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Saksliste
Saksnr

Tittel

76/16

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

77/16

Tertialrapport 2 - 2016

78/16

Politivedtekter for Trøgstad kommune - revidering

79/16

Handlingsplan SLT Trøgstad 2017-2019

80/16

Fastsettelse av antall valgdager og valg av valgstyre til Stortingsvalget og
Sametingsvalget 2017

81/16

Levering av tjenester til Indre Østfold fengsel - fengselsbibliotek

82/16

Samarbeidsavtale mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner om fengselshelsetjeneste i
Indre Østfold Fengsel, avd Eidsberg

83/16

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2015-2016

84/16

Anmodning om å overta delegert forvaltningsansvar for naturreservatene Flåtten og
Håkås

85/16

Svar på høring av planprogram for rullering av fylkesplan for Østfold

86/16

Referatsaker

87/16

Anbud - Båstad barnehage u.off jmf.off.l. §23 og kommunelovens § 31.5

Til dagsorden:
Sakslisten ble godkjent.
Det ble i starten av møtet gitt informasjon fra Vannområde Øyeren og Vannområde Glomma Sør.
Rådmannen presenterte forslag til årsbudsjett 2017 og økonomi-og handlingplan for 2017-2020.
Jarle Lindahn (Frp) ba ordfører sende anmodning om utbedring av riksvei 22 og viste til dødsulykken i
Tvetensvingene den 17.10. Kommunestyret slutter seg til anmodningen.
Ordfører lukket møtet etter sak 86/16 jmf.off.l § 23 og kommunelovens §31.5.

76/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
77/16 : TERTIALRAPPORT 2 - 2016
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 2 – 2016 tas til etterretning.

Eldrerådets behandling 24.10.2016:
Eldrerådet har ingen kommentarer.

Eldrerådets innstilling 24.10.2016:
Tertialrapport 2 - 2016 tas til etterretning.

Ungdomsrådets behandling 24.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Det ble orientert om tertialrapporten, og det viktigste ble forklart for ungdomsrådet.

Ungdomsrådets innstilling 24.10.2016:
Tertialrapport 2 tas til etteretning.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Ann Kristin Sæther
Trond Hegerstrøm
Sigmund Snøløs
Elisabeth Lintho Ekeberg
Grethe Lindahl

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.10.2016:
Tertialrapport 2 – 2016 tas til etterretning.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 25.10.2016:
Rådmannen orienterte om Tertialrapporten og det gode arbeidet som gjøre i Trøgstad kommune.
Arbeidsmiljøutvalget sluttet seg til rådmannens innstilling.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 25.10.2016:
Tertialrapport 2 – 2016 tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Jan R. Evensen (H)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Marianne Nordlie (Krf)
Kari Nilsen (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Else Berit Baccouche (Stabssjef)
Fremtidens omsorgsbehov og hvordan dette kan løses ble diskutert i lys av de utfordringer som
omtales i tertialrapporten. Jan R. Evensen (H) etterspurte videre fremdrift knyttet til anbud ny Båstad
barnehage.
Videostreaming av politiske møter ble disktutert og et eventuelt behov må fremmes i
budsjettprosessen.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
Tertialrapport 2 – 2016 tas til etterretning.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 25.10.2016:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 25.10.2016:
Tertialrapport 2 – 2016 tas til etterretning.

Formannskapets behandling 27.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Ole Andre Myhrvold (ordfører)
Betty Hvalseng (konst.rådmann)

Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st).

Formannskapets innstilling 27.10.2016:
Tertialrapport 2 tas til etterretning.

Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:
Tertialrapport 2 – 2016 tas til etterretning.

78/16 : POLITIVEDTEKTER FOR TRØGSTAD KOMMUNE - REVIDERING
Rådmannens innstilling:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune legges ut på høring med høringsfrist 31. desember
2016.

Eldrerådets behandling 24.10.2016:
Eldrerådet har ingen kommentarer.

Eldrerådets innstilling 24.10.2016:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune legges ut på høring med høringsfrist 31. desember
2016.

Ungdomsrådets behandling 24.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Mattis forklarte i korte trekk hva vedtektene inneholdt, og hvorfor vi har politivedtekter.

Ungdomsrådets innstilling 24.10.2016:
Ungdomsrådet er enig i at forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune legges ut på høring med
høringsfrist 31.12

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Ann Kristin Sæther
Trond Hegerstrøm
Rådmannens innstilling enstemmig anbefalt.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.10.2016:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune legges ut på høring med høringsfrist 31. desember
2016.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Livsløputvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune legges ut på høring med høringsfrist 31. desember
2016.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 25.10.2016:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 25.10.2016:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune legges ut på høring med høringsfrist 31. desember
2016.

Formannskapets behandling 27.10.2016:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st).

Formannskapets innstilling 27.10.2016:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune legges ut på høring med høringsfrist 31. desember
2016.

Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets innstillling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune legges ut på høring med høringsfrist 31. desember
2016.

79/16 : HANDLINGSPLAN SLT TRØGSTAD 2017-2019
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Ungdomsrådets behandling 24.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Jan-Inge Karlsrud
Jan-Inge forklarte hva SLT betyr, og i korte trekk hva handlingsplanen inneholder.

Ungdomsrådets innstilling 24.10.2016:
Handlingsplanen tas til orientering

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Jan R. Evensen (H)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
Saken tas til orientering

Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp).
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:
Saken tas til orientering

80/16 : FASTSETTELSE AV ANTALL VALGDAGER OG VALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALGET OG
SAMETINGSVALGET 2017
Rådmannens innstilling:
 Ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 avholdes det i Trøgstad kommune valg over to
dager, søndag 10. september og mandag 11. september 2017. Valget gjennomføres i
Kommuneshuset på Skjønhaug for alle bygdas innbyggere.
 Åpningstiden på valgdagene fastsettes slik:
Søndag 10. september kl. 14.00 – 18.00
Mandag 11. september kl. 10.00 – 20.00
 Til valgstyret og samevalgstyre oppnevnes formannskapets medlemmer som faste
representanter og formannskapetsvaramedlemmer oppnevnes som valgstyrets
vararepresentanter.
Valgstyrets leder og nestleder er som formannskapet.
 Valgstyret delegeres myndighet til å fatte alle nødvendige beslutninger knyttet til avviklingen av
stortings- og sametingsvalget 2017

Formannskapets behandling 27.10.2016:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st).

Formannskapets innstilling 27.10.2016:
 Ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 avholdes det i Trøgstad kommune valg over to
dager, søndag 10. september og mandag 11. september 2017. Valget gjennomføres i
Kommuneshuset på Skjønhaug for alle bygdas innbyggere.
 Åpningstiden på valgdagene fastsettes slik:
Søndag 10. september kl. 14.00 – 18.00
Mandag 11. september kl. 10.00 – 20.00
 Til valgstyret og samevalgstyre oppnevnes formannskapets medlemmer som faste
representanter og formannskapetsvaramedlemmer oppnevnes som valgstyrets
vararepresentanter.
Valgstyrets leder og nestleder er som formannskapet.
 Valgstyret delegeres myndighet til å fatte alle nødvendige beslutninger knyttet til avviklingen av
stortings- og sametingsvalget 2017

Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstilllingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:
 Ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 avholdes det i Trøgstad kommune valg over to
dager, søndag 10. september og mandag 11. september 2017. Valget gjennomføres i
Kommuneshuset på Skjønhaug for alle bygdas innbyggere.
 Åpningstiden på valgdagene fastsettes slik:





Søndag 10. september kl. 14.00 – 18.00
Mandag 11. september kl. 10.00 – 20.00
Til valgstyret og samevalgstyre oppnevnes formannskapets medlemmer som faste
representanter og formannskapetsvaramedlemmer oppnevnes som valgstyrets
vararepresentanter.
Valgstyrets leder og nestleder er som formannskapet.
Valgstyret delegeres myndighet til å fatte alle nødvendige beslutninger knyttet til avviklingen av
stortings- og sametingsvalget 2017

81/16 : LEVERING AV TJENESTER TIL INDRE ØSTFOLD FENGSEL - FENGSELSBIBLIOTEK
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune overfører bibliotekstjenesten i Indre Østfold fengsel til Eidsberg
kommune i rimelig tid før åpning av utvidet kapasitet i Eidsberg som skjer i løpet av første
halvår 2017. Overføring skjer under forutsetning av aksept fra Nasjonalbiblioteket.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før
iverksetting.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
1. Trøgstad kommune overfører bibliotekstjenesten i Indre Østfold fengsel til Eidsberg
kommune i rimelig tid før åpning av utvidet kapasitet i Eidsberg som skjer i løpet av første
halvår 2017. Overføring skjer under forutsetning av aksept fra Nasjonalbiblioteket.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før
iverksetting.

Formannskapets behandling 27.10.2016:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st).

Formannskapets innstilling 27.10.2016:
1. Trøgstad kommune overfører bibliotekstjenesten i Indre Østfold fengsel til Eidsberg
kommune i rimelig tid før åpning av utvidet kapasitet i Eidsberg som skjer i løpet av første
halvår 2017. Overføring skjer under forutsetning av aksept fra Nasjonalbiblioteket.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før
iverksetting.

Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets behandling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:
1. Trøgstad kommune overfører bibliotekstjenesten i Indre Østfold fengsel til Eidsberg
kommune i rimelig tid før åpning av utvidet kapasitet i Eidsberg som skjer i løpet av første
halvår 2017. Overføring skjer under forutsetning av aksept fra Nasjonalbiblioteket.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før
iverksetting.

82/16 : SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TRØGSTAD OG EIDSBERG KOMMUNER OM
FENGSELSHELSETJENESTE I INDRE ØSTFOLD FENGSEL, AVD EIDSBERG
Rådmannens innstilling:

1. Saken tas til orientering.
2. Trøgstad kommune fornyer samarbeidsavtalen med Eidsberg kommune om
fengselshelsetjeneste. Trøgstad kommune er vertskommune.
3. Før avtalen undertegnes av partene forutsettes det at politikerne i begge
kommuner har behandlet saken og gitt sin tilslutning.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Vegard Finnes fremmet forslag til endringer i rådmannens innstilling: Pkt 1 fjernes, pkt 2 i
rådmannens innstilling blir nytt pkt. 1, pkt 3 endres til nytt pkt 2 som følger: Det forutsettes
likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før ny avtale undertegnes.
Det ble stemt punktvis over rådmannens innstilling:
pkt 1 fjernes - enstemmig tiltrådt (7 st)
pkt 2 blir nytt pkt 1 - enstemmig tiltrådt (7 st)
pkt 3 blir nytt pkt 2 med foreslåtte endringer - enstemmig tiltrådt (7 st)
Til slutt ble rådmannens innstilling samlet med endringsforslagene tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:

1. Trøgstad kommune fornyer samarbeidsavtalen med Eidsberg kommune om
fengselshelsetjeneste. Trøgstad kommune er vertskommune.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før ny
avtale undertegnes.

Formannskapets behandling 27.10.2016:
Formannskapet tok innstillingen fra Livsløpsutvalget opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Formannskapets innstilling 27.10.2016:
1. Trøgstad kommune fornyer samarbeidsavtalen med Eidsberg kommune om
fengselshelsetjeneste. Trøgstad kommune er vertskommune.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før ny
avtale undertegnes.

Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:

1. Trøgstad kommune fornyer samarbeidsavtalen med Eidsberg kommune om
fengselshelsetjeneste. Trøgstad kommune er vertskommune.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før ny
avtale undertegnes.
83/16 : TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TRØGSTAD KOMMUNE 2015-2016
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad har nulltoleranse for mobbing. Skolene skal videreutvikle sitt anti-mobbe-arbeid
med utgangspunkt i opplæringsloven § 9a-3 «Det psykososiale miljøet», og eventuelt sørge
for iverksetting av tiltak etter føringer i denne lov.
2. Trøgstadskolen har som mål å utvikle elever med gode grunnleggende ferdigheter. Skolene
skal videreutvikle sin satsing på dette gjennom hele grunnskoleløpet, spesielt med fokus på
lesing som en avgjørende grunnleggende ferdighet på tvers av fag.
3. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Trøgstad kommune 2015-2016 tas til orientering.

Ungdomsrådets behandling 24.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Tuva Nybakk
Kjell Herman Solberg
Sara Ødeby
Mathias Johannesen
Oppussingen av ungdomsskolen har vært positiv for skolemiljøet, spesielt det nye vrimlearealet.

Byggearbeidet på ungdomsskolen har vært noe problematisk, men er mye bedre nå.
Rådgivning på ungdomsskolen kan være mangelfull, og mange elever bør få tettere oppfølging her.
Spesielt før overgangen til videregående, men også før ungdomsskolen med tanke på valgfag og
språkvalg. Ungdomsrådet ønsker at skolerådgivning er en full stilling i kommunen.

Ungdomsrådets innstilling 24.10.2016:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling, men ønsker økt fokus på rådgivning i skolen.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 25.10.2016:
Rådmannen orienterte om tilstandsrapporten som også vil være tema på Oppvekstkonferansen i
slutten av november. Skole- og barnehagefaglig rådgiver Rune Natrud orienterer i
Livsløpsløpsutvalget om saken.
Utdanningsforbundet synes rapporten er grundig og stiller seg positiv til at det gjøres endringer i
målsettinger på oppvekstområdet i kommuneplanen.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 25.10.2016:
1. Trøgstad har nulltoleranse for mobbing. Skolene skal videreutvikle sitt anti-mobbe-arbeid
med utgangspunkt i opplæringsloven § 9a-3 «Det psykososiale miljøet», og eventuelt sørge
for iverksetting av tiltak etter føringer i denne lov.
2. Trøgstadskolen har som mål å utvikle elever med gode grunnleggende ferdigheter. Skolene
skal videreutvikle sin satsing på dette gjennom hele grunnskoleløpet, spesielt med fokus på
lesing som en avgjørende grunnleggende ferdighet på tvers av fag.
3. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Trøgstad kommune 2015-2016 tas til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Kari Nilsen (Ap)
Jan R. Evensen (H)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Rune Natrud (skole- og barnehagefaglig rådgiver)
Rune Natrud orienterte om tilstandsrapporten for grunnskolen i Trøgstad kommune 2015-2016.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
1. Trøgstad har nulltoleranse for mobbing. Skolene skal videreutvikle sitt anti-mobbe-arbeid
med utgangspunkt i opplæringsloven § 9a-3 «Det psykososiale miljøet», og eventuelt sørge
for iverksetting av tiltak etter føringer i denne lov.
2. Trøgstadskolen har som mål å utvikle elever med gode grunnleggende ferdigheter. Skolene
skal videreutvikle sin satsing på dette gjennom hele grunnskoleløpet, spesielt med fokus på
lesing som en avgjørende grunnleggende ferdighet på tvers av fag.

3. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Trøgstad kommune 2015-2016 tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:
1. Trøgstad har nulltoleranse for mobbing. Skolene skal videreutvikle sitt anti-mobbe-arbeid
med utgangspunkt i opplæringsloven § 9a-3 «Det psykososiale miljøet», og eventuelt sørge
for iverksetting av tiltak etter føringer i denne lov.
2. Trøgstadskolen har som mål å utvikle elever med gode grunnleggende ferdigheter. Skolene
skal videreutvikle sin satsing på dette gjennom hele grunnskoleløpet, spesielt med fokus på
lesing som en avgjørende grunnleggende ferdighet på tvers av fag.
3. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Trøgstad kommune 2015-2016 tas til orientering.

84/16 : ANMODNING OM Å OVERTA DELEGERT FORVALTNINGSANSVAR FOR NATURRESERVATENE
FLÅTTEN OG HÅKÅS
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune ber om å få delegert forvaltningsansvar for naturreservatene Flåtten og Håkås

Teknikk- og naturutvalgets behandling 25.10.2016:
Ordet i saken:
Jens H. Jorud (Sp)
Marit Haakaas (Saksbehandler)
Saxe Frøshaug (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Råmannens innstilling enstemmig tiltrådt (6 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 25.10.2016:
Trøgstad kommune ber om å få delegert forvaltningsansvar for naturreservatene Flåtten og Håkås.

Formannskapets behandling 27.10.2016:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st).

Formannskapets innstilling 27.10.2016:
Trøgstad kommune ber om å få delegert forvaltningsansvar for naturreservatene Flåtten og Håkås

Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:
Trøgstad kommune ber om å få delegert forvaltningsansvar for naturreservatene Flåtten og Håkås

85/16 : SVAR PÅ HØRING AV PLANPROGRAM FOR RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked, utdanning
og handel. Planen, herunder arealstrategien, bør gjenspeile dette, og samordning av strategier bør
sees på tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og Trøgstad kommune støtter at disse
temaene får stort fokus i fylkesplanen.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta hensynet til
dyrka og dyrkbar mark.
4. Trøgstad kommune ber om mindre grad av føringer for kommunens arealdisponering og
tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Spesielt må føringene for handel i områdesentra endres.
5. Det bør vurderes om samfunnsdelen bør vedtas først, slik at denne blir reelt førende for
arealstrategien.

Eldrerådets behandling 24.10.2016:
Eldrerådet har ingen kommentarer.

Eldrerådets innstilling 24.10.2016:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked, utdanning
og handel. Planen, herunder arealstrategien, bør gjenspeile dette, og samordning av strategier bør
sees på tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og Trøgstad kommune støtter at disse
temaene får stort fokus i fylkesplanen.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta hensynet til
dyrka og dyrkbar mark.

4. Trøgstad kommune ber om mindre grad av føringer for kommunens arealdisponering og
tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Spesielt må føringene for handel i områdesentra endres.
5. Det bør vurderes om samfunnsdelen bør vedtas først, slik at denne blir reelt førende for
arealstrategien.

Ungdomsrådets behandling 24.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Leona Kletthagen Tveter

Ungdomsrådets innstilling 24.10.2016:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Ann Kristin Sæther
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.10.2016:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked, utdanning
og handel. Planen, herunder arealstrategien, bør gjenspeile dette, og samordning av strategier bør
sees på tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og Trøgstad kommune støtter at disse
temaene får stort fokus i fylkesplanen.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta hensynet til
dyrka og dyrkbar mark.
4. Trøgstad kommune ber om mindre grad av føringer for kommunens arealdisponering og
tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Spesielt må føringene for handel i områdesentra endres.
5. Det bør vurderes om samfunnsdelen bør vedtas først, slik at denne blir reelt førende for
arealstrategien.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Tone Evenby (Sp) fremmet på vegne av Senterpartiet forslag til nytt pkt 4:
Trøgstad kommune ber om vesentlig mindre grad av føringer for kommunens arealdisponering og
tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Kommunene må i større grad få bestemme behovet for

handels-, bolig- og næringsutvikling i egen kommune.
Det ble stemt punktvis over rådmannes innstilling:
pkt.1-pkt 3 samlet som ble enstemmig tiltrådt (7 st)
pkt 4 med endringsforslag fra Tone Evenby (Sp) ble enstemmig tiltrådt (7 st)
pkt 5 ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling samlet med endringsforslag til pkt 4.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked,
utdanning og handel. Planen, herunder arealstrategien, bør gjenspeile dette, og samordning
av strategier bør sees på tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og Trøgstad kommune støtter at disse
temaene får stort fokus i fylkesplanen.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta hensynet
til dyrka og dyrkbar mark.
4. Trøgstad kommune ber om vesentlig mindre grad av føringer for kommunens
arealdisponering og tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Kommunene må i større grad
få bestemme behovet for handels-, bolig- og næringsutvikling i egen kommune.
5. Det bør vurderes om samfunnsdelen bør vedtas først, slik at denne blir reelt førende for
arealstrategien.Trøgstad kommune ber om vesentlig mindre grad av føringer for kommunens
arealdisponering og tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Kommunene må i større grad
få bestemme behovet for handels-, bolig- og næringsutvikling i egen kommune.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 25.10.2016:
Ordet i saken:
Marit Haakaas (saksbehandler)
Saxe Frøshaug (Sp)
Jens H. Jorud (Sp)
Jens H. Jorud (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4 til erstatning for rådmannens:
Trøgstad kommune ber om vesentlig mindre grad av føringer for kommunens arealdiponering og
tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Kommunene må i større grad få bestemme behovet for
handels-, bolig- og næringsutvikling i egen kommune.
Ved avstemningen ble det stemt samlet over rådmannens innstilling pkt. 1 - 3 og 5 med Joruds
forslag til nytt pkt. 4. Dette ble tiltådt enstemmig (6 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 25.10.2016:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked,
utdanning og handel. Planen, herunder arealstrategien, bør gjenspeile dette, og samordning
av strategier bør sees på tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og Trøgstad kommune støtter at disse
temaene får stort fokus i fylkesplanen.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta hensynet

til dyrka og dyrkbar mark.
4. Trøgstad kommune ber om vesentlig mindre grad av føringer for kommunens
arealdisponering og tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Kommunene må i større grad
få bestemme behovet for handels-, bolig- og næringsutvikling i egen kommune.
5. Det bør vurderes om samfunnsdelen bør vedtas først, slik at denne blir reelt førende for
arealstrategien.

Formannskapets behandling 27.10.2016:
En samordnet innstilling fra Livsløpsutvalget og Teknikk- og naturutvalget ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7st)

Formannskapets innstilling 27.10.2016:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen
arbeidsmarked, utdanning og handel. Planen, herunder arealstrategien, bør gjenspeile
dette, og samordning av strategier bør sees på tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og Trøgstad kommune støtter at
disse temaene får stort fokus i fylkesplanen.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta
hensynet til dyrka og dyrkbar mark.
4. Trøgstad kommune ber om vesentlig mindre grad av føringer for kommunens
arealdisponering og tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Kommunene må i større
grad få bestemme behovet for handels-, bolig- og næringsutvikling i egen kommune.
5. Det bør vurderes om samfunnsdelen bør vedtas først, slik at denne blir reelt førende for
arealstrategien.

Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Kommuestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked, utdanning
og handel. Planen, herunder arealstrategien, bør gjenspeile dette, og samordning av strategier bør
sees på tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og Trøgstad kommune støtter at disse
temaene får stort fokus i fylkesplanen.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta hensynet til
dyrka og dyrkbar mark.
4. Trøgstad kommune ber om mindre grad av føringer for kommunens arealdisponering og
tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Kommunene må i større grad få bestemme behovet for

handels-, bolig og næringsutvikling i egen kommune.
5. Det bør vurderes om samfunnsdelen bør vedtas først, slik at denne blir reelt førende for
arealstrategien.

86/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 01.11.2016:
Det ble orientert om følgende saker:






Fredag 28.10 ble det i representantskapsmøtet for Indre Østfold Data IKS gjort vedtak om
en styrt avvikling av selskapet. Askim og Hobøl kommune varslet planlagt gjennomgang
av øvrige selskaper i løpet av 2018.
Web-overføring av kommunestyremøter. Administrasjonen har innhentet pris som
eventuelt må innarbeides i neste års budsjett.
Arbeidet med rekruttering av rådmann er i gang. Det regnes med å ha avklart ny rådmann
i kommunestyremøtet i desember.
Ordfører orienterte om møte med eiendomsbesitter Sentvedtveien 1.
Byggekomiteens leder Jens Helge Jorud orienterte om status på byggeprosjektene. Det
ble ytret ønske om en omvisning på byggeplassen til ny Skjønhaug skole.
Administrasjonen kommer tilbake med forslag til gjennomføring.

Kommunestyrets vedtak 01.11.2016:
Referatsakene ble tatt til orientering.

