Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Kommunestyret
Møtedato: 03.05.2016
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 18:00 - 19:00

Til stede

Medlemmer:
Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, Jarle Lindahn, Jens Helge Jorud, John
Øyvind Langstad, Kari Nilsen, Knut Are Skjønberg, 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:
Fredrik Baraas, Ståle Frøshaug,Marit Ness Kjeve (sak 44/16), Roar Skansen (sak
34/16 og 44/16)

Forfall

Ann Kristin Sæther, Christian Granli

Administrasjonen

Betty Hvalsengen, Else Berit Baccouche

Saksliste
Saksnr

Tittel

31/16

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

32/16

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

33/16

Høring - Eierstrategi for Mortenstua skole IKS

34/16

Høring - Eierstrategi for Avlastningshjemmet IKS

35/16

Delegeringsreglement 2016 - 2020

36/16

Økonomireglement for Trøgstad kommune 2016-2020

37/16

Forvaltningsrevisjonsrapport - bygg-/dele-/plansak i Trøgstad kommune

38/16

Søknad om skjenkebevilling MARIA BLOM - Trøgstad fort

39/16

Opphør av fire års begrensning på salgs og skjenkebevillinger i Trøgstad kommune

40/16

Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 - høring

41/16

Høringsforslag - Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplan

42/16

Innspill til høring av grunnlag for Nasjonal Transportplan 2018-2029

43/16

Regional planstrategi 2016-2019 - høring

44/16

Kartlegging av kommunestyresak 92/15 fra Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

45/16

Referatsaker

Til dagsorden:
Sakslisten ble godkjent.
Under sak 34/16 ble Trond A. Enger (Ap) erklært inhabil – Roar Skansen (Ap) tiltrådte i hans sted.
Under sak 44/16 ble Ole André Myhrvold (ordfører) og Tor Meldvold (varaordfører) erklært inhabile.
Saxe Frøshaug (Sp) ble valgt som setteordfører og Vegard Finnes (Ap) ble valgt som setteordfører.
Marit Ness Kjeve (Sp) tiltrådte kommunestyret i Saxe Frøshaug sted, og Roar Skansen (Ap) tiltrådte i
Vegard Finnes sted.

31/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
32/16 : 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.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Jarle Lindahn (Frp)
Det ble fremmet nytt forslag til vedtak jamfør behandling i styringsgruppa 28/4-2016 fra ordfører:

1. Rådgivende folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes mandag 6. juni 2016 i
Kommunestyresalen i Kommunehuset på Skjønhaug for alle kommunens innbyggere som har
fylt 18 år i valgåret. Manntallet pr. 310316 legges til grunn for stemmeretten ved
folkeavstemningen.
2. Det delegeres til valgstyret å fastsette mulighet for forhåndsstemming, men kommunestyret
forutsetter minst én lørdag, to ettermiddager og forøvrig i Servicetorgets normale åpningstid
så snart dette er praktisk mulig.
3. Åpningstider på valgdagen er fra kl. 10.00 til kl. 20.00.
4. På stemmeseddelen skal det stå: "Vil du at Trøgstad skal bli en del av en større kommune? Ja
eller nei" med klare bokser for å sette kryss for alternativene.
5. Til valgstyret/ stemmestyre oppnevnes formannskapets faste representanter og
formannskapets varamedlemmer oppnevnes som valgstyrets/ stemmestyrets
varamedlemmer. Valgstyrets leder og nestleder er som i formannskapet.
6. Valgstyret delegeres myndighet til å fatte alle nødvendige beslutninger av ikke prinsipiell
karakter til den rådgivende folkeavstemningen.
7. Kommunestyret avgjør i ekstraordinært møte 19. mai retningsvalg som skal ligge til grunn for
folkeavstemningen, 6K eller 4K.
Jarle Lindahn (Frp) fremmet forslag til en endret innstilling hvor innbyggerne gis mulighet til å si ja
eller nei til egen kommune samt å si ja eller til nei til både 4K og 6K.
Det ble stemt over forslaget og det falt mot 2 stemmer (Frp).
Det ble videre stemt over nytt forslag til vedtak jamfør behandlingen i styringsgruppa 28/4-16
fremmet av ordfører. Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
1. Rådgivende folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes mandag 6. juni
2016 i Kommunestyresalen i Kommunehuset på Skjønhaug for alle kommunens
innbyggere som har fylt 18 år i valgåret. Manntallet pr. 310316 legges til grunn for
stemmeretten ved folkeavstemningen.
2. Det delegeres til valgstyret å fastsette mulighet for forhåndsstemming, men
kommunestyret forutsetter minst én lørdag, to ettermiddager og forøvrig i Servicetorgets
normale åpningstid så snart dette er praktisk mulig.
3. Åpningstider på valgdagen er fra kl. 10.00 til kl. 20.00.
4. På stemmeseddelen skal det stå: "Vil du at Trøgstad skal bli en del av en større kommune?
Ja eller nei" med klare bokser for å sette kryss for alternativene.
5. Til valgstyret/ stemmestyre oppnevnes formannskapets faste representanter og
formannskapets varamedlemmer oppnevnes som valgstyrets/ stemmestyrets
varamedlemmer. Valgstyrets leder og nestleder er som i formannskapet.
6. Valgstyret delegeres myndighet til å fatte alle nødvendige beslutninger av ikke prinsipiell
karakter til den rådgivende folkeavstemningen.
7. Kommunestyret avgjør i ekstraordinært møte 19. mai retningsvalg som skal ligge til grunn
for folkeavstemningen, 6K eller 4K.

33/16 : HØRING - EIERSTRATEGI FOR MORTENSTUA SKOLE IKS
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Trøgstad gir sin tilslutning til «Eierstrategi for Mortenstua skole IKS», Strategi for
perioden 2016-2019.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 25.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 25.04.2016:
Kommunestyret i Trøgstad gir sin tilslutning til «Eierstrategi for Mortenstua skole IKS», Strategi for
perioden 2016-2019.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
Kommunestyret i Trøgstad gir sin tilslutning til «Eierstrategi for Mortenstua skole IKS», Strategi for
perioden 2016-2019.

Formannskapets behandling 28.04.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 28.04.2016:
Kommunestyret i Trøgstad gir sin tilslutning til «Eierstrategi for Mortenstua skole IKS», Strategi for
perioden 2016-2019.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
Kommunestyret i Trøgstad gir sin tilslutning til «Eierstrategi for Mortenstua skole IKS», Strategi for
perioden 2016-2019.

34/16 : HØRING - EIERSTRATEGI FOR AVLASTNINGSHJEMMET IKS
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til ny eierstrategi for Avlastningshjemmet IKS, for
perioden 2016 -2019.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 25.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen
Trond Hegerstrøm
Betty Hvalsengen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 25.04.2016:
Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til ny eierstrategi for Avlastningshjemmet IKS, for
perioden 2016 -2019.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til ny eierstrategi for Avlastningshjemmet IKS, for
perioden 2016 -2019.

Formannskapets behandling 28.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhvold (Sp)
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 28.04.2016:
Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til ny eierstrategi for Avlastningshjemmet IKS, for
perioden 2016 -2019.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Trond A. Enger ble erklært inhabil i saken og Roar Skansen (Ap) tiltrådte i hans sted.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til ny eierstrategi for Avlastningshjemmet IKS, for

perioden 2016 -2019.

35/16 : DELEGERINGSREGLEMENT 2016 - 2020
Rådmannens innstilling:
Delegeringsreglement 2016 - 2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016.

Eldrerådets behandling 25.04.2016:
Ingen av medlemmene hadde komentarer til delegasjonsreglementet.

Eldrerådets innstilling 25.04.2016:
Delegeringsreglement 2016 - 2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016.

Ungdomsrådets behandling 25.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Ole Andre Myhrvold (Ordfører)
Vegard Finnes (politiker, Ap)
Vegard og Ole André forklarte mer detaljert hva et delegeringsreglement egentlig betyr. Hvorfor vi
har mange forskjellige organer/råd, og bemerket at Ungdomsråd har talerett i kommunestyret hvis
de ønsker det, spesielt i saker som gjelder barn og unge.
Mattis tok videre opp det som gjelder spesielt for ungdomsrådet. Et rådgivende organ med innsynog uttalerett, også i generelle saker. Ungdomsrådet kan selv ta initiativ til at saker blir tatt opp. Dette
har også blitt gjort flere ganger tidligere.

Ungdomsrådets innstilling 25.04.2016:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 25.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen
Betty Hvalsengen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 25.04.2016:
Delegeringsreglement 2016 - 2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 26.04.2016:
Utdanningsforbundet v/Helle M. Eilertsen anførte uklarheter under Del C - Reglement for politiske
styrer, utvalg og råd, pkt 3. Forhandlingsutvalg, 3. kulepunkt. I forelagt forslag står det at
Forhandlingsutvalget....."gjennomfører forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene og fatter

vedtak etter HTA §§ 3, 4 og 5." Politisk utnevnt forhandlingsutvalg har tidligere kun gjennomført
forhandlinger etter HTA §3, dette er derfor avvik i forhold til dagens praksis. Dagens praksis er at
Administrativt forhandlingsutvalg gjennomfører forhandlinger og fatter vedtak etter HTA §§ 4 og 5.
Arbeidsmiljøutvalget ber om en pressisering av avviket.
Utdanningsforbundet v/Helle M. Eilertsen tok opp arbeidsorganisasjonenes formelle kontakt med
politikerne. Det framkom forslag om at Forhandlingsutvalget avholder møte med hovedtillitsvalgte 2
ganger pr år. Dette legges inn som en del av det politiske årshjulet og berammes til vår (mai) og høst
(forut for budsjettbehandling). HTV forum består forøvrig i sin form som et fast møtepunkt mellom
hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene og kommuneadministrasjonen.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 26.04.2016:
Delegeringsreglementet 2016 - 2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016, med
ovenfornevnte pressiseringer.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)

Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
Delegeringsreglement 2016 - 2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 26.04.2016:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Hans Gunnar Raknerud (Saksbehandler)
Dag Arne Lier (Teknikk- og næringssjef)
Trond A. Enger (Ap)

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 26.04.2016:
Delegeringsreglement 2016 - 2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016.

Formannskapets behandling 28.04.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)

Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap) fremmet behovet for å klargjøre rådmannens innstillingsrett. Administrasjonen
innarbeider dette i delegasjonsreglementet.
Arbeidsmiljøutvalget har kommet med forslag til hvordan samhandling mellom tillitsvalgte og
politikere kan skje og fremmet forslag om et dialogforum som inngår i delegasjonsreglementet og
som en del av det politiske århjul. Formannskapet sluttet seg til dette forslaget.
Petter-Ole Kirkeby (Sp) fremla et ønske om at endringene i reglementene synliggjøres når de
oppdateres. En kort oppsummering kapittel for kapittel vil kunne dekke dette behovet.
På bakgrunn av de ulike innspillene fremmet Ole André Myhrvold (Sp) følgende forslag til innstilling:
Ordfører og administrasjonen gis i oppgave å utarbeide tilleggspunkter på:
·

Dialogforum for arbeidstakere og politikere

·

Klargjøring av rådmannens innstillingsrett

Disse legges frem direkte i kommunestyret.
Delegasjonsreglementet 2016-2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016 med foreslåtte
endringer.
Formannskapet tok innstillingen opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 28.04.2016:
Ordfører og administrasjonen gis i oppgave å utarbeide tilleggspunkter på:
· Dialogforum for arbeidstakere og politikere
· Klargjøring av rådmannens innstillingsrett
Disse legges frem direkte i kommunestyret.
Delegasjonsreglementet 2016-2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016 med foreslåtte
endringer.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Følgende hadde ordet:
Ole Andé Myhrvold (ordfører)
I Formannskapets innstilling av 28.04.16 ble ordfører og administrasjon bedt om å utarbeide noen
tilleggspunkter. Disse ble fremlagt i et notat som ble omdelt til kommunestyrets medlemmer og
ordfører orienterte om endringene.
Kommunestyret tok rådmannens innstilling med endringsforslag opp til avstemming. Dette ble
enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
Delegeringsreglement 2016 - 2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016 med de
endringer som ble fremlagt i notat til Kommunestyret i saken.

36/16 : ØKONOMIREGLEMENT FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2016-2020
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til økonomireglement for Trøgstad
kommune for perioden 2016 – 2020.
2. Reglementet blir gjort gjeldende fra vedtaksdato.

Formannskapets behandling 28.04.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (Sp)
Marianne Nordlie (Krf)
Anne Teig (Økonomisjef)
Formannskapet tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 28.04.2016:
1. Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til økonomireglement for Trøgstad
kommune for perioden 2016 – 2020.
2. Reglementet blir gjort gjeldende fra vedtaksdato.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avsetmming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
1. Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til økonomireglement for Trøgstad
kommune for perioden 2016 – 2020.
2. Reglementet blir gjort gjeldende fra vedtaksdato.

37/16 : FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - BYGG-/DELE-/PLANSAK I TRØGSTAD KOMMUNE
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalgets vedtak i sak 15/28 legges herved til grunn for kommunestyrets behandling:
1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Bygge/dele/plansaksbehandling» i Trøgstad kommune tas til
orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
a. Kommunen skal utarbeide en internkontroll som omhandler oppgaver, ansvar og
myndighet i virksomheten, herunder rutiner for jevnlig oppdatering av

internkontrollen.
b. Kommunen skal utarbeide en rutine ved eventuelle avkortninger av gebyr, for på
denne måten å sikre en enhetlig praksis.
c. Kommunen skal utarbeide en strategi for tilsyn.
d. Kommunen skal gjennomføre tilsyn.
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i
saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er
ferdigbehandlet i kommunestyret.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS hadde ikke anledning til å møte. Kontrollutvalget var
representert ved leder Borger Larsen som ikke ønsket ordet i saken.
Ole André Myhrvold (ordfører) fremmet nytt forslag til vedtak i saken:
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget innen tolv måneder. For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.
Kommunestyret tok ordførers forslag til vedtak opp til avstemming. Forslaget ble enstemmig vedtatt
(21 st).

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget innen tolv måneder.
For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.

38/16 : SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING MARIA BLOM - TRØGSTAD FORT
Rådmannens innstilling:
1. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
2. Det gis skjenkebevilling på øl og vin følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl.08.00 – kl.02.00
Alle dager utendørs: kl.08.00 – kl.02.00
3. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30
4. Som styrer godkjennes Guri Maria Fimland
5. Man unntar MARIA BLOM fra kravet om stedfortreder
6. Bevillingen gjelder fra 04.05.2016
7. Man setter som vilkår at MARIA BLOM skal ha tilfredsstillende internkontrollsystem og ved
større arrangementer ut over vanlig drift vil det være krav om godkjente vakter.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)

Kari Nilsen (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Jan Roar Evensen (H)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Trøgstad Fort er et friluftsområde hvor både barn og voksne ferdes. Det ble diskutert hvordan dette
kan ivaretas på en god måte samtidig med at det gis skjenkebevilling til MARIA BLOM.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st.)

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
1. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
2. Det gis skjenkebevilling på øl og vin følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl.08.00 – kl.02.00
Alle dager utendørs: kl.08.00 – kl.02.00
3. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30
4. Som styrer godkjennes Guri Maria Fimland
5. Man unntar MARIA BLOM fra kravet om stedfortreder
6. Bevillingen gjelder fra 04.05.2016
7. Man setter som vilkår at MARIA BLOM skal ha tilfredsstillende internkontrollsystem og ved
større arrangementer ut over vanlig drift vil det være krav om godkjente vakter.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemning.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21st)
Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
1. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
2. Det gis skjenkebevilling på øl og vin følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl.08.00 – kl.02.00
Alle dager utendørs: kl.08.00 – kl.02.00
3. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30
4. Som styrer godkjennes Guri Maria Fimland
5. Man unntar MARIA BLOM fra kravet om stedfortreder
6. Bevillingen gjelder fra 04.05.2016
7. Man setter som vilkår at MARIA BLOM skal ha tilfredsstillende internkontrollsystem og ved
større arrangementer ut over vanlig drift vil det være krav om godkjente vakter.

39/16 : OPPHØR AV FIRE ÅRS BEGRENSNING PÅ SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I TRØGSTAD
KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune opphever fireårsregelen om krav om ny godkjenning av gjeldende
salgs- og skjenkebevillinger.

2. Trøgstad kommune foretar ny vandelsklaring av de som er styrere og stedfortredere som
har blitt vandelsklaret før 311215.
3. Trøgstad kommune gjennomfører jevnlige vurderinger av gjeldende bevillinger og innfører
nødvendige restriksjoner etter behov.
4. Alkoholpolitiske retningslinjer legges frem for Kommunestyret for godkjenning i juni 2016.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
Kari Nilsen (Ap)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Jan Roar Evensen (H)
Det ble stilt spørsmål om hvordan og hvem som sikrer at endrede regler knyttet til salgs- og
skjenkebevillinger blir fulgt opp av bevillingshavere etter at kommunal bevilling er gitt i hht de nye
reglene. Administrasjonen undersøker dette.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
1. Trøgstad kommune opphever fireårsregelen om krav om ny godkjenning av gjeldende
salgs- og skjenkebevillinger.
2. Trøgstad kommune foretar ny vandelsklaring av de som er styrere og stedfortredere som
har blitt vandelsklaret før 311215.
3. Trøgstad kommune gjennomfører jevnlige vurderinger av gjeldende bevillinger og innfører
nødvendige restriksjoner etter behov.
4. Alkoholpolitiske retningslinjer legges frem for Kommunestyret for godkjenning i juni 2016.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
1. Trøgstad kommune opphever fireårsregelen om krav om ny godkjenning av gjeldende
salgs- og skjenkebevillinger.
2. Trøgstad kommune foretar ny vandelsklaring av de som er styrere og stedfortredere som
har blitt vandelsklaret før 311215.
3. Trøgstad kommune gjennomfører jevnlige vurderinger av gjeldende bevillinger og innfører
nødvendige restriksjoner etter behov.
4. Alkoholpolitiske retningslinjer legges frem for Kommunestyret for godkjenning i juni 2016.

40/16 : HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 2017-2020 - HØRING
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune beklager at handlingsprogrammets forslag til prioriteringer i liten grad kommer

vår kommune og vår region til del. Vi ønsker et særlig fokus på trafikksikkerhet, og i særdeleshet
tiltak for de myke trafikantene. Behovet for å prioritere utbygging langs fylkesveger er stort, og vi
anmoder Østfold fylkeskommune om å prioritere dette.
Trøgstad kommunes høringsuttalelse fra 2015 er i liten eller ingen grad gitt prioritet i
handlingsprogrammet. Den høringsuttalelsen er fortsatt like dagsaktuell på de fleste punkt, og vi
gjentar derfor de punktene vi ønsker et særskilt fokus på:

1. Trøgstad kommune ønsker fortsatt kontakt med ØFK for å se om det er mulig å finne midler og
løsninger for å bedre forholdene for myke trafikanter på trafikkerte fylkesveger, f.eks. langs
Sentvetveien ut fra Heiåskrysset.
2. Trøgstad kommune ber om at bredden på trafikkerte fylkesveier utvides (fv 115 og fv 123) for å
øke framkommelighet for myke trafikanter. Fjellkuler som skaper for krappe og uoversiktlige
svinger for busser og tungtransport, skytes bort nord for Skjønhaug på fv. 115.
3. Flexx-natt må videreutvikles til å være et godt tilbud for ungdom også fra til Tosebygda.
4. Trøgstad kommune ønsker bedre sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende på fv.
115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle.
5. Droppsone og kryss fv 123/696 ved Havnås oppvekstsenter bør strammes opp for å unngå
trafikkfarlige misforståelser/rygging etc.
6. Siktforhold i avkjøringer og kryss langs riksveier og fylkesveier må ivaretas.
7. Det er behov for rekkverk/autovern langs fv 115 Skramrudsvingen.
8. Der veien fra Langsrudåsen munner ut i rv 22 er det behov for en påkjøringsrampe.
9. Fv. 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.
10. Det gjennomføres stabiliserende tiltak på fv 115 ved Mønster bro.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 26.04.2016:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Knut Skjønberg (H)
Venke Gangnes (Ap)
Saxe Frøshaug fremmet følgende forslag:
Innstillingen 1. ledd endres til:
"Trøgstad kommune mener handlingsprogrammet er bra på den måten at det tydeliggjør
prioriteringene. Trøgstad kommune mener likevel at handlingsprogrammets forslag til prioriteringer i
for liten grad kommer vår kommune og vår region til del.

Vi ønsker et særlig fokus på trafikksikkerhet, og i særdeleshet tiltak for de myke trafikantene. Behovet
for å prioritere utbygging av slike tiltak langs fylkesveger er stort, og vi anmoder Østfold
fylkeskommune om å prioritere dette.
Trøgstad kommune mener også at fokus i større grad bør være på å dekke inn vedlikeholdsetterslep
på fylkesvegene, og sikre asfaltdekke på prioriterte fylkesveier som ikke har dette i dag."
Punkt 3. gis følgende tillegg som første punktum:
"Flexx-tilbudet må endres slik at kommunens innbyggere enkelt kommer seg til kommunesenteret
Skjønhuag. I dag opplever vi at innbyggere har Flexx- tilbud ut av kommunen, men ikke til eget
kommunesenter."
Trond A. Enger fremmet følgende forslag til endring av pkt. 7:
"Det er behov for rekkverk / autovern mellom kjørevei og fortau langs fv 115 Skramrudsvingen.
Ved avstemningen ble det stemt samlet over endringsforslagene og rådmannens innstilling 1. ledd og
pkt. 1-6 og pkt. 8-10. Dette ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 26.04.2016:
Trøgstad kommune mener handlingsprogrammet er bra på den måten at det tydeliggjør
prioriteringene. Trøgstad kommune mener likevel at handlingsprogrammets forslag til prioriteringer i
for liten grad kommer vår kommune og vår region til del.
Vi ønsker et særlig fokus på trafikksikkerhet, og i særdeleshet tiltak for de myke trafikantene.
Behovet for å prioritere utbygging av slike tiltak langs fylkesveger er stort, og vi anmoder Østfold
fylkeskommune om å prioritere dette.
Trøgstad kommune mener også at fokus i større grad bør være på å dekke inn vedlikeholdsetterslep
på fylkesvegene, og sikre asfaltdekke på prioriterte fylkesveger som ikke har dette i dag.
Trøgstad kommunes høringsuttalelse fra 2015 er i liten eller ingen grad gitt prioritet i
handlingsprogrammet. Den høringsuttalelsen er fortsatt like dagsaktuell på de fleste punkt, og vi
gjentar derfor de punktene vi ønsker et særskilt fokus på:

1. Trøgstad kommune ønsker fortsatt kontakt med ØFK for å se om det er mulig å finne midler og
løsninger for å bedre forholdene for myke trafikanter på trafikkerte fylkesveger, f.eks. langs
Sentvetveien ut fra Heiåskrysset.
2. Trøgstad kommune ber om at bredden på trafikkerte fylkesveier utvides (fv 115 og fv 123) for å
øke framkommelighet for myke trafikanter. Fjellkuler som skaper for krappe og uoversiktlige
svinger for busser og tungtransport, skytes bort nord for Skjønhaug på fv. 115.
3. Flexx- tilbudet må endres slik at kommunens innbyggere enkelt kommer seg til
kommunesenteret Skjønhaug. I dag opplever vi at innbyggere har Flexx-tilbud ut av
kommunen, men ikke til eget kommujnesenter. Flexx-natt må videreutvikles til å være et godt

tilbud for ungdom også fra til Tosebygda.
4. Trøgstad kommune ønsker bedre sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende på fv.
115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle.
5. Droppsone og kryss fv 123/696 ved Havnås oppvekstsenter bør strammes opp for å unngå
trafikkfarlige misforståelser/rygging etc.
6. Siktforhold i avkjøringer og kryss langs riksveier og fylkesveier må ivaretas.
7. Det er behov for rekkverk/autovern mellom kjørevei og fortau langs fv 115 Skramrudsvingen.
8. Der veien fra Langsrudåsen munner ut i rv 22 er det behov for en påkjøringsrampe.
9. Fv. 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.
10. Det gjennomføres stabiliserende tiltak på fv 115 ved Mønster bro.

Formannskapets behandling 28.04.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ole André Myhrvold (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling til behandling og det ble foreslått følgende
endringer:
Punkt 7. strykes
Nytt punkt 10: Trøgstad kommune ønsker fartsgrense på 50 km/t ved Krogstadfossen på fv.
123.
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling til behandling med foreslåtte endringer.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)
·
·

Formannskapets innstilling 28.04.2016:
Trøgstad kommune mener handlingsprogrammet er bra på den måten at det tydeliggjør
prioriteringene. Trøgstad kommune mener likevel at handlingsprogrammets forslag til prioriteringer i
for liten grad kommer vår kommune og vår region til del.
Vi ønsker et særlig fokus på trafikksikkerhet, og i særdeleshet tiltak for de myke trafikantene.
Behovet for å prioritere utbygging av slike tiltak langs fylkesveger er stort, og vi anmoder Østfold
fylkeskommune om å prioritere dette.
Trøgstad kommune mener også at fokus i større grad bør være på å dekke inn vedlikeholdsetterslep
på fylkesvegene, og sikre asfaltdekke på prioriterte fylkesveger som ikke har dette i dag.
Trøgstad kommunes høringsuttalelse fra 2015 er i liten eller ingen grad gitt prioritet i
handlingsprogrammet. Den høringsuttalelsen er fortsatt like dagsaktuell på de fleste punkt, og vi
gjentar derfor de punktene vi ønsker et særskilt fokus på:

1. Trøgstad kommune ønsker fortsatt kontakt med ØFK for å se om det er mulig å finne
midler og løsninger for å bedre forholdene for myke trafikanter på trafikkerte
fylkesveger, f.eks. langs Sentvetveien ut fra Heiåskrysset.
2.

Trøgstad kommune ber om at bredden på trafikkerte fylkesveier utvides (fv 115 og fv
123) for å øke framkommelighet for myke trafikanter. Fjellkuler som skaper for krappe og
uoversiktlige svinger for busser og tungtransport, skytes bort nord for Skjønhaug på fv.
115.

3. Flexx- tilbudet må endres slik at kommunens innbyggere enkelt kommer seg til
kommunesenteret Skjønhaug. I dag opplever vi at innbyggere har Flexx-tilbud ut av
kommunen, men ikke til eget kommujnesenter. Flexx-natt må videreutvikles til å være et
godt tilbud for ungdom også fra til Tosebygda.
4. Trøgstad kommune ønsker bedre sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende på
fv. 115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle.
5. Droppsone og kryss fv 123/696 ved Havnås oppvekstsenter bør strammes opp for å
unngå trafikkfarlige misforståelser/rygging etc.
6. Siktforhold i avkjøringer og kryss langs riksveier og fylkesveier må ivaretas.
7. Der veien fra Langsrudåsen munner ut i rv 22 er det behov for en påkjøringsrampe.
8. Fv. 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.
9. Det gjennomføres stabiliserende tiltak på fv 115 ved Mønster bro.
10. Trøgstad kommune ønsker fartsgrense 50 km/t ved Krogstadfossen på fv. 123.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
Trøgstad kommune mener handlingsprogrammet er bra på den måten at det tydeliggjør
prioriteringene. Trøgstad kommune mener likevel at handlingsprogrammets forslag til prioriteringer i
for liten grad kommer vår kommune og vår region til del.
Vi ønsker et særlig fokus på trafikksikkerhet, og i særdeleshet tiltak for de myke trafikantene.
Behovet for å prioritere utbygging av slike tiltak langs fylkesveger er stort, og vi anmoder Østfold
fylkeskommune om å prioritere dette.

Trøgstad kommune mener også at fokus i større grad bør være på å dekke inn vedlikeholdsetterslep
på fylkesvegene, og sikre asfaltdekke på prioriterte fylkesveger som ikke har dette i dag.
Trøgstad kommunes høringsuttalelse fra 2015 er i liten eller ingen grad gitt prioritet i
handlingsprogrammet. Den høringsuttalelsen er fortsatt like dagsaktuell på de fleste punkt, og vi
gjentar derfor de punktene vi ønsker et særskilt fokus på:

1. Trøgstad kommune ønsker fortsatt kontakt med ØFK for å se om det er mulig å
finne midler og løsninger for å bedre forholdene for myke trafikanter på trafikkerte
fylkesveger, f.eks. langs Sentvetveien ut fra Heiåskrysset.
2.

Trøgstad kommune ber om at bredden på trafikkerte fylkesveier utvides (fv 115 og
fv 123) for å øke framkommelighet for myke trafikanter. Fjellkuler som skaper for
krappe og uoversiktlige svinger for busser og tungtransport, skytes bort nord for
Skjønhaug på fv. 115.

3. Flexx- tilbudet må endres slik at kommunens innbyggere enkelt kommer seg til
kommunesenteret Skjønhaug. I dag opplever vi at innbyggere har Flexx-tilbud ut av
kommunen, men ikke til eget kommunesenter. Flexx-natt må videreutvikles til å
være et godt tilbud for ungdom også fra og til Tosebygda.
4. Trøgstad kommune ønsker bedre sikt og krysningsforhold for fotgjengere og
syklende på fv. 115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle.
5. Droppsone og kryss fv 123/696 ved Havnås oppvekstsenter bør strammes opp for å
unngå trafikkfarlige misforståelser/rygging etc.
6. Siktforhold i avkjøringer og kryss langs riksveier og fylkesveier må ivaretas.
7. Der veien fra Langsrudåsen munner ut i rv 22 er det behov for en påkjøringsrampe.
8. Fv. 115 like ved kommunegrensa til Askim bør utbedres for å unngå flere ulykker.
9. Det gjennomføres stabiliserende tiltak på fv 115 ved Mønster bro.
10. Trøgstad kommune ønsker fartsgrense 50 km/t ved Krogstadfossen på fv. 123.

41/16 : HØRINGSFORSLAG - KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN
Rådmannens innstilling:

1. Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen legges ut på høring med
høringsfrist 1. august 2016.

Eldrerådets behandling 25.04.2016:

Følge opp framtidige behov for utbygging av boliger. Bofellesskap bør prioriteres.

Eldrerådets innstilling 25.04.2016:

1. Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen legges ut på høring med
høringsfrist 1. august 2016.

Ungdomsrådets behandling 25.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Ole André Myhrvold
Kommunal planstrategi behandles hvert fjerde år, utkastet gjelder for årene 2016-2019. Den nye
kommunereformen vil eventuelt legge føringer for strategien, men det må man avvente.
Planstrategien er en videreføring av det som fungerer bra i Trøgstad, men også med noe nytt fokus:
Ønske om mer spredning av bosetting(spesielt Havnås), og den ser på utfordringene med yngre
mennesker i forhold til eldre i Trøgstad. Vi har nå en overvekt av eldre, og spesielt har vi mange over
80 år. Dette forventes også å øke i årene fremover.
Strategiplanen er nå ute til høring, høringsfrist 1.8.2016. Endelig plan forventes å komme på høsten
2016. Denne skal også legges ut til høring.

Ungdomsrådets innstilling 25.04.2016:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 25.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen
Betty Hvalsengen
Trond Hegerstrøm

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 25.04.2016:
Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen legges ut på høring med høringsfrist 1.
august 2016.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 26.04.2016:
Rådmannens innstilling ble tiltrådt enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 26.04.2016:

1. Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen legges ut på høring med
høringsfrist 1. august 2016.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Marianne Nordlie (Krf)
Kari Nilsen (Ap)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Marit Haakaas orienterte om kommunal planstrategi og prosessen videre i forkant av møtet i
Livsløpsutvalget.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:

1. Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen legges ut på høring med
høringsfrist 1. august 2016.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 26.04.2016:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Marit Haakaas (Saksbehandler)
Knut Skjønberg (H)
Jens Helge Jorud (Sp)
Marit Ness (Sp)
Saxe Frøshaug fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6 på listen over utredningstemaer i
kommuneplanarbeidet på side 22:
"Fritidsbebyggelse / reiseliv"
Det ble stemt samlet over rådmannens innstilling med Frøshaug tilleggsforslag. Dette ble enstemmig
tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 26.04.2016:
1. Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen legges ut på høring med

høringsfrist 1. august 2016.
2. Følgende tilegg tas inn som nytt pkt. 6 på listen over utredningstemaer i
kommuneplanarbeidet på s. 22:
"Fritidsbebyggelse / reiseliv"

Formannskapets behandling 28.04.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Ole André Myhrvold (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Marit Haakaas (saksbehandler)
Marit Haakaas deltok under behandling av saken og orienterte om utfordringsområdene.
Ole André Myhrvold fremmet forslag om et nytt pkt 3. til innstillingen fra Teknikk- og naturutvalget:
Det brukes inntil kr. 500.000 fra arealplanfondet til utredning av sentrumsutvikling på Skjønhaug.
Formannskapet tok innstillingen fra Teknikk- og naturutvalget med et nytt tilleggspkt 3 opp til
avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Formannskapets innstilling 28.04.2016:

1. Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen legges ut på høring med
høringsfrist 1. august 2016.
2. Følgende tillegg tas inn som nytt pkt 6. på listen over utredningstemaer i
kommuneplanarbeidet på s. 22:
"Fritidsbebyggelse/ reiseliv".
3. Det brukes inntil kr. 500.000 fra arealplanfondet til utredning av sentrumsutvikling på
Skjønhaug.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Ole André Myhrvold presiserte og orienterte fra saksfremlegget knyttet til pkt 3 i innstillingen fra
Formannskapet og det ble fremlagt forslag til endring av ordlyden i punktet:
Endret pkt 3: Det brukes inntil kr. 500.000 fra reservefondet til arealplanarbeid som beskrevet i

saksfremlegget.
Kommunestyret tok formannskapets innstilling med endret pkt 3 opp til avstemming.
Innstillingen med foreslåtte endring ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
1. Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen legges ut på høring med
høringsfrist 1. august 2016.
2. Følgende tillegg tas inn som nytt pkt 6. på listen over utredningstemaer i
kommuneplanarbeidet på s. 22:"Fritidsbebyggelse/ reiseliv".
3. Det brukes inntil kr. 500.000 fra reservefondet til arealplanarbeid som beskrevet i
saksfremlegget.
42/16 : INNSPILL TIL HØRING AV GRUNNLAG FOR NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029
Rådmannens innstilling:

Trøgstad kommunes uttalelse til grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018-2029:
1. Trøgstad kommune beklager at tverrforbindelsen RV22/111 vektlegges lite i planen. Vi
understreker betydningen av denne tverrforbindelsen, og forventer at intensjonen fra NTP 20162019 følges opp i NTP 2018-2029.
2. Ny E18 fra Retvet til Vinterbro må prioriteres med anleggsstart for strekningen Retvet til
Vinterbro senest 2018, med ferdigstillelse av hele strekningen senest 2023.
3. Indre Østfold har i flere år arbeidet med sikte på å få en kapasitetssterk og effektiv(planskilt)
påkobling av Østfoldbanens Østre Linje til Follobanen sør for Ski stasjon. Det må ikke være tvil om
at det er denne løsningen som skal velges når Follobanen etter planen skal ferdigstilles i 2021.
4. Tiltak for å bygge ut et bedre kollektivtilbud i Osloområdet har særlig stor betydning for de av
våre innbyggere som pendler til Osloregionen, men Trøgstad kommune er også opptatt av at
fremtidig transportkapasitet 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.
5. Trøgstad kommune er positive til satsingen på kollektivtransport i planen, men vi savner likevel
tanker rundt et kollektivtilbud utenom bynære strøk. Et godt fungerende kollektivtilbud utenom
byområdene er avhengig av fleksible løsninger som ivaretar innbyggernes behov og minsker
avhengigheten av privatbil.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 26.04.2016:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Jens Helge Jorud (SP)
Trond A. Enger (Ap)

Saxe Frøshaug (Sp) fremmet følgende forslag til nye punkt 1 - 3 til erstatning for pkt. 1-3 i
rådmannens innstilling:
1. "Trøgstad kommune er positive til at det er utarbeidet en motorveianalyse også for
strekningen Rv22/111. Vi mener på tross av dette at intensjonen fra inneværeende NTP at

tverrforbindelsen Rv22/111 vektlegges for lite i planen. Trøgstad kommune krever at ny
Glommaforbindelse ved Fetsund realiseres senest innen utgangen av 2024, og at det avsettes
betydelige midler for strekningsvise utbedringer både av eksisterende veilegeme, for eksempel
sør for Skjønhaug, og ellers tiltak for myke trafikanter. Planene om en KVU, som skissert i
inneværende NTP, bør endres til en forenklet gjennomgang med forslag til slike strekningsvise
utbedringer. Vi understreker betydningen av denne tverrforbindelsen, og forventer at
intensjonen fra NTP 2016-2019 følges opp i NTP 2018-2029.
2. E18 i Akershus og Østfold har nest størst volum på godstransport til og fra Norge og er
stamvei Oslo - Stockholm. Kontinuerlig utbygging av ny E18 må prioriteres høyt. "Høy ramme"
med oppstart i perioden 2024 -2029 kan ikke oppfattes som akseptablet, med stopp i
anleggsperioden som i beste fall varer til 2024. Anleggsstart for strekningen Retvet til
Vinterbro må senest bli i 2018, med ferdigstillelse av hele strekningen isenest 2023. Om
nødvendig må statlig reguleringsplan benyttes.
3. Planskilt påkobling av Østfoldbanens Østre Linje til Follobanen sør for Ski stasjon må
prioriteres høyt. "Høy ramme" må velges for dette prosjektet slik at den planskilte
påkoblingen kan gjennomføres som en direkte utvidelse av Follobaneprosjektet."
Det ble stemt samlet over Frøshaugs endringsforslag og rådmannens innstilling pkt. 4 og 5. Dette ble
enstemmig tiltrådt (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 26.04.2016:
Trøgstad kommunes uttalelse til grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018-2029:
1. Trøgstad kommune er positive til at det er utarbeidet en motorveianalyse også for
strekningen Rv22/111. Vi mener på tross av dette at intensjonen fra inneværeende NTP at
tverrforbindelsen Rv22/111 vektlegges for lite i planen. Trøgstad kommune krever at ny
Glommaforbindelse ved Fetsund realiseres senest innen utgangen av 2024, og at det avsettes
betydelige midler for strekningsvise utbedringer både av eksisterende veilegeme, for
eksempel sør for Skjønhaug, og ellers tiltak for myke trafikanter. Planene om en KVU, som
skissert i inneværende NTP, bør endres til en forenklet gjennomgang med forslag til slike
strekningsvise utbedringer. Vi understreker betydningen av denne tverrforbindelsen, og
forventer at intensjonen fra NTP 2016-2019 følges opp i NTP 2018-2029.
2. E18 i Akershus og Østfold har nest størst volum på godstransport til og fra Norge og er
stamvei Oslo - Stockholm. Kontinuerlig utbygging av ny E18 må prioriteres høyt. "Høy ramme"
med oppstart i perioden 2024 -2029 kan ikke oppfattes som akseptabelt, med stopp i
anleggsperioden som i beste fall varer til 2024. Anleggsstart for strekningen Retvet til
Vinterbro må senest bli i 2018, med ferdigstillelse av hele strekningen senest 2023. Om
nødvendig må statlig reguleringsplan benyttes.
3. Planskilt påkobling av Østfoldbanens Østre Linje til Follobanen sør for Ski stasjon må
prioriteres høyt. "Høy ramme" må velges for dette prosjektet slik at den planskilte
påkoblingen kan gjennomføres som en direkte utvidelse av Follobaneprosjektet.
4. Tiltak for å bygge ut et bedre kollektivtilbud i Osloområdet har særlig stor betydning for de av
våre innbyggere som pendler til Osloregionen, men Trøgstad kommune er også opptatt av at
fremtidig transportkapasitet 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.
5. Trøgstad kommune er positive til satsingen på kollektivtransport i planen, men vi savner
likevel tanker rundt et kollektivtilbud utenom bynære strøk. Et godt fungerende
kollektivtilbud utenom byområdene er avhengig av fleksible løsninger som ivaretar
innbyggernes behov og minsker avhengigheten av privatbil.

Formannskapets behandling 28.04.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (Sp)
Formannskapet tok innstillingen fra Teknikk- og naturutvalget som er i tråd med regionrådets
behandling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 28.04.2016:
Trøgstad kommunes uttalelse til grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018-2029:
1. Trøgstad kommune er positive til at det er utarbeidet en motorveianalyse også for
strekningen Rv22/111. Vi mener på tross av dette at intensjonen fra inneværeende NTP at
tverrforbindelsen Rv22/111 vektlegges for lite i planen. Trøgstad kommune krever at ny
Glommaforbindelse ved Fetsund realiseres senest innen utgangen av 2024, og at det avsettes
betydelige midler for strekningsvise utbedringer både av eksisterende veilegeme, for
eksempel sør for Skjønhaug, og ellers tiltak for myke trafikanter. Planene om en KVU, som
skissert i inneværende NTP, bør endres til en forenklet gjennomgang med forslag til slike
strekningsvise utbedringer. Vi understreker betydningen av denne tverrforbindelsen, og
forventer at intensjonen fra NTP 2016-2019 følges opp i NTP 2018-2029.
2. E18 i Akershus og Østfold har nest størst volum på godstransport til og fra Norge og er
stamvei Oslo - Stockholm. Kontinuerlig utbygging av ny E18 må prioriteres høyt. "Høy ramme"
med oppstart i perioden 2024 -2029 kan ikke oppfattes som akseptabelt, med stopp i
anleggsperioden som i beste fall varer til 2024. Anleggsstart for strekningen Retvet til
Vinterbro må senest bli i 2018, med ferdigstillelse av hele strekningen senest 2023. Om
nødvendig må statlig reguleringsplan benyttes.
3. Planskilt påkobling av Østfoldbanens Østre Linje til Follobanen sør for Ski stasjon må
prioriteres høyt. "Høy ramme" må velges for dette prosjektet slik at den planskilte
påkoblingen kan gjennomføres som en direkte utvidelse av Follobaneprosjektet.
4. Tiltak for å bygge ut et bedre kollektivtilbud i Osloområdet har særlig stor betydning for de av
våre innbyggere som pendler til Osloregionen, men Trøgstad kommune er også opptatt av at
fremtidig transportkapasitet 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.
5. Trøgstad kommune er positive til satsingen på kollektivtransport i planen, men vi savner
likevel tanker rundt et kollektivtilbud utenom bynære strøk. Et godt fungerende
kollektivtilbud utenom byområdene er avhengig av fleksible løsninger som ivaretar
innbyggernes behov og minsker avhengigheten av privatbil.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
Trøgstad kommunes uttalelse til grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018-2029:
1. Trøgstad kommune er positive til at det er utarbeidet en motorveianalyse også for
strekningen Rv22/111. Vi mener på tross av dette at intensjonen fra inneværeende NTP at
tverrforbindelsen Rv22/111 vektlegges for lite i planen. Trøgstad kommune krever at ny
Glommaforbindelse ved Fetsund realiseres senest innen utgangen av 2024, og at det avsettes
betydelige midler for strekningsvise utbedringer både av eksisterende veilegeme, for
eksempel sør for Skjønhaug, og ellers tiltak for myke trafikanter. Planene om en KVU, som
skissert i inneværende NTP, bør endres til en forenklet gjennomgang med forslag til slike
strekningsvise utbedringer. Vi understreker betydningen av denne tverrforbindelsen, og
forventer at intensjonen fra NTP 2016-2019 følges opp i NTP 2018-2029.
2. E18 i Akershus og Østfold har nest størst volum på godstransport til og fra Norge og er
stamvei Oslo - Stockholm. Kontinuerlig utbygging av ny E18 må prioriteres høyt. "Høy ramme"
med oppstart i perioden 2024 -2029 kan ikke oppfattes som akseptabelt, med stopp i
anleggsperioden som i beste fall varer til 2024. Anleggsstart for strekningen Retvet til
Vinterbro må senest bli i 2018, med ferdigstillelse av hele strekningen senest 2023. Om
nødvendig må statlig reguleringsplan benyttes.
3. Planskilt påkobling av Østfoldbanens Østre Linje til Follobanen sør for Ski stasjon må
prioriteres høyt. "Høy ramme" må velges for dette prosjektet slik at den planskilte
påkoblingen kan gjennomføres som en direkte utvidelse av Follobaneprosjektet.
4. Tiltak for å bygge ut et bedre kollektivtilbud i Osloområdet har særlig stor betydning for de av
våre innbyggere som pendler til Osloregionen, men Trøgstad kommune er også opptatt av at
fremtidig transportkapasitet 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.
5. Trøgstad kommune er positive til satsingen på kollektivtransport i planen, men vi savner
likevel tanker rundt et kollektivtilbud utenom bynære strøk. Et godt fungerende
kollektivtilbud utenom byområdene er avhengig av fleksible løsninger som ivaretar
innbyggernes behov og minsker avhengigheten av privatbil.
43/16 : REGIONAL PLANSTRATEGI 2016-2019 - HØRING
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune anmoder Østfold fylkeskommune om i særdeleshet å vektlegge følgende i det
videre arbeidet med regional planstrategi:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked,
utdanning og handel. Planen bør gjenspeile dette, og samordning av strategier bør sees på
tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og overordna planer bør legge vekt på
å snu dette bl.a. gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta

hensynet til dyrka og dyrkbar mark.
4. Fylkene bør i større grad ha et overordnet ansvar for å samordne arealplanleggingen, og
fylkenes arealplaner må ivareta en fornuftig arealpolitikk på tvers av fylkesgrensene.
Formannskapets behandling 28.04.2016:
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Marit Haakaas (saksbehandler)
Ole André Myhrvold (Sp) fremmet følgende forslag om endringer i rådmannens innstilling:
pkt 4 endres til: Fylkenes arealplaner må ivareta en helhetlig arealpolitikk på tvers av fylkesgrensene.
Nytt pkt 5: I forbindelse med rullering av fylkesplan ber Trøgstad kommune om mindre grad av
føringer på kommunens arealdisponering og tettstedsutvikling enn i inneværende plan.
Rådmannens innstilling med foreslåtte endringer ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen med endringer ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Formannskapets innstilling 28.04.2016:
Trøgstad kommune anmoder Østfold fylkeskommune om i særdeleshet å vektlegge følgende i det
videre arbeidet med regional planstrategi:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked,
utdanning og handel. Planen bør gjenspeile dette, og samordning av strategier bør sees på
tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og overordna planer bør legge vekt på
å snu dette bl.a. gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta
hensynet til dyrka og dyrkbar mark.
4. Fylkenes arealplaner må ivareta en helhetlig arealpolitikk på tvers av fylkesgrensene.
5. I forbindelse med rullering av fylkesplan ber Trøgstad kommune om mindre grad av
føringer på kommunens arealdisponering og tettstedsutvikling enn i inneværende plan.
Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
Trøgstad kommune anmoder Østfold fylkeskommune om i særdeleshet å vektlegge følgende i det
videre arbeidet med regional planstrategi:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked,
utdanning og handel. Planen bør gjenspeile dette, og samordning av strategier bør sees på
tvers av fylker.

2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og overordna planer bør legge vekt på å
snu dette bl.a. gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta hensynet
til dyrka og dyrkbar mark.
4. Fylkenes arealplaner må ivareta en helhetlig arealpolitikk på tvers av fylkesgrensene.
5. I forbindelse med rullering av fylkesplan ber Trøgstad kommune om mindre grad av føringer
på kommunens arealdisponering og tettstedsutvikling enn i inneværende plan.
44/16 : KARTLEGGING AV KOMMUNESTYRESAK 92/15 FRA INDRE ØSTFOLD
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalgets behandling av sak 16/13 av 31.03.2016 tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
Ole André Myhrvold (ordfører) og Tor Melvold (varaordfører) ble erklært inhabile i saken. Saxe
Frøshaug (Sp) ble valgt som setteordfører og Vegard Finnes (Ap) ble valgt til settevaraordfører. Roar
Skansen (Ap) tiltrådte i Vegard Finnes sted og Marit Ness Kjeve (Sp) tiltrådte i Saxe Frøshaug sted i
kommunestyret.
Kommunestyret tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
Kontrollutvalgets behandling av sak 16/13 av 31.03.2016 tas til orientering.

45/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 03.05.2016:
Byggekomitèens leder Jens Helge Jorud redegjorde for status i kommunens pågående
byggeprosjekter.
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)

Kommunestyrets vedtak 03.05.2016:
Referatsakene tas til orientering.

