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Til dagsorden
Christian Granli (H) tok ordet til innkallingen.

Ole Marius Grønlien (Sp) hadde bedt om å få vurdert sin habilitet i sak 90/16. Kommunestyret fant
Grønlien habil.
Petter-Ole Kirkeby (Sp) hadde bedt om å få vurdert sin habilitet i sak 92/16. Kommunestyret fant
Kirkeby inhabil. Marit Ness Kjeve (Sp) ble bedt om å ta sete under behandling av saken.

Ordfører orienterte om en referatsak: Formannskapssak 55/16 Oppløsning av indre Østfold Utvikling
IKS – behandling i eierkommunene.

Det var innkommet ett grunngittspørsmål fra representanten Marianne Nordli (Krf).

Ordfører foreslo innledningsvis at sak 101/16 og 102/16 kunne debatteres samlet.

88/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

89/16 : BUDSJETTJUSTERINGER 2016
Rådmannens innstilling:
Budsjettjusteringene pr. november 2016 godkjennes slik de framkommer av saksframlegg med
vedlegg.

Formannskapets behandling 08.12.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 08.12.2016:
Budsjettjusteringene pr. november 2016 godkjennes slik de framkommer av saksframlegg med
vedlegg.

Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
Budsjettjusteringene pr. november 2016 godkjennes slik de framkommer av saksframlegg med
vedlegg.

90/16 : RELOKALISERING AV BIBLIOTEKET TIL SKJØNHAUG TORG
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
for å inngå endelig avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwi-lokalene» på
Skjønhaug Torg.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene.

Eldrerådets behandling 05.12.2016:
Eldrerådet er tilfreds med planen om å flytte bibliotekets tilbud til Skjønhaug Sentrum og ser fram til

at det blir et sentralt og godt tilgjengelig møtested for alle trøgstinger.
I tillegg til å være et fint sted for bokutlån, tilgang til å lese nyheter og ulike aktiviteter, vil det være
en ypperlig møteplass for nyttig opplæring og oppdatering i databruk.

Eldrerådets innstilling 05.12.2016:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
for å inngå endelig avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwi-lokalene» på
Skjønhaug Torg.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene.

Ungdomsrådets behandling 05.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Tuva Nybakk
Sara Ødeby
Madelen Aadalen.
Et bra forslag. Kan skape liv på torget igjen, og biblioteket trenger også større plass. Fint at
skolebibliotek på skolen er lovpålagt, at ikke alle skoleklasser må gå til torget for å låne bøker.
Bra at man allerede har kafé på plass i samme bygg, det er en fin kombinasjon med biblioteket.

Ungdomsrådets innstilling 05.12.2016:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 05.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen
Sigmund Snøløs
Trond Hegerstrøm
Ann Kristin Sæther
Cecilie Strandkås
Fredrik Dahl
Grethe Lindahl
Rådets medlemmer ser positivt på å flytte biblioteket. Medlemmer i rådet mener det blir enklere å gå
på et bibliotek som ligger sentralt på torget, fremfor å gå inn på et skoleområde.
Rådet følger rådmannens innstilling.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 05.12.2016:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
for å inngå endelig avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwi-lokalene» på
Skjønhaug Torg.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige

investeringer i lokalene.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 06.12.2016:
Ordet i saken:
Trond A. Enger (Ap)
Knut Skjønberg (H)
Saxe Frøshaug (Sp)

Teknikk- og naturutvalget fremmet følgende felles forslag som et tilleggs-/endringsforslag til
rådmannens innstilling.
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
med intensjon om å inngå endelig avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwilokalene» på Skjønhaug Torg.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene. Konsekvensanalysen må inneholde løsninger for
bibliotektjenester for alle skolene i bygda
3. Endelig avtale skal godkjennes av kommunestyret.
Ved avstemningen ble det stemt over rådmannens innstilling med teknikk- og naturutvalgets
tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 06.12.2016:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
med intensjon om å inngå endelig avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwilokalene» på Skjønhaug Torg.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene. Konsekvensanalysen må inneholde løsninger for bibliotektjenester
for alle skolene i bygda
3. Endelig avtale skal godkjennes av kommunestyret.
Livsløpsutvalgets behandling 06.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Kari Nilsen (Ap)
Jan R. Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Else Berit Baccouche (Stabssjef)
John Øyvind Langstad (Sp) fremmet på vegne av senterpartiet forslag til ny innstilling. Endring i pkt 1,
pkt 2 tilsvarende rådmannens innstilling og et nytt pkt 3:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
med mål om avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwi-lokalene» på Skjønhaug
Torg.

2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene.
3. Endelig avtale legges fram for politisk godkjenning.
Forslaget ble satt opp i mot rådmannens innstilling og det ble foretatt en punktvis avstemming.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 06.12.2016:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
med mål om avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwi-lokalene» på Skjønhaug
Torg.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene.
3. Endelig avtale legges fram for politisk godkjenning.

Formannskapets behandling 08.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)Christian Granli (H)Tor Melvold (Ap)Martha Hersleth Holsen (Sp)Hilde Sørby
Haakaas (Sp)Betty Hvalsengen (konst. rådmann)Ole André Myhrvold (ordfører)
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble
enstemmig vedtatt (7 st).

Formannskapets innstilling 08.12.2016:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
med intensjon om å inngå endelig avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwilokalene» på Skjønhaug Torg. Konsekvensanalysen må inneholde løsinger for
bibliotektjenester for alle skolene i bygda.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene.
3. Endelig avtale skal godkjennes av kommunestyret.

Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Representanten Ole Marius Grønlien ba om sin habilitet vurdert. Kommunestyret kom til at han ikke
var inhabil i denne saken.
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Ann Kristin Sæther (H)
Ordfører presiserte at summen på kr 200.000 som fremkommer i budsjettdokumentet kun er et
budsjettanslag for 2017, ikke en fremforhandlet årlig leiepris.
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Instillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
med intensjon om å inngå endelig avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwilokalene» på Skjønhaug Torg. Konsekvensanalysen må inneholde løsninger for
bibliotektjenester for alle skolene i bygda.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene.
3. Endelig avtale skal godkjennes av kommunestyret.

91/16 : BUDSJETTDOKUMENTET 2017
Rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2017 – 2020’ og ‘Årsbudsjett 2017’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2017’, kapittel 2.

Eldrerådets behandling 14.11.2016:
Eldrerådet ønsker at planlegging av nytt bofellesskap og sykehjem starter så raskt som mulig.
Pristabellen for hjemmehjelp ønskes tydeligere ift. timelønn og abonnement da den er vanskelig å
forstå.

Eldrerådets innstilling 14.11.2016:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2017 – 2020’ og ‘Årsbudsjett 2017’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2017’, kapittel 2.

Ungdomsrådets behandling 14.11.2016:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Ole André Myhrvold
Tuva Nybakk
Sara Ødeby
Ingrid Mathilde Andersen Teig
Phillip Sanner
Kjell Herman Solberg
Zainab Chaudry
Maria B Steen
Mattis ga ordet til ordføreren, som forklarte i korte trekk hva budsjettdokumentet inneholder, hvilke
punkter som er mest interessante for ungdommer i Trøgstad, og hvordan ungdomsrådet kan
kommentere rådmannens innstilling.
Viktige punkter for ungdom: Økte midler til skolehelsetjenesten, skole/SFO, og fokus på
kulturarenaer som UKM og Trøgstadkonserten.
Store investeringer i kommunen den kommende perioden: Ny barneskole, påbygg til Trøgstadhallen,
ny barnehage i Båstad, nytt kloakksystem.
Nesten 300 millioner er bundet opp i ulike prosjekter, men kommunen har lite gjeld fra tidligere.

Ordføreren ønsket seg innspill til budsjettforslaget fra ungdomsrådet.

Ungdomsrådets innstilling 14.11.2016:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens forslag, men har noen egne innspill:
Rådgivertjenesten i Trøgstad bør forbedres. Viktig at både elever/foresatte vet hvilke konsekvenser
språkvalgene de tar i 8. klasse får med tanke på linjevalg på videregående.
Rådgiverstillingen og UTV-faget på ungdomsskolen bør også forbedres. Ungdomsrådet ønsker seg en
rådgiver i 100% stilling, der rådgiver har UTV-faget. Brobygging er positivt, men det er for lite at
elevene bare kan besøke én linje. Ungdomsrådet mener at rådgivertjenesten er viktig for Trøgstad
kommune, og at å styrke denne jobben er viktig for å hindre frafall i videregående skole.
Trøgstad-festivalen: Ungdomsrådet ønsker å bidra her, et eller flere av medlemmene i ungdomsrådet
kan gjerne være med på å arrangere og planlegge den kommende festivalen.
Planen om skatepark i Trøgstad har ikke blitt gjennomført ennå. Ungdomsrådet har en del penger
som er satt av til dette, og ønsker at dette blir prioritert snarest. Mattis deltok på næringsfrokosten
forrige uke, og ulike tomter i Skjønhaug sentrum er aktuelle. Ungdomsrådet ønsker å utrede saken
skikkelig før neste møte, og vil da bestemme hvor skateparken skal ligge.
Løpebanen på stadion ved ungdomsskolen: Den gror nesten igjen, og bør tas bedre vare på.
Vanngrop, kulestøtringen og spydtilløpet er borte, og lengdegropa er lite i bruk.
Løpebanen/friidrettsanlegget brukes mye både i skolen og av ulike idretter i Trøgstad, og det er
behov for en løpebane som er i god stand.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 14.11.2016:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen (leder)
Ann Kristin Sæther
Sigmund Snøløs
Grethe Lindahl
Trond Hegerstrøm
Cecilie Strandkås
Elisabeth Lintho Ekeberg
Rådet stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen tiltres enstemmig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 14.11.2016:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2017 – 2020’ og ‘Årsbudsjett 2017’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2017’, kapittel 2.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 15.11.2016:
Kommentar fra Delta: Det oppleves stort press på sykehjemsplasser. Punkt 17 "Behov for heldøgns
omsorgstilbud innenfor pleie og omsorg" bør vurderes prioritert høyere.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 15.11.2016:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2017 – 2020’ og ‘Årsbudsjett 2017’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2017’, kapittel 2.

Livsløpsutvalgets behandling 15.11.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Jan Roar Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Tone Evenby (Sp)
Kari Nilsen (Sp)
John Øyvind Langstad (Sp)
Livsløpsutvalget hadde flere innspill og spørsmål til budsjettforslaget og innspillene ble gitt partivis:
Jan R. Evensen (H):
1. Det vises til kap. 9.3.5 Utviklingsfondet. Det påpekes at her er det penger utestående og det
bør være muligheter til å få inn ytterligere 5,5 mill kr på salg av tomter. Opprinnelig var det
31 festere og 2 borettslag.
2. Det vises til kap 8.5 s. 21 siste avsnitt: Hvordan er det mulig å redusere behovet for
institusjonsplass ved bruk av omsorgsboligene?
3. Det bør utvises en stram økonomistyring fremover. Kommunen vil gjennom prosjektene
pådra seg stor lånegjeld og fondene tømmes. Sårbart ved renteoppgang.
4. Det vises til kap 9.3 s. 37 siste avsnitt. Det bør prioriteres å nedbetale på lånet på 40,9 mill kr
mens renta ennå er lav.
5. Det vises til kap 9.7 og linje 19 i investeringsoversikten. Prosjektering av Trøgstadheimen
ønskes inn i 2017.
Marianne Nordlie (Krf):
1. Betaling i SFO - kap 9.2.5 s. 35. Hvorfor bruker Trøgstad kr. 9.008,- pr innbygger når snittet i
Østfold forøvrig er på kr. 2.393.
2. Det vises til kap 9.5 s. 44. Vedr samhandlingsreformen. Døgnopphold psykisk helse og rus,
hvordan er dette tenkt løst?
3. Det vises til kap 10.5.1 Forbedringsbehov lovkravet knyttet til barselomsorgen om 60% stilling
bør imøtekommes.
4. Er ruskonsulent med brukererfaring tatt med i budsjettet?
5. Det vises til kap 10.10.1 Teknikk og næring har behov for folk til uløste oppgaver.
6. Kap 9.6 linje 18 generelt vedlikeholdstilskudd Kirkelig fellesråd bør prioriteres.
7. kap 7.5.3 pkt 9. Positivt med rasjonaliseringsgevinst.
8. Fondet som finansierer sykehjemsplasser brukes opp iløpet av 2017, hvordan er det da tenkt
å løse behovet videre? Hvordan kan leilighetene på Trøgstadheimen brukes opp mot nye
omsorgsboliger.
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
1. Det vises til innspill fra (Krf) nr 6. Vedlikeholdstilskudd kirkelig fellesråd bør prioriteres.
2. Det vises til kap 9.6 s. 47 linje 26 aktivitetsutstyr, inventar til Trøgstad ungdomsskole. Hva er

dette og er dette muligens en investering?
3. Det vises til innspill fra (H) nr 5. Prosjektering av Trøgstadheimen ønskes inn i 2017.
4. Kap 8.2 Trøgstadskolen s. 18 videreutdanning av lærere. Hva er årsaken til at antallet lærere
som tar videreutdanning kun er 5 i 2016/17?
5. Kap. 9.7 linje 17 sprinkling Trøgstadheimen. Er det mulig å gjøre andre arbeider paralellt med
spinklingsarbeidene?
6. Det vises til kap 9.6 s 47 linje 16 linjetilgang Havnås oppvekstsenter. Bør dette tiltaket på
investering og hva er estimert kostnad for dette?
7. Kap 10.7.1 Det bør undersøkes muligheten for flere takheiser med priser. Det bør vurderes å
se på kjøkkenet og hvordan plassen kan utnyttes bedre uten nødvendigvis å bygge på.
Vegard Finnes (Ap)
1. Store låneopptak. Sårbart ved renteoppgang.
2. Det vises til kap 8.2 s. 17 Minoritetsspråklige elever. Går det store antallet minoritetsspråklige
elever på bekostning av noe annet?
3. Det rapporteres om økende antall bekymringsmeldinger. Dette tolkes dithen at flere melder,
strengere krav til rapportering fra skolene og at flere blir oppdaget tidlig.
4. Det vises til kap 8.4 s. 20 Home Start Familiekontakten. Det stilles spørsmål om det er riktig
ressursbruk at det bemannes med 40% stilling når det er så få frivillige og familier som
benytter seg av tilbudet. Har vi vært flinke nok til å markedsføre dette. Bør ressursen brukes
på andre områder hvor det er behov som f.eks. barnevernet?
5. Kap 8.7 Trøgstadfestival blir spennende. Hvordan kan vi redusere ventelistene i kulturskolen?
6. Det vises til kap 9.6. linje 12 og 13 - leie av lokaler for bibliotek. Årlig husleie og investeringer
gir høye kostnader. Har vi råd til å bruke penger på dette nå?
7. Kap. 8.9 Interkommunale tjenester: Mye usikkerhet knyttet til IKS'ene. Hvorfor er ikke INNOVI
med på oversikten s. 26 - 28?
8. Kap 9.1. s. 30. Hvor stort er det totale tapet knyttet til inntektssystemet? 3,7 mill kr eller 3,7
mill kr + 1,6 mill kr?
9. Det er gledelig at Trøgstad kommune har lav arbeidsledighet.
Kari Nilsen (Ap) berømmer administrasjonen for et bra budsjett og roser virksomhetene som får det
til å gå rundt. Dette sluttet øvrige medlemmer av LLU opp om.
Vegard Finnes (Ap) fremmet forslag til ny innstilling:
Livsløpsutvalget tar budsjettet til orientering med vedlagte merknader.
Leder i Livsløpsutvalget får fullmakt til å endelig formulere innspillene.
Livsløpsutvalget tok forslaget til ny innstilling fra Vegard Finnes (Ap) til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 15.11.2016:
Livsløpsutvalget tar budsjettet til orientering med vedlagte merknader.

Jan R. Evensen (H):
1. Det vises til kap 9.3.5. Utviklingsfondet. Det påpekes at her er det penger utestående og det
bør være muligheter til å få inn yterligere 5,5 mill kr på salg av tomter. Opprinnelig var det 31
festere og 2 borettslag.
2. Det vises til kap 8.5 s.21 siste avsnitt: Hvordan er det mulig å redusere behovet for
institusjonsplass ved bruk av omsorgsboligene?
3. Det bør utvises en stram økonomistyring fremover. Kommunen vil gjennom prosjektene
pådra seg stor lånegjeld og fondene tømmes. Sårbart ved renteoppgang.
4. Det vises til kap 9.3 s.37 siste avsnitt. Det bør prioriteres å nedbetale på lånet på 40,9 mill kr
mens renta ennå er lav.
5. Det vises til kap 9.7 og linje 19 i investeringoversikten. Prosjektering av Trøgstadheimen
ønskes inn i 2017.
Marianne Nordlie (Krf):
1. Betaling i SFO - kap 9.2.5 s.35: Hvorfor bruker Trøgstad kr. 9.008,- pr innbygger når snittet i
Østfold forøvrig er på kr. 2.393?
2. Det vises til kap 9.5 s. 44. Vedr samhandlingsreformen. Døgnopphold psykisk helse og rus,
hvordan er dette tenkt løst?
3. Det vises til kap 10.5.1. Forbedringsbehov lovkravet knyttet til barselomsorgen om 60%
stilling bør imøtekommes.
4. Er ruskonsulent med brukererfaring tatt med i budsjettet?
5. Det vises til kap 10.10.1 Teknikk og Næring har behov for folk til uløste oppgaver.
6. Kap 9.6 linje 18: Generelt vedlikeholdstilskudd Kirkelig fellesråd bør prioriteres.
7. Kap 7.5.3 pkt. 9. Positivt med rasjonaliseringsgevinst.
8. Fondet som finansierer sykehjemsplasser brukes opp iløpet av 2017, hvordan er det da tenkt
å løse behovet videre? Hvordan kan leilighetene på Trøgstadheimen brukes opp mot nye
omsorgsboliger?
Hilde Sørby Haakaas (Sp):
1. Det vises til innspill fra (Krf) nr 6. Vedlikeholdstilskudd Kirkelig fellesråd bør prioritees.
2. Det vises til kap 9.6 s.47 linje 26: Aktivitetsutstyr, inventar til Trøgstad Ungdomsskole. Hva er
dette og er dette muligens en investering?
3. Det vises til innspill fra (H) nr 5. Prosjektering av Trøgstadheimen ønskes inn i 2017.
4. Kap 8.2 Trøgstadskolen s. 18. Videreutdanning av lærere. Hva er årsaken til at antallet lærere
som tar videreutdanning kun er 5 i 2016/17?
5. Kap 9.7 linje 17: Sprinkling Trøgtadheimen. Er det mulig å gjøre andre arbeider paralellt med
springklingarbeidene?
6. Det vises til kap 9.6 s. 47 linje 16: Linjetilgang Havnås oppvekstsenter. Bør dette tiltaket på
investsering og hva er estimert kostnad for dette?
7. Kap 10.7.1 Det bør undersøkes muligheten for flere takheiser med priser. Det bør vurderes å
se på kjøkkenet og hvordan plassen kan utnyttes bedre uten nødvendigvis å bygge på.
Vegard Finnes (Ap):
1. Store låneopptak. Sårbart ved renteoppgang.
2. Det vises til kap 8.2 s.17 Minoritetsspråklige elever. Går det store antallet minoritetsspråklige
elever på bekostning av noe annet?
3. Det rapporteres om økende antall bekymringsmeldinger. Dette tolkes dithen at flere melder,
strengere krav til rapportering fra skolene og at flere blir oppdaget tidlig.
4. Det vises til kap 8.4 s. 20 Home Start Familiekontakten. Det stilles spørsmål om det er riktig
ressursbruk at det bemannes med 40% stilling når det er så få frivillige og familier som
benytter seg av tilbudet. Har vi vært flinke nok til å markedsføre dette? Bør ressursen brukes
på andre områder hvor det er behov som f.eks. barnevernet?

5. Kap 8.7 Trøgstadfestival blir spennende. Hvordan kan vi redusere ventelistene i kulturskolen?
6. Det vises til kap 9.6. linje 12-13 - leie av lokaler for bibliotek. Årlig husleie og investeringer gir
høye kostnader. Har vi råd til å bruke penger på dette nå?
7. Kap 8.9 Interkommunale tjenester: Mye usikkerhet knyttet til IKS'ene. Hvorfor er ikke INNOVI
med på oversikten s. 26-28?
8. Kap 9.1. s. 30. Hvor stort er det totale tapet knyttet til inntektssystemet? 3,7 mill kr eller 3,7
mill kr + 1,6 mill kr?
9. Det er gledelig at Trøgstad kommune har lav arbeidsledighet.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 15.11.2016:
Alle møtedeltakerne hadde ordet i saken:
Teknikk og næringsutvalget vedtok enstemmig (7 st.) følgende felles forslag til uttalelse til
rådmannens innstilling i sak 62/16:
Teknikk og naturutvalget har gjennomgått de områder i budsjettforslaget som naturlig ligger til
utvalgets ansvarsområde og har følgende kommentarer til rådmannens budsjettforslag:
1. Saken vedrørende ny lokalisering av folkebiblioteket utredes nærmere og fremmes til
polititisk behandling for endelig avgjørelse. Rådmannens forslag til prioritering av driftstiltak
2017 - 2020 pkt. 12 og 13 kan videreføres inntil endelig avklaring foreligger.
2. Teknikk og - naturutvalget ser på oppgradering av linjetilgangen til Havnås oppvekstsenter
som en særedeles viktig sak som må løses så raskt som mulig.
3. Teknikk- og naturutvalget ber om at det sørges for en tilfredsstillende bemanning innen
virksomhet for teknikk og næring. Det bes også om at en ser på et mulig samarbeid med
nabokommuner på noen områder for å oppnå synergieffekter.
4. Vedlikeholdstilskuddet til Kirkelig fellesråd prioriteres innenfor rammen til ektraordinært
vedlikehold for 2017.
5. Teknikk- og naturutvalget stiller spørsmål om hvorfor prosjektering av Trøgstadheimen er
flyttet fra 2017 til 2019. Før prosjektering finner sted må det avklares hva som skal gjøres på
institusjonen.
6. Tomtepris på Grav industriområde tas ut av gebyrregulativet da det ikke er flere tomter igjen.
Ny tomtepris fastsettes når nytt næringsområde er opparbeidet.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 15.11.2016:
Teknikk og naturutvalget har gjennomgått de områder i budsjettforslaget som naturlig ligger til
utvalgets ansvarsområde og har følgende kommentarer til rådmannens budsjettforslag:
1. Saken vedrørende ny lokalisering av folkebiblioteket utredes nærmere og fremmes til
polititisk behandling for endelig avgjørelse. Rådmannens forslag til prioritering av
driftstiltak 2017 - 2020 pkt. 12 og 13 kan videreføres inntil endelig avklaring foreligger.
2. Teknikk og - naturutvalget ser på oppgradering av linjetilgangen til Havnås oppvekstsenter
som en særedeles viktig sak som må løses så raskt som mulig.
3. Teknikk- og naturutvalget ber om at det sørges for en tilfredsstillende bemanning innen
virksomhet for teknikk og næring. Det bes også om at en ser på et mulig samarbeid med
nabokommuner på noen områder for å oppnå synergieffekter.
4. Vedlikeholdstilskuddet til Kirkelig fellesråd prioriteres innenfor rammen til ektraordinært
vedlikehold for 2017.
5. Teknikk- og naturutvalget stiller spørsmål om hvorfor prosjektering av Trøgstadheimen er
flyttet fra 2017 til 2019. Før prosjektering finner sted må det avklares hva som skal gjøres
på institusjonen.

6. Tomtepris på Grav industriområde tas ut av gebyrregulativet da det ikke er flere tomter
igjen. Ny tomtepris fastsettes når nytt næringsområde er opparbeidet.
Formannskapets behandling 24.11.2016:
Marianne Nordlie (Krf) og Jarle Lindahn (FrP) deltok med tale- og forslagsrett i behandlingen av
budsjettdokumentet.
Følgende hadde ordet i saken:
Ole André Myhrvold, ordfører (Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Jarle Lindahn (FrP)
Tor Melvold (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Betty S. Hvalsengen, konst. rådmann
Marianne Bjerkeli (Ap)
Petter-Ole Kirkeby fremmet følgende forslag fra Trøgstad Senterparti:
Forslag til endring i kap 9.6 Økonomiplan for perioden 2017-20 driftsbudsjett
Punkt 18. løftes over streken og finansieres ved omfordeling av ekstraordinære vedlikeholdsmidler
finansiert fra eiendomsskatt.
Forslag til endring i kap 9.7 Økonomiplan for perioden 2017-20 investeringsbudsjett
Punkt 19. Trøgstadheimen bo- og servicesenter, prosjektering fremskyndes fra 2019 til 2018.
Punkt 19 ledsages av følgende:
Administrasjonen bes i forkant av prosjektering utrede situasjonen ved Trøgstadheimen bo- og
servicesenter ved å se på ulike fremtidsscenarioer og investeringsbehov med utgangspunkt i revidert
plan for Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester. En slik utredning bør se på: Rehabilitering
av eksisterende bygningsmasse, ev med tilbygg.
Rivning og nybygg.
Eventuelt andre alternativer som anses fornuftig i en slik gjennomgang.
Utredningen skal ta utgangspunkt i at primæromsorgen skal foregå i hjemkommune. Det forutsettes
at man i utredningsfasen bruker mest mulig egenkompetanse.
Administrasjonen bes under arbeidet med sprinkling av deler av Trøgstadheimen bo- og servicesenter
vurdere arbeidet med tanke på fremtidge investeringsbehov og –løsninger.
Forslag til tillegg i kap 2
Kap 2.A.4 – nytt punkt
Kommunestyret vil søke å nedbetale gjeld fortløpende i økonomiplanperioden fremfor å bygge nye
fondsreserver. Målet er en mulig reduksjon i eiendomsskatten før utgangen av
økonomiplanperioden.
Kap 2.B.9 siste punkt - endring
· Fordele 1,35 mill. kr fra eiendomsskatten til vedlikehold av bygg og veier.
Christian Granli fremmet følgende forslag fra Trøgstad Høyre:
1. Nytt punkt: I løpet av 2017 skal det startes opp en ekstern gjennomgang av alle virksomhetene i
kommunen med den hensikt å se på omdisponering av driftmidler og mulig effektivisering. Tiltaket

skal ta høyde for å spare 3 mill i året for å senke eiendomsskatten med 1 ‰.
2 Nytt punkt:
2.1: Pris for 100% plass på SFO øker med 90,- måneden pr. barn
2.2: Det innføres søskenmoderasjon på 20% for barn nummer 2 på SFO
2. 3: Dersom man har barn på SFO og i barnehagen skal det gis 20% søskenmoderasjon for plassen på
SFO
2. 4: Det gis kun søskenmoderasjon for ett barn på SFO – Dette betyr at dersom man har 3 barn eller
flere gis det fortsatt kun søskenmoderasjon på ett av barna
2. 5: Dersom noen har barn med ulike prosentvis plass skal det gis søskenmoderasjon for snittprisen:
Eksempel: Ett barn med 50% plass og ett barn med 100% plass gir søskenmoderasjon på 20% av
prisen tilsvarende 75% plass.
2. 6: Pengene avsatt til leie av biblioteklokaler overføres til gjennomføring av søskenmoderasjon på
SFO.
Jarle Lindahl fremmet følgende forslag fra Trøgstad FrP:
1. Trøgstadheimen er under etter stort press, både i forhold til bemanning og plasser. Trøgstad FrP
ønsker at det skal gjennomføres en gjennomgang av bygningsmasse. Med tanke på oppgradering og
utbygging (prosjektering). Det er viktig så vi slipper å leie plasser og er bered når eldrebølgen
kommer.
2. Eiendomsskatten for 2017 senkes til 3 ‰, den tapte inntekten tas fra kontoen for utbytte fra
Trøgstad Elverk pr. 25.10.16 står det 8 millioner på denne kontoen. (punkt 9.3.5 Avsetning/bruk av
fond).
3. Det er vedtatt å male vevstua, det er vel og bra. Men bordkledningen er i veldig dårlig stand,
bygget trenger også å isoleres. Derfor fremmer jeg et forslag om å bytte kledning, vinduer og isolere
bygget i gammel stil.
Ordfører fremmet følgende omforente forslag etter innspill:
Administrasjonen bes legge fram sak vedr. oppgradert nettilgang for Havnås oppvekstsenter innen
utgangen av april 2017.
Tor Melvold fremmet følgende forslag fra Trøgstad Arbeiderparti:
Streaming av kommunestyrets møter innføres i løpet av første halvår 2017. Det legges til grunn en
forenklet løsning som finansieres fra reservefondet.
Marianne Nordlie fremmet følgende forslag fra Trøgstad Krf:
Vedrørende punkt 9.6 linje nr 18 i økonomiplan side 47:
Jeg foreslår at disse 50.000 flyttes over streken og at dette tas fra vedlikeholdsmidlene fra
eiendomsskatten.
Ordfører fremmet følgende omforente forslag etter innspill:
Det bevilges kr 500.000 fra reservefondet til oppgradering av Vevstua/Telegrafsentralen på
Skjønhaug. Fra før er det satt av kr 450.000 til dette formålet.
Det ble gjennomført en punktvis votering som følger:
1 - Senterpartiets forslag til endring i kap 9.6 Økonomiplan for perioden 2017-20 driftsbudsjett
Punkt 18. løftes over streken og finansieres ved omfordeling av ekstraordinære vedlikeholdsmidler
finansiert fra eiendomsskatt.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).

2 - FrP's forslag pkt. 1:
Trøgstadheimen er under etter stort press, både i forhold til bemanning og plasser. Trøgstad FrP
ønsker at det skal gjennomføres en gjennomgang av bygningsmasse. Med tanke på oppgradering og
utbygging (prosjektering). Det er viktig så vi slipper å leie plasser og er bered når eldrebølgen
kommer.
Forslaget ble avvist (enst.).
3 - Senterpartiets forslag til endring i kap 9.7 Økonomiplan for perioden 2017-20
investeringsbudsjett
Punkt 19. Trøgstadheimen bo- og servicesenter, prosjektering fremskyndes fra 2019 til 2018.
Punkt 19 ledsages av følgende:
Administrasjonen bes i forkant av prosjektering utrede situasjonen ved Trøgstadheimen bo- og
servicesenter ved å se på ulike fremtidsscenarioer og investeringsbehov med utgangspunkt i revidert
plan for Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester. En slik utredning bør se på: Rehabilitering
av eksisterende bygningsmasse, ev med tilbygg.
Rivning og nybygg.
Eventuelt andre alternativer som anses fornuftig i en slik gjennomgang.
Utredningen skal ta utgangspunkt i at primæromsorgen skal foregå i hjemkommune. Det forutsettes
at man i utredningsfasen bruker mest mulig egenkompetanse.
Administrasjonen bes under arbeidet med sprinkling av deler av Trøgstadheimen bo- og servicesenter
vurdere arbeidet med tanke på fremtidge investeringsbehov og –løsninger.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
4 - Ordførers omforente forslag om oppgradering av Vevstua/Telegrafsentralen.
Det bevilges kr 500.000 fra reservefondet til oppgradering av Vevstua/Telegrafsentralen på
Skjønhaug. Fra før er det satt av kr 450.000 til dette formålet.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
5 - Senterpartiets forslag til tillegg i kap 2
Kap 2.A.4 – nytt punkt
Kommunestyret vil søke å nedbetale gjeld fortløpende i økonomiplanperioden fremfor å bygge nye
fondsreserver. Målet er en mulig reduksjon i eiendomsskatten før utgangen av
økonomiplanperioden.
Kap 2.B.9 siste punkt - endring
Fordele 1,35 mill. kr fra eiendomsskatten til vedlikehold av bygg og veier.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
6 - Ordførers omforente forslag om å oppgradere nettilgang for Havnås oppvekstsenter.
Administrasjonen bes legge fram sak vedr. oppgradert nettilgang for Havnås oppvekstsenter innen
utgangen av april 2017.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
7 - Enkel løsning for å overføre kommunestyrets møter live.
Streaming av kommunestyrets møter innføres i løpet av første halvår 2017. Det legges til grunn en
forenklet løsning som finansieres fra reservefondet.
Enstemmig tiltrådt (7 st.)
8 - Høyres forslag pkt. 1.
Nytt punkt: I løpet av 2017 skal det startes opp en ekstern gjennomgang av alle virksomhetene i

kommunen med den hensikt å se på omdisponering av driftmidler og mulig effektivisering. Tiltaket
skal ta høyde for å spare 3 mill i året for å senke eiendomsskatten med 1 ‰.
Forslaget falt mot 1 stemme (H).
9 - Høyres forslag pkt. 2.
2.1: Pris for 100% plass på SFO øker med 90,- måneden pr. barn
2.2: Det innføres søskenmoderasjon på 20% for barn nummer 2 på SFO
2. 3: Dersom man har barn på SFO og i barnehagen skal det gis 20% søskenmoderasjon for plassen på
SFO
2. 4: Det gis kun søskenmoderasjon for ett barn på SFO – Dette betyr at dersom man har 3 barn eller
flere gis det fortsatt kun søskenmoderasjon på ett av barna
2. 5: Dersom noen har barn med ulike prosentvis plass skal det gis søskenmoderasjon for snittprisen:
Eksempel: Ett barn med 50% plass og ett barn med 100% plass gir søskenmoderasjon på 20% av
prisen tilsvarende 75% plass.
2. 6: Pengene avsatt til leie av biblioteklokaler overføres til gjennomføring av søskenmoderasjon på
SFO.
Forslaget falt mot 1 stemme (H).
10 - FrP's forslag pkt. 2.
Eiendomsskatten for 2017 senkes til 3 ‰, den tapte inntekten tas fra kontoen for utbytte fra
Trøgstad Elverk pr. 25.10.16 står det 8 millioner på denne kontoen. (punkt 9.3.5 Avsetning/bruk av
fond).
Forslaget ble avvist (enst.)
Det ble avslutningsvis stemt over hele budsjettinnstillingen, som ble enstemmig vedtatt (7 st.).
Formannskapets innstilling 24.11.2016:
Rådmannens forslag til 'Økonomi- og handlingsplan 2017 - 2020' og 'Årsbudsjett 2017' vedtas slik det
fremkommer i 'Budsjettdokumentet 2017', kap. 2 med følgende tillegg:
1 - Senterpartiets forslag til endring i kap 9.6 Økonomiplan for perioden 2017-20 driftsbudsjett
Punkt 18. løftes over streken og finansieres ved omfordeling av ekstraordinære vedlikeholdsmidler
finansiert fra eiendomsskatt.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
2 - Senterpartiets forslag til endring i kap 9.7 Økonomiplan for perioden 2017-20
investeringsbudsjett
Punkt 19. Trøgstadheimen bo- og servicesenter, prosjektering fremskyndes fra 2019 til 2018.
Punkt 19 ledsages av følgende:
Administrasjonen bes i forkant av prosjektering utrede situasjonen ved Trøgstadheimen bo- og
servicesenter ved å se på ulike fremtidsscenarioer og investeringsbehov med utgangspunkt i revidert
plan for Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester. En slik utredning bør se på: Rehabilitering
av eksisterende bygningsmasse, ev med tilbygg.
Rivning og nybygg.
Eventuelt andre alternativer som anses fornuftig i en slik gjennomgang.
Utredningen skal ta utgangspunkt i at primæromsorgen skal foregå i hjemkommune. Det forutsettes
at man i utredningsfasen bruker mest mulig egenkompetanse.
Administrasjonen bes under arbeidet med sprinkling av deler av Trøgstadheimen bo- og servicesenter
vurdere arbeidet med tanke på fremtidge investeringsbehov og –løsninger.

Enstemmig tiltrådt (7 st.).
3 - Ordførers omforente forslag om oppgradering av Vevstua/Telegrafsentralen.
Det bevilges kr 500.000 fra reservefondet til oppgradering av Vevstua/Telegrafsentralen på
Skjønhaug. Fra før er det satt av kr 450.000 til dette formålet.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
4 - Senterpartiets forslag til tillegg i kap 2
Kap 2.A.4 – nytt punkt
Kommunestyret vil søke å nedbetale gjeld fortløpende i økonomiplanperioden fremfor å bygge nye
fondsreserver. Målet er en mulig reduksjon i eiendomsskatten før utgangen av
økonomiplanperioden.
Kap 2.B.9 siste punkt - endring
Fordele 1,35 mill. kr fra eiendomsskatten til vedlikehold av bygg og veier.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
5 - Ordførers omforente forslag om å oppgradere nettilgang for Havnås oppvekstsenter.
Administrasjonen bes legge fram sak vedr. oppgradert nettilgang for Havnås oppvekstsenter innen
utgangen av april 2017.
Enstemmig tiltrådt (7 st.).
6 - Enkel løsning for å overføre kommunestyrets møter live.
Streaming av kommunestyrets møter innføres i løpet av første halvår 2017. Det legges til grunn en
forenklet løsning som finansieres fra reservefondet.
Enstemmig tiltrådt (7 st.)
Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Jarle Lindahn (Frp)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (varaordfører)
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Trond Andreas Enger (Ap)
Roar Skansen (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
I budsjettdebatten fremkom følgende forslag som ble behandlet i kommunestyret:
Christian Granli (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
For å følge samfunnsutviklingen og dekke innbyggernes fremtidige behov foreslår Trøgstad Høyre at
kommunen gjennomfører en totalgjennomgang av kommunens virksomheter. Gjennomgangen skal
gjennomføres av en ekstern konsulent med mål om at kommunen kan spare 3 millioner kroner pr. år
i driftskostander for å styrke ønsket om en reduksjon av eiendomsskatt over tid. En slik gjennomgang
skal ta ekstra hensyn til følgende:
1. Organisering av Skjønhaug barneskole og ungdomsskolen. Hva kan vi oppnå med en 1-10
skole økonomisk.
2. Havnås skole: Er det mulig og gjennomførbart med et samarbeid med Eidsberg om elevene

fra Hærland skole. Hva kan dette gi av sparte kostnader.
3. Hvordan skal vi organisere eldreomsorgen mest effektivt økonomisk.
4. Øvrig drift av kommunen.
Tor Melvold (Ap) foreslo at forslaget oversendes Formannskapet for videre oppfølging og behandling
der. Christian Granli sluttet seg til dette og trakk forslaget. Kommunestyret oversendte forslaget til
formannskapet. Enstemmig vedtatt (21 st)
Jarle Lindahn (Frp) fremmet forslag om å opprettholde Frp sitt forslag pkt.2 under Formannskapets
behandling:
Eiendomsskatten for 2017 senkes til 3%, den tapte inntekten tas fra kontoen for utbytte fra Trøgstad
Elverk pr. 25.10.16 står det 8 millioner på denne kontoen (punkt 9.3.5 Avsetning/ bruk av fond).
Forslaget falt med 19 stemmer mot 2 stemmer (Frp)
Ordfører fremmet forslag om et tilleggspunkt i innstillingen:
Kommunens administrasjon er i en presset arbeidssituasjon rent ressursmessig. Ved behov gis
rådmannen fullmakt til å ansette prosjektmedarbeider finansiert gjennom prosjektene for å sikre en
kvalitetsmessig god gjennomføring. Forslaget ble enstemmig vedtatt (21 st)
Deretter ble Formannskapets innstilling tatt opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig vedtatt
(21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
1. Forslag fra Christian Granli (H) oversendes Formannskapet for oppfølging og behandling.
2. Kommunens administrasjon er i en presset arbeidssituasjon rent ressursmessig. Ved behov
gis rådmannen fullmakt til å ansette prosjektmedarbeider finansiert gjennom prosjektene for
å sikre en kvalitetsmessig god gjennomføring.
3. Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2017 – 2020’ og ‘Årsbudsjett 2017’
vedtas slik det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2017’, kapittel 2.

92/16 : FASTSETTING AV VEGNAVN I KIRKEBYÅSEN VEST
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Matrikkelloven § 21 og Stedsnavnsloven § 4 fastsettes følgende nye veinavn i
boligområdet Kirkebyåsen vest i Trøgstad kommune:
·

Blåveisstien.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 06.12.2016:
Knut Skjønberg (H)
Trond A. Enger (Ap)
Venke Gangnes (Ap)
Teknikk- og naturutvalget foreslo nytt punkt to som tillegg til rådmannens innstilling:
·

Teknikk- og naturutvalget ber om at navnevalg kommer opp tidligere i kommende

reguleringsprosesser.
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling med teknikk- og naturutvalgets tilleggsforslag
enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 06.12.2016:
1. Med hjemmel i Matrikkelloven § 21 og Stedsnavnsloven § 4 fastsettes følgende nye veinavn i
boligområdet Kirkebyåsen vest i Trøgstad kommune:
· Blåveisstien
2. Teknikk- og naturutvalget ber om at navnevalg kommer opp tidligere i kommende
reguleringsprosesser.

Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Petter-Ole Kirkeby ble erklært inhabil i saken og Marit Ness Kjeve trådte inn i hans sted.
Følgende hadde ordet:
Trond Andreas Enger (Ap)
Teknikk og naturutvalgets innstilling ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble entemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
1. Med hjemmel i Matrikkelloven § 21 og Stedsnavnsloven § 4 fastsettes følgende nye veinavn i
boligområdet Kirkebyåsen vest i Trøgstad kommune:
· Blåveisstien
2. Teknikk- og naturutvalget ber om at navnevalg kommer opp tidligere i kommende
reguleringsprosesser
93/16 : ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune bosetter 4 flyktninger i 2017. Disse kommer i tillegg til dem som er vedtatt
bosatt i 2016 (12 flyktninger), men hvor bosettingstidspunktet har blitt forskjøvet til 2017 for noen av
flyktningene. Enslige mindreårige inngår ikke i dette tallet.

Livsløpsutvalgets behandling 06.12.2016:
Følgende hadde ordet:
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Jan R. Evensen (H)
Livsløpsutvalget fant det vanskelig å forstå hva vedtaket handler om med hensyn til antall nye
flyktninger som kommer i 2017 opp i mot det som fremkommer i saksopplysningene. Saken sendes
videre til Formannskapet uten vedtak fra LLU. Det bes om en orientering om fakta i saken.

Livsløpsutvalgets innstilling 06.12.2016:
Saken sendes direkte til Formannskapet uten vedtak fra Livsløpsutvalget.

Formannskapets behandling 08.12.2016:
Saken ble oversendt formannskapet uten innstilling fra Livsløpsutvalget.
Følgende hadde ordet:
Betty Hvalsengen (konst.rådmann)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Rådmannen fremla nytt forslag til vedtak:
Trøgstad kommune fattet i 2014 vedtak om å bosette tre flyktninger i 2017. Kommunens
bofellesskapsløsning er tilrettelagt for 4 flyktninger, for å benytte denne muligheten fullt ut bosetter
Trøgstad kommune ytterligere én flyktning i 2017.
Rådmannens forslag til ny innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 08.12.2016:
Trøgstad kommune fattet i 2014 vedtak om å bosette tre flyktninger i 2017. Kommunens
bofellesskapsløsning er tilrettelagt for 4 flyktninger, for å benytte denne muligheten fullt ut bosetter
Trøgstad kommune ytterligere én flyktning i 2017.

Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Wenche Hvidsten (virksomhetsleder NAV)
Virksomhetsleder orienterte kort om saken.
Kommunetstyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
Trøgstad kommune fattet i 2014 vedtak om å bosette tre flyktninger i 2017. Kommunens
bofellesskapsløsning er tilrettelagt for 4 flyktninger, for å benytte denne muligheten fullt ut bosetter
Trøgstad kommune ytterligere en flyktning i 2017.

94/16 : REVIDERING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad vedtas. Vedtektene gjøres
gjeldende fra 01.01.2017.

Livsløpsutvalgets behandling 06.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 06.12.2016:
Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad vedtas. Vedtektene gjøres
gjeldende fra 01.01.2017.

Formannskapets behandling 08.12.2016:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 08.12.2016:
Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad vedtas. Vedtektene gjøres
gjeldende fra 01.01.2017.

Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
Formannskapets innstilling ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad vedtas. Vedtektene gjøres
gjeldende fra 01.01.2017.

95/16 : VEDLIKEHOLDSPLAN - KOMMUNALE BYGG - 2017
Rådmannens innstilling:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens kontinuelige
vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 06.12.2016:
Ordet i saken:
Heidi Haakaas (Saksbehandler)
Saxe Frøshaug (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Dag Arne Lier (Virksomhetsleder)

Knut Skjønberg (H)
Rådmannnens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 06.12.2016:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens kontinuelige
vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

Formannskapets behandling 08.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 08.12.2016:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens kontinuelige
vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Christian Granli (H)
Trond Andreas Enger (Ap)
Formannskapets innstilling ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens kontinuelige
vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

96/16 : OPPLØSNING AV INDRE ØSTFOLD DATA IKS
Rådmannens innstilling:
1. Som deleier i Indre Østfold Data IKS vedtar Trøgstad kommune at selskapet oppløses i tråd med
bestemmelsene i iksl §§ 32 – 37 og selskapsavtalen punkt 5.4.
2. Dersom alle eierkommunene fatter likelydende vedtak om oppløsning, sendes søknad om
godkjenning av oppløsningen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jfr. iksl § 32, 4. ledd.
Askim kommune har ansvaret for å utarbeide søknaden, implementere vedtakene i de seks
eierkommunene i søknaden og sende søknaden til departementet, i samråd med de øvrige
eierkommunene.
3. Dersom departementet samtykker i oppløsningen, oppnevner representantskapet straks et

avviklingsstyre.
4. I påvente av oppnevning av avviklingsstyret, skal sittende styre og daglig leder følge opp prosessen
med de ansatte, inkludert å iverksette og gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte. De ansattes
interesser skal sikres gjennom en forsvarlig og god prosess.
5. Inntil avviklingsstyret er på plass, skal styret og daglig leder iverksette tiltak for å sikre
nøkkelpersonell i selskapet i avviklingsperioden og sikre driften av IØD inntil avtale med nye
leverandører er på plass og implementeringen er ferdigstilt, slik at prosessen i minst mulig grad går
ut over utføring av arbeidsoppgaver og tjenestene.
6. Avviklingsstyret skal straks utarbeide en plan for avvikling, der det tas hensyn til de ulike
kommunenes behov i prosessen. Det skal tas høyde for at kommunene er på ulike stadier i prosessen
med å anskaffe nye IKT-leverandører.
Formannskapets behandling 08.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Tor Melvold (Ap) stilte spørmål om ordet leverandør i innstillingen gav et riktig bilde. Ordfører
foreslo et vedtak hvor "leverandører" erstattes med "løsninger". Intensjonen med vedtaket er den
samme, og bryter ikke med kravet om like vedtak i eierkommunene.
Rådmannens innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 08.12.2016:
1. Som deleier i Indre Østfold Data IKS vedtar Trøgstad kommune at selskapet oppløses i tråd med
bestemmelsene i iksl §§ 32 – 37 og selskapsavtalen punkt 5.4.
2. Dersom alle eierkommunene fatter likelydende vedtak om oppløsning, sendes søknad om
godkjenning av oppløsningen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jfr. iksl § 32, 4. ledd.
Askim kommune har ansvaret for å utarbeide søknaden, implementere vedtakene i de seks
eierkommunene i søknaden og sende søknaden til departementet, i samråd med de øvrige
eierkommunene.
3. Dersom departementet samtykker i oppløsningen, oppnevner representantskapet straks et
avviklingsstyre.
4. I påvente av oppnevning av avviklingsstyret, skal sittende styre og daglig leder følge opp prosessen
med de ansatte, inkludert å iverksette og gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte. De ansattes
interesser skal sikres gjennom en forsvarlig og god prosess.
5. Inntil avviklingsstyret er på plass, skal styret og daglig leder iverksette tiltak for å sikre
nøkkelpersonell i selskapet i avviklingsperioden og sikre driften av IØD inntil kommunene har nye
IKT-løsninger på plass og implementeringen er ferdigstilt, slik at prosessen i minst mulig grad går ut
over utføring av arbeidsoppgaver og tjenestene.
6. Avviklingsstyret skal straks utarbeide en plan for avvikling, der det tas hensyn til de ulike
kommunenes behov i prosessen. Det skal tas høyde for at kommunene er på ulike stadier i prosessen

med å anskaffe nye IKT-løsninger.
Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Christian Granli (H)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Formannskapets innstilling ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
1. Som deleier i Indre Østfold Data IKS vedtar Trøgstad kommune at selskapet oppløses i tråd med
bestemmelsene i iksl §§ 32 – 37 og selskapsavtalen punkt 5.4.
2. Dersom alle eierkommunene fatter likelydende vedtak om oppløsning, sendes søknad om
godkjenning av oppløsningen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jfr. iksl § 32, 4. ledd.
Askim kommune har ansvaret for å utarbeide søknaden, implementere vedtakene i de seks
eierkommunene i søknaden og sende søknaden til departementet, i samråd med de øvrige
eierkommunene.
3. Dersom departementet samtykker i oppløsningen, oppnevner representantskapet straks et
avviklingsstyre.
4. I påvente av oppnevning av avviklingsstyret, skal sittende styre og daglig leder følge opp prosessen
med de ansatte, inkludert å iverksette og gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte. De ansattes
interesser skal sikres gjennom en forsvarlig og god prosess.
5. Inntil avviklingsstyret er på plass, skal styret og daglig leder iverksette tiltak for å sikre
nøkkelpersonell i selskapet i avviklingsperioden og sikre driften av IØD inntil avtale med nye
leverandører er på plass og implementeringen er ferdigstilt, slik at prosessen i minst mulig grad går
ut over utføring av arbeidsoppgaver og tjenestene.
6. Avviklingsstyret skal straks utarbeide en plan for avvikling, der det tas hensyn til de ulike
kommunenes behov i prosessen. Det skal tas høyde for at kommunene er på ulike stadier i prosessen
med å anskaffe nye IKT-leverandører.
97/16 : UTTREDEN AV INDRE ØSTFOLD DATA IKS
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune trer ut av Indre Østfold Data IKS, jf. iksl § 30 og selskapsavtalen punkt 5.3.
Varsel om uttreden sendes selskapet første arbeidsdag etter endelig vedtak i kommunestyret.
Tidspunktet for varsel om uttreden begynner å løpe fra det tidspunkt det er klart at ikke alle
kommunene fatter enstemmige vedtak om oppløsning, eller fra det tidspunktet det er klart at
departementet ikke godkjenner oppløsning av selskapet.
2. Vedtaket trer kun i kraft dersom ikke alle eierkommunene i Indre Østfold Data IKS fatter
likelydende vedtak om oppløsning av IKS’et jf. iksl § 32, og/eller dersom ikke departementet
godkjenner oppløsning av selskapet. Dersom alle eierkommunene i Indre Østfold Data IKS fatter
likelydende vedtak og departementet godkjenner søknad om oppløsning, vil Trøgstad kommune

delta i oppløsningsprosessen på lik linje med de andre eierkommunene.
3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige disposisjoner for å følge opp vedtaket om
uttreden fra IØD.
Formannskapets behandling 08.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 08.12.2016:
1. Trøgstad kommune trer ut av Indre Østfold Data IKS, jf. iksl § 30 og selskapsavtalen punkt 5.3.
Varsel om uttreden sendes selskapet første arbeidsdag etter endelig vedtak i kommunestyret.
Tidspunktet for varsel om uttreden begynner å løpe fra det tidspunkt det er klart at ikke alle
kommunene fatter enstemmige vedtak om oppløsning, eller fra det tidspunktet det er klart at
departementet ikke godkjenner oppløsning av selskapet.
2. Vedtaket trer kun i kraft dersom ikke alle eierkommunene i Indre Østfold Data IKS fatter
likelydende vedtak om oppløsning av IKS’et jf. iksl § 32, og/eller dersom ikke departementet
godkjenner oppløsning av selskapet. Dersom alle eierkommunene i Indre Østfold Data IKS fatter
likelydende vedtak og departementet godkjenner søknad om oppløsning, vil Trøgstad kommune
delta i oppløsningsprosessen på lik linje med de andre eierkommunene.
3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige disposisjoner for å følge opp vedtaket om
uttreden fra IØD.
Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Formannskapets inntilling ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
1. Trøgstad kommune trer ut av Indre Østfold Data IKS, jf. iksl § 30 og selskapsavtalen punkt 5.3.
Varsel om uttreden sendes selskapet første arbeidsdag etter endelig vedtak i kommunestyret.
Tidspunktet for varsel om uttreden begynner å løpe fra det tidspunkt det er klart at ikke alle
kommunene fatter enstemmige vedtak om oppløsning, eller fra det tidspunktet det er klart at
departementet ikke godkjenner oppløsning av selskapet.
2. Vedtaket trer kun i kraft dersom ikke alle eierkommunene i Indre Østfold Data IKS fatter
likelydende vedtak om oppløsning av IKS’et jf. iksl § 32, og/eller dersom ikke departementet
godkjenner oppløsning av selskapet. Dersom alle eierkommunene i Indre Østfold Data IKS fatter
likelydende vedtak og departementet godkjenner søknad om oppløsning, vil Trøgstad kommune
delta i oppløsningsprosessen på lik linje med de andre eierkommunene.
3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige disposisjoner for å følge opp vedtaket om
uttreden fra IØD.

98/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Det ble orientert om formannskapssak 55/16 Oppløsning av Indre Østfold Utvikling IKS - behandling i
eierkommunene.
Grunngitt spørsmål fra Marianne Nordlie (Krf):
Jeg har et spørsmål vedrørende tomta på skolejordet. Kommunestyret fikk et brev fra Filadelfia som
sier noe om en bekk som går i bakken over deres tomt og gjennom skolejordet-tomta. Jeg viser også
til raset i Trøgstad i 1967 og raset i Sørum i år. Jeg er bekymret for mengden kvikkleire på tomta. Hva
er gjort for å sikre at eiendommen er trygg å grave opp og at ulykker ikke kan skje?
Ordfører svarer:
Representanten Nordlie uttrykker bekymring for mengden kvikkleire på området der kommunen skal
bygge nye boliger for omsorg, dagsenter og base for ansatte i omsorgstjenesten. Hun spør også hva
som er gjort for å sikre at eiendommen er trygg å grave opp og at ulykker ikke kan skje.
Svaret er at det i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, er gjort omfattendene
grunnundersøkelser på tomten og i området rundt, som viser at det ikke er kvikkleire på tomten.
Tiltaket skal plasseres på tykke marineavsetninger, og må prosjekteres i samsvar med dette, jf.
reguleringsbestemmelsene § 2.4:
"Geoteknisk rapport utarbeidet for planområdet skal legges til grunn for prosjektering og utførelse av
tiltak i planområdet".
Videre saksbehandling, prosjektering og bygging vil skje innenfor rammene av plan- og bygningsloven
med tilhørende forskrifter.

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
Referatsakene tas til orientering.
99/16 : HØRINGSSVAR - POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I ØST
POLITIDISTRIKT
Rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til høringssvar vedtas og oversendes Øst politidistrikt.

Formannskapets behandling 08.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ole André Myhrvold (Sp)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Formannskapet er bekymret for at tjenestetilbudet i Indre Østfold kan bli dårligere med ny
lokalstruktur i Øst politidistrikt og ønsker å forsterke dette i høringssvaret.

Formannskapet gir ordfører fullmakt til å endre høringssvaret i henhold til innspill som fremkom i
møtet.
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt med de foreslåtte endringer i høringssvaret (7 st).

Formannskapets innstilling 08.12.2016:
Trøgstad kommune synes det er svært positivt at det foreslås å dedikere 1 ansatt pr. 10.000
innbyggere til forebyggende politiarbeid, og forutsetter at dette følges opp. Det er viktig at det
forebyggende arbeidet skal være synlig og tilstede på skole, og at de som jobber med forebyggende
arbeid responderer raskt på hendelser som oppstår, i nært samarbeid med kommunens SLTkoordinatorer.
I forslaget fra politimesteren vil Askim politistasjonsdistrikt favne 51.000 innbyggere. Det vil si 5,1
stillinger i forebyggende enhet. Dette kan sies å være en robust enhet og sikre tett samarbeid og god
informasjonsflyt med kommunene, vel og merke hvis de som arbeider med forebygging ikke får for
mange nye oppgaver i den nye organiseringen.
Trøgstad kommune påpeker at ordensstyrken ved Indre Østfold politistasjon må styrkes om
intensjonen i nærpolitireformen skal ivaretas. Det må være et krav at minimum to patruljebiler
patrulerer i Indre Østfold kontinuerlig med den utvidelse av området innlemmelsen av Marker
kommune og grenseproblematikk innebærer. Slik som bemanningssituasjonen er i dag, er det ikke
kapasitet til å patruljere døgnet rundt. To patruljebiler i Indre Østfold er derfor et minstekrav etter at
reformen er gjennomført. Politiet må være tydelig tilstedeværende i alle kommuner.
Trøgstad kommune finner det ikke akseptabelt om tjenesten for å bestille pass ved Indre Østfold
politistasjon nedlegges og flyttes. Årlig er det rundt 8.000 som får utstedt pass ved politistasjonen.
Dersom passtjenestene blir flyttet til Nedre Glomma-regionen eller Vannsjø politistasjon, er det
vanskelig for befolkningen i Indre Østfold å nå denne tjenesten. Det offentlige transporttilbudet fra
Indre Østfold til Nedre Glomma-regionen er dårlig utbygd, og det er tungvint for innbyggerne i Indre
Østfold å komme seg dit uten egen bil.
Målet med reformen er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og
kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes
trygghet.
Siden 1. juni 2010 har seks av Indre Østfold-kommunene samlet polititjenestene i Askim, og Askim,
Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad har en politistasjon som dekker en befolkning på
ca. 50.000. I tillegg foreslås det nå at Marker skal legges inn under dette politidistriktet. Det
forutsettes at politidistriktet og lokal politienhet tilgodeses med tilstrekkelig ressurser for å ivareta
oppgavene knyttet til grensekontroll.
For øvrig forutsetter Trøgstad kommune at øvrig tjenestetilbud ved Indre Østfold politistasjon
opprettholdes minst på dagens nivå, og at politidistriktet inngår særskilt samarbeidsavtale med hver
enkelt kommune.

Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Formannskapets innstilling ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
Trøgstad kommune synes det er svært positivt at det foreslås å dedikere 1 ansatt pr. 10.000
innbyggere til forebyggende politiarbeid, og forutsetter at dette følges opp. Det er viktig at det
forebyggende arbeidet skal være synlig og tilstede på skole, og at de som jobber med forebyggende
arbeid responderer raskt på hendelser som oppstår, i nært samarbeid med kommunens SLTkoordinatorer.
I forslaget fra politimesteren vil Askim politistasjonsdistrikt favne 51.000 innbyggere. Det vil si 5,1
stillinger i forebyggende enhet. Dette kan sies å være en robust enhet og sikre tett samarbeid og god
informasjonsflyt med kommunene, vel og merke hvis de som arbeider med forebygging ikke får for
mange nye oppgaver i den nye organiseringen.
Trøgstad kommune påpeker at ordensstyrken ved Indre Østfold politistasjon må styrkes om
intensjonen i nærpolitireformen skal ivaretas. Det må være et krav at minimum to patruljebiler
patrulerer i Indre Østfold kontinuerlig med den utvidelse av området innlemmelsen av Marker
kommune og grenseproblematikk innebærer. Slik som bemanningssituasjonen er i dag, er det ikke
kapasitet til å patruljere døgnet rundt. To patruljebiler i Indre Østfold er derfor et minstekrav etter at
reformen er gjennomført. Politiet må være tydelig tilstedeværende i alle kommuner.
Trøgstad kommune finner det ikke akseptabelt om tjenesten for å bestille pass ved Indre Østfold
politistasjon nedlegges og flyttes. Årlig er det rundt 8.000 som får utstedt pass ved politistasjonen.
Dersom passtjenestene blir flyttet til Nedre Glomma-regionen eller Vannsjø politistasjon, er det
vanskelig for befolkningen i Indre Østfold å nå denne tjenesten. Det offentlige transporttilbudet fra
Indre Østfold til Nedre Glomma-regionen er dårlig utbygd, og det er tungvint for innbyggerne i Indre
Østfold å komme seg dit uten egen bil.
Målet med reformen er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og
kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes
trygghet.
Siden 1. juni 2010 har seks av Indre Østfold-kommunene samlet polititjenestene i Askim, og Askim,
Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad har en politistasjon som dekker en befolkning på
ca. 50.000. I tillegg foreslås det nå at Marker skal legges inn under dette politidistriktet. Det
forutsettes at politidistriktet og lokal politienhet tilgodeses med tilstrekkelig ressurser for å ivareta
oppgavene knyttet til grensekontroll.
For øvrig forutsetter Trøgstad kommune at øvrig tjenestetilbud ved Indre Østfold politistasjon
opprettholdes minst på dagens nivå, og at politidistriktet inngår særskilt samarbeidsavtale med hver
enkelt kommune.

100/16 : ANSETTELSE AV NY RÅDMANN - TRØGSTAD KOMMUNE 2016
Ansettelsesrådets innstilling:
1. Som rådmann i Trøgstad kommune ansettes Betty Hvalsengen med virkning fra 1. januar
2017.
2. Betty Hvalsengen ansettes i fast stilling med lederavtale som forankres i formannskapet.
3. Lønns- og arbeidsbetingelser delegeres for øvrig til politisk forhandlingsutvalg.

Formannskapets behandling 08.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ole André Myhrvold (Sp)
Christian Granli (H)
Ansettelsesutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 08.12.2016:
1. Som rådmann i Trøgstad kommune ansettes Betty Hvalsengen med virkning fra 1. januar
2017.
2. Betty Hvalsengen ansettes i fast stilling med lederavtale som forankres i formannskapet.
3. Lønns- og arbeidsbetingelser delegeres for øvrig til politisk forhandlingsutvalg.

Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Ordfører spurte om det var ønskelig med skriftlig valg. Ingen av representantene fremmet ønsket om
dette.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
1. Som rådmann i Trøgstad kommune ansettes Betty Hvalsengen med virkning fra 1. januar
2017.
2. Betty Hvalsengen ansettes i fast stilling med lederavtale som forankres i formannskapet.
3. Lønns- og arbeidsbetingelser delegeres for øvrig til politisk forhandlingsutvalg.

101/16 : TILBAKEMELDING TIL FYLKESMANNEN VEDR KOMMUNESTRUKTUR
Ordførers innstilling:
Trøgstad kommunestyre stadfester sitt vedtak av 22. juni 2016.

Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)

Martha Hersleth Holsen (Sp)
Marianne Nordlie (Krf)
Trond Andreas Enger (Ap)
Morten Hernæs (Frp)
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Vegard Finnes (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Christian Granli (H) fremmet på vegne av Trøgstad Høyre forslag til ny innstilling:
1. Trøgstad kommunestyre ser behovet for strukturelle endringer i dagens kommuneinndeling
og ønsker primært å inngå som en del av en stor samlet Indre-Østfold kommune i tråd med
fylkesmannens helhetlige tilrådning av 29.09.2016.
2. Etablering av en stor Indre Østfold-kommune vil gi det beste grunnlaget for å skape en sterk
og bærekraftig kommune som bedre kan løse kommunens framtidige oppgaver med god
kvalitet for innbyggerne, organisasjoner og næringsliv. En stor Indre Østfold-kommune vil
utgjøre et funksjonelt samfunnsutviklingsområde med et felles bolig-, nærings-, utdanningsog arbeidsmarked - samtidig som byenes og tettstedenes styrker og særpreg kan styrkes og
utvikles.
3. Om det ikke etableres en stor samlet Indre Østfold-kommune fra 01.01.2020, ønsker Trøgstad
kommune at det etableres en ny kommune bestående av dagens kommuner Trøgstad,
Eidsberg, Askim, Spydeberg og Hobøl med samme virkningstidspunkt. Kommunedannelsen
skal baseres på en stor grad av gjensidig raushet og vilje til å etablere en ny kommune for
framtidige generasjoner. Grunnlagsdokumentet for 6K signert av forhandlingsutvalgene
19.04.2016 danner basis for videre arbeid.
Forslaget ble stemt over og ble avvist mot 5 stemmer, 4 (H) og 1 (Krf).
Marianne Nordlie (Krf) fremmet følgende forslag til innstilling:
Dersom Eidsberg blir med i Askim/ Hobøl/ Spydeberg, må Trøgstad vurdere om det er grunnlag for å
søke om sammenslåing.
Forslaget ble stemt over og ble avvist mot 5 stemmer, 4 (H) og 1 (Krf)
Jarle Lindahn (Frp) fremmet sitt forslag spilt inn som Interpellasjon under sak 102/16 og ba om at
forslaget ble prøvevotert. Det ble gjort en uforpliktende prøvevotering over forslaget som fikk 11
stemmer, 9 (Sp) og 2 (Frp).
Ordførers innstilling ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
Trøgstad kommunestyre stadfester sitt vedtak av 22. juni 2016.

102/16 : INTERPELLASJON FRA JARLE LIHNDAHN ( FRP )
Ordførers innstilling:
Saken avvises.

Kommunestyrets behandling 13.12.2016:
Saken ble debattert under sak 101/16

Kommunestyrets vedtak 13.12.2016:
Saken avvises.

