Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Kommunestyret
Møtedato: 07.02.2017
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 18:00 - 18:35

Til stede

Medlemmer:
Ann Kristin Sæther, Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, Jarle Lindahn, Jens
Helge Jorud, John Øyvind Langstad, Knut Are Skjønberg, Marianne Bjerkeli,
Marianne Nordlie, Martha Hersleth Holsen, Morten Hernæs, Ole André
Myhrvold, Ole Marius Grønlien, Petter-Ole Kirkeby, Svend Saxe Frøshaug, Tor
Melvold, Trond Andreas Enger, Vegard Finnes, Wenche Iren Aaser Torp
Varamedlemmer:
Roar Skansen, Ståle Frøshaug

Forfall

Christian Granli, Kari Nilsen

Administrasjonen

Betty Hvalsengen, Else Berit Baccouche

Til dagsorden:
Ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble godkjent.
Referatsaker:
Leder i byggekomitéen, Jens Helge Jorud orienterte om kommunens byggeprosjekter.
Ordfører svarte på grunngitt spørsmål fra Knut Are Skjønberg (H).
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01/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 07.02.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 07.02.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

02/17 : KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2017
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2017 tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 07.02.2017:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 07.02.2017:
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2017 tas til orientering.

03/17 : PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017 - 2020
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020, hvor følgende
selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:





Indre Østfold brann og redning IKS
Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter IKS
Mortenstua skole IKS
Innovi AS

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i
planperioden.
Kommunestyrets behandling 07.02.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 07.02.2017:
1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020, hvor følgende
selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:


Indre Østfold brann og redning IKS





Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter IKS
Mortenstua skole IKS
Innovi AS

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i
planperioden.

04/17 : DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV SKOLEVEIEN GBNR. 62/2 - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Forslag til reguleringsplan for del av Skoleveien gbnr. 62/2 med tilhørende plankart og
reguleringsbestemmelser, revidert 16.01.17, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Planen erstatter gjeldende reguleringsplan for Skolejordet, stadfestet 21.07.1967 for den delen av
planområdet som omfattes av den nye reguleringsplanen, jf. plan- bygningsloven § 12-14.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 31.01.2017:
Ordet i saken:
Hans Gunnar Raknerud (Saksbehandler)
Trond A. Enger (Ap)
Saxe Frøshaug (Sp)
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 31.01.2017:
Forslag til reguleringsplan for del av Skoleveien gbnr. 62/2 med tilhørende plankart og
reguleringsbestemmelser, revidert 16.01.17, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Planen erstatter gjeldende reguleringsplan for Skolejordet, stadfestet 21.07.1967 for den delen av
planområdet som omfattes av den nye reguleringsplanen, jf. plan- bygningsloven § 12-14.

Kommunestyrets behandling 07.02.2017:
Ordfører fremla en revidert rådmannens innstilling med endret revisjonsdato fra 16.01.17 til
07.02.17:
Forslag til reguleringsplan for del av Skoleveien gbnr. 62/2 med tilhørende plankart og
reguleringsbestemmelser, revidert 07.02.17, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Planen erstatter gjeldende reguleringsplan for Skolejordet, stadfestet 21.07.1967 for den delen av
planområdet som omfattes av den nye reguleringsplanen, jf. plan- bygningsloven § 12-14.
Følgende hadde ordet:
Svend Saxe Frøshaug (Sp)
Rådmannens reviderte innstilling ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 07.02.2017:

Forslag til reguleringsplan for del av Skoleveien gbnr. 62/2 med tilhørende plankart og
reguleringsbestemmelser, revidert 07.02.17, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Planen erstatter gjeldende reguleringsplan for Skolejordet, stadfestet 21.07.1967 for den delen av
planområdet som omfattes av den nye reguleringsplanen, jf. plan- bygningsloven § 12-14.

05/17 : POLITIVEDTEKTER FOR TRØGSTAD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune vedtas.

Kommunestyrets behandling 07.02.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 07.02.2017:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune vedtas.

06/17 : MELLOMOPPGJØRET 2017 - DEBATTHEFTE - KS SPØR
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar orienteringen om innspill til vårens hovedtariffoppgjør til etterretning.

Kommunestyrets behandling 07.02.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 07.02.2017:
Kommunestyret tar orienteringen om innspill til vårens hovedtariffoppgjør til etterretning.

07/17 : SØKNAD FRA MINA SKJENNEM OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
Rådmannens innstilling:
· Mina Skjennem innvilges fritak fra alle sine politiske verv i Trøgstad kommune fra
17.11.2016 og ut kommunestyreperioden 2015-2019, da hun ikke lenger er valgbar.
· Valg av Kontrollutvalg legges frem uten innstilling.
· Det velges ikke nytt varamedlem fra Arbeiderpartiet til kommunestyret. Varamedlem nr.7
og nr. 8 for Arbeiderpartiet rykker opp som varamedlem nr.6 og nr. 7.

Valgkomitès behandling 02.02.2017:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Ann-Kristin Sæther (H)
Petter-Ole Kirkeby (SP)
Marianne Nordlie (Krf)

Martha Hersleth Holsen (Sp)
Jarle Lindahn (Frp)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Tor Melvold (Ap) la frem følgende forslag på nytt medlem i Kontrollutvalget: Nina Britt Gundersen
Holm f. 1971
Tor Melvold forslag ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Valgkomitès innstilling 02.02.2017:
Nina Britt Gundersen Holm f. 1971 velges som nytt medlem i Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget vil bestå av følgende personer ut valgperioden 2015-2019:
1. Borger Larsen (H) - leder
2. Ole Marius Grønlien (Sp) - nestleder
3. Anne Grethe Ness (Sp) - medlem
4. Nina Britt Gundersen Holm (Ap) - medlem
5. Stian Myhre Eriksen (Ap) - medlem
Kommunestyrets behandling 07.02.2017:
Følgende hadde ordet:
Knut Are Skjønberg (H)
Valgkomitèens innstilling ble tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 07.02.2017:
· Mina Skjennem innvilges fritak fra alle sine politiske verv i Trøgstad kommune fra
17.11.2016 og ut kommunestyreperioden 2015-2019, da hun ikke lenger er valgbar.
·

Nina Britt Gundersen Holm f. 1971 velges som nytt medlem i Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget vil da bestå av følgende personer ut valgperioden 2015-2019:
1. Borger Larsen (H) - leder
2. Ole Marius Grønlien (SP) - nestleder
3. Anne Grethe Ness (Sp) - medlem
4. Nina Britt Gundersen Holm (Ap) - medlem
5. Stian Myhre Eriksen (Ap) - medlem

·

Det velges ikke nytt varamedlem fra Arbeiderpartiet til kommunestyret. Varamedlem nr.7
og nr. 8 for Arbeiderpartiet rykker opp som varamedlem nr.6 og nr. 7.

08/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 07.02.2017:
Følgende saker ble orientert om:
Byggekomitèens leder Jens Helge Jorud (Sp) orienterte om status på byggeprosjektene. Alle
prosjekter er innenfor planlagte budsjetter.
Ordfører svarte på grunngitt spørsmål stilt av representant Knut Are Skjønberg (H):
Tidligere har kommunestyret vedtatt at kommunen skal ha en egen side på Facebook. Denne skal
benyttes til informasjon og dialog med innbyggerne, samtidig som det er en god og kostnadseffektiv
måte å profilere kommunen både overfor eksisterende og eventuelle nye innbyggere. Kommunens
side har fått over 1200 følgere på forholdsvis kort tid, noe jeg opplever som bra med tanke på den
lille kommunen vi bor i. Jeg oppfatter innholdet som legges ut som relevant og nyttig, og mener
administrasjonen gjør en god jobb innenfor et område de i utgangspunktet ikke har
spesialkompetanse. Informasjon om avstengt vann, byggeprosjekter og søppelhåndtering er bare
noen få eksempler på informasjon som oppfattes som nyttig for innbyggerne. Vi er også alle opptatte
av å ha en tilgjengelig ordfører, noe ordførerens time på biblioteket er et godt eksempel på at vi har.
At kommunen da informerer innbyggerne om dette er også noe jeg opplever som positivt ettersom
informasjonen om denne muligheten bidrar til å øke ordførerens tilgjengelighet. Ordføreren er for
øvrig kommunens ansikt utad, hvilket betyr at ordførerens aktiviteter som gjennomføres i kommunal
regi oppleves som helt naturlig å publisere på kommunens egne sider på Facebook. Det er viktig at
kommunens administrasjon jobber uavhengig av politisk tilhørighet. Dette er like viktig i
saksbehandling som i kommunens kommunikasjon med innbyggerne. Dersom kommunen fremstår
som mer positive til ett parti eller en bestemt politiker vil dette svekke innbyggernes tillit til
kommunen over tid. Det er derfor svært viktig at kommunen fremstår som partiuavhengig både i
saker av kommunal eller nasjonal interesse. For kort tiden siden valgte ordføreren å opprette en
egen side på Facebook. Denne siden fremstår som en kampanjeside for å fremme ordførerens
kandidatur som Senterpartiets førstekandidat til stortingsvalget 2017. I beskrivelsen av siden kan
man blant annet lese følgende: «Senterpartiets 1. kandidat til Stortinget fra Østfold 2017. Ordfører i
Trøgstad siden 2011. Pappa til to på åtte og ti år, god på logistikk.» Innholdet på siden er utvilsomt av
politisk karakter ettersom man kan finne saker som: 1: «I dag brenner jeg bål med bøndene for å
advare mot retningen i jordbruksmeldinga.» 2: «Senterpartiet kjemper for frihet, likhet og brorskap.»
Ordføreren har selvsagt all sin rett til å opprette en slik side for å fremme sitt politiske kandidatur.
1.februar 2017 valgte Trøgstad Kommune å dele ordførerens personlige politiske side med følgende
tekst: «Ordføreren vår har nå opprettet en egen side her på Facebook for dem som vil følge ham som
politiker. Gå gjerne inn og lik siden hans, så får du alle hans oppdateringer.» Jeg vil understreke at jeg
er svært kritisk til at Trøgstad Kommune velger å profilere ordførerens egen politiske kampanjeside.
Det er på ingen som helst måte kommunens jobb eller ansvar å bidra til å spre hverken ordførerens,
Senterpartiets, eller noen andre enkeltpersoner og/eller politiske partiers politiske agenda. Dette kan
i ytterste konsekvens bidra til at kommunen får mindre troverdighet blant innbyggerne.
Mine spørsmål til ordføreren er:
1. Mener ordføreren det er greit at kommunen fremmer utvalgte politiske personer og/eller
partier?
2. Er ordføreren enig i at kommunen ikke burde delt hans egen politiske side på Facebook?

3. Bør det iverksettes tiltak for å klargjøre hvordan kommunen skal fremstå på Facebook, har du
evt forslag på hvilke tiltak som bør vurderes?
4. Har ordføreren selv administrasjonsrett og dermed mulighet til å publisere på kommunens
sider?
5. Var det ordføreren selv som postet sin egen politiske side på kommunens Facebookside, evt;
ble dette gjort etter oppfordring fra ordføreren?
Ordføreren svarer:
1. Nei, og det gjøres heller ikke på kommunens nettside.
2. Ordføreren visste ikke om det. Saken ble sjekket ut i ettertid, og det understrekes at dette
ikke ble gjort for å promotere et bestemt parti eller en bestemt kandidat. Tvert om var den en
feiloppfatning av hva denne siden var ment å skulle innholde.
3. Det er en klar strategi på dette. Vi er et lavterskeltilbud for kommunens innbyggere, som
deler relevant informasjon om kommunen. Styres av kommunens informasjonsansvarlige.
4. Nei.
5. Nei, og lenken ble fjernet på ordførers oppfordring da jeg ble kjent med saken.
Kommunestyrets vedtak 07.02.2017:
Referatsakene tas til orientering.

09/17 : HØRINGSSVAR NOU 2016:16 NY BARNEVERNSLOV-SIRKRING AV BARNETS RETT TIL
OMSORG OG BESKYTTELSE
Rådmannens innstilling:
1. Vedlagt høringssvar tas til etterretning
2 Høringssvaret legges frem for kommunestyre som melding
Formannskapets behandling 02.02.2017:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Trond Andreas Enger (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Bodhild Karlsen Lang ( virksomhetsleder helse og barnevern )
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt ( 7 st ).

Formannskapets innstilling 02.02.2017:
1. Vedlagt høringssvar tas til etterretning
2 Høringssvaret legges frem for kommunestyre som melding
Kommunestyrets behandling 07.02.2017:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 07.02.2017:
1. Vedlagt høringssvar tas til etterretning
2 Høringssvaret legges frem for kommunestyre som melding

