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44/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
45/17 : ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier.
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g. Kr 8.000.000,- avsettes til investeringsfond som bidrag til finansiering av ny Båstad
barnehage.
h. Kr 5.711.431,71 avsettes til reservefondet.
Eldrerådets behandling 12.06.2017:
I tillegg ønsker Eldrerådet at det ses på utvidelse av sykehjemsplasser. Det påpekes at bofellesskapet
har vært midlertidig i ca.10 år. Disse investeringene ønskes planlagt inn i økonomi og
handlingsplaner.
Virksomhetsleder informerer om at Parkvn.11 skal overføres fra BODAF til pleie og omsorg når nye
omsorgsboliger står ferdige. Om kort tid skal en se på mulighetene for omdisponering av lokalene til
eventuelt bofellesskap. Ellers vises det til plan for framtidige behov for institusjon, boliger og
hjemmebaserte tjenester vedtatt av kommunestyret 10.6.2014.

Eldrerådets innstilling 12.06.2017:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier.
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g. Kr 8.000.000,- avsettes til investeringsfond som bidrag til finansiering av ny Båstad
barnehage.

h. Kr 5.711.431,71 avsettes til reservefondet.

Ungdomsrådets behandling 12.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Sara Ødeby

Ungdomsrådets innstilling 12.06.2017:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 12.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen
Fredrik Dahl
Grethe Lindahl
Cecilie Strandkås
Sigmund Snøløs
Elisabeth Lintho Ekeberg
Trond Hegerstrøm

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 12.06.2017:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger, med
rådets forslag til endring i punkt h:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier.
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g. Kr 8.000.000,- avsettes til investeringsfond som bidrag til finansiering av ny Båstad
barnehage.
h. Rådet ønsker å sette av kr 1.000.000 av overskuddet til styrking av vedlikeholdet til
omsorgboliger i kommunen. Reservefondet reduseres tilsvarendetil kr 4.711.431,71
avsettes til reservefondet.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 13.06.2017:
Rådmannens forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)

Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Mariane Nordlie (Krf)
John Øyvind Langstad (Sp) ba om en nærmere presisering av hva som ligger i pkt 2 f) IKT. Rådmann
orienterte om dette og at det kommer en egen sak knyttet til netttilgang på Havnås til høsten.
John Øyvind Langstad (Sp) fremmet forslag om at punkt g) og h) i rådmannens instilling ble strøket og
fremla forslag til nye punkter:
nytt pkt g) Kr. 2.000.000 avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet. Administasjonen bes
igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til kommuneplan.
nytt pkt h) kr. 4.000.000 avsettes til påbygg for to nye klasserom ved Båstad skole. Et påbygg bør
også ivareta behovet for større SFO-lokaler.
i) kr. 2.000.000 avsettes til gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
j) kr. 2.000.000 avsettes for utbygging/ vedlikehold av barnehage Havnås oppvekstsenter
k) kr. 2.855.718 avsettes til gang og sykkelsti nord/ sør for Skjønhaug langs rv. 22.
l) kr. 855.713,71 avsettes til reservefondet.
Det ble deretter avholdt gruppemøter og følgende forslag ble fremmet fra Vegard Finnes (Ap):
nytt pkt h) i forslag fra John Øyvind Langstad tas ut og legges til nytt pkt l) reservefondet i forslaget.
Rådmannen bes utrede behov og muligheter for påbygg for to nye klasserom og større SFO-lokaler
ved Båstad skole. Det var enighet om å stemme punktvis over følgende instilling:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a.
Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b.
Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c.
Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d.
Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e.
Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier.
f.
Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g.
Kr 2.000.000,- avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet.
Administasjonen bes igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til kommuneplan.
h.
Kr. 2.000.000,- avsettes til gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
i.
Kr. 2.000.000,- avsettes for utbygging/ vedlikehold av barnehage Havnås
oppvekstsenter
j.
Kr. 2.855.718,- avsettes til gang og sykkelsti nord/ sør for Skjønhaug langs rv. 22.
k.
Kr. 4.855.713,71 avsettes til reservefondet. Rådmannen bes utrede behov og
muligheter for for påbygg for to nye klasserom og større SFO-lokaler ved Båstad skole
innenfor en ramme på 4.000.000,-.
Punkt 1 ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Punkt 2 a)-g) ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Punkt 2 h) ble tiltrådt mot to stemmer 1 (H) og 1 (Krf)
Punkt 2 i) ble tiltrådt mot to stemmer 1 (H) og 1 (Krf)
Punkt 2 j)-k) ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:

a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier.
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g. Kr 2.000.000,- avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet.
Administasjonen bes igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til
kommuneplan.
h. Kr. 2.000.000,- avsettes til gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
i. Kr. 2.000.000,- avsettes for utbygging/ vedlikehold av barnehage Havnås
oppvekstsenter
j. Kr. 2.855.718,- avsettes til gang og sykkelsti nord/ sør for Skjønhaug langs rv. 22.
k. Kr. 4.855.713,71 avsettes til reservefondet. Rådmannen bes utrede behov og
muligheter for for påbygg for to nye klasserom og større SFO-lokaler ved Båstad skole
innenfor en ramme på 4.000.000,-.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 13.06.2017:
Ordet i saken:
Fredrik Dahl (Krf)
Saxe Frøshaug (Sp)
Saxe Frøshaug (Sp) fremmet følgende endringsforslag til erstatning for rådmannens pkt. 2 g og h:
g. kr. 2000 000 avsettes til opprusting av torget og sentrumsområdet. Administrasjonen bes
igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til ny komuneplan.
h. Kr. 4.000.000 avsettes til påbygg for to nye klasserom ved Båstad skle. Et påbygg bør også ivareta
behovet for større SFO-lokaler.b.
i. Kr. 2.000.000 avsettes til Gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.c.
j. Kr. 2.000.000 avsettes for utbygging /vedlikehold av barnehagen ved Havnås oppvekstsenter.
k. Kr. 1.000.000 avsettes til gang- og sykkelsti nord/sør for Skjønhaug langs Rv 22.
l. Kr. 2.711.431,71 avsettes til reservefondet.
Ved avstemningen ble Frøshaugs forslag satt opp mot rådmannens innstilling. Frøshaugs forslag ble
tiltrådt med 4 st. (Sp) mot 3 st.

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 13.06.2017:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier.
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g. Kr. 2.000.000 avsettes til til opprusting av torget og sentrumsområdet.
Administrasjonen bes igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til ny

kommuneplan.
h. Kr. 4.000.000 avsettes til påbygg for to nye klasserom ved Båstad skole. Et påbygg
bør også ivareta behovet for større SFO-lokaler.
i. Kr. 2.000.000 avsettes til Gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
j. Kr. 2.000.000 avsettes for utbygging /vedlikehold av barnehagen ved Havnås
oppvekstsenter.
k. Kr. 1.000.000 avsettes til gang- og sykkelsti nord/sør for Skjønhaug langs Rv 22.
l. Kr. 2.711.431,71 avsettes til reservefondet.

Formannskapets behandling 15.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Trond A. Enger (Ap)
Ole André Myhrvold (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Petter Ole Kirkeby (Sp) la frem et forslag på vegne av Trøgstad Senterparti:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp av pasientløftere ved Trøgstadheimen bo- og
servicesenter.
d. Kr 483.000,- avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000 avsettes til asfalt i kommunale byggefelt/kommunale veier.
f. Kr 2.000.000 avsettes til IKT.
Punkt g. i rådmannens innstilling strykes: Kr 8.000.000,- avsettes til investeringsfond som
bidrag til finansiering av ny Båstad barnehage. Erstattes med nytt punkt g.
g. Kr 2.000.000 avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet. Adminstrasjonen bes
igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til Kommuneplan.
Punkt h. i rådmannens innstilling strykes og erstattes med endret punkt l.
nytt punkt h. Kr 4.000.000 kroner avsettes til påbygg for to nye klasserom ved Båstad skole. Et
påbygg bør også ivareta behovet for større SFO-lokaler.
i. Kr 2.000.000 kroner avsettes til Gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
j. Kr 2.000.000 kroner avsettes for utbygging/vedlikehold av barnehage Havnås
oppvekstsenter.
k. kr. 1.000.000 kroner avsettes til gang og sykkelsti nord/sør for Skjønhaug lang rv 22.
l. kr 2.711.431,71 avsettes til reservefond
1. Eiendomsskatten for Trøgstad senkes til 2 promille for 2017. Renter og avdrag for skole- og
barnehageprosjekt finansieres av eiendomsskattefondet.
2. Kommunestyret bes om at Trøgstad Elverk utbytte 09 disponeres som følger:
a. 4.027.398,00 overføres til Stiftelsen Trøgstad Næringsfond.
b. 4.000.000,00 settes på bundet fond til bruk for lokalsamfunnsutvikling på Skjønhaug,
Båstad og Havnås.

Det var enighet i formannskapet rundt flere punkter i Trøgstad Senterparti sitt forslag. Ordfører fikk
fullmakt til å formulere et omforent vedtak sammen med administrasjonen da flere av forslagene
krever utredning og nærmere undersøkelse før et eventuelt vedtak.
Hilde Sørby Haakaas (Sp) fremhevet viktigheten av at støtten til lag/ foreninger og frivilligheten ble
styrket i forbindelse med budsjettarbeidet 2018.
Ordfører fremmet følgende omforente forslag:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp av pasientløftere ved Trøgstadheimen bo- og
servicesenter.
d. Kr 483.000,- avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000 avsettes til asfalt i kommunale byggefelt/kommunale veier.
f. Kr 2.000.000 avsettes til IKT.
g. Kr 2.000.000 avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet. Adminstrasjonen bes
igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til Kommuneplan.
h. Kr 2.000.000 kroner avsettes til Gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
i. kr. 1.000.000 kroner avsettes til gang og sykkelsti nord/sør for Skjønhaug langs rv 22.
j. kr 8.711.431,71 avsettes til reservefond. Rådmannen bes før budsjettbehandlingen for 2018
utrede behov og muligheter for utvidelse og vedlikehold av Båstad skole og SFO og Havnås
Oppvekstsenter som belastes reservefondet.
3. Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med budsjettbehandlingen 2018 å vurdere om
det er rom for å redusere eiendomsskatten til 2 promille.
4. Kommunestyret ber om at Trøgstad Elverk utbytte 09 disponeres som følger:
a. 4.027.398,00 overføres til Stiftelsen Trøgstad Næringsfond.
b. 4.000.000,00 settes på fond øremerket lokalsamfunnsutvikling på Skjønhaug, Båstad og
Havnås.
Formannskapet tok ordførers omforente forslag til innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble
enstemmig tiltrådt (7 st).
Formannskapets innstilling 15.06.2017:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier.
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g. Kr 2.000.000,- avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet.
Administrasjonen bes igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til
kommuneplan.
h. Kr. 2.000.000,- avsettes til Gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
i. Kr. 1.000.000,- avsettes til gang- og sykkesti ord/ sør for Skjønhaug langs rv 22.
j. Kr 8.711.431,71 avsettes til reservefond. Rådmannen bes før budsjettbehandlingen
for 2018 utrede behov og muligheter for utvidelse og vedlikehold av Båstad og SFO

og Havnås Oppvekstsenter som belastes reservefondet.
3. Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med budsjettbehandlingen 2018 å vurdere om
det er rom for å redusere eiendomsskatten til 2 promille.
4. Kommunestyret ber om at Trøgstad Elverk utbytte 09 disponeres som følger:
a. Kr 4.027.398,- overføres til Stiftelsen Trøgstad Næringsfond
b. Kr 4.000.000,- settes på fond øremerket lokalsamfunnsutvikling på Skjønhaug, Båstad
og Havnås.
Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Jarle Lindahn (Frp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Tor Melvold (Ap)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Trond A. Enger (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp) fremmet forslag om et nytt pkt 3 som erstatter pkt 3 fra Formannskapets
innstilling.
3. Eiendomsskatten for Trøgstad senkes til 2 promille for 2017. Renter og avdrag for skole- og
barnehageprosjekt finanseres av eiendomsskattefondet. Rådmannen bes vurdere muligheten for å
redusere eiendomsskatten ytterligere i 2018.
Christian Granli (H) fremmet forslag om endret punkt 2 og et nytt pkt 3 i Formannskapets innstilling.
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere
ved Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale
veier.
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g. Kr. 1.000.000,- avsettes til Gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
h. Kr. 1.000.000,- avsettes til gang- og sykkesti nord/ sør for Skjønhaug
langs rv 22.
i. Kr 11.711.431,71 avsettes til reservefond. Rådmannen bes før
budsjettbehandlingen for 2018 utrede behov og muligheter for
utvidelse og vedlikehold av Båstad skole og SFO og barnehagen ved
Havnås Oppvekstsenter som belastes reservefondet.
3. Rådmannen bes for budsjettet 2018 å ikke ha med eiendomsskatt i budsjettet.
I prøvevotering fikk forslaget 6 stemmer (4 Høyre, 1 Krf og 1 Frp) og falt.
Forslag til nytt punkt 3 ble senere trukket til fordel for forslaget fra Petter-Ole Kirkeby.
Trond A. Enger (Ap) ba om en punktvis avstemming. Christian Granlis (H) forslag ble satt opp i mot
Formannskapets innstilling.

1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes. - enstemmig vedtatt (21
st)
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik. - enstemmig vedtatt (21 st)
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser. - enstemmig vedtatt (21
st)
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter - enstemmig vedtatt (21 st)
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet - enstemmig vedtatt (21 st).
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier enstemmig vedtatt (21 st).
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT - enstemmig vedtatt (21 st).
g. Kr 2.000.000,- avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet.
Administrasjonen bes igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til
kommuneplan - Høyres forslag fallt mot 4 (H), 1 (Krf) og 2 (Krf)
h. Kr. 2.000.000,- avsettes til Gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad - Høyres forslag
fallt mot 4 (H)), 1 (Krf) og 1 (Frp).
i. Kr. 1.000.000,- avsettes til gang- og sykkesti nord/ sør for Skjønhaug langs rv 22 enstemmig vedtatt.
j. Kr 8.711.431,71 avsettes til reservefond. Rådmannen bes før budsjettbehandlingen
for 2018 utrede behov og muligheter for utvidelse og vedlikehold av Båstad skole og
SFO og barnehagen ved Havnås Oppvekstsenter som belastes reservefondet - Høyres
forslag fallt som konsekvens av tidligere avstemminger.
3. Eiendomsskatten for Trøgstad senkes til 2 promille for 2017. Renter og avdrag for skole- og
barnehageprosjekt finanseres av eiendomsskattefondet. Rådmannen bes vurdere
muligheten for å redusere eiendomsskatten ytterligere i 2018 - vedtatt med 16 stemmer, 9
(Sp), 4 (H), 2 (Frp) og 1 (Krf).
4. Kommunestyret ber om at Trøgstad Elverk utbytte 09 disponeres som følger:
a. Kr 4.027.398,- overføres til Stiftelsen Trøgstad Næringsfond - enstemmig vedtatt (21
st)
b. Kr 4.000.000,- settes på fond øremerket lokalsamfunnsutvikling på Skjønhaug, Båstad
og Havnås - enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved Trøgstadheimen
bo- og servicesenter.
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier.
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g. Kr 2.000.000,- avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet. Administrasjonen
bes igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til kommuneplan.
h. Kr. 2.000.000,- avsettes til Gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
i. Kr. 1.000.000,- avsettes til gang- og sykkesti nord/ sør for Skjønhaug langs rv 22.
j. Kr 8.711.431,71 avsettes til reservefond. Rådmannen bes før budsjettbehandlingen for 2018
utrede behov og muligheter for utvidelse og vedlikehold av Båstad skole og SFO og
barnehagen ved Havnås Oppvekstsenter som belastes reservefondet.
3. Eiendomsskatten for Trøgstad senkes til 2 promille for 2017. Renter og avdrag for skole- og
barnehageprosjekt finansieres av eiendomsskattefondet. Rådmannen bes vurdere

muligheten for å redusere eiendomsskatten ytterligere i 2018.
4. Kommunestyret ber om at Trøgstad Elverk utbytte 09 disponeres som følger:
a. Kr 4.027.398,- overføres til Stiftelsen Trøgstad Næringsfond
b. Kr 4.000.000,- settes på fond øremerket lokalsamfunnsutvikling på Skjønhaug, Båstad og
Havnås.
46/17 : TERTIALRAPPORT 1 - 2017
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 – 2017 tas til etterretning.

Eldrerådets innstilling 12.06.2017:
Tertialrapport 1 – 2017 tas til etterretning.

Ungdomsrådets behandling 12.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge

Ungdomsrådets innstilling 12.06.2017:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 12.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 12.06.2017:
Tertialrapport 1 – 2017 tas til etterretning.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 13.06.2017:
Rådmannens forslag til vedtak tiltres enstemmig.

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:

Tertialrapport 1 – 2017 tas til etterretning.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 13.06.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 13.06.2017:
Tertialrapport 1 – 2017 tas til etterretning.

Formannskapets behandling 15.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Det var et ønske fra formannskapet å få alle store dokumenter på papir som for eksempel
Årsmelding, Budsjett og kommuneplan.
Formannskapet tok Livsløpsutvalget sin innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig
tiltrådt (7 st).

Formannskapets innstilling 15.06.2017:
Tertialrapport 1 – 2017 tas til etterretning.

Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Marianne Bjerkeli (Ap)
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
Tertialrapport 1 – 2017 tas til etterretning.

47/17 : OPPFØLGING AV RAPPORT OM " ETABLERING OG DRIFT AV BOLIG FOR ENSLIGE
MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
Rådmannens innstilling:
Kontrollutvalgets vedtak i sak 15/29 legges til grunn for kommunestyrets behandling:
Oppfølging av rapport om «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger» tas til
orientering.

Kommunestyrets behandling 20.06.2017:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
Kontrollutvalgets vedtak i sak 15/29 legges til grunn for kommunestyrets behandling:
Oppfølging av rapport om «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger» tas til
orientering.

48/17 : KOMMUNAL FORSKRIFT OM LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Eldrerådets behandling 12.06.2017:
Eldrerådet er av den oppfatning at forskriften er god.

Eldrerådets innstilling 12.06.2017:
Trøgstad kommune vedtar kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 12.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Grete Syljuåsen
Trond Hegerstrøm
Sigmund Snøløs
Cecilie Snøløs
Fredrik Dahl

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 12.06.2017:
Trøgstad kommune vedtar kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Kari Nilsen (Ap)
Vegard Fines (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Jan R. Evensen (H)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstillling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig vedtatt

(7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
Trøgstad kommune vedtar kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
Trøgstad kommune vedtar kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

49/17 : ETABLERING AV ØST 110-SENTAL IKS - NY BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering og
drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens §
16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til
representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til hinder for det.
3. Kommunestyret instruerer sin representant i representantskapet i Indre Østfold brann- og
redning IKS til å stemme for å delta i Øst 110-sentral IKS, å stemme for foreslått selskapsavtale
og å oppnevne representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS.
4. Utredningsarbeidet viser at driftskostnadene i det nye selskapet totalt sett skal bli lavere enn
summen av kostnadene i de to selskapene i dag. Representantskapet bes gi styret i oppdrag å
realisere effektiviseringsgevinstene i det nye selskapet så raskt som mulig, og sikre at dette
gjenspeiles i eierkommunenes kostnader til drift av selskapet.
5. Dekning av etablerings- og driftsutgifter innarbeides i budsjett 2018.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 13.06.2017:
Ordet i saken:
Trond A. Enger (Ap)
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 13.06.2017:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering og
drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens §
16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til
representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til hinder for det.
3. Kommunestyret instruerer sin representant i representantskapet i Indre Østfold brann- og
redning IKS til å stemme for å delta i Øst 110-sentral IKS, å stemme for foreslått selskapsavtale
og å oppnevne representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS.

4. Utredningsarbeidet viser at driftskostnadene i det nye selskapet totalt sett skal bli lavere enn
summen av kostnadene i de to selskapene i dag. Representantskapet bes gi styret i oppdrag å
realisere effektiviseringsgevinstene i det nye selskapet så raskt som mulig, og sikre at dette
gjenspeiles i eierkommunenes kostnader til drift av selskapet.
5. Dekning av etablerings- og driftsutgifter innarbeides i budsjett 2018.

Formannskapets behandling 15.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Formannskapet ønsket å tilføye en setning i vedtaket:
Det forutsettes at alle tiltenkte kommuner slutter seg til vedtaket.
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvlagets innstilling med foreslåtte tilføyelse opp til
avstemming. Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st)

Formannskapets innstilling 15.06.2017:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering og
drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens §
16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til
representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til hinder for det.
3. Kommunestyret instruerer sin representant i representantskapet i Indre Østfold brann- og
redning IKS til å stemme for å delta i Øst 110-sentral IKS, å stemme for foreslått selskapsavtale
og å oppnevne representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS.
4. Utredningsarbeidet viser at driftskostnadene i det nye selskapet totalt sett skal bli lavere enn
summen av kostnadene i de to selskapene i dag. Representantskapet bes gi styret i oppdrag å
realisere effektiviseringsgevinstene i det nye selskapet så raskt som mulig, og sikre at dette
gjenspeiles i eierkommunenes kostnader til drift av selskapet.
5. Dekning av etablerings- og driftsutgifter innarbeides i budsjett 2018.
6. Det forutsettes at alle tiltenkte kommuner slutter seg til vedtaket.
Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Formannskapet innstilling vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering og
drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens §
16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til
representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til hinder for det.
3. Kommunestyret instruerer sin representant i representantskapet i Indre Østfold brann- og
redning IKS til å stemme for å delta i Øst 110-sentral IKS, å stemme for foreslått selskapsavtale

og å oppnevne representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS.
4. Utredningsarbeidet viser at driftskostnadene i det nye selskapet totalt sett skal bli lavere enn
summen av kostnadene i de to selskapene i dag. Representantskapet bes gi styret i oppdrag å
realisere effektiviseringsgevinstene i det nye selskapet så raskt som mulig, og sikre at dette
gjenspeiles i eierkommunenes kostnader til drift av selskapet.
5. Dekning av etablerings- og driftsutgifter innarbeides i budsjett 2018.
6. Det forutsettes at alle tiltenkte kommuner slutter seg til vedtaket.

50/17 : PROSJEKT INNOVATIV REHABILITERING INDRE ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
· Trøgstad kommune har vurdert prosjektrapportene «Tverrfaglig vurderingsteam» og «Senger
for intensiv rehabilitering» (begge av 10.05.17) og ber prosjekt Innovativ Rehabilitering
ferdigstille og legge frem forslag til følgende tiltak:
· Tverrfaglig vurderingsteam
· Senger for intensiv rehabilitering
· Trøgstad kommune viser til vedlagte høringssvar og ber Prosjekt Innovativ Rehabilitering ta
hensyn til dette i sitt arbeid med utforming av forslag til tiltak
· Det forutsettes at forslag til tiltak utarbeides i tett samarbeid med kommunens administrasjon,
faglig ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Eldrerådets behandling 12.06.2017:
Lolan Skjennem er kommunens brukerrepresentant i referansegruppa. Eldrerådet mener Indre
Østfold trenger et slikt rehabiliteringstilbud og at samarbeid mellom kommuner er viktig for et godt
faglig miljø. En tilstreber også likebehandling med et slikt tilbud. Erfaringer fra Larvik kommune
underbygger standpunktet ift. fokus på rehabilitering, tverrfaglig oppfølging, større effektivitet og
raskere utskrivelse. Rådet ønsker at Trøgstad kommune kan bli en del av dette tilbudet.

Eldrerådets innstilling 12.06.2017:
· Trøgstad kommune har vurdert prosjektrapportene «Tverrfaglig vurderingsteam» og «Senger
for intensiv rehabilitering» (begge av 10.05.17) og ber prosjekt Innovativ Rehabilitering
ferdigstille og legge frem forslag til følgende tiltak:
· Tverrfaglig vurderingsteam
· Senger for intensiv rehabilitering
· Trøgstad kommune viser til vedlagte høringssvar og ber Prosjekt Innovativ Rehabilitering ta
hensyn til dette i sitt arbeid med utforming av forslag til tiltak
· Det forutsettes at forslag til tiltak utarbeides i tett samarbeid med kommunens administrasjon,
faglig ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)

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

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
· Trøgstad kommune har vurdert prosjektrapportene «Tverrfaglig vurderingsteam» og «Senger
for intensiv rehabilitering» (begge av 10.05.17) og ber prosjekt Innovativ Rehabilitering
ferdigstille og legge frem forslag til følgende tiltak:
· Tverrfaglig vurderingsteam
· Senger for intensiv rehabilitering
· Trøgstad kommune viser til vedlagte høringssvar og ber Prosjekt Innovativ Rehabilitering ta
hensyn til dette i sitt arbeid med utforming av forslag til tiltak
· Det forutsettes at forslag til tiltak utarbeides i tett samarbeid med kommunens administrasjon,
faglig ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Formannskapets behandling 15.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Formannskapet tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig
tiltrådt (7 st).

Formannskapets innstilling 15.06.2017:
· Trøgstad kommune har vurdert prosjektrapportene «Tverrfaglig vurderingsteam» og «Senger
for intensiv rehabilitering» (begge av 10.05.17) og ber prosjekt Innovativ Rehabilitering
ferdigstille og legge frem forslag til følgende tiltak:
· Tverrfaglig vurderingsteam
· Senger for intensiv rehabilitering
· Trøgstad kommune viser til vedlagte høringssvar og ber Prosjekt Innovativ Rehabilitering ta
hensyn til dette i sitt arbeid med utforming av forslag til tiltak
· Det forutsettes at forslag til tiltak utarbeides i tett samarbeid med kommunens administrasjon,
faglig ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Følgende hadde ordet:
John Øyvind Langstad (Sp)
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig
vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
· Trøgstad kommune har vurdert prosjektrapportene «Tverrfaglig vurderingsteam» og «Senger

·
·

for intensiv rehabilitering» (begge av 10.05.17) og ber prosjekt Innovativ Rehabilitering
ferdigstille og legge frem forslag til følgende tiltak:
· Tverrfaglig vurderingsteam
· Senger for intensiv rehabilitering
Trøgstad kommune viser til vedlagte høringssvar og ber Prosjekt Innovativ Rehabilitering ta
hensyn til dette i sitt arbeid med utforming av forslag til tiltak
Det forutsettes at forslag til tiltak utarbeides i tett samarbeid med kommunens administrasjon,
faglig ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

51/17 : FORDELING AV KULTURMIDLER 2017
Rådmannens innstilling:
Forslag til fordeling av kulturmidler 2017:
Kr.
450.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
137.000,til sang og musikk
Kr.
53.000,til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid
Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd, Trøgstad
Musikkråd og kommunens kulturavdeling.

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
John Øyvind Langstad (Sp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Marianne Nordlie (Krf)
Jan R. Evensen (H)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Kari Nilsen (Ap)
Stabssjef orienterte om mindre endringer i fordelingen fra idrettsrådet.
Livsløpsutvalget verdsetter frivilligheten i Trøgstad høyt og ba administrasjonen ta med dette inn i
det videre arbeidet . Kommuneplan på høring har mål og strategier som ivaretar frivilligheten som en
viktig samarbeidspartner.
Livsløpsutvalget tok rådmannes innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7
st).

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
Forslag til fordeling av kulturmidler 2017:
Kr.
450.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
137.000,til sang og musikk
Kr.
53.000,til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid
Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd, Trøgstad
Musikkråd og kommunens kulturavdeling.
Kommunestyrets behandling 20.06.2017:

Følgende hadde ordet:
Ole André Myhvold (ordfører)
Ordfører orienterte om endring i fordelingen fra idrettsrådet.
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig
vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
Forslag til fordeling av kulturmidler 2017:
Kr.
450.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
137.000,til sang og musikk
Kr.
53.000,til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid
Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd, Trøgstad
Musikkråd og kommunens kulturavdeling.
52/17 : AVHENDING AV SKJØNHAUG SKOLE, SKOLEVEIEN 7, 9 OG 11
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av Skjønhaug skole med tilhørende
tomteareal i forhold til vedlagt skisse. Eiendommen legges ut for salg på det åpne marked.
2. Det settes ned en arbeidsgruppe som får som mandat å se på fremtidig bruk og utvikling av
Skjønhaug gamle skole og Kommunelokalet. Arbeidsgruppen leverer sin innstilling innen
31.12.2017. Arbeidsgruppen består av to politikere og to fra adminsitrasjonen.
Resterende areal beholdes av Trøgstad kommune for fremtidig utnyttelse og utvikling av området.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 13.06.2017:
Ordet i saken:
Fredrik Dahl (Krf)
Marit Ness (Sp)
Trond A.Enger (Ap)
Fredrik Dahl (H) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av Skjønhaug skole med alt tilhørende
tomteareal bortsett fra Skjønhaug gamle skole, Kommunelokalet og nødvendig tomt til
parkering for Skoleveien 3. Eiendommen legges ut for salg på det åpne marked.
2. Det settes ned en arbeidsgruppe som får som mandat å se på fremtidig bruk og utvikling av
Skjønhaug gamle skole og Kommunelokalet. Arbeidsgruppen leverer sin innstilling innen
31.12.2017. Arbeidsgruppen består av to politikere og to fra adminsitrasjonen.
Ved avstemingen ble Fredrik Dahls forslag satt opp mot rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling ble tiltrådt med 6 mot 1 stemme (H).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 13.06.2017:

1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av Skjønhaug skole med tilhørende
tomteareal i forhold til vedlagt skisse. Eiendommen legges ut for salg på det åpne marked.
2. Det settes ned en arbeidsgruppe som får som mandat å se på fremtidig bruk og utvikling av
Skjønhaug gamle skole og Kommunelokalet. Arbeidsgruppen leverer sin innstilling innen
31.12.2017. Arbeidsgruppen består av to politikere og to fra adminsitrasjonen.
Resterende areal beholdes av Trøgstad kommune for fremtidig utnyttelse og utvikling av området.

Formannskapets behandling 15.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Ole Sofus Haakaas (arbeidsuke ordfører)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Trond A. Enger (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H) fremmet forslag til et nytt pkt 1:
1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av Skjønhaug skole med tilhørende tomteareal,
unntatt skoleveien 9 og skoleveien 11. Eiendommen legges ut for salg på det åpne markedet.
Forslaget falt mot 1 stemme (H).
Ole André Myhrvold (ordfører) fremmet forslag om et tillegg etter første setning i pkt 1.
1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av Skjønhaug skole med tilhørende tomteareal i
forhold til vedlagt skisse, administrasjonen gis fullmakt til å fastsette endelige grenser. Eiendommen
legges ut for salg på det åpne marked.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7 st)
Det ble valgt to politikere til arbeidsgruppen:
Christian Granli (H) og Saxe Frøshaug (Sp).
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling med foreslåtte endringer opp til
avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Formannskapets innstilling 15.06.2017:
1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av Skjønhaug skole med tilhørende
tomteareal i forhold til vedlagt skisse, administrasjonen gis fullmakt til å fastsette endelige
grenser. Eiendommen legges ut for salg på det åpne marked.
2. Det settes ned en arbeidsgruppe som får som mandat å se på fremtidig bruk og utvikling av
Skjønhaug gamle skole og Kommunelokalet. Arbeidsgruppen leverer sin innstilling innen
31.12.2017. Arbeidsgruppen består av to politikere og to fra administrasjonen. Christian
Granli (H) og Saxe Frøshaug (Sp) ble valgt til arbeidsgruppen.

Resterende areal beholdes av Trøgstad kommune for fremtidig utnyttelse og utvikling av området.

Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli fremmet forslag om nytt pkt 1:
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av Skjønhaug skole med tilhørende tometareal,
unntatt skoleveien 9 og skoleveien 11. Eiendommen legges ut for salg på det åpne markedet.
Forslaget falt mot 6 stemmer, 4 (H), 1 (krf) og 1 (Frp).
Deretter tok kommunestyret Formannskapets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble
enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av Skjønhaug skole med tilhørende
tomteareal i forhold til vedlagt skisse, administrasjonen gis fullmakt til å fastsette endelige
grenser. Eiendommen legges ut for salg på det åpne marked.
2. Det settes ned en arbeidsgruppe som får som mandat å se på fremtidig bruk og utvikling av
Skjønhaug gamle skole og Kommunelokalet. Arbeidsgruppen leverer sin innstilling innen
31.12.2017. Arbeidsgruppen består av to politikere Christian Granli (H) og Saxe Frøshaug
(Sp) og to fra adminsitrasjonen.
Resterende areal beholdes av Trøgstad kommune for fremtidig utnyttelse og utvikling av området.

53/17 : FORSLAG OM OMLEGGING TIL NY TAKST- OG RABATTSTRUKTUR - ØSTFOLDPAKKA
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune gir sin tilslutning til:






Å endre takst- og rabattstrukturen for Østfoldpakka i Østfold fylke i tråd med Prop. 1 S tillegg 2
(2015-2016) og i henhold til de forutsetninger som fremgår av brev med vedlegg fra Statens
vegvesen, Region Øst, datert 13.03.2017.
Grunntakstene for takstgruppe 2 endres i tråd med tabellen i pkt 4, slik det fremgår av brev med
vedlegg fra Statens vegvesen, Region Øst, datert 13.03.2017.
Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort.
Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen utgangen av 2017.
Ordningen evalueres etter ett år fra endring.

Formannskapets behandling 15.06.2017:
Formannskapet tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7

st)

Formannskapets innstilling 15.06.2017:
Trøgstad kommune gir sin tilslutning til:






Å endre takst- og rabattstrukturen for Østfoldpakka i Østfold fylke i tråd med Prop. 1 S tillegg 2
(2015-2016) og i henhold til de forutsetninger som fremgår av brev med vedlegg fra Statens
vegvesen, Region Øst, datert 13.03.2017.
Grunntakstene for takstgruppe 2 endres i tråd med tabellen i pkt 4, slik det fremgår av brev med
vedlegg fra Statens vegvesen, Region Øst, datert 13.03.2017.
Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort.
Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen utgangen av 2017.
Ordningen evalueres etter ett år fra endring.

Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
Trøgstad kommune gir sin tilslutning til:






Å endre takst- og rabattstrukturen for Østfoldpakka i Østfold fylke i tråd med Prop. 1 S tillegg 2
(2015-2016) og i henhold til de forutsetninger som fremgår av brev med vedlegg fra Statens
vegvesen, Region Øst, datert 13.03.2017.
Grunntakstene for takstgruppe 2 endres i tråd med tabellen i pkt 4, slik det fremgår av brev med
vedlegg fra Statens vegvesen, Region Øst, datert 13.03.2017.
Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort.
Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen utgangen av 2017.
Ordningen evalueres etter ett år fra endring.

54/17 : OFFENTLIG ETTERSYN - KOMMUNEDELPLAN FOR RV 22 - KRYSSING AV GLOMMA
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret er opptatt av å effektivisere transporten for pendlere og næringsliv i
retning Oslo. Derfor ønskes det løsninger som
a. Korter ned reisetiden
b. Har enkel adkomst fra ny rv 22 til jernbanestasjon i Fetsund
c. Ikke forsinker byggestart
2. Kommunestyret er også opptatt av at natur- og kulturverdier, samt tettstedet Fetsund,
ivaretas ved valg av alternativ.
3. Kommunestyret ber om at A2 velges som alternativ for kryssing av Glomma.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 13.06.2017:
Rådmannens innsttilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 13.06.2017:
1. Kommunestyret er opptatt av å effektivisere transporten for pendlere og næringsliv i
retning Oslo. Derfor ønskes det løsninger som

a. Korter ned reisetiden
b. Har enkel adkomst fra ny rv 22 til jernbanestasjon i Fetsund
c. Ikke forsinker byggestart
2. Kommunestyret er også opptatt av at natur- og kulturverdier, samt tettstedet Fetsund,
ivaretas ved valg av alternativ.
3. Kommunestyret ber om at A2 velges som alternativ for kryssing av Glomma.

Formannskapets behandling 15.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Formannskapet tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble
enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 15.06.2017:
1. Kommunestyret er opptatt av å effektivisere transporten for pendlere og næringsliv i
retning Oslo. Derfor ønskes det løsninger som
a. Korter ned reisetiden
b. Har enkel adkomst fra ny rv 22 til jernbanestasjon i Fetsund
c. Ikke forsinker byggestart
2. Kommunestyret er også opptatt av at natur- og kulturverdier, samt at tettstedet Fetsund,
ivaretas ved valg av alternativ.
3. Kommunestyret ber om at A2 velges som alternativ for kryssing av Glomma.

Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Jarle Lindahn (Frp)
Christian Granli (H)
Jarle Lindahn (Frp) foreslo en endring i pkt 3.
3. Kommunestyret ber om at E2 velges som alternativ for kryssing av Glomma.
Forslaget falt mot 3 stemmer 2 (Frp) og 1 (Sp).
Kommunestyret tok deretter formannskapets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble
enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
1. Kommunestyret er opptatt av å effektivisere transporten for pendlere og næringsliv i
retning Oslo. Derfor ønskes det løsninger som
a. Korter ned reisetiden
b. Har enkel adkomst fra ny rv 22 til jernbanestasjon i Fetsund
c. Ikke forsinker byggestart
2. Kommunestyret er også opptatt av at natur- og kulturverdier, samt tettstedet Fetsund,
ivaretas ved valg av alternativ.

3. Kommunestyret ber om at A2 velges som alternativ for kryssing av Glomma.

55/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Ingen referatsaker.

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
Ingen referatsaker.
63/17 : MUSIKKINSTRUMENTER NY SKOLE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret bevilger kr 45.000 fra kommunens reservefond til innkjøp av musikkutstyr til
musikkrommet i den nye skolen.

Ungdomsrådets behandling 12.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Sara Ødeby
Fredrik Sanner
Ungdomsrådet mener det er viktig at instrumenter til skoler og kulturskole fornyes, og håper at
elever på kulturskolen og ungdomsskolen kan delta i innkjøpsprosessen i forbindelse med
anskaffelsen av nye instrumenter.
Ungdomsrådets innstilling 12.06.2017:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling.

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
John Øyvind Langstad (Sp)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Kari Nilsen (Ap)
Vegard Finnes (Ap) fremmet forslag om endret innstilling:
Kommunestyret bevilger kr 45.000 fra kommunens reservefond til innkjøp av særs tiltrengt
musikkutstyr til musikkrommet i den nye skolen.
Livsløpsutvalget tok forslaget opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
Kommunestyret bevilger kr 45.000 fra kommunens reservefond til innkjøp av særs tiltrengt
musikkutstyr til musikkrommet i den nye skolen.

Formannskapets behandling 15.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Trond A. Enger (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Ole Sofus Haakaas (arbeidsuke ordfører)
Formannskapet tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig
vedtatt (7 st)

Formannskapets innstilling 15.06.2017:
Kommunestyret bevilger kr 45.000 fra kommunens reservefond til innkjøp av særs tiltrengt
musikkutstyr til musikkrommet i den nye skolen.

Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Kommunestyret tok formannskapets innstilling opp til avstemming. Innstilling ble enstemmig vedtatt
(21 st)

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
Kommunestyret bevilger kr 45.000 fra kommunens reservefond til innkjøp av musikkutstyr til
musikkrommet i den nye skolen.

64/17 : INTERPELLASJON FRA JARLE LINDAHN (FRP) - TIGGERFORBUD
Ordførers innstilling:
Forslaget avvises, men problemstillingen settes på sakslisten og drøftes i neste politiråd.

Kommunestyrets behandling 20.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Jarle Lindahn (Frp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Vegard Finnes (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ordførers innstilling vedtatt mot 1 stemme (Frp).

Kommunestyrets vedtak 20.06.2017:
Forslaget avvises, men problemstillingen settes på sakslisten og drøftes i neste politiråd.

