgivende
folkeavstemning siste halvdel av mai før kommunestyrets endelige beslutning innen utgangen av juni
Det finnes ikke klare regler for hvordan lokale rådgivende folkeavstemninger skal administreres og
gjennomføres. Det er fra Kommunaldepartementet side uttalt at man skal søke å gjennomføre disse
så langt som mulig etter valglovens regler. I følge kommunelovens § 39b 2. plikter en kommune å
rapportere de opplysninger som departementet finner nødvendig for offentliggjøre informasjon om
lokale folkeavstemninger.
Saksfremstilling:
Valgdag/Åpningstider:
Styringsgruppa for kommunereformen ønsker oppmøte for å avlegge stemme og at
folkeavstemningen skal gjennomføres søndag 22. mai 2016.
I Trøgstad kommune har det vært avholdt Stortingsvalg- og fylkes/kommunestyrevalg over 2 dager I
Kommunehuset på Skjønhaug for alle stemmeberettige innbyggere.
Åpningstidene har vært søndag kl. 14.00-kl.18.00 og mandag kl. 10.00-kl.20.00
Ved å gjennomføre folkeavstemning på en dag, søndag 22.mai, bør åpningstidene vurderes nøye. Det
er i valgloven ikke satt noen grense får når valglokalene kan åpne, men de må stenge kl. 21.00 på
valgdagen.
Tekst på stemmeseddel:
Overskriften på stemmeseddelen, her bør det tydelig fremgå hva det gjelder ( f.eks. Rådgivende
folkeavstemning I Trøgstad kommune – kommunestruktur) og avkryssingsbokser for de forskjellige
alternativer som det kan stemmes på. Styringsgruppa for kommunereform har kommet frem til
føglende tekst på stemmeseddelen: «I forbindelse med den pågående kommunereformen bør
Trøgstad søke å bestå som egen kommune? Ja eller nei».
Manntall:
I følge Ot.prp nr.45 (2001-2002) mente Utvalget at reglene om stemmerett ved lokale
folkeavstemninger bør være de samme som ved lokalvalg. Utvalget foreslo derfor at de som har
stemmerett ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg, skal ha stemmerett ved folkeavstemningen.
Ut fra dette bør man bruke et manntall nærmest mulig datoen for folkeavstemningen. Så snart som
mulig når manntallsopplysningene er bearbeidet skal manntallet legges ut til offentlig ettersyn. Det
skal kunngjøres tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og fremgangsmåten for å
kreve feil rett,jf. Valglovens § 2-6.
Da det trengs tid til bearbeiding, kunngjøring osv. bør manntallet pr. 31.03.2016 brukes.
Valgstyre:
Valglovens § 4-1 sier, « i hver kommune skal det være er valgstyre som velges av kommunestyret
selv.”
De siste valgene har valgstyret I Trøgstad kommune bestått av Formannskapets medlemmer med
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Formannskapets varamedlemmer som vararepresentanter. I henhold til gjeldene
delegasjonreglement, pkt. 4.1 Formannskapets sentrale ansvars og arbeidsområder ( vedtatt av
kommunestyret 10.02.2009) er formannskapet delegert ansvar for valgavviklingen.
Stemmestyre:

Valglovens § 4-2 sier, « Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et
stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted.
Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyret til valgstyret.»
Ved en rådgivende folkeavstemning vil valgstyret også kunne fungere som stemmestyre. Bakgrunnen
for dette er at det ikke finnes listekandidater/personer det skal stemmes på.
Vurdering:
Rådmannen mener at god informasjon, involvering og høring av innbyggernes synspunkter er viktig i
kommunereformen. En lokal rådgivende folkeavstemning vil kunne være et supplement til
spørreundersøkelsen som ble gjennomført I starten av desember 2015 og eventuelle folkemøter.
God tilgjengelighet og åpningstider kan føre til en bedre valgdeltakelse, selv om forskning ikke kan si
at valgdeltakelsen blir større. Dersom man velger å holde folkeavstemning en dag bør åpningstidene
vurderes nøye. Todagers valg krever en del ekstra ressurser, både personalmessig, organsatorisk og
økonomisk.
Rådmannen er av den oppfatning at en folkeavstemning skal så langt det er mulig følge de
bestemmelser og lover som gjelder for valgavvikling. Dette også med bakgrunn I at Trøgstad
kommune ville kunne måtte rapportere de opplysninger som departementet finner nødvendig for
offentliggjøre informasjon om folkeavstemningen.

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Hans Gunnar Raknerud

FA - M50,
HIST - ESA
08/1250

14/855

Høring - Ny eierstrategi Indre Østfold Renovasjon IKS
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

13/16

Teknikk- og naturutvalget

PS

08.03.2016

16/16

Formannskapet

PS

10.03.2016

26/16

Kommunestyret

PS

15.03.2016
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Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til ny eierstrategi for Indre Østfold Renovasjon IKS med
følgende presiseringer.
·

·

På det nåværende tidspunkt ser ikke Trøgstad kommune at det vil være formålstjenlig for
kommunen at Indre Østfold renovasjon innfører et system med samfakturering av
renovasjonsgebyret.
Trøgstad kommune mener videre at dersom kommuneplanprosessen resulterer i langt
færre eierkommuner i IØR enn det er i dagens situasjon, vil det være helt naturlig å vurdere
selskapets organisasjonsform.

Bakgrunn:
Representantskapet i IØR vedtok 28.04.15 å nedsette et strategiutvalg for utarbeidelse av
eierstrategi for selskapet:
«I henhold til ny selskapsavtale skal det utarbeides en eierstrategi. Representantskapet skal være
ansvarlig for å utarbeide strategien og skal sluttbehandles der, men kommunene skal være
høringsinstans. Eierstrategien skal i motsetning til selskapsavtalen være mer detaljert og omhandle
eiernes forventninger til selskapet.
Saksopplysninger:
Forslag til eierstrategi ble behandlet i representantskapet 30.10.15. Representantskapet vedtok å
sende eierstrategien ut som høringssak til eierkommunene, med forventning om deltagelse fra
relevante faggrupper. Det ble ikke satt noen høringsfrist, men på grunn av ny henvendelse fra IØR
legges saken nå frem til politisk behandling.
Etter høringsrunden skal representantskapet vedta eierstrategien, som sammen med
selskapsavtalen, vil utgjøre selskapets styrende dokumenter.
Strategidokumentet inneholder beskrivelse av prosess, hensikt, kjernevirksomhet, forutsetninger,
styringsprinsipper, økonomi og utviklingsområder. Målsettingen med å utforme og vedta
eierstrategien er å samordne eiernes forventninger og gi klare og tydelige styringssignaler til
selskapet.
Vurdering:
Forslaget til eierstrategi for IØR bygger på den vedtatte selskapsavtalen og virker enkel,
gjennomarbeidet og strukturert. Den innebærer en fortsettelse av dagens virksomhet med å drive en
kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling og behandling av husholdningsavfall for innbyggerne.
Selskapet skal videre drive omlasting og videretransport av avfall og avfallsdeponi.
Eierstrategien peker på to forhold som eierkommunene bes uttale seg spesielt om:
·
·

Fakturering
Organisasjonsform

Fakturering:
Under kapittelet «utviklingsarbeid i neste 4-års periode» forutsetter dokumentet at eierkommunene
14

«vil foreta en gjennomgang av selvkostregnskapet med tanke på direkte og indirekte kostnader,
beregne samfaktureringsgevinst og beskrive servicelinjer».
Det er forskjell på totalt påslag i kommunene og anslått faktureringsgebyr fra IØR, samtidig som det
er innbyrdes forskjeller i påslag mellom kommunene. Strategidokumentet antyder at selskapet kan
oppnå det de kaller «en mer strømlinjeformet serviceytelse» dersom IØR overtar faktureringen.
Dokumentet unnlater å gå nærmere inn på hvilken konsekvens dette vil få for innbyggerne i form av
utslag på renovasjonsgebyret og ikke minst på størrelsen på de øvrige kommunale selvkostgebyrene.
Slik renovasjonsgebyret for Trøgstad kommune beregnes i dag er det grunngebyret fra IØR som blir
lagt til grunn. For 2016 er dette kr. 1 768,- pr. husholdningsstativ pr. år. Deretter beregnes et påslag
for direkte og indirekte kostnader etter vanlige selvkostprinsipper. For Trøgstad kommune utgjør
påslaget i 2016 kr. 32,- pr. abonnent slik det samlede gebyret blir på kr. 1 800 pr. år. Dette faktureres
sammen med de øvrige kommunale gebyrene og medfører ubetydelige ekstra kostnader til
fakturering og utsendelse.
Til sammenligning er årsgebyret for renovasjon i Marker kommune kr. 1 840,- pr. husstand. Marker
kommune er den eneste kommunen som har overført ansvaret for faktureringen til IØR. Dette
fungerer på den måten at Marker kommune fastsetter gebyret, og IØR står for fakturering og
innkreving, jf. Prishefte fra Marker kommune 2016.
Slik rådmannen ser det vil samfakturering via IØR kunne føre til at gebyret til alle abonnenter i Indre
Østfold kan bli likt, men ordningen må nødvendigvis medføre økte kostnader for abonnentene i og
med at må produseres og sendes ut anslagsvis 50 000 ekstra fakturaer, forutsatt to betalingsterminer
pr. år. I etterkant skal innbetalinger behandles med påfølgende purringer og inkasso. Dette er rutiner
som kommunene i dag håndterer greit innenfor det etablerte systemet med kommunale gebyrer.
For kommunene kan samfakturering innebære noe mindre arbeid i form av henvendelser og
ajourhold, men neppe så mye at det kan påregnes økonomiske besparelser i form av lavere
lønnskostnader. For innbyggerne vil trolig dagens ordning bli mest prisgunstig. Særlig med tanke på
at de indirekte kostnadene knyttet til Renovasjonsgebyret nødvendigvis må fordeles på de øvrige
selvkostområdene dersom faktureringen av renovasjon skal overtas av IØR. I 2016 er dette beløpet
beregnet til kr. 249 000,-.
Organisasjonsform:
Dokumentet ber også om at eierne vurderer organisasjonsform og forbereder en evt.
organisasjonsendring etter at spørsmål om kommunestruktur er avklart.
Eierkommunene er for tiden inne i en hektisk prosess med avklaring av fremtidig kommunestruktur,
og rådmannen kan ikke se at det er noen grunn til å forhaste seg med å bestemme fremtidig
organisasjonsform for de interkommunale selskapene. Dersom den pågående prosessen resulterer i
at det blir langt færre eierkommuner i selskapene enn det er i dagens situasjon, vil det være helt
naturlig å se på en organisasjonsendring. Dette gjelder ikke bare IØR, men de fleste interkommunale
selskapene. Dette er etter rådmannens mening spørsmål som vil få sine naturlige avklaringer når en
eventuell ny kommunestruktur i Indre Østfold er klar.
Konklusjon:
Rådmannen er godt fornøyd med måten IØR løser de oppgaver som eierne har pålagt selskapet, og
forslaget til ny eierstrategi fremstår som et godt gjennomarbeidet styringsdokument som
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kommunestyret bør kunne slutte seg til. For øvrig henvises det til de forbehold som fremkommer i
saksfremstillingen.

Vedlegg:
Representantskapes eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjo IKS

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Nina Teig

ArkivsakID
16/209

Innkjøpsstrategi 2016-2019
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

18/16

Formannskapet

PS

10.03.2016

27/16

Kommunestyret

PS

15.03.2016

Rådmannens innstilling:
1. Innkjøpsstrategi for Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold og Trøgstad kommunes 8
strategimål legges til grunn for videre arbeid med Trøgstad kommunes
innkjøpsreglementet.
2. Ressurser til gjennomføring av nye tiltak på innkjøpsområdet innarbeides i budsjett 2017.

Saksopplysninger:
Trøgstad kommune er med i innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold. Eidsberg kommune er vertskap for
Innkjøpssamarbeidet. Følgende kommuner deltar i innkjøpssamarbeidet: Aremark, Eidsberg, Hobøl,
Marker, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.
Innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold har utarbeidet et strategidokument som ble ferdigstilt i 2014.
Dette dokumentet følger saken som vedlegg. Det belyser en rekke sider av innkjøpsområdet. Likevel
er det slik at vedleggets beskrivelser ikke passer fullt ut for alle kommunene i innkjøpssamarbeidet. I
denne saken er strategipunktene omformulert til å passe til Trøgstad kommune. Omformuleringen
tar også hensyn til at det har kommet forskriftsendringer i 2015 og 2016.
Trøgstad kommunes innkjøpsstrategi for perioden 2016-2019 har som overordnet mål at
· Trøgstad kommune skal være en seriøs og attraktiv kunde
· Innkjøp av varer og tjenester skal bidra til å sikre gode tjenester for innbyggerne
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·

Innkjøp skal gjennomføres profesjonelt og kostnadseffektivt

De overordnede mål skal nås ved at følgende strategi legges til grunn:
1. Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift skal til enhver tid etterleves i alle ledd
og ved enhver anskaffelse.
2. Beløpsgrenser og terskelverdier skal til enhver tid følge lov/forskrift.
3. Kommunen skal søke å øke den økonomiske effektiviteten ved anskaffelser, herunder
a. øke ansattes kompetanse på innkjøpsområdet
b. vurdere nye arenaer for innkjøp
4. Stordriftsfordeler skal utnyttes i størst mulig grad ved å tiltre fellesanskaffelser i regi av
c. Innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold
d. Østfold fylkeskommune
5. Kommunen skal ha kompetanse til å gjennomføre anskaffelser på egenhånd når
e. Innkjøpssamarbeidet ikke enes om en anskaffelse Trøgstad kommune ønsker/må
gjennomføre.
f. Trøgstad kommune ønsker å tre ut av opsjonsår på gjeldende avtaler inngått av
innkjøpssamarbeidet eller Østfold fylkeskommune.
6. Kommunens innkjøpere skal ha anledning til å kjøpe tjenester/innkjøpskompetanse når
anskaffelsen er for omfattende for kommunen selv og heller ikke kan gjennomføres ved
hjelp av Innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold.
7. Trøgstad kommune deltar på de arenaer man finner formålstjenlig for kommunen som
innkjøper og for lokalsamfunnet som leverandør.
8. Det skal etableres rutiner for internkontroll på innkjøpsområdet.
De 8 punktene er forfattet på bakgrunn av innkjøpssamarbeidets utredning, Trøgstads historiske data
og Trøgstads hendelser på innkjøpsområdet. Strategien vil danne basis for de aktiviteter man
iverksetter internt i Trøgstad kommune i 4-års perioden for å nå målene i innkjøpsstrategien.
Trøgstad kommune har en innkjøpsveileder og et innkjøpsreglement (politisk vedtatte dokumenter,
siste gang i 2008), men kommunen har ingen overordnet strategi på innkjøpsområdet. Et
strategidokument på innkjøpsområdet skal favne de langsiktige og framoverskuende mål. Strategien
vil ligge til grunn for underordnede dokumenter på innkjøpsområdet (eksempelvis et nytt
innkjøpsreglement) og for de tiltak og aktiviteter man iverksetter for å nå mål.
Innkjøpsområdet er sterkt regulert i lov og forskrift, bl.a. med terskelverdier og formelle krav ved
offentlige anskaffelser. Innkjøpsstrategien er ikke ment å favne det som allerede er regulert i lov og
forskrift, men strategien har elementer som er i harmoni med å etterleve lov og forskrift om
offentlige anskaffelser.
Innkjøpssamarbeidets strategidokument omtaler en innkjøpsanalyse. Det ble utarbeidet en mal for å
kartlegge antall leverandører, volum og omfang på anskaffelser i et kalenderår. Saksbehandler er av
den oppfatning at en strategi kan besluttes uten å vite hvor mye strøm eller drivstoff man kjøpte i
fjor. Dog kan en slik kartlegging ha verdi i forhold til oppfølging av leverandørlojalitet, noe som vil
være en av aktivitetene internt i Trøgstad kommune for å oppfylle strategiforslagets pkt. 1.
Trøgstad kommune har en innkjøpskoordinator som fungerer som et bindeledd mellom kommunen
og Innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold. De anskaffelser som ikke skjer i regi av Innkjøpssamarbeidet
eller i regi av Østfold fylkeskommune, må Trøgstad kommune gjennomføre selv.
Innkjøpskoordinatoren gjennomfører normalt ikke innkjøp på vegne av kommunens virksomheter.
Det er den aktuelle virksomhet som med sine egne ansatte må gjennomføre og bære kostnadene ved
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en anskaffelse i egen regi. Dette skjer vanligvis på en av følgende to måter:
1. Ved at kommunens ansatte gjennomfører anskaffelsen selv, eventuelt med bistand fra
innkjøpskoordinator og/eller innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold.
2. Ved hjelp av en innleid konsulent som gjennomfører anskaffelsen på vegne av kommunen.
Alternativ 2 kan være en anskaffelse som i henhold til lov og forskrift må konkurranseutsettes, d.v.s.
at en slik konsulenttjeneste må ut på anbud før selve anskaffelsen kan gjennomføres.
Strategien er forfattet i den hensikt at den skal stå ved lag i planperioden 2016-2019 og være
uavhengig av eventuelle lov- eller forskriftsendringer, noe som innebærer at innkjøpsstrategien vil
bære preg av å være generell.
Dersom det er behov for å ta strategien opp til rullering før 4-års perioden er omme, vil vedtaket i
denne saken ikke være til hinder for det.
Den skisserte strategi angir en økt innsats på innkjøpsområdet i forhold til nå-situasjonen. Det er
neppe realistisk å tro at man kan iverksette tiltak på alle områder uten å sette inn ekstra ressurser til
innkjøpsarbeidet. Pr. i dag har innkjøpsområdet ikke et eget budsjettområde. Rollen som
innkjøpskoordinator ivaretas av regnskapsavdelingen. Kjøp av tjenester fra Innkjøpssamarbeidet i
Indre Østfold er budsjettert på 22100 Annet interkommunalt samarbeid. Utover dette er det ikke
budsjettert med utgifter knyttet til tiltak og aktiviteter på innkjøpsområdet.
For å illustrere ressurssituasjonen vises det til 3 av de 8 strategipunktene med angivelse av aktivitet
for å nå mål/delmål.
Ref. pkt.
3. Øke
økonomisk
effektivitet ved
anskaffelser
6. Kjøpe innkjøpsfaglig
kompetanse
7. Deltakelse på
formålstjenlige
arenaer

Delmål
Innføre Ehandel

Aktivitet og kostnad
Å ta i bruk Ehandel plattformen vil
kreve betydelige personalressurser i
en innføringsfase på 1-2 år.

Gjennomføre anskaffelsen

Kjøp av innleid innkjøpskompetanse.

Leverandørutvikling (få flere
lokale leverandører med i
anbudsprosesser)

Avholde leverandørseminarer 1-2
ganger pr. år vil kreve ressurser ved
planlegging, gjennomføring og
oppfølging.

En strategi som danner grunnlag for å utarbeide delmål og gjennomføre tiltak og aktiviteter vil bidra
til å bringe hele organisasjonen Trøgstad kommune til et høyere innkjøpsfaglig nivå.
Strategien vil i det videre arbeid ligge til grunn for konkrete arbeidsdokumenter som
innkjøpsreglement, innkjøpshåndbok, case/eksempler, matrise med terskelverdier, m.m. I tillegg vil
tiltak/aktiviteter mot egen organisasjon og mot markedet være med på å styrke de ansattes faglige
kompetanse på innkjøpsområdet. Innkjøpskompetanse kan oppleves som faglig tung og det er
mange ansatte som trenger kunnskap og informasjon om innkjøp. Rådmannens vurdering er derfor
at arbeidsdokumenter og internt innkjøpsreglement bygges opp på en måte som gjør at det egner
seg for praktisk bruk for den enkelte innkjøper.
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Administrasjonen skal arbeide videre med interne arbeidsdokumenter. Av interne
arbeidsdokumenter vil selve innkjøpsreglementet bli lagt fram for politisk behandling i løpet av
vårhalvåret 2016. Øvrige dokumenter til bruk for den enkelte innkjøper utarbeides av
administrasjonen.

Vedlegg:
Innkjøpsstrategi innkjøpssamarbeid

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 610

14/979

Forvaltningsrevisjonsrapport 2014/2015 - "Eiendomsforvaltning" Trøgstad
kommune
Saksnr
28/16

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

15.03.2016

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning" Trøgstad kommune, tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
Kommunen skal innarbeide eiendomslisten med vedlikeholdsbehov for de neste 30 årene i
vedlikeholdsplanen, samt utarbeide en detaljert prioriteringsliste over vedlikeholdet som
samsvarer med det faktiske vedlikeholdsbehovet.
· Kommunen skal innarbeide relevant lovverk i vedlikeholdsplanen.
· Kommunen skal benytte normtall ved planlegging av budsjettarbeidet som kan være
førende for vedlikeholdskostnadene.
· Kommunen skal innarbeide en mer konkret plan for arealeffektivt vedlikehold i
vedlikeholdsplanen, samt en mer detaljert plan og oversikt over strategier og rutiner for
drift og vedlikehold.
· Kommunen skal utarbeide en oversikt over lokaler som står ubenyttet, eller som kunne
vært benyttet mer effektivt, og vurdere å optimalisere bruksområdet for disse.
· Kommunen skal utarbeide rutiner for tilbakemelding for vedlikeholdsbehov fra innleid
fagkompetanse.
· Kommunen skal opprette rutiner for å be om dokumentasjon på anbefalt vedlikehold og
drift ved oppføring av nye bygg.
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i
saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport, jfr. anbefaling nr 8 «(…) revisjonen
·
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følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i
kommunestyret.

Saksopplysninger:
I henhold til kommunelovens §78 og forskrift om revisjon § 6 skal det i hver kommune utføres
forvaltningsrevisjon, hvorpå revisjonen skal rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS har gjennomført forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen i
Trøgstad kommune. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 01.06.15.
Rapporten er skrevet på bakgrunn av problemstillingen «Er eiendomsforvaltningen i Trøgstad
kommune arealeffektiv i forhold til bruk og vedlikehold, sett opp mot vedlikeholdsnormer og
systemer?».
På grunnlag av kontrollhandlinger gjennom intervju med leder for teknisk drift, dokumentanalyser av
retningslinjer, rutiner og plandokumenter, kontroll og gjennomgang av driftsregnskap 2013,
investeringsregnskap 2013, budsjett for 2012-2015, vedlikeholdsplan 2015-2018, KOSTRA-analyse og
spørreundersøkelse, finner revisjonen det positivt at det er utarbeidet og vedtatt en
vedlikeholdsplan, men finner samtidig at den er lite utfyllende. Revisor peker på behovet for en
detaljert prioriteringsliste over vedlikeholdsbehovet i vedlikeholdsplanen, samt en mer konkret
oversikt over planer, strategier og rutiner i forhold til drift og vedlikehold av eiendommene.
Revisjonen har avdekket forbedringsområder og fremmet på bakgrunn av disse følgende 7
anbefalinger:
1. Revisjonen anbefaler at kommunen innarbeider eiendomslisten med vedlikeholdsbehov for
de neste 30 årene i vedlikeholdsplanen, samt utarbeider en detaljert prioriteringsliste over
vedlikeholdsbehovet som samsvarer med det faktiske vedlikeholdsbehovet.
2. Revisjonen anbefaler at kommunen innarbeider relevant lovverk i vedlikeholdsplanen.
3. Revisjonen anbefaler at kommunen benytter normtall ved planlegging av budsjettarbeidet
som kan være førende for vedlikeholdskostnadene.
4. Revisjonen anbefaler at kommunen innarbeider en mer konkret plan for arealeffektivt
vedlikehold i vedlikeholdsplanen, samt en mer detaljert plan og oversikt over strategier og
rutiner for drift og vedlikehold.
5. Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider en oversikt over lokaler som står ubenyttet,
eller som kunne vært benyttet mer effektivt, og at kommunen vurderer å optimalisere
bruksområdet for disse.
6. Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider rutiner for tilbakemelding for
vedlikeholdsbehov fra innleid fagkompetanse.
7. Revisjonen anbefaler at kommunen oppretter rutiner for å be om dokumentasjon på
anbefalt vedlikehold og drift ved oppføring av nye bygg.

I sin tilbakemelding til revisjonen har rådmannen gjort rede for hvordan de enkelte anbefalinger i
rapporten vil følges opp videre. Sekretariatet ba kontrollutvalget særlig merke seg at rådmannen ikke
stiller seg bak revisjonens anbefaling nr. 3 om å benytte normtall ved planleggingen av
budsjettarbeidet, hvor rådmannen uttaler at kommunen har god erfaring med bruk av erfaringstall
og ønsker å fortsette med dette.
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 01.06.15, sak 15/14. Revisjonen
var til stede i møtet og redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Kontrollutvalget
drøftet saken, og utvalget ønsker at revisjonen legger fram forvaltningsrevisjonsprosjektet for
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kommunestyret.

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport eiendomsforvaltning

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 033

16/191

Årsmelding 2015 fra Kontrollutvalget i Trøgstad kommune
Saksnr
29/16

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

15.03.2016

Rådmannens innstilling:
Årsmelding 2015 fra Kontrollutvalget i Trøgstad kommune vedtas.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av
kommunen. Utvalget skal også påse at revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte
(jfr. kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15.06.2004).
Kontrollutvalget utarbeider for hvert kalenderår en årsmelding med beskrivelse av utvalgets
virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er tatt opp i løpet av året. Utvalget behandlet i sitt møte
15.02.16, sak 16/5, årsmelding 2015 fra kontrollutvalget i Trøgstad kommune. Årsmeldingen er en
melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet, og er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet
som har funnet sted i 2015. Det er kontrollutvalgssekretariatet som lager utkastet til årsmeldingen på
bakgrunn av kontrollutvalgets protokoller. Det er rom for at kontrollutvalget kan komme med egne
innspill til årsmeldingen om ønskelig, og det ble gjort noen rettinger under kontrollutvalgets
behandling av saken.
Kontrollutvalgets vedtak og innstilling som fremlegges til behandling for kommunestyret i Trøgstad er
som følger: Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune, vedtas.
Vedlegg:
Årsmelding kontrollutvalget 2015

21

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Inger-Lise Kåen Haugen

FE - 033

16/175

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

15.03.2016

Referatsaker
Saksnr
30/16

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
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