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65/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
Protokoll fra møtet 22.06.2016 godkjennes.

66/16 : EIERSTRATEGI INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune anbefaler vedlagte eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
Trøgstad kommune anbefaler vedlagte eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS.

67/16 : HØRING NOU 2016:4 – NY KOMMUNELOV
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune anbefaler at utkast til ny kommunelov vedtas. Særlig ser kommunen positivt på
at lovfestingen av det kommunale selvstyret og prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til
det kommunale og fylkeskommunale selvstyret følges opp i tråd med endringene i Grunnloven.
Trøgstad kommune har følgende presiseringer til lovforslaget:
·

·

·
·
·
·

Vi vil understreke forslaget til § 2-2 der det framgår at det lokale selvstyret ikke skal
begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. Dette innebærer at
det alltid skal foretas en interesseavveining før statlig myndighet treffer en avgjørelse.
Kommunen støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis
beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den samlede
tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen stopper opp. Etter
vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og mer effektiv gjennomføring
av statlige tilsyn.
Videreføring av gjeldende rett når det gjelder kjønnsbalanse i valgoppgjør ved forholdsvalg
støttes.
Vi støtter forslaget om å øke kravet for innbyggerforslag til 8% av innbyggertallet.
Styrking av ordførers rolle ved at hun/han gis forslagsrett i de folkevalgte organer støttes.
Det bør inntas en bestemmelse som klargjør forholdet mellom aksjeloven og
kommuneloven når det gjelder fullmaktsrepresentasjon.

Formannskapets behandling 15.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Petter Ole Kirkeby (Sp) fremmet forslag om at pkt 4 som gjelder økning av kravet for innbyggerforslag
til 8% ikke støttes, men at dagens ordning med 2% opprettholdes. Det ble også fremmet forslag om
at bestemmelsen som gir kommunestyret med 9/10 flertall rett til å frata ordføreren vervet også bør
gjelde for varaordfører.
Forslagene ble støttet og Formannskapet tok rådmannens innstilling opp til avstemming med
foreslåtte endringer.
Innstillingen med endringer ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Formannskapets innstilling 15.09.2016:
Trøgstad kommune anbefaler at utkast til ny kommunelov vedtas. Særlig ser kommunen positivt på
at lovfestingen av det kommunale selvstyret og prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til
det kommunale og fylkeskommunale selvstyret følges opp i tråd med endringene i Grunnloven.
Trøgstad kommune har følgende presiseringer til lovforslaget:
·

·

·
·
·
·
·

Vi vil understreke forslaget til § 2-2 der det framgår at det lokale selvstyret ikke skal
begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. Dette innebærer at
det alltid skal foretas en interesseavveining før statlig myndighet treffer en avgjørelse.
Kommunen støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis
beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den samlede
tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen stopper opp. Etter
vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og mer effektiv gjennomføring
av statlige tilsyn.
Videreføring av gjeldende rett når det gjelder kjønnsbalanse i valgoppgjør ved forholdsvalg
støttes.
Forslaget om å øke kravet for innbyggerforslag til 8% av innbyggertallet støttes ikke, dagens
ordning bør opprettholdes.
Styrking av ordførers rolle ved at hun/han gis forslagsrett i de folkevalgte organer støttes.
Det bør inntas en bestemmelse som klargjør forholdet mellom aksjeloven og
kommuneloven når det gjelder fullmaktsrepresentasjon.
Forslaget om at kommunestyret med 9/10 flertall kan frata ordører vervet bør også gjelde
varaordfører.

Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Pette-Ole Kirkeby (Sp)
Jarle Lindahn (Frp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Jarle Lindahn (FrP) fremmet forslag om å stryke pkt 3 i innstillingen: Videreføring av gjeldende rett
når det gjelder kjønnsbalanse i valgoppgjør ved forholdsvalg støttes. Kommunestyret tok forslaget
opp til avstemming som ble avvist mot 1 stemme (Frp).
Ole André Myhrvold (ordfører) fremmet forslag om et nytt punkt til formannsskapets innstilling:
Direktevalg av ordfører bør avvises.
Kommunestyret tok forslaget opp til avstemming og dette ble enstemming vedtatt (21 st).
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming samlet med vedtatte endring:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
Trøgstad kommune anbefaler at utkast til ny kommunelov vedtas. Særlig ser kommunen positivt på
at lovfestingen av det kommunale selvstyret og prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til
det kommunale og fylkeskommunale selvstyret følges opp i tråd med endringene i Grunnloven.
Trøgstad kommune har følgende presiseringer til lovforslaget:
·

·

·
·
·
·
·

Vi vil understreke forslaget til § 2-2 der det framgår at det lokale selvstyret ikke skal
begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. Dette innebærer at
det alltid skal foretas en interesseavveining før statlig myndighet treffer en avgjørelse.
Kommunen støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis
beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den samlede
tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen stopper opp. Etter
vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og mer effektiv gjennomføring
av statlige tilsyn.
Videreføring av gjeldende rett når det gjelder kjønnsbalanse i valgoppgjør ved forholdsvalg
støttes.
Vi støtter forslaget om å øke kravet for innbyggerforslag til 8% av innbyggertallet.
Styrking av ordførers rolle ved at hun/han gis forslagsrett i de folkevalgte organer støttes.
Det bør inntas en bestemmelse som klargjør forholdet mellom aksjeloven og
kommuneloven når det gjelder fullmaktsrepresentasjon.
Direktevalg av ordfører avvises.

68/16 : SVAR PÅ HØRING - REGIONREFORMEN
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune er positiv til at det gjennomføres en regionreform, men mener at
denne burde vært gjennomført før kommunereformen. De nye regionsgrensene og de nye
fylkesmannsembetene må følge samme geografiske inndeling. Regionsenteret i en ny
større region bør ligge utenfor Oslo.
2. Helseforetakene bør få folkevalgt styring og legges til de nye regionene, dersom de blir
større enn dagens. Videregående opplæring, kolletivtrafikk og vei bør fortsatt ligge til den
folkevalgte regionen. Oppgaveporteføljen til fylkesmannen bør gjennomgås for å vurdere
om flere oppgaver bør bli underlagt folkevalgt styring i regionen.
3. For Trøgstad er fylkesgrensen mot Akershus unaturlig, på grunn av mye kommunikasjon
nordover mot Osloområdet. Kommunen vil derfor se positivt på en sammenslåing av
Østfold og Akershus fylkeskommuner til en region. Dersom Østfold slår seg sammen med
andre fylker til en større region, er det viktig å beholde kompetansearbeidsplassene i
fylkeskommunen i Østfold. I en større region med Akershus og Østfold er det viktig med en
nordsørforbindelse av en viss standard.

Formannskapets behandling 15.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Trond A. Enger (Ap)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Punktene i rådmannens innstilling ble gjennomgått og diskutert og det var enighet om at det legges
til et punkt knyttet til valgkretsene som bør utredes samtidig. I punkt 3 var det enighet om å
presisere at Trøgstad kommune er positiv til en sammenslåing av Østfold og Akershus med unntak av
Asker og Bærum, og er negativ til ytterligere utvidelser.
Formannskapets tok rådmannens innstilling med foreslåtte endringer til avstemming.
Innstillingen med endringer ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Formannskapets innstilling 15.09.2016:
Trøgstad kommune er positiv til at det gjennomføres en regionreform, men mener at denne
burde vært gjennomført før kommunereformen. I lys av dette burde konsekvensene for
valgkretsenes sammensetning vært utredet samtidig. De nye regionsgrensene og de nye
fylkesmannsembetene må følge samme geografiske inndeling. Regionsenteret i en ny større
region bør ligge utenfor Oslo.
1. Helseforetakene bør få folkevalgt styring og legges til de nye regionene, dersom de blir
større enn dagens. Videregående opplæring, kolletivtrafikk og vei bør fortsatt ligge til den
folkevalgte regionen. Oppgaveporteføljen til fylkesmannen bør gjennomgås for å vurdere
om flere oppgaver bør bli underlagt folkevalgt styring i regionen.
2. For Trøgstad er fylkesgrensen mot Akershus unaturlig, på grunn av mye kommunikasjon
nordover mot Osloområdet. Kommunen vil derfor se positivt på en sammenslåing av
Østfold og Akershus fylkeskommuner primært uten Asker og Bærum til en region. Trøgstad
kommune vil stille seg negative til en region større enn dette. Dersom Østfold slår seg
sammen med Akershus til en større region, er det viktig å beholde

kompetansearbeidsplassene i fylkeskommunen i Østfold. I en større region med Akershus
og Østfold er det viktig med opprustning av riksvei 22 (nordsørforbindelse) til god standard.

Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
Trøgstad kommune er positiv til at det gjennomføres en regionreform, men mener at denne burde
vært gjennomført før kommunereformen. I lys av dette burde konsekvensene for valgkretsenes
sammensetning vært utredet samtidig. De nye regionsgrensene og de nye fylkesmannsembetene må
følge samme geografiske inndeling. Regionsenteret i en ny større region bør ligge utenfor Oslo.
1. Helseforetakene bør få folkevalgt styring og legges til de nye regionene, dersom de blir større
enn dagens. Videregående opplæring, kolletivtrafikk og vei bør fortsatt ligge til den
folkevalgte regionen. Oppgaveporteføljen til fylkesmannen bør gjennomgås for å vurdere om
flere oppgaver bør bli underlagt folkevalgt styring i regionen.
2. For Trøgstad er fylkesgrensen mot Akershus unaturlig, på grunn av mye kommunikasjon
nordover mot Osloområdet. Kommunen vil derfor se positivt på en sammenslåing av Østfold
og Akershus fylkeskommuner primært uten Asker og Bærum til en region. Trøgstad kommune
vil stille seg negative til en region større enn dette. Dersom Østfold slår seg sammen med
Akershus til en større region, er det viktig å beholde kompetansearbeidsplassene i
fylkeskommunen i Østfold. I en større region med Akershus og Østfold er det viktig med
opprustning av riksvei 22 (nordsørforbindelse) til god standard.
69/16 : HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KONSESJONSLOVEN, JORDLOVEN OG ODELSLOVEN
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune støtter endringsforslagene i konsesjons, jord-og odelsloven med visse unntak:
Delingsbestemmelsene i jordloven § 12 bør gjelde som i dag. Dersom det likevel innføres et unntak
som foreslått, må det stilles krav til at kjøper av jord og skogarealene må ha eiendom i drift over
konsesjonsgrense og at det gir en driftsmessig god løsning.
Driveplikten i jordloven § 8 bør fortsatt inneholde krav om 10 års skriftlige leieavtaler, driftsmessig
gode løsninger og at leiejord skal være tilleggsjord til annen landbrukseiendom.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 13.09.2016:
Ordet i saken:
Marit Ness (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Knut Skjønberg (H)
Jens H. Jorud (Sp)
Venke Gangnes (Ap)
Saxe Frøshaug (Sp.)
Hans Gunnar Raknerud (Sekretær)
Marit Ness (Sp) fremmet følgende forslag til erstatning for rådmannens innstilling:

Trøgstad kommune ber primært om at forslag til konsesjonslov, jordloven og odelsloven trekkes i
tråd med Regelrådets konklusjon om at saken er mangelfullt utredet.
For øvrig har Trøgstad kommune følgende kommentarer til Landbruks- og matdepartementets
forslag til endringer i konsesjons-, jord- og odelsloven:
1. Dagens arealgrense på 25 daa full- og overflatedyrka jord er nødvendig for å ivareta
konsesjonslovens formål. Trøgstad kommune går derfor mot de foreslåtte endringer i
grense for konsesjonsplikt, boplikt, odlingsjord og grense for priskontroll etter
konsesjonsloven. Priskontroll for skog over 500 dekar bør videreføres.
2. Delingsbestemmelsene i jordloven § 12 bør gjelde som i dag. Dersom det likevel
innføres et unntak som foreslått må det stilles krav til at kjøper av jord- og
skogarealene må ha eiendom i drift over konsesjonsgrense og at det gir en driftsmessig
god løsning.
3. Driveplikten i jordloven § 8 bør fortsatt inneholde krav om 10 års skriftlige leieavtaler,
driftsmessig gode løsninger og at leiejord skal være tilleggsjord til annen
landbrukseiendom.
Ved avstemningen ble det først stemt over Rådmannnens innstilling som falt mot 4 stemmer (Sp).
Det ble deretter stemt over forslaget fra Marit Ness (SP) som ble vedtatt med 4 stemmer (Sp) mot 3
stemmer (H+Ap).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 13.09.2016:
Trøgstad kommune ber primært om at forslag til konsesjonslov, jordloven og odelsloven trekkes i
tråd med Regelrådets konklusjon om at saken er mangelfullt utredet. For øvrig har Trøgstad
kommune følgende kommentarer til Landbruks- og matdepartementets forslag til endringer i
konsesjons-, jord- og odelsloven:
1. Dagens arealgrense på 25 daa full- og overflatedyrka jord er nødvendig for å ivareta
konsesjonslovens formål. Trøgstad kommune går derfor mot de foreslåtte endringer i grense
for konsesjonsplikt, boplikt, odlingsjord og grense for priskontroll etter konsesjonsloven.
Priskontroll for skog over 500 dekar bør videreføres.
2. Delingsbestemmelsene i jordloven § 12 bør gjelde som i dag. Dersom det likevel innføres et
unntak som foreslått må det stilles krav til at kjøper av jord- og skogarealene må ha eiendom i
drift over konsesjonsgrense og at det gir en driftsmessig god løsning.
3. Driveplikten i jordloven § 8 bør fortsatt inneholde krav om 10 års skriftlige leieavtaler,
driftsmessig gode løsninger og at leiejord skal være tilleggsjord til annen landbrukseiendom.

Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Trond A. Enger (Ap)
Knut Are Skjønberg (H)
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
Trøgstad kommune ber primært om at forslag til konsesjonslov, jordloven og odelsloven trekkes i
tråd med Regelrådets konklusjon om at saken er mangelfullt utredet. For øvrig har Trøgstad
kommune følgende kommentarer til Landbruks- og matdepartementets forslag til endringer i
konsesjons-, jord- og odelsloven:
1. Dagens arealgrense på 25 daa full- og overflatedyrka jord er nødvendig for å ivareta
konsesjonslovens formål. Trøgstad kommune går derfor mot de foreslåtte endringer i grense
for konsesjonsplikt, boplikt, odlingsjord og grense for priskontroll ettter konsesjonsloven.
Priskontroll for skog over 500 dekar bør videreføres.
2. Delingsbestemmelsene i jordloven §12 bør gjelde som i dag. Dersom det likevel innføres et
unntak som foreslått må det stilles krav til at kjøper av jord- og skogarealene må ha eiendom i
drift over konsesjonsgrense og at det gir en driftsmessig god løsning.
3. Driveplikten i jordloven §8 bør fortsatt inneholde krav om 10 års skriftlige leieavtaler,
driftsmessig gode løsninger og at leiejord skal være tilleggsjord til annen landsbrukseiendom.
70/16 : FYLKESMANNENS FREMTIDIGE STRUKTUR - SVAR PÅ INNSPILLSRUNDE
Rådmannens innstilling:
1. Den folkevalgte regionen og fylkesmannens fremtidige struktur må harmoniseres slik at
inndelingen blir lik geografisk.
2. Det må være et mål at de statlige virksomhetene har lik geografisk inndeling.
3. Fylkesmannens oppgaver bør gjennomgås for å vurdere om noen av disse bør flyttes over
til folkevalgt regionnivå.

Formannskapets behandling 15.09.2016:
Formannskapet tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 15.09.2016:
1. Den folkevalgte regionen og fylkesmannens fremtidige struktur må harmoniseres slik at
inndelingen blir lik geografisk.
2. Det må være et mål at de statlige virksomhetene har lik geografisk inndeling.
3. Fylkesmannens oppgaver bør gjennomgås for å vurdere om noen av disse bør flyttes over
til folkevalgt regionnivå.

Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
1. Den folkevalgte regionen og fylkesmannens fremtidige struktur må harmoniseres slik at
inndelingen blir lik geografisk.

2. Det må være et mål at de statlige virksomhetene har lik geografisk inndeling.
3. Fylkesmannens oppgaver bør gjennomgås for å vurdere om noen av disse bør flyttes over
til folkevalgt regionnivå.

71/16 : FASTSETTELSE AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI MED PLANPROGRAM FOR
KOMMUNEPLANEN
Rådmannens innstilling:
1. Kommuneplanen får en planhorisont på 12 år (2017-2029) og dette legges inn i tittelen på
side 1.
2. I avsnittet om vei s 18 rettes teksten til «….utsatt av Samferdselsdepartementet»
3. Kulturminner settes opp som tema i kommuneplanarbeidet i lista s 21.
4. Folkehelse legges som en overordnet føring for kommuneplanarbeidet. Dette omtales i
planprogrammet under temaet Folkehelse s 16 og pkt 2 s 21. Mål og strategier for
folkehelsearbeidet utformes i kommuneplanprosessen i stedet for at det lages en egen
kommunedelplan for folkehelse.
5. Innflyttere og innvandrere nevnes som grupper som det er viktig å nå under overskriften
Medvirkning på s 22.
6. Det føyes til en setning i 4 avsnitt under overskriften Reguleringsplaner s 23 at Det kan
være aktuelt å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke lenger fyller noen funksjon.
7. Tabellen som viser framdrift s 22 utvides med følgende:
15. oktober
Oktobernovember

Frist for innspill fra innbyggere, grunneiere og andre til arealdelen
Eventuelt temamøte(r) for aktuelle fokusområder (næring, kultur,
folkehelse m.fl.)

Ultimo mars 2017
April 2017
Juni 2017

Planforslag ut på høring
Innbyggermøte(r) om kommuneplanen
Vedtatt plan

Livsløpsutvalgets behandling 13.09.2016:
I forkant av behandling av saken ble kommuneplanprosesen og fokustema som det skal jobbes
spesielt med gjennomgått av Marit Haakaas (plan- og miljørådgiver). Det ble under orienteringen
diskutert og gitt innspill til prosessen og temaene som administrasjonen tar med seg i det videre
arbeidet.
Livsløpsutvalget tok deretter saken til behandling og Vegard Finnes (Ap) fremmet følgende
endringsforslag:
Pkt 5 i rådmannens innstilling endres til:
5. Innvandrere og andre innflyttere nevnes som grupper som det er viktig å nå under overskriften
Medvirkning på s. 22.
I tillegg fremmet Vegard Finnes (Ap) forslag til to nye punkter på bakgrunn av diskusjonen under
orienteringen:
Nytt pkt 8. Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 10 til: Tjenester for mennesker med
omsorgsbehov.
Nytt pkt 9. Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 11 til: Oppvekst - fullført utdanning.
Livsløpsutvalget tok deretter rådmannens innstilling opp til avstemming punkt for punkt:
Pkt 1: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 2: Enstemmig tiltrådt (7 st)

Pkt 3: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 4: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 5: Endringsforslag fremmet av Vegard Finnes (Ap) ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 6: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 7: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Nytt pkt 8: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Nytt pkt 9: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Til slutt ble rådmannens innstilling samlet med endringsforslagene tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.09.2016:
1. Kommuneplanen får en planhorisont på 12 år (2017-2029) og dette legges inn i tittelen på
side 1.
2. I avsnittet om vei s 18 rettes teksten til «….utsatt av Samferdselsdepartementet»
3. Kulturminner settes opp som tema i kommuneplanarbeidet i lista s 21.
4. Folkehelse legges som en overordnet føring for kommuneplanarbeidet. Dette omtales i
planprogrammet under temaet Folkehelse s 16 og pkt 2 s 21. Mål og strategier for
folkehelsearbeidet utformes i kommuneplanprosessen i stedet for at det lages en egen
kommunedelplan for folkehelse.
5. Innvandrere og andre innflyttere nevnes som grupper som det er viktig å nå under
overskriften Medvirkning på s 22.
6. Det føyes til en setning i 4 avsnitt under overskriften Reguleringsplaner s 23 at Det kan
være aktuelt å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke lenger fyller noen funksjon.
7. Tabellen som viser framdrift s 22 utvides med følgende:
15. oktober
Oktobernovember

Frist for innspill fra innbyggere, grunneiere og andre til arealdelen
Eventuelt temamøte(r) for aktuelle fokusområder (næring, kultur,
folkehelse m.fl.)

Ultimo mars 2017
April 2017
Juni 2017

Planforslag ut på høring
Innbyggermøte(r) om kommuneplanen
Vedtatt plan

8.Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 10 til: Tjenester for mennesker med
omsorgsbehov.
9. Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 11 til: Oppvekst - fullført utdanning.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 13.09.2016:
Ordet i saken:
Marit Haakas orienterte om kommuneplanarbeidet.
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7. st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 13.09.2016:
1. Kommuneplanen får en planhorisont på 12 år (2017-2029) og dette legges inn i tittelen på
side 1.
2. I avsnittet om vei s 18 rettes teksten til «….utsatt av Samferdselsdepartementet»
3. Kulturminner settes opp som tema i kommuneplanarbeidet i lista s 21.
4. Folkehelse legges som en overordnet føring for kommuneplanarbeidet. Dette omtales i

planprogrammet under temaet Folkehelse s 16 og pkt 2 s 21. Mål og strategier for
folkehelsearbeidet utformes i kommuneplanprosessen i stedet for at det lages en egen
kommunedelplan for folkehelse.
5. Innflyttere og innvandrere nevnes som grupper som det er viktig å nå under overskriften
Medvirkning på s 22.
6. Det føyes til en setning i 4 avsnitt under overskriften Reguleringsplaner s 23 at Det kan være
aktuelt å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke lenger fyller noen funksjon.
7. Tabellen som viser framdrift s 22 utvides med følgende:
Frist for innspill fra innbyggere, grunneiere og andre til arealdelen
15. oktober
Eventuelt temamøte(r) for aktuelle fokusområder (næring, kultur,
Oktoberfolkehelse m.fl.)
november
Ultimo mars 2017
April 2017
Juni 2017

Planforslag ut på høring
Innbyggermøte(r) om kommuneplanen
Vedtatt plan

Formannskapets behandling 15.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Marit L Haakaas (plan- og miljørådgiver)
Marit Haakaas orienterte om kommuneplanarbeidet og Formannsskapet sluttet seg til plan for
gjennomføring. Innspill ble gitt under presentasjonen som administrasjonen tar med seg i det videre
arbeidet.
En samordnet innstilling fra Livsløpsutvalget og Teknikk og Naturutvalget ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st),

Formannskapets innstilling 15.09.2016:
1. Kommuneplanen får en planhorisont på 12 år (2017-2029) og dette legges inn i tittelen på
side 1.
2. I avsnittet om vei s 18 rettes teksten til «….utsatt av Samferdselsdepartementet»
3. Kulturminner settes opp som tema i kommuneplanarbeidet i lista s 21.
4. Folkehelse legges som en overordnet føring for kommuneplanarbeidet. Dette omtales i
planprogrammet under temaet Folkehelse s 16 og pkt 2 s 21. Mål og strategier for
folkehelsearbeidet utformes i kommuneplanprosessen i stedet for at det lages en egen
kommunedelplan for folkehelse.
5. Innvandrere og andre innflyttere nevnes som grupper som det er viktig å nå under
overskriften Medvirkning på s 22.
6. Det føyes til en setning i 4 avsnitt under overskriften Reguleringsplaner s 23 at Det kan
være aktuelt å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke lenger fyller noen funksjon.

7. Tabellen som viser framdrift s 22 utvides med følgende:
15. oktober

Frist for innspill fra innbyggere, grunneiere og andre til
arealdelen
OktoberEventuelt temamøte(r) for aktuelle fokusområder (næring,
november
kultur, folkehelse m.fl.)
Ultimo mars 2017 Planforslag ut på høring
April 2017
Innbyggermøte(r) om kommuneplanen
Juni 2017
Vedtatt plan
8.Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 10 til: Tjenester for mennesker med
omsorgsbehov.
9. Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 11 til: Oppvekst - fullført utdanning.

Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Jan R Evensen (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Jan R. Evensen (H) fremmet forslag om et nytt punkt 6b:
Trøgstad kommune vil så snart som mulig foreta reguleringsendringer i Reguleringsplanen for Bank
og Prestegårdsskogen (Plan-ID 19710001). En viktig intensjon med dette arbeidet vil være at de
regulerte friluftsområdene endres til boligbebyggese. Dette iflg avtale som kjøperne av sine
festetomter har med Trøgstad kommune. Avtale signert den 08.05.2015.
Forslaget ble enstemmig vedatt (21 st)
Kommunestyret tok Formannsskapets innstilling med endringsforslag fra Jan R. Evensen (H) opp til
avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
1. Kommuneplanen får en planhorisont på 12 år (2017-2029) og dette legges inn i tittelen på
side 1.
2. I avsnittet om vei s 18 rettes teksten til «….utsatt av Samferdselsdepartementet»
3. Kulturminner settes opp som tema i kommuneplanarbeidet i lista s 21.
4. Folkehelse legges som en overordnet føring for kommuneplanarbeidet. Dette omtales i
planprogrammet under temaet Folkehelse s 16 og pkt 2 s 21. Mål og strategier for
folkehelsearbeidet utformes i kommuneplanprosessen i stedet for at det lages en egen
kommunedelplan for folkehelse.
5. Innvandrere og andre innflyttere nevnes som grupper som det er viktig å nå under
overskriften Medvirkning på s 22.
6. a)Det føyes til en setning i 4 avsnitt under overskriften Reguleringsplaner s 23 at Det kan
være aktuelt å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke lenger fyller noen funksjon.
b) Trøgstad kommune vil så snart som mulig foreta reguleringsendringer i
Reguleringsplanen for Bank og Prestegårdsskogen (Plan-ID 19710001). En viktig intensjon
med dette arbeidet vil være at de regulerte friluftsområdene endres til boligbebyggese.

Dette iflg avtale som kjøperne av sine festetomter har med Trøgstad kommune. Avtale
signert den 08.05.2015.
7. Tabellen som viser framdrift s 22 utvides med følgende:
15. oktober

Frist for innspill fra innbyggere, grunneiere og andre til
arealdelen
OktoberEventuelt temamøte(r) for aktuelle fokusområder (næring,
november
kultur, folkehelse m.fl.)
Ultimo mars 2017 Planforslag ut på høring
April 2017
Innbyggermøte(r) om kommuneplanen
Juni 2017
Vedtatt plan
8. Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 10 til: Tjenester for mennesker med
omsorgsbehov.
9. Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 11 til: Oppvekst - fullført utdanning.

72/16 : HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNN
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering. Trøgstad kommune deltar i prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn».

Teknikk- og naturutvalgets behandling 13.09.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 13.09.2016:
Saken tas til orientering. Trøgstad kommune deltar i prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn».

Livsløpsutvalgets behandling 13.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Jan Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.09.2016:
Saken tas til orientering. Trøgstad kommune deltar i prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn».

Formannskapets behandling 15.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Tor Melvold (Ap) ba om en sterkere politisk forankring i prosessen. Det ble foreslått Livsløpsutvalget
som referansegruppe for prosjektet. Livsløpsutvalget tilbakemelder i neste møte hvordan de ønsker å
bli orientert.
Formannskapet tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 15.09.2016:
Saken tas til orientering. Trøgstad kommune deltar i prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn».

Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Marianne Nordlie (Krf)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
Saken tas til orientering. Trøgstad kommune deltar i prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn».

73/16 : ENDRING I KOSTNADENE KNYTTET TIL ARBEID MED FALLVILT I KOMMUNEN
Rådmannens innstilling:
1. Saken tas til orienteering.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 13.09.2016:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Dag Arne Lier (Virksomhetsleder)
Knut Skjønberg (H)
Trond A. Enger (Ap)
Venke Gangnes (Ap)

T/N-utvalget fremmet følgende omforente forslag til innstilling for videre behandling av saken:
1. Kommunestyret støtter rådmannens opplegg for 2016.
2. Forslag til endelig organisering av fallviltordningen i Trøgstad kommune skal foreligge innen
første halvår 2017.
Ved avstemningen ble Teknikk- og naturutvalgets forslag enstemmig tiltrådt (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 13.09.2016:
1. Kommunestyret støtter rådmannens opplegg for 2016.
2. Forslag til endelig organisering av fallviltordningen i Trøgstad kommune skal foreligge
innen første halvår 2017.

Formannskapets behandling 15.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Trond A. Enger (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Betty Hvalsengen (konst.rådmann)
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 15.09.2016:
1. Kommunestyret støtter rådmannens opplegg for 2016.
2. Forslag til endelig organisering av fallviltordningen i Trøgstad kommune skal foreligge innen
første halvår 2017.
Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
1. Kommunestyret støtter rådmannens opplegg for 2016.
2. Forslag til endelig organisering av fallviltordningen i Trøgstad kommune skal foreligge
innen første halvår 2017.
74/16 : FASTSETTELSE AV LOKAL FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT PÅ BEVER I TRØGSTAD
KOMMUNE- SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i LOV-1981-05-29-38-§ 16 og § 18, LOV-2009-06-19-100-§ 16, FOR-2002-03-22-314-§ 4
og § 5 åpnes det for adgang til jakt etter bever i Trøgstad kommune. Ny forskrift kunngjøres og
sendes Norsk Lovtidend.

Forskriften lyder:
1. Det er adgang for jakt etter bever i Trøgstad kommune
2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til 2000 landmeter
3. Denne forskriften trer i kraft straks.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 13.09.2016:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Marit Ness (H)
Trond A. Enger (Ap)
Jens H Jorud (Sp)
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 13.09.2016:
Med hjemmel i LOV-1981-05-29-38-§ 16 og § 18, LOV-2009-06-19-100-§ 16, FOR-2002-03-22-314-§ 4
og § 5 åpnes det for adgang til jakt etter bever i Trøgstad kommune. Ny forskrift kunngjøres og
sendes Norsk Lovtidend.
Forskriften lyder:
1. Det er adgang for jakt etter bever i Trøgstad kommune
2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til 2000 landmeter
3. Denne forskriften trer i kraft straks.

Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
Med hjemmel i LOV-1981-05-29-38-§ 16 og § 18, LOV-2009-06-19-100-§ 16, FOR-2002-03-22-314-§ 4
og § 5 åpnes det for adgang til jakt etter bever i Trøgstad kommune. Ny forskrift kunngjøres og
sendes Norsk Lovtiend.
Forskriften lyder:
1. Det er adgang for jakt etter bever i Trøgstad kommune
2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til 2000 landmeter
3. Denne forskriften trer i kraft straks
75/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 20.09.2016:
Ordfører orienterte om prosessen for ansettelse av ny rådmann. Ansettelsesråd er valgt: ordfører,

varaordfører, leder av største opposisjonsparti, adm. repr. og en hovedtillitsvalgt.
Grunngitt spørsmål fra Petter-Ole Kirkeby (Sp) ble omdelt til representantene med svar fra ordfører
Ole andré Myhrvold.
Til Ordfører. De kommunale barnehagene kunne tidligere gjøre matinnkjøp i de lokale butikkene.
Dette ble det slutt på for en stund siden, da det er blitt tatt inn under det interkommunale
innkjøpssamarbeidet. Dette har medført et tap for de lokale butikkene. Det er nå et firma på Slitu
som leverer til barnehagene og SFO. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Trøgstad Kommune er med på
å svekke det lokale næringslivet. Jeg har også hørt fra ansatte i barnehagene at det er vanskeligere å
unngå svinn, da det er større forpakninger. Også individuelle behov er vanskeligere. Jeg har fått
opplyst at for en av butikkene utgjør dette over kr 250.000. Det å være med å bygge gode
lokalsamfuunn er det mange som har et ansvar for, også kommunen. Det dreier seg om lokale
arbeidsplasser. Mitt spørsmål er om ordfører kan bidra til at den gamle ordningen gjenopptas?
Petter-Ole KirkebyOrdfører svarerEnkelt fortalt er dette en konsekvens av lov og forskrift om
offentlige anskaffelser, men ikke minst av kommunestyrets egne vedtak gjennom sak 27/16
Innkjøpsstrategi for Innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold 2016-2019 som ble behandlet i mars og
kommunens eget innkjøpsreglement som ble behandlet i juni gjennom sak 53/16. Det er altså riktig
som representanten spør: Innkjøp for barnehagene er underlagt den interkommunale
innkjøpsordningen, og har den konsekvens at de lokale butikkene ikke har hovedleveranse av mat og
varer til kommunens barnehager.Nærmere bestemt har vi i dag fire ulike rammeavtaler, en for brød
og ferske bakevarer som per i dag forvaltes av Spydeberg Bakeri, én for kjøtt og ferske kjøttprodukter
som i dag innehas av Nortura, en for tørrvarer, frossenvarer og kioskvarer og til slutt en for frukt og
grønt. Begge de siste innehas av Cater. Med andre ord er det også varegrupper det ikke eksiterer
rammeavtaler på, for eksempel melk- og meieriprodukter og fisk og sjømat. Disse kan man handle
hvor man vil. På den annen side er man nå i startgropa for en ny anbudsrunde på dette feltet, og det
kan da være på sin plass å oppfordre lokalt næringsliv til å kjenne sin besøkelsestid. Vi kan også fra
kommunens side bidra til å gjøre disse kjent med regelverket slik at de blir satt i stand til å delta i en
ny anbudsprosess. Samtidig er det klart at de terskelverdier som i dag finnes og den økte
terskelverdien som er varslet likevel vil føre til at dette må ut på et offentlig anbud også i fremtiden.
De samlede innkjøpene i Trøgstad kommune på området er for store. Vi må derfor se på andre måter
for å tilgjengelig gjøre denne typen kjøp for lokalt næringsliv, noe jeg er helt enig med
representanten Kirkeby at vi skal gjøre. Regelverket tar dessverre ikke hensyn til de ringvirkningene
lokale innkjøp gir, hverken på fleksibilitet eller i forhold til resten av samfunnet.
Kommunestyrets vedtak 20.09.2016:
Referatsakene tas til orientering.

