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Til dagsorden:
Sakslisten ble godkjent.
Under sak 28/16 tiltrådte Borger Larsen, leder i Kontrollutvalget og Indre Østfold kommunerevisjon
Under sak 29/16 tiltrådte Borger Larsen, leder i Kontrollutvalget

20/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
Protokoll fra møte 09.02.16 godkjennes.

21/16 : SVAR PÅ HØRING - KVU OSLO-NAVET
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.

Formannskapets behandling 10.03.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Ole André Myhrvold (Sp) fremmet forslag til nye punkter til innstillingen:
1. (Endret pkt 1) Trøgstad kommune stiller seg i hovedsak positive til intensjonen bak KVU OsloNavet. Trøgstad kommune er likevel kristiske til føringene som legges for utviklingen i en
sammenhengende region for flere ulike forvaltningsnivåer der bare noen få utvalgte er
oppdragsgivere. Trøgstad kommune mener KVU-en burde vært bestilt av fylkene rundt
Oslofjorden.
2. (Nytt pkt 2) Vi finner det uheldig at enkelte steder i Østfold er nevnt og definert, mens andre
er helt utelatt.
Pkt 2 i rådmannens innstilling endres til nytt pkt 3 med følgende to nye underpunkter:
Nytt pkt c: Askim og Mysen i sammenheng defineres som regonal by og et sammenhengende
regionalt område for arbeidsplass intensive områder.
Nytt pkt d: Dersom videre plan skal definere områder i Østfold må også steder som
Skjønhaug, Spydeberg og Ørje defineres minst på samme nivå som Hurdal.
pkt 3 i innstillingen endres til nytt pkt 4.
Nytt pkt 5: Trøgstad kommune er opptatt av at fremtidig transportkapasitet også bygges i

ringer rundt hovedstaden, ikke bare inn mot hovedstaden. Slik vil et større omland kunne ta
noe av både befolkningsvekst og næringsutvikling som avlastning for pressområdene.
Nytt pkt.6: De regionale kollektivtransportselskaper som f.eks. Ruter og Østfold
Kollektivtransport bør fusjoneres og samordnes for bedre helhetlig planlegging og tilbud.
Rådmannens innstilling med Senterpartiets endringsforslag tiltres enstemmig (7 st.)

Formannskapets innstilling 10.03.2016:
1. Trøgstad kommune stiller seg i hovedsak positive til intensjonen bak KVU Oslo-Navet.
Trøgstad kommune er likevel kristiske til føringene som legges for utviklingen i en
sammenhengende region for flere ulike forvaltningsnivåer der bare noen få utvalgte er
oppdragsgivere. Trøgstad kommune mener KVU-en burde vært bestilt av fylkene rundt
Oslofjorden.
2. Vi finner det uheldig at enkelte steder i Østfold er nevnt og definert, mens andre er helt
utelatt.
3. 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
c. Askim og Mysen i sammenheng defineres som regional by og et sammenhengende
regionalt område for arbeidsplass intensive områder.
d. Dersom videre plan skal definere områder i Østfold må også steder som Skjønhaug,
Spydeberg og Ørje defineres minst på samme nivå som Hurdal.
4. Trøgstad kommune understreker nødvendigheten av en kapasitetssterk, reell og effektiv
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.
5. Trøgstad kommune er opptatt av at fremtidig transportkapasistet også bygges i ringer rundt
hovedstaden, ikke bare inn mot hovedstaden. Slik vil et større omland kunne ta noe av både
befolkningsvekst og næringsutvikling som avlastning for pressområdene.
6. De regionale kollektivtransportselskaper som f.eks. Ruter og Østfold Kollektivtransport bør
fusjoneres og samordnes for bedre helhetlig planlegging og tilbud.

Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Kommunestyret tok Formannsskapets innstilling til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
1. Trøgstad kommune stiller seg i hovedsak positive til intensjonen bak KVU Oslo-Navet.
Trøgstad kommune er likevel kristiske til føringene som legges for utviklingen i en
sammenhengende region for flere ulike forvaltningsnivåer der bare noen få utvalgte er
oppdragsgivere. Trøgstad kommune mener KVU-en burde vært bestilt av fylkene rundt
Oslofjorden.
2. Vi finner det uheldig at enkelte steder i Østfold er nevnt og definert, mens andre er helt
utelatt.
3. 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
c. Askim og Mysen i sammenheng defineres som regional by og et sammenhengende
regionalt område for arbeidsplass intensive områder.
d. Dersom videre plan skal definere områder i Østfold må også steder som Skjønhaug,
Spydeberg og Ørje defineres minst på samme nivå som Hurdal.
4. Trøgstad kommune understreker nødvendigheten av en kapasitetssterk, reell og effektiv
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.
5. Trøgstad kommune er opptatt av at fremtidig transportkapasistet også bygges i ringer
rundt hovedstaden, ikke bare inn mot hovedstaden. Slik vil et større omland kunne ta noe
av både befolkningsvekst og næringsutvikling som avlastning for pressområdene.
6. De regionale kollektivtransportselskaper som f.eks. Ruter og Østfold Kollektivtransport bør
fusjoneres og samordnes for bedre helhetlig planlegging og tilbud.

22/16 : FASTSETTELSE AV PLANBESTEMMELSER FOR FRITIDSBOLIG
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.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 08.03.2016:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Trond Enger (Ap)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 08.03.2016:
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.

Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Følgende hadde ordet:
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
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.

23/16 : HØRING - REGIONAL PLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING, FORSKNING OG INNOVASJON
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune slutter seg til planprogrammet for Regional plan for næringsutvikling, forskning
og innovasjon med de kommentarer som fremkommer i saksutredningen.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 08.03.2016:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Trond Enger (Ap)
Saxe Frøshaug (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg til rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vil oppfordre fylkeskommunen til å vurdere omfanget av regionale planer og ha
større fokus på tiltak som bør gjennomføres.
Det ble stemt samlet over rådmannens innstilling og Frøshaugs tilleggsforslag som ble enstemmig
vedatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 08.03.2016:
1. Trøgstad kommune slutter seg til planprogrammet for Regional plan for næringsutvikling,
forskning og innovasjon med de kommentarer som fremkommer i saksutredningen.
2. Trøgstad kommune vil oppfordre fylkeskommunen til å vurdere omfanget av regionale planer
og ha større fokus på tiltak som bør gjennomføres.

Formannskapets behandling 10.03.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (Sp)
Formannsskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st)

Formannskapets innstilling 10.03.2016:
1. Trøgstad kommune slutter seg til planprogrammet for Regional plan for næringsutvikling,
forskning og innovasjon med de kommentarer som fremkommer i saksutredningen.
2. Trøgstad kommune vil oppfordre fylkeskommunen til å vurdere omfanget av regionale planer
og ha større fokus på tiltak som bør gjennomføres.

Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
1. Trøgstad kommune slutter seg til planprogrammet for Regional plan for næringsutvikling,
forskning og innovasjon med de kommentarer som fremkommer i saksutredningen.
2. Trøgstad kommune vil oppfordre fylkeskommunen til å vurdere omfanget av regionale planer
og ha større fokus på tiltak som bør gjennomføres.

24/16 : OPPNEVNING AV JUBILEUMSKOMITE TRØGSTAD FORT 2017
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

Valgkomitès behandling 10.03.2016:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Rådmannens inntilling enstemmig vedtatt (7 st)

Valgkomitès innstilling 10.03.2016:
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

Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Kommunestyret tok Valgkomitèens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
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
25/16 : RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING OM FREMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - FASTSETTELSE
AV VALGDAG, ÅPNINGSTID, MANNTALL, TEKST PÅ STEMMESEDDEL OG VALG AV VALGSTYRE STEMMESTYRE
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
· 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.

Eldrerådets behandling 07.03.2016:
1.Eldrerådet ønsker at det legges tilrette for forhåndsstemming.
2. Eldrerådet ser behov for mer informasjon slik at en er kjent med hva det skal forhandles om for å
ta stilling i saken.
3. I drøftingene om kommunesammenslåing er det naturlig å diskutere hvordan
eldrerådetsfunksjonen vil fungere i en eventuell ny kommune. Både eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne er underrepresenterte i kommunestyrene.
For å ivareta eldres viktige kunnskaper om planer, tiltak og tjenester her i Trøgstad, ber vi om at det i
forhandlingene om kommunesammenslåing vurderes å opprette "eldreråd for geografisk avgrensa
område innan kommunen" slik det er åpnet for i særloven, Lov om kommunale og fylkeskommunale
eldreråd §1. (Skiping av kommunale eldreråd) andre ledd.

Eldrerådets innstilling 07.03.2016:
· 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

·

·

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.

Eldrerådet er opptatt av at punktene under behandling blir vektlagt.

Ungdomsrådets behandling 07.03.2016:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Petter Tasigtil
Madelen Aadalen
Theoline Hagelund
Ole André Myhrvold (ordfører)
Ordføreren informerte om diskusjonene som har funnet sted mellom kommunene angående
kommunereformen, og forskjellen på "6K" og "Øst-alternativet".
Ordføreren svarte også på spørsmål fra ungdomsrådet angående dato, spørsmålet på
stemmesedlene og valgdeltagelse.
Det ble lagt vekt på at folkeavstemmingen er rådgivende, ikke endelig. Informasjon om
folkeavstemmingen vil på forhånd bli gitt på kommunens hjemmeside, på Facebook og i lokalavisen.

Ungdomsrådets innstilling 07.03.2016:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling.

Formannskapets behandling 10.03.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Ann Kristin Sæter (H)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Tor Melvold (Ap) fremmet forslag til endret tekst på stemmeseddelen:
Vil du at Trøgstad skal bli en del av en større kommune i Indre Østfold?
Det var enighet om at spørsmålstillingen må være klar og tydelig. Det ble enighet om følgende tekst
på stemmeseddelen: "Vil du at Trøgstad skal bli en del av en større kommune?". For at innbyggerne
skal kunne ta et godt informert valg ble det foreslått å utsette folkeavstemmingen med 14 dager.
Formannskapet var omforent om å imøtekomme eldrerådets ønske om forhåndsstemming.
Formannskapet stemte over rådmannens innstilling med de endringsforslagene som fremkom i
møtet.

Rådmannens innstilling med endringsforslag tiltres enstemmig (7 st).

Formannskapets innstilling 10.03.2016:
· Rådgivende folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes primært søndag 5.
juni 2016 i Kommunestyresalen i Kommunehuset på Skjønhaug for alle kommunens
innbyggere. Det delegeres til valgstyret å fastsette endelig dato for folkeavstemming.
· Åpningstider i valglokalet er fra kl. 13.00 til kl. 20.00. Det åpnes for forhåndsstemming
minst 14 dager før valgting.
· På stemmeseddelen skal det stå: «Vil du at Trøgstad skal bli en del av en større kommune?
Ja eller nei».
· Manntallet pr. 310316 legges til grunn for stemmeretten ved folkeavstemningen
· 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.

Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Vegard Finnes (Ap)
Trond Andreas Enger (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Vegard Finnes (Ap) fremmet følgende forslag til punkt 1:
Valgstyret legger opp til at folkeavstemmingen avholdes på samme tid som de andre kommunene.
Trond Andreas Enger (Ap) foreslo at saken utsettes inntil alternativene er mer avklart.
Engers utsettelsesforslag ble vedtatt med 12 stemmer 5 (AP), 4(H), 1 (Krf), 2 (Frp) mot 9 stemmer
(Sp).

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
Saken utsettes.

26/16 : HØRING - NY EIERSTRATEGI INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS
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.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 08.03.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 08.03.2016:
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.

Formannskapets behandling 10.03.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (Sp)
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st).

Formannskapets innstilling 10.03.2016:
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.

Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
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.

27/16 : INNKJØPSSTRATEGI 2016-2019
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.

Formannskapets behandling 10.03.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st).

Formannskapets innstilling 10.03.2016:
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.

Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
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.

28/16 : FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 2014/2015 - "EIENDOMSFORVALTNING" TRØGSTAD
KOMMUNE
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
følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i
kommunestyret.
·

Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Borger Larsen, leder i Kontrollutvalget og Indre Østfold Kommunerevisjon tiltrådte møtet.
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Trond Andreas Enger (Ap)
Ole André Myhrvold (Sp) fremmet følgende forslag til innstilling:
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning" Trøgstad kommune, tas til orientering og
anbefalingene i prosjektet tas til etterretning.
2. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i
saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport, jfr. anbefaling nr 8 "(...) revisjonen
følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i
kommunestyret.
Kommunestyret tok Ole André Myhrvold (Sp) forslag til innstilling opp til avstemming.
Forslaget til innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning" Trøgstad kommune, tas til
orientering og anbefalingene i prosjektet tas til etterretning.
2. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i
saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport, jfr. anbefaling nr 8 "(...) revisjonen

følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i
kommunestyret.
29/16 : ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET I TRØGSTAD KOMMUNE
Kontrollutvalgets innstilling:
Årsmelding 2015 fra Kontrollutvalget i Trøgstad kommune vedtas.

Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Borger Larsen, leder i Kontrollutvalget tiltrådte møtet.
Følgende hadde ordet:
Trond Andreas Enger (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Borger Larsen (leder kontrollutvalget)
Ole André Myhrvold (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret tok kontrollutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
Årsmelding 2015 fra Kontrollutvalget i Trøgstad kommune vedtas.

30/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 15.03.2016:
Jens Helge Jorud (Sp), leder i byggekomitèen redegjorde for status på byggeprosjektene i kommunen.

Kommunestyrets vedtak 15.03.2016:
Referatsakene tas til orientering.

