Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Kommunestyret
Møtedato: 01.06.2017
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 18:00 - 18:45

Til stede

Medlemmer:
Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen,
Jarle Lindahn, Jens Helge Jorud, Kari Nilsen, Marianne Bjerkeli, Marianne
Nordlie, Martha Hersleth Holsen, Morten Hernæs, Ole André Myhrvold, PetterOle Kirkeby, Svend Saxe Frøshaug, Tor Melvold, Vegard Finnes, Wenche Iren
Aaser Torp
Varamedlemmer:
Ole Lund Jacobsen, Roar Skansen, Ståle Frøshaug, Tone Hauer

Forfall

John Øyvind Langstad, Knut Are Skjønberg, Ole Marius Grønlien, Trond Andreas
Enger

Administrasjonen

Anne Teig, Betty Hvalsengen

Saksliste
Saksnr

Tittel

35/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

36/17

Opprettelse av fellesnemnd, reglement og delegeringer

37/17

Prosjektplan - bygging av ny kommune

38/17

Nominering av kommunenavn

39/17

Felles søknad om tilskudd til digitaliseringstiltak for etablering av ny kommune - Askim,
Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad

40/17

Valg av revisor til fellesnemnd

41/17

Referatsaker

42/17

Ansettelse av rådmann for ny kommune, samt prosjektleder frem til 31.12.2019

43/17

Ny storkommune - Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad - fastsetting av antall
representanter til det nye kommunestyret

35/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 01.06.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 01.06.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
36/17 : OPPRETTELSE AV FELLESNEMND, REGLEMENT OG DELEGERINGER
Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommune vedtar å opprette fellesnemnd i tråd med bestemmelsene i
Inndelingslova § 26.
2. Fellesnemndas konstituering skjer med forbehold om vedtak i Stortinget om
sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad den 8.
juni 2017.
3. Fellesnemnda skal bestå av 4 politikere fra hver av de fem eksisterende kommunene.
Nemnda oppnevnes av og blant kommunestyrenes medlemmer, jfr. Inndelingslova § 26.
Ordfører i Askim kommune er leder, ordfører i Eidsberg kommune er nestleder, ordfører i
Hobøl kommune er vara for leder og ordfører i Spydeberg kommune er vara for nestleder.
For øvrig er de fire vararepresentantene fra hver kommune ikke personlige
vararepresentanter, men rekkefølgerepresentanter. Regler for saksbehandling og valg i
kommuneloven gjelder tilsvarende for fellesnemnda, inkludert regler om kjønnsbalanse i
kommuneloven §§ 36 nr. 2 og 38a nr. 3.
4. Trøgstad kommune oppnevner følgende fire representanter:
Ordfører ____________
Varaordfører _________
____________________
____________________

5. Trøgstad kommune oppnevner følgende fire vararepresentanter (rekkefølgevara):
____________________
____________________
____________________
____________________

6. Dersom Stortinget fatter vedtak om sammenslåing, konstitueres nemnda etter at felles
kommunestyremøte er avholdt i regi av Fylkesmannen, jfr. Inndelingslova § 25.

7. Fellesnemndas mandat og reglement vedtas i henhold til vedlegg.

Formannskapets behandling 29.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Ordfører opplyste om at det gjort en endring i pkt. 3: Setning 3 endres til følgende: Ordfører i Askim
kommune er leder og ordfører i Eidsberg kommune er nestleder". Resten av setningen strykes.
Tor Melvold (Ap) fremmet forslag om forhåndstallsvalg knyttet til valg av representanter til
fellesnemda. Partiene leverer lister innen kommunestyremøtet torsdag 1. juni. Valg av
representanter gjøres i kommunestyret.
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig med de foreslåtte endringer (7 st).

Formannskapets innstilling 29.05.2017:

1. Trøgstad kommune vedtar å opprette fellesnemnd i tråd med bestemmelsene i
Inndelingslova § 26.
2. Fellesnemndas konstituering skjer med forbehold om vedtak i Stortinget om
sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad den 8.
juni 2017.
3. Fellesnemnda skal bestå av 4 politikere fra hver av de fem eksisterende kommunene.
Nemnda oppnevnes av og blant kommunestyrenes medlemmer, jfr. Inndelingslova § 26.
Ordfører i Askim kommune er leder og ordfører i Eidsberg kommune er nestleder. For
øvrig er de fire vararepresentantene fra hver kommune ikke personlige
vararepresentanter, men rekkefølgerepresentanter. Regler for saksbehandling og valg i
kommuneloven gjelder tilsvarende for fellesnemnda, inkludert regler om kjønnsbalanse i
kommuneloven §§ 36 nr. 2 og 38a nr. 3.
4. Trøgstad kommune oppnevner følgende fire representanter:
____________________
____________________
____________________
____________________
5. Trøgstad kommune oppnevner følgende fire vararepresentanter (rekkefølgevara):
____________________
____________________
____________________
____________________

6. Dersom Stortinget fatter vedtak om sammenslåing, konstitueres nemnda etter at felles
kommunestyremøte er avholdt i regi av Fylkesmannen, jfr. Inndelingslova § 25.
7. Fellesnemndas mandat og reglement vedtas i henhold til vedlegg.

Kommunestyrets behandling 01.06.2017:
Ordet i saken:
Marianne Nordlie (KrF)
Christian Granli (H)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Ole André Myhrvold, ordfører (Sp)
Ordfører Ole André Myhrvold (Sp) orienterte om utsendt forslag om at pkt. 4 og 5 i formannskapets
innstilling endres slik at det oppnevnes 5 representanter og 5 vararepresentanter til Fellesnemnda.
Marianne Nordlie (KrF) fremmet forslag til nytt pkt. 8:
Når fellesnemnda er etablert, innføres det stillingstopp for administrative stillinger i de berørte
kommunene.
Christian Granli (H) fremmet forslag til fellesliste for Høyre/KrF til medlemmer av fellesnemnda for ny
kommune mellom kommuene Trøgstad, Hobøl, Askim, Spydeberg og Eidsberg.
1. Christian Granli (H)
2. Vararep. Marianne Nordlie (KrF)
3. Vararep. Knut Skjønberg (H)
4. Vararep. Ann-Kristin Sæther (H)
5. Vararep. Jan Evensen (H)
Marianne Bjerkeli (Ap) fremmet forslag til fellesliste Senterpartiet/Arbeiderpartiet til medlemmer av
fellesnemnda for ny kommune mellom kommunene Trøgstad, Hobøl, Askim, Spydeberg og Eidsberg.
1. Ole André Myhrvold (Sp)
2. Martha Herslet Holsen (Sp)
3. Tor Melvold (Ap)
4. Hilde Sørby Haakaas (Sp)
1. Vararep. Marianne Bjerkeli (Ap)
2. Vararep. Saxe Frøshaug (Sp)
3. Vararep. Kari Nilsen (Ap)
4. Vararep. Vegard Finnes (Ap)
Valget ble gjennomført som forholdstallsvalg, og ved avstemming ble det avgitt 15 stemmer for
felleslisten til Senterpartiet/Arbeiderpartiet, mens felleslisten for Høyre/KrF fikk 6 stemmer.
Trøgstad kommune oppnevner følgende fem representanter til fellesnemnda:
1. Ole André Myhrvold, ordfører (Sp)
2. Martha Herslet Holsen (Sp)
3. Tor Melvold, varaordfører (Ap)
4. Hilde Sørby Haakaas (Sp)
5. Christian Granli (H)
Trøgstad kommune oppnevner følgende vararepresentanter til fellesnemnda:

1. Vararep. Marianne Bjerkeli (Ap) for felleslista Sp/Ap
2. Vararep. Saxe Frøshaug (Sp) for felleslista Sp/Ap
3. Vararep. Kari Nilsen (Ap) for felleslista Sp/Ap
4. Vararep. Vegard Fennes (Ap) for felleslista Sp/Ap
1. Vararep. Marianne Nordlie (KrF) for felleslista H/KrF
2. Vararep. Knut Skjønberg (H) for felleslista H/KrF
3. Vararep. Ann-Kristin Sæther (H) for felleslista H/KrF
4. Vararep. Jan Evensen (H) for felleslista H/KrF
Det ble stemt over forslaget til nytt pkt. 8 fra Marianne Nordlie (KrF) som falt mot 1 stemme (KrF).
Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling til pkt. 1, 2, 3, 6 og 7 som ble enstemmig
vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 01.06.2017:

1. Trøgstad kommune vedtar å opprette fellesnemnd i tråd med bestemmelsene i
Inndelingslova § 26.
2. Fellesnemndas konstituering skjer med forbehold om vedtak i Stortinget om
sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad den 8.
juni 2017.
3. Fellesnemnda skal bestå av 5 politikere fra hver av de fem eksisterende kommunene.
Nemnda oppnevnes av og blant kommunestyrenes medlemmer, jfr. Inndelingslova § 26.
Ordfører i Askim kommune er leder, ordfører i Eidsberg kommune er nestleder. De fem
vararepresentantene fra hver kommune er ikke personlige vararepresentanter, men
rekkefølgerepresentanter. Regler for saksbehandling og valg i kommuneloven gjelder
tilsvarende for fellesnemnda, inkludert regler om kjønnsbalanse i kommuneloven §§ 36
nr. 2 og 38a nr. 3.
4. Trøgstad kommune oppnevner følgende fem representanter:
1. Ole André Myhrvold, ordfører (Sp)
2. Martha Herslet Holsen (Sp)
3. Tor Melvold, varaordfører (Ap)
4. Hilde Sørby Haakaas (Sp)
5. Christian Granli (H)
5. Trøgstad kommune oppnevner følgende vararepresentanter (rekkefølgevara):

1. Vararep. Marianne Bjerkeli (Ap) for felleslista Sp/Ap
2. Vararep. Saxe Frøshaug (Sp) for felleslista Sp/Ap
3. Vararep. Kari Nilsen (Ap) for felleslista Sp/Ap
4. Vararep. Vegard Finnes (Ap) for felleslista Sp/Ap
1. Vararep. Marianne Nordlie (KrF) for felleslista H/KrF
2. Vararep. Knut Skjønberg (H) for felleslista H/KrF
3. Vararep. Ann-Kristin Sæther (H) for felleslista H/KrF

4. Vararep. Jan Evensen (H) for felleslista H/KrF
6. Dersom Stortinget fatter vedtak om sammenslåing, konstitueres nemnda etter at felles
kommunestyremøte er avholdt i regi av Fylkesmannen, jfr. Inndelingslova § 25.
7. Fellesnemndas mandat og reglement vedtas i henhold til vedlegg.

37/17 : PROSJEKTPLAN - BYGGING AV NY KOMMUNE
Rådmannens innstilling:

1. Fellesnemnda vedtar forslag til prosjektplan.
2. Prosjektplanen revideres og behandles av fellesnemnda halvårlig, første gang i
januar 2018.

Formannskapets behandling 29.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Det ble orientert rundt tilsetting av prosjektrådmann.
Formannskapet tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7
st).

Formannskapets innstilling 29.05.2017:

1. Fellesnemnda vedtar forslag til prosjektplan.
2. Prosjektplanen revideres og behandles av fellesnemnda halvårlig, første gang i
januar 2018.

Kommunestyrets behandling 01.06.2017:
Ordet i saken:
Vegard Finnes (Ap)
Ole André Myhrvold, ordfører (Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Ordfører Ole André Myhrvold la fram oversendt endringsforslag til nytt pkt. 1:
Fellesnemnda vedtar forslag til prosjektplan med følgende endringer:
·

Prosjektplanen tilpasses slik at Trøgstad kommune er deltaker på lik linje som kommunene
Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg.

·

Kap. 6.4 om Partssammensatt utvalg (PSU) endres slik at syv representanter fra fellesnemnda
utgjør arbeidsgivers medlemmer i utvalget.

Vegard Finnes (Ap) la fram følgende fellesforslag fra Arbeiderpartiet/Senterpartiet:
Fellesnemnda får fullmakt til å ansette prosjektleder og eventuelt senere rådmann for den nye
kommunen.
Det ble stemt over oversendt endringsforslag til nytt pkt. 1, formannskapets innstilling til pkt. 2 og
fellesforslag fra Arbeiderpartiet/Senterpartiet, som ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 01.06.2017:

1. Fellesnemnda vedtar forslag til prosjektplan med følgende endringer:
· Prosjektplanen tilpasses slik at Trøgstad kommune er deltaker på lik linje
som kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg.
· Kap. 6.4 om Partssammensatt utvalg (PSU) endres slik at syv
representanter fra fellesnemdna utgjør arbeidsgivers medlemmer i
utvalget.
2. Prosjektplanen revideres og behandles av fellesnemnda halvårlig, første gang i
januar 2018.
3. Fellesnemnda får fullmakt til å ansette prosjektleder og eventuelt senere rådmann
for den nye kommunen.

38/17 : NOMINERING AV KOMMUNENAVN
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune nominerer følgende kommunenavn for endelig vedtak i fellesnemnda:

Formannskapets behandling 29.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Formannskapet diskuterte ulike navneforslag og ønsket et navn som kunne være samlende for den
nye kommunen. Indre Østfold og Smaalenene fremstår som de beste alternativene og
formannskapet kom frem til et omforent forslag:
1. Indre Østfold
2. Smaalenene
Formannskapet tok forslaget opp til avstemming. Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 29.05.2017:
Trøgstad kommune nominerer følgende kommunenavn for endelig vedtak i fellesnemnda:
1. Indre Østfold
2. Smaalenene
Kommunestyrets behandling 01.06.2017:
Ordet i saken:
Ordfører Ole André Myhrvold (Sp)
Ordfører Ole André Myhrvold (Sp) forslår å snu rekkefølgen fra formannskapets innstilling til
nominering av kommunenavn:
1. Smaalenene
2. Indre Østfold
Det ble stemt over formannskapets innstilling med ordfører Ole André Myhrvold (Sp)
endringsforslag, som ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 01.06.2017:
Trøgstad kommune nominerer følgende kommunenavn for endelig vedtak i fellesnemnda:
1. Smaalenene
2. Indre Østfold

39/17 : FELLES SØKNAD OM TILSKUDD TIL DIGITALISERINGSTILTAK FOR ETABLERING AV NY
KOMMUNE - ASKIM, EIDSBERG, HOBØL, SPYDEBERG OG TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
Eidsberg kommune, sammen med Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Askim kommune søker om tilskudd
på kr 5 millioner til digitaliseringstiltak i forbindelse med etablering av ny kommune.
Digitaliseringstiltak for Trøgstad kommune må innarbeides.
Formannskapets behandling 29.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Ole André Myhrvold (Sp)
Formannskapet presiserte at alle våre tettsteder må inkluderes i tiltakene.
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Formannskapets innstilling 29.05.2017:
Eidsberg kommune, sammen med Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Askim kommune søker om tilskudd
på kr 5 millioner til digitaliseringstiltak i forbindelse med etablering av ny kommune.
Digitaliseringstiltak for Trøgstad kommune må innarbeides.
Kommunestyrets behandling 01.06.2017:
Det ble stemt over formannskapets innstilling, som ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 01.06.2017:
Eidsberg kommune, sammen med Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Askim kommune søker om tilskudd
på kr 5 millioner til digitaliseringstiltak i forbindelse med etablering av ny kommune.
Digitaliseringstiltak for Trøgstad kommune må innarbeides.
40/17 : VALG AV REVISOR TIL FELLESNEMND
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at regnskapsførende kommunes revisor, Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS, velges som revisor for fellesnemda.

Kommunestyrets behandling 01.06.2017:
Det ble stemt over kontrollutvalgets innstilling, som ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 01.06.2017:
Kontrollutvalgets innstilling om at regnskapsførende kommunes revisor, Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS, velges som revisor for fellesnemda vedtas.

41/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 01.06.2017:
Ingen referatsaker ble behandlet.

Kommunestyrets vedtak 01.06.2017:
Ingen referatsaker ble behandlet.
42/17 : ANSETTELSE AV RÅDMANN FOR NY KOMMUNE, SAMT PROSJEKTLEDER FREM TIL
31.12.2019
Ordførers innstilling:
Innstillingen fra rekrutteringsutvalget tas til orientering, og sluttbehandles i fellesnemnda.

Kommunestyrets behandling 01.06.2017:
Det ble stemt over ordførers innstilling, som ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 01.06.2017:
Innstillingen fra rekrutteringsutvalget tas til orientering, og sluttbehandles i fellesnemnda.

43/17 : NY STORKOMMUNE - ASKIM, EIDSBERG, HOBØL, SPYDEBERG OG TRØGSTAD - FASTSETTING
AV ANTALL REPRESENTANTER TIL DET NYE KOMMUNESTYRET
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune anbefaler at kommunestyret for ny storkommune (sammenslått av kommunene
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad) skal bestå av 45 representanter.

Kommunestyrets behandling 01.06.2017:
Det ble stemt over rådmannens innstilling, som ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 01.06.2017:
Trøgstad kommune anbefaler at kommunestyret for ny storkommune (sammenslått av kommunene
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad) skal bestå av 45 representanter.

