Trøgstad kommune
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for
Kommunestyret
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Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 18:00 - 20:10
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Medlemmer:
Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen,
Jarle Lindahn, Jens Helge Jorud, John Øyvind Langstad, Kari Nilsen, Marianne
Bjerkeli, Marianne Nordlie, Martha Hersleth Holsen, Morten Hernæs, Ole André
Myhrvold, Ole Marius Grønlien, Petter-Ole Kirkeby, Svend Saxe Frøshaug, Tor
Melvold, Trond Andreas Enger, Vegard Finnes, Wenche Iren Aaser Torp
Varamedlemmer:
Ole Lund Jacobsen, Ståle Frøshaug

Forfall

Knut Are Skjønberg

Administrasjonen

Betty Hvalsengen, Else Berit Baccouche

Saksliste
Saksnr

Tittel

01/16

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

02/16

Tilskudd og forskuttering av kostnader ved lysløype på Havnås

03/16

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

04/16

Søknad om salgsbevilling Rema 1000 Trøgstad

05/16

Trøgstad brannvesen - årsrapport 2015

06/16

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

07/16

Utbyggingsavtale Kirkebyåsen vest 2

08/16

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

09/16

Videre arbeid med kommunereformen

10/16

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høring

11/16

Fjernvarme på Skjønhaug

12/16

Hovedtariffoppgjøret 2016 - Debatthefte KS spør

13/16

Tilbakemelding på tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

14/16

Valg av representanter til forliksråd og eiendomsskattenemd

16/16

Valg av politisk representant til Politirådet

15/16

VALG AV REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE FOR SKOLENE, BARNEHAGENE
OG FRIVILLIGHETSSENTRALEN

17/16

Referatsaker

18/16

Interpellasjon 1. fra Trøgstad Frp.

19/16

Interpellasjon 2. fra Trøgstad FRP

Til dagsorden
Sakslisten ble godkjent.
Ingen referatsaker
Under sak 2/16 ble Jens Helge Jorud erklært inhabil – Ole Lund Jacobsen tiltrådte i hans sted.
Under sak 7/16 ble Petter-Ole Kirkeby erklært inhabil – Ole lund Jacobsen tiltrådte i hans sted.
Interpellasjoner:
Sak 18/16 Interpellasjon 1 fra Trøgstad Frp.
Sak 19/16 Interpellasjon 2 fra Trøgstad Frp.

01/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Rådmannes innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Protokoll fra møte 15.12.15 godkjennes.

02/16 : TILSKUDD OG FORSKUTTERING AV KOSTNADER VED LYSLØYPE PÅ HAVNÅS
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
at faktorene beskrevet i saken gjennomføres.

Formannskapets behandling 04.02.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (Sp)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Ole André Myrhvold fremmet følgende forslag:
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
at faktorene beskrevet i saken gjennomføres og at søknaden om spillemidler godkjennes.
Forslaget tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 04.02.2016:
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
at faktorene beskrevet i saken gjennomføres og at søknaden om spillemidler godkjennes.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Jens Helge Jorud (Sp) ble erklært inhabil i saken, og Ole Lund Jacobsen (Sp) tiltrådte møtet i hans
sted.

Kommunestyret tok formannsskapets innstilling til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
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
at faktorene beskrevet i saken gjennomføres og at søknaden om spillemidler godkjennes.

03/16 : RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG NÆRMILJØ 2016/2017
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2016/2017 som vist
nedenfor.

Ungdomsrådets behandling 01.02.2016:
Skatebane:
- Diskusjon om beliggenhet skatebane i Trøgstad, én mulighet er å legge den innendørs, under
Trøgstadhallen. Egne nøkler til brukerne.
- Mindre slitasje på banen, unngår også uvedkommende og mopeder o.l.
- Kan skatebanen brukes som oppholdsrom for ungdommer mens de venter på trening o.l., de får
ikke oppholde seg i Trøgstadhallen.
Ungdomsrådets innstilling 01.02.2016:
Ungdomsrådet vedtar rådmannens innstilling. Med følgende tilleggsvedtak: Forslag om at plassering
av planlagt skatebane og sandvolleyballbane blir bestemt i samråd med ungdomsrådet.
Ønsket plassering:
- Innendørs skatebane under Trøgstadhallen
- Flere alternativer til sandvolleyballbane foreligger
Ungdomsrådets leder tar saken videre med prosjektgruppa for ny ungdomsskole.
Livsløpsutvalgets behandling 02.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Hilde S. Haakaas (Sp)
John Øyvind Langstad (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Jan Roar Evensen (H)
Betty S. Hvalsengen (konst.rådmann)
Livsløpsutvalget etterlyste mer informasjon i saken, administrasjonen bes om å opplyse saken
ytterligere så raskt som mulig. Utvalgsleder fremmet forslag om at saken utsettes i påvente av
ytterligere opplysninger.
Forlaget ble enstemmig vedtatt (7 st.)

Livsløpsutvalgets innstilling 02.02.2016:
Saken utsettes i påvente av ytterligere opplysninger.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Ordfører leste opp ytterligere opplysninger fra saksbehandler som svar på det som ble etterspurt av
Livsløpsutvalget i møte 02.02.16.
Kommunestyret tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2016/2017 som vist
nedenfor.

04/16 : SØKNAD OM SALGSBEVILLING REMA 1000 TRØGSTAD
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.

Livsløpsutvalgets behandling 02.02.2016:
Livsløpsutvalget stemte over rådmannes innstilling.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Livsløpsutvalgets innstilling 02.02.2016:
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.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Jan Roar Evensen (H)
Salgsbevillingen gis frem til 300616 og rulleres senere i år.
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
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.

05/16 : TRØGSTAD BRANNVESEN - ÅRSRAPPORT 2015
Rådmannens innstilling:
Trøgstad brannvesens årsmelding for 2015 tas til orientering.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 02.02.2016:
Ordet i saken:
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 02.02.2016:
Trøgstad brannvesens årsmelding for 2015 tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Trøgstad brannvesens årsmelding for 2015 tas til orientering.

06/16 : GRUNNEIERAVTALE FOR LEGGING AV KOMMUNAL VA-LEDNING MV. OVER
LANDBRUKSEIENDOM
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.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 02.02.2016:
Ordet i saken:
Hans Gunnar Raknerud (Saksbehandler)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 02.02.2016:
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.

Formannskapets behandling 04.02.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 04.02.2016:
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.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
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.

07/16 : UTBYGGINGSAVTALE KIRKEBYÅSEN VEST 2
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.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 02.02.2016:
Ordet i saken:
Trond A. Enger (Ap)
Saxe Frøshaug (SP)
Hans Gunnar Raknerud (Saksbehandler)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 02.02.2016:
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.

Formannskapets behandling 04.02.2016:
Petter-Ole Kirkeby (Sp) erklærte seg inhabil i denne saken, og Trond A. Enger (Ap) tiltrådte møtet i
hans sted.
Rådmannens forslag tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 04.02.2016:
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.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Petter-Ole Kirkeby (Sp) ble erklært inhabil i saken, og Ole Lund Jacobsen (Sp) tiltrådte møtet i hans
sted.
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
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.

08/16 : EKSTERN GJENNOMGANG AV DRIFTEN INNENFOR PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE/
STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTENE
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.

Eldrerådets behandling 01.02.2016:
Eldrerådet var av den oppfatning at det er vanskelig å sette seg inn i hvilke konsekvenser statlig
finansiering av omsorgtjenestene vil få for Trøgstad kommune.
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Eldrerådets innstilling 01.02.2016:
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.

Ungdomsrådets behandling 01.02.2016:
Trøgstad kommune blir med i et prøveprosjekt innenfor omsorgstjenester, der staten skal ta seg av
finansieringen, ikke hver kommune for seg.

Ungdomsrådets innstilling 01.02.2016:
Ungdomsrådet er enige med rådmannens innstilling.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 01.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen
Grethe Lindahl
Sigmund Snøløs
Ann Kristin Sæther
Trond Hegerstrøm

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 01.02.2016:

Rådet avventer behandling i påvente av formannskapets vedtak.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 02.02.2016:
Rådmannen la fram notat om "Forsøksordningen med statlige kriterier og finansiering av
omsorgstjenesten" i møtet.
Notatet er utarbeidet av Rådmannen, Økonomisjef og virksomhetsleder for Pleie og omsorg etter en
nøye gjennomgang av hvilken betydingen deltagelse i forsøksordningen vil si for Trøgstad kommune.
Notatet konkluderer med at Rådmannen, ut fra en samlet vurdering, fraråder at Trøgstad kommune
inngår avtale om deltakelse i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 02.02.2016:
Arbeidsmiljøutvalget støtter Rådmannens råd om ikke å inngå avtale om deltakelse i
forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester.

Livsløpsutvalgets behandling 02.02.2016:
Følgenden hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Betty S. Hvalsengen (konst.rådmann)
Jan Evensen (H)
Bodhild K. Lang (virksomhetsleder helse og barnevern)
Kari Nilsen (Ap)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Finnes fremmet på vegne Senterpartiet og Arbeiderpartiet følgende forslag til innstilling: 1.
Ut fra en samlet vurdering, og spesielt knyttet til hvordan uttrekket av rammeoverføringen fra staten
vil slå ut, inngår Trøgstad kommune ikke avtale om deltakelse i forsøksordningen med statlig
finansiering av omsorgstjenester.2.
Den vedtatte ressursgjennomgangen i pleie og omsorg, jamfør kommunestyrets budsjettvedtak for
2016 – pkt. B – nr. 14 gjennomføres. Administrasjonen gis noe mer tid til å gjennomføre
tilbudskonkurranse og sikre en kvalitativt god prosess. 3.
En eventuell avtale om leie av en sykehjemsavdeling ved Edw. Ruuds Omsorgssenter inngås ikke før
resultatene fra den eksterne ressursgjennomgangen foreligger. Rådmannen fortsetter dialogen med
Eidsberg kommune på dette grunnlaget, jfr. kommunestyresak 103/15.
Livsløpsutvalget stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig avvist (7 st.).
Livsløpsutvalget tok så forslaget fra Finnes på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet opp til
avstemming.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Livsløpsutvalgets innstilling 02.02.2016:
1.
Ut fra en samlet vurdering, og spesielt knyttet til hvordan uttrekket av rammeoverføringen fra staten
vil slå ut, inngår Trøgstad kommune ikke avtale om deltakelse i forsøksordningen med statlig
finansiering av omsorgstjenester.
2.

Den vedtatte ressursgjennomgangen i pleie og omsorg, jamfør kommunestyrets budsjettvedtak for
2016 – pkt. B – nr. 14 gjennomføres. Administrasjonen gis noe mer tid til å gjennomføre
tilbudskonkurranse og sikre en kvalitativt god prosess.
3.
En eventuell avtale om leie av en sykehjemsavdeling ved Edw. Ruuds Omsorgssenter inngås ikke før
resultatene fra den eksterne ressursgjennomgangen foreligger. Rådmannen fortsetter dialogen med
Eidsberg kommune på dette grunnlaget, jfr. kommunestyresak 103/15.

Formannskapets behandling 04.02.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Sissel Røen Ytrehus (virksomhetsleder pleie og omsorg)
Berit Amundsen Enger (virksomhetsleder bo- og dagtilbud for funksjonshemmede)
Anne Teig (økonomisjef)
Christian Granli (H) la fram forslag om å opprettholde rådmannens innstilling med tillegg av et nytt
pkt. 2:
Administrasjonen går i forhandlinger med Helsedirektoratet med sikte på å gå inn i prosjektet:
"Forsøksordning med statlig kriterier og finansiering av omsorgstjenester etter modell A". Det
forutsetter at Trøgstad kommune ikke taper økonomisk på ordningen.
Formannskapet tok Christian Granlis forslag opp til avstemming.
Forslaget falt mot 6 stemmer (4 Sp og 2 Ap).
Formannskapet stemte deretter over Livsløpsutvalgets innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 04.02.2016:
1. Ut fra en samlet vurdering, og spesielt knyttet til hvordan uttrekket av
rammeoverføringen fra staten vil slå ut, inngår Trøgstad kommune ikke avtale om
deltakelse i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester.
2. Den vedtatte ressursgjennomgangen i pleie og omsorg, jamfør kommunestyrets
budsjettvedtak for 2016 – pkt. B – nr. 14 gjennomføres. Administrasjonen gis noe mer
tid til å gjennomføre tilbudskonkurranse og sikre en kvalitativt god prosess.
3. En eventuell avtale om leie av en sykehjemsavdeling ved Edw. Ruuds Omsorgssenter
inngås ikke før resultatene fra den eksterne ressursgjennomgangen foreligger.
Rådmannen fortsetter dialogen med Eidsberg kommune på dette grunnlaget, jfr.
kommunestyresak 103/15.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)

Christian Granli (H)
Jarle Lindahn (Frp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Christian Granli (H) foreslo at det ble stemt over rådmannens opprinnelige innstilling.
Kommunestyret stemte over rådmannens innstilling. Innstillingen falt mot 7 stemmer, 1 (Krf), 2 (Frp)
og 4 (H).
Kommunestyret stemte deretter over formannskapets innstilling.
Innstillingen ble vedtatt med 14 stemmer mot 7 stemmer 1 (Krf), 2 (Krf) og 4 (H).

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
1. Ut fra en samlet vurdering, og spesielt knyttet til hvordan uttrekket av rammeoverføringen
fra staten vil slå ut, inngår Trøgstad kommune ikke avtale om deltakelse i forsøksordningen
med statlig finansiering av omsorgtjenester.
2. Den vedtatte ressursgjennomgangen I pleie og omsorg, jamfør kommunestyrets
budsjettvedtak for 2016 – pkt. B – nr. 14 gjennomføres. Administrasjonen gis noe mer tid til
å gjennomføre tilbudskonkurranse og sikre en kvalitativt god prosess.
3. En eventuell avtale om leie av en sykehjemsavdeling ved Edw. Ruuds Omsorgssenter inngås
ikke før resultatene fra den eksterne ressursgjennomgangen foreligger. Rådmannen
fortsetter dialogen med Eidsberg kommune på dette grunnlaget. jfr. kommunestyresak
103/15.

09/16 : VIDERE ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN
Rådmannens 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
vanskelige i forhandlingene.
5. Forhandlingsutvalget ledes av ordfører.

Eldrerådets behandling 01.02.2016:
Eldrerådet stemte over ordførers innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Eldrerådets innstilling 01.02.2016:
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
vanskelige i forhandlingene.
5. Forhandlingsutvalget ledes av ordfører.

Ungdomsrådets behandling 01.02.2016:
"Kommunereform"
- 5K til 6K. Trøgstad kommune har bestemt seg for å bli med på diskusjoner om sammenslåing med
andre kommuner i Indre Østfold.
Synspunkter:
- Trøgstad kan bli glemt, interkommunale selskaper (feks renovasjon) der Trøgstad ikke får være
med.
- Utvikle kollektivtrafikken
- Mye som er usikkert/uprøvd, vi vet lite om konsekvenser
- Økonomisk gevinst? Staten bidrar med penger ved sammenslåing, inntil 15 år.
- Vil småstedene blir borte? (Båstad+Skjønhaug+Tosebygda=Trøgstad)
- Innbyggerundersøkelse i Trøgstad viser tydelig at innbyggerne sier "nei" til sammenslåing. Ved
sammenslåing, ønsker flertallet øst-alternativet (Eidsberg-Marker-Trøgstad, evt Rakkestad)
- Ungdommer får liten taletid om reformen. For lite engasjement hos mange ungdommer. Tema for
skolen? Ønske om fremtidsverksted.
- Mye tanker rundt større skoler ved en evt sammenslåing, både positive og negative sider. Bedre
fagtilbud, flere medelever, men også vanskelig å se alle.
Ungdomsrådets innstilling 01.02.2016:
Ungdomsrådet godtar ordføreres innstilling, men med merknad om at de synes tidsfristen for endelig
retningsvalg, pkt 2, (mai 2016) er for kort.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 01.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen
Trond Hegerstrøm
Sigmund Snøløs
Cecilie Strandkås
Ann Kristin Sæther
Grethe Lindahl
Ordførers innstilling tiltres enstemmig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 01.02.2016:
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
vanskelige i forhandlingene.
5. Forhandlingsutvalget ledes av ordfører.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 02.02.2016:
Ordførers innstilling tiltres enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 02.02.2016:
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
vanskelige i forhandlingene.
5. Forhandlingsutvalget ledes av ordfører.

Formannskapets behandling 04.02.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (Sp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Ole André Myhrvold (Sp) fremmet følgende forslag:
Den innledende setningen strykes, slik at forslaget starter med pkt. 1. Pkt. 2 endres til "Prosessen skal
være ferdigstilt for endelig retningsvalg innen utgangen av mai 2016". Pkt. 3 endres til "Endelig
retningsvalg (kommunestyrets anbefalte løsning) skal legges ut for rådgivende folkeavstemming i juni
før kommunestyrets endelig beslutning innen utgangen av juni 2016".
Innstillingen med Ole André Myhrvolds endringsforslag tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 04.02.2016:
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 være ferdigstilt for endelig retningsvalg innen utgangen av mai 2016.
3. Endelig retningsvalgt (kommunestyrets anbefalte løsning) skal legges ut for rådgivende
folkeavstemning i juni 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
vanskelige i forhandlingene.
5. Forhandlingsutvalget ledes av ordfører.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Trond Andreas Enger (Ap)
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)

Martha Hersleth Holsen (Sp)
Jarle Lindahn (Frp)
Kommunestyret tok Formannsskapet innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
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 innen mai 2016.
3. Saken 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
vanskelige i forhandlingene.
5. Forhandlingsutvalget ledes av ordfører.

10/16 : FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING
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.

Formannskapets behandling 04.02.2016:
Følgende hadde ordet i saken:

Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Ole André Myhrvold (Sp) fremmet følgende forslag:
1. Trøgstad kommune er sterkt kritisk til sentrale trekk i de foreslåtte endringene av
inntektssystem for kommunene. Overordnet mener Trøgstad kommune at
inntektssystemet må legge 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. Trøgstad kommune vil også påpeke at det er uheldig at man nå legger opp til å bruke
inntektssystemet som et virkemiddel i kommunereformen. Stortinget har lagt vekt på
at endringer i kommunestrukturen skal skje frivillig, og inntektssystemet må være
forutsigbart uavhengig av vekslende reformer.
3. Trøgstad kommune er i lys av overfor nevnte også negative til forslaget om å avslutte
inndelingstilskuddet. Det vil også i fremtiden kunne være behov for inndelingstilskudd
ved justeringer av kommunestrukturen.
4. Trøgstad kommune mener at totalvirkningen av det foreslåtte inntektssystemet for
kommunene blir en favorisering av de største kommunene, som KS har vist,. Dette vil
etter Trøgstad kommunes syn på sikt føre til en uheldig sentralisering av tjenester,
arbeidsplasser og bosetting.
5. Forslaget om endringer i basistilskuddet må reverseres. En endring som foreslått vil
føre til kraftige og ikke-ønskede kutt innenfor viktige tjenesteområder som omsorg og
skole, samt gjøre det svært utfordrende å opprettholde et forsvarlig tjenestenivå. For
eksempel vil dette i Trøgstads tilfelle gjøre det svært vanskelig å støtte viktig
frivillighetsarbeid.
6. Trøgstad kommune ønsker ikke at det innføres en ny modell for selskapsskatt. Trøgstad
kommune er en næringssvak kommune som gjennom en lang periode har arbeidet for
regional næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Innføring av en kommunal
selskapsskatt vil kunne føre til en uheldig rivalisering innad i regioner med tilhørende
nedtrapping av det regionale samarbeidet med næringsutvikling og etablering av nye
arbeidsplasser. Trøgstad kommune mener innføringen av selskapsskatt vil bidra til en
ikke-ønsket forsterket skjevhet i inntektsfordelingen mellom kommunene.
7. Forslaget om redusert vekting av antall psykisk utviklingshemmede fra 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.
8. Trøgstad kommune mener delkostnadsnøkkelen for barnehage må endres og baseres
på det alternative kriteriet antall heltidsansatte 20-44 år istedenfor dagens
utdanningskriterium. Behovet for barnehageplass er etter vårt syn uavhengig av
foreldres utdanning.
Formannskapet stemte over Ole André Myhrvold sitt forslag, som tiltres med 6 stemmer (4 Sp og 2
Ap).

Formannskapets innstilling 04.02.2016:
1. Trøgstad kommune er sterkt kritisk til sentrale trekk i de foreslåtte endringene av

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

inntektssystem for kommunene. Overordnet mener Trøgstad kommune at
inntektssystemet må legge 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.
Trøgstad kommune vil også påpeke at det er uheldig at man nå legger opp til å bruke
inntektssystemet som et virkemiddel i kommunereformen. Stortinget har lagt vekt på
at endringer i kommunestrukturen skal skje frivillig, og inntektssystemet må være
forutsigbart uavhengig av vekslende reformer.
Trøgstad kommune er i lys av overfor nevnte også negative til forslaget om å avslutte
inndelingstilskuddet. Det vil også i fremtiden kunne være behov for inndelingstilskudd
ved justeringer av kommunestrukturen.
Trøgstad kommune mener at totalvirkningen av det foreslåtte inntektssystemet for
kommunene blir en favorisering av de største kommunene, som KS har vist,. Dette vil
etter Trøgstad kommunes syn på sikt føre til en uheldig sentralisering av tjenester,
arbeidsplasser og bosetting.
Forslaget om endringer i basistilskuddet må reverseres. En endring som foreslått vil
føre til kraftige og ikke-ønskede kutt innenfor viktige tjenesteområder som omsorg og
skole, samt gjøre det svært utfordrende å opprettholde et forsvarlig tjenestenivå. For
eksempel vil dette i Trøgstads tilfelle gjøre det svært vanskelig å støtte viktig
frivillighetsarbeid.
Trøgstad kommune ønsker ikke at det innføres en ny modell for selskapsskatt. Trøgstad
kommune er en næringssvak kommune som gjennom en lang periode har arbeidet for
regional næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Innføring av en kommunal
selskapsskatt vil kunne føre til en uheldig rivalisering innad i regioner med tilhørende
nedtrapping av det regionale samarbeidet med næringsutvikling og etablering av nye
arbeidsplasser. Trøgstad kommune mener innføringen av selskapsskatt vil bidra til en
ikke-ønsket forsterket skjevhet i inntektsfordelingen mellom kommunene.
Forslaget om redusert vekting av antall psykisk utviklingshemmede fra 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.
Trøgstad kommune mener delkostnadsnøkkelen for barnehage må endres og baseres
på det alternative kriteriet antall heltidsansatte 20-44 år istedenfor dagens
utdanningskriterium. Behovet for barnehageplass er etter vårt syn uavhengig av
foreldres utdanning.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Trond Andres Enger (Ap)
Christian Granli (H) foreslo en punktvis avstemming.
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til punktvis prøvestemming.
pkt.1 ble vedtatt mot 4 st (H)
pkt.2 ble vedtatt mot 4 st (H)
pkt.3 ble enstemmig vedtatt (21 st)
pkt.4 ble enstemmig vedtatt (21 st)

pkt.5 ble vedtatt mot 4 st (H)
pkt.6 ble enstemmig vedtatt (21 st)
pkt.7 ble enstemmig vedatt (21 st)
pkt.8 ble enstemmig vedtatt (21 st)
Innstillingen ble deretter tatt opp til samlet avstemming og ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
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.
6.Trøgstad kommune ønsker ikke at det innføres en ny modell for selskapsskatt. Trøgstad
kommune er en næringssvak kommune som gjennom en lang periode har arbeidet for
regional næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Innføring av en kommunal
selskapsskatt vil kunne føre til en uheldig rivalisering innad i regioner med tilhørende
nedtrapping av det regionale samarbeidet med næringsutvikling og etablering av nye
arbeidsplasser. Trøgstad kommune mener innføringen av selskapsskatt vil bidra til en ikkeønsket forsterket skjevhet i inntektsfordelingen mellom kommunene.
7.Forslaget om redusert vekting av antall psykisk utviklingshemmede fra 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.
8. Trøgstad kommune mener delkostnadsnøkkelen for barnehage må endres og baseres på
det alternative kriteriet antall heltidsansatte 20-44 år istedenfor dagens
utdanningskriterium. Behovet for barnehageplass er etter vårt syn uavhengig av foreldres
utdanning.

11/16 : FJERNVARME PÅ SKJØNHAUG
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.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 02.02.2016:
Ordet i saken:
Dag Arne Lier (Teknisk sjef)
Jens Helge Jorud (Sp)
Hans Gunnar Raknerud (Sekretær)
Saxe Frøshaug (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Roar Skansen (Ap)
Knut Skjønberg (H)
Venke Gangnes (Ap)

Teknikk- og naturutvalget fremmet felles forslag til nytt pkt. 3.:
Trøgstad Kommune vil likevel ikke benytte seg av opsjonen med å trekke bergvarme ut av kontrakten
med entreprenøren på ny Skjønhaug skole, Trøgstadhallen og Trøgstad ungdomsskole.
Det ble stemt samlet over rådmannnens innstilling og teknikk- og naturutvalgets tilleggsforslag som
ble enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 02.02.2016:

1. Trøgstad kommune lyser ut konkurranse om kjøp av fjernvarme til kommunale bygg på
Skjønhaug.
2. Videre oppfølging av anskaffelsen gjøres av kommunens byggekomite.
3. Trøgstad kommune vil likevel ikke benytte seg av opsjonen med å trekke bergvarme ut av
kontrakten med entreprenøren på ny Skjønhaug skole, Trøgstadhallen og Trøgstad
ungdomskole.
Formannskapets behandling 04.02.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ole André Myhrvold (Sp)
Formannskapet stemte over Teknikk og naturutvalgets innstilling, som ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 04.02.2016:
1. Trøgstad kommune lyser ut konkurranse om kjøp av fjernvarme til kommunale bygg på
Skjønhaug.
2. Videre oppfølging av anskaffelsen gjøres av kommunens byggekomité.
3. Trøgstad kommune vil likevel ikke benytte seg av opsjonen med å trekke bergvarme ut av
kontrakten med entreprenøren på ny Skjønhaug skole, Trøgstadhallen og Trøgstad

ungdomsskole.
Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Jens Helge Jorud (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapet innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:

1. Trøgstad kommune lyser ut konkurranse om kjøp av fjernvarme til kommunale bygg på
Skjønhaug.
2. Videre oppfølging av anskaffelsen gjøres av kommunens byggekomite.
3. Trøgstad kommune vil likevel ikke benytte seg av opsjonen med å trekke bergvarme ut av
kontrakten med enteprenøren på ny Skjønhaug skole, Trøgstadhalle og Trøgstad
ungdomsskole.

12/16 : HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2016 - DEBATTHEFTE KS SPØR
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar orienteringen om innspill til vårens hovedtariffoppgjør til etterretning.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Saken har vært behandlet i arbeidsgivers politiske forhandlingsutvalg.
Kommunestyret tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Kommunestyret tar orienteringen om innspill til vårens hovedtariffoppgjør til etterretning.

13/16 : TILBAKEMELDING PÅ TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune ber om å få delegert forvaltningsansvar for naturreservatet Raknerud og
Gimmingsrud.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 02.02.2016:
Ordet i saken:
Trond A. Enger (Ap)

Saxe Frøshaug (Sp)
Marit Haakaas (Saksbehandler)
Roar Skansen (Ap)
Rådmannnens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 02.02.2016:
Trøgstad kommune ber om å få delegert forvaltningsansvar for naturreservatet Raknerud og
Gimmingsrud.

Formannskapets behandling 04.02.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Formannskapets innstilling 04.02.2016:
Trøgstad kommune ber om å få delegert forvaltningsansvar for naturreservatet Raknerud og
Gimmingsrud.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Trøgstad kommune ber om å få delegert forvaltningsansvar for naturreservatet Raknerud og
Gimmingsrud.

14/16 : VALG AV REPRESENTANTER TIL FORLIKSRÅD OG EIENDOMSSKATTENEMD
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.

Valgkomitès behandling 04.02.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Jarle Lindahn (Frp)
Christian Granli (H)

Valgkomitéen forslår følgende representant og vararepresentant til forliksrådet avd. 2:
Fast representant:
Tor Melvold
Vararepresentant:
Marianne Nordlie
Valgkomitéen foreslår følgende representanter og vararepresentanter til eiendomsskattenemnda:
Faste representanter:
Astri Myhrvang
Morten Sætra
Ragnar Ekeberg
Vararepresentanter:
Lars Ole Flaten
Trude Svenneby
Ann Kristin Enger
Valgkomitéen foreslår følgende representanter og vararepresentanter til overskattetakstnemnda:
Faste representanter:
Jørgen Glende
Tone Evenby
Anne Grethe Ness
Hanne Therese Myhrer (forespørres)
Ann-Kristin Sæther (forespørres)
Bjørn Tveter (forespørres)
Vararepresentanter:
Bjørn Ekeberg
Mette Iversen (forespørres)
Roar Skansen (forespørres)
Innstillingen tiltres enstemmig (9 st.).

Valgkomitès innstilling 04.02.2016:
Valgkomitéen forslår følgende representant og vararepresentant til forliksrådet avd. 2:
Fast representant:
Tor Melvold
Vararepresentant:
Marianne Nordlie
Valgkomitéen foreslår følgende representanter og vararepresentanter til eiendomsskattenemnda:
Faste representanter:
Astri Myhrvang
Morten Sætra
Ragnar Ekeberg
Vararepresentanter:
Lars Ole Flaten
Trude Svenneby

Ann Kristin Enger
Valgkomitéen foreslår følgende representanter og vararepresentanter til overskattetakstnemnda:
Faste representanter:
Jørgen Glende
Tone Evenby
Anne Grethe Ness
Hanne Therese Myhrer
Ann-Kristin Sæther
Bjørn Tveter
Vararepresentanter:
Bjørn Ekeberg
Mette Iversen
Roar Skansen

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Det ble orientert om at det for forliksrådet velges 2 vara. Ole Marius Grønlien velges i tillegg til
valgkomiteens innstilling.
Til overskattenemda har Mette Iversen takket nei og istedenfor velges Elisabeth Hovland Øiestad.
Kommunestyret tok valgkomiteens inntilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st) med de endringer angitt ovenfor.

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Følgende velges til forliksrådet avd 2.
Fast representant:
Tor Melvold
Vararepresentanter:
Marianne Nordlie
Ole Marius Grønlien
Følgende velges til eiendomsskattenemda:
Faste representanter:
Astri Myhrvang
Morten Sætra
Ragnar Ekeberg
Vararepresentanter:
Lars Ove Flaten
Trude Svenneby
Ann Kristin Enger
Følgende velges til overskattetakstnemda:
Faste representanter:
Jørgen Glende
Tone Evenby
Anne Grethe Ness
Hanne Therese Myhrer
Ann-Kristin Sæther

Bjørn Tveter
Vararepresentanter:
Bjørn Ekeberg
Elisabeth Hovland Øiestad
Roar Skansen

16/16 : VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL POLITIRÅDET
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.

Valgkomitès behandling 04.02.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Jarle Lindahn (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Valgkomitéen foreslår følgende politiske representant og vararepresentant til politirådet i Trøgstad
kommune:
Representant:
Martha Hersleth Holsen
Vararepresentant:
Marianne Nordlie
Innstillingen tiltres enstemmig (9 st.).

Valgkomitès innstilling 04.02.2016:
Valgkomitéen foreslår følgende politiske representant og vararepresentant til politirådet i Trøgstad
kommune:
Representant:
Martha Hersleth Holsen
Vararepresentant:
Marianne Nordlie

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Kommunestyret tok valgkomiteens inntilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Følgende ble valgt som politisk representant til Politirådet i Trøgstad Kommune:
Representant:

Martha Hersleth Holsen
Vararepresentant:
Marianne Nordlie

15/16 : VALG AV REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE FOR SKOLENE, BARNEHAGENE OG
FRIVILLIGHETSSENTRALEN
Rådmannens innstilling:
Saken legges frem uten innstilling. Det velges 1 representant og 1 vara slik det fremkommer i saken.

Livsløpsutvalgets behandling 02.02.2016:
Livsløpsutvalget velger følgende medlemmer og varamedlemmer:
Valg til SU:
Båstad skole
Havnås oppvekstsenter
Skjønhaug skole
Trøgstad ungdomskole
Båstad barnehage
Skjønhaug barnehage
Menighetens barnehage

Medlem:
Terje Kingsrød
Stian M. Eriksen
Kari Nilsen
Vegard Finnes
Hilde Haakaas
Jan Roar Evensen
Marianne Nordlie

Varamedlem:
Hilde S. Haakaas
John Øyvind Langtad
Jan Roar Evensen
Tone Evenby
Jan Roar Evensen
Vegard Finnes
Kari Nilsen

Valgt til styret for Frivillighetssentralen:
Medlem:
Torbjørn Bønke

Varamedlem:
Tone Evenby

Valgt til styret i Home-Start Familiekontakten:
Medlem:
Ann Kristin Sæther

Varamedlem:
Christian Granli

Alle representantene ble valgt enstemmig (7 st.)

Livsløpsutvalgets innstilling 02.02.2016:
Valg til SU:
Medlem:
Båstad skole
Terje Kingsrød
Havnås oppvekstsenter
Stian M. Eriksen
Skjønhaug skole
Kari Nilsen
Trøgstad ungdomskole
Vegard Finnes
Båstad barnehage
Hilde Haakaas
Skjønhaug barnehage
Jan Roar Evensen
Menighetens barnehage
Marianne Nordlie

Varamedlem:
Hilde S. Haakaas
John Øyvind Langtad
Jan Roar Evensen
Tone Evenby
Jan Roar Evensen
Vegard Finnes
Kari Nilsen

Valgt til styret for Frivillighetssentralen:
Medlem:
Torbjørn Bønke

Varamedlem:
Tone Evenby

Valgt til styret i Home-Start familiekontakten:
Medlem:
Ann Kristin Sæther

Varamedlem:
Christian Granli

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Kommunestyret tok Livsløpsutvlagets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Valg til SU:
Medlem:
Båstad skole
Terje Kingsrød
Havnås oppvekstsenter
Stian M. Eriksen
Skjønhaug skole
Kari Nilsen
Trøgstad ungdomskole
Vegard Finnes
Båstad barnehage
Hilde Haakaas
Skjønhaug barnehage
Jan Roar Evensen
Menighetens barnehage
Marianne Nordlie

Varamedlem:
Hilde S. Haakaas
John Øyvind Langstad
Jan Roar Evensen
Tone Evenby
Jan Roar Evensen
Vegard Finnes
Kari Nilsen

Valgt til styret for Frivillighetssentralen:
Medlem:
Torbjørn Bønke

Varamedlem:
Tone Evenby

Valgt til styret i Home-Start familiekontakten:
Medlem:
Ann Kristin Sæther

Varamedlem:
Christian Granli

17/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Ingen referatsaker.

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Ingen referatsaker til behandling.
18/16 : INTERPELLASJON 1. FRA TRØGSTAD FRP.
Ordførers innstilling:
Forslaget avvises da NAV Trøgstad allerede har arbeidsmetodikk som ligger tett opp mot nytt
lovforslag og intensjonen i interpellasjonen allerede er oppfylt.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Morten Hernæs (Frp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Kommunestyret tok ordførerens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Forslaget avvises da NAV Trøgstad allerede har arbeidsmetodikk som ligger tett opp mot nytt
lovforslag og intensjonen i interpellasjonen allerede er oppfylt.

19/16 : INTERPELLASJON 2. FRA TRØGSTAD FRP
Ordførers innstilling:
Forslaget avvises.
Interpellasjonens momenter om at man i størst mulig grad skal legge til rette for fortsatt gode
utearealer oversendes prosjektgruppa. Prosjektgruppa bør også vurdere om en fremtidig utbygging
av SFO kan kobles til barnehagebygget.

Kommunestyrets behandling 09.02.2016:
Følgende hadde ordet:
Jarle Lindahn (Frp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Vegard Finnes (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Kommunestyret tok interpellantens forslag til innstilling opp til avstemming. Denne falt mot 8
stemmer 3 (Sp), 2 (Frp), 2 (H) og 1 (Krf).
Deretter ble ordførers innstilling tatt opp til avstemming. Innstillingen ble vedtatt med 13 stemmer
mot 8 stemmer, 3 (Sp), 2 (Frp), 2 (H) og 1 (Krf).

Kommunestyrets vedtak 09.02.2016:
Forslaget avvises.
Interpellasjonens momenter om at man i størst mulig grad skal legge til rette for fortsatt gode
utearealer oversendes prosjektgruppa. Prosjektgruppa bør også vurdere om en fremtidig utbygging
av SFO kan kobles til barnehagebygget.

