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65/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 05.09.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 05.09.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

66/17 : PPT INDRE ØSTFOLD - OPPSIGELSE AV SAMARBEIDSAVTALEN
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune sier opp samarbeidsavtalen med Rakkestad, Eidsberg og Marker
kommune om PPT Indre Østfold med virkning fra 01.08.2018
2. Trøgstad kommune etablerer en ny PP-tjeneste sammen med Askim, Eidsberg,
Spydeberg og Hobøl som en del av en ny og større kommune i Indre Østfold.

Livsløpsutvalgets behandling 29.08.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Kari Nilsen (Ap)
Livsløpsutvalget tok rådmannens instilling opp til avstemming. Innstilling ble enstemmig tiltrådt (5
st).

Livsløpsutvalgets innstilling 29.08.2017:
1. Trøgstad kommune sier opp samarbeidsavtalen med Rakkestad, Eidsberg og Marker
kommune om PPT Indre Østfold med virkning fra 01.08.2018
2. Trøgstad kommune etablerer en ny PP-tjeneste sammen med Askim, Eidsberg,
Spydeberg og Hobøl som en del av en ny og større kommune i Indre Østfold.

Kommunestyrets behandling 05.09.2017:
Trond A. Enger (Ap) ble erklært inhabil i saken. Anne Mina Skamo (Ap) tiltrådte i hans sted.
Livsløpsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 05.09.2017:
1. Trøgstad kommune sier opp samarbeidsavtalen med Rakkestad, Eidsberg og Marker
kommune om PPT Indre Østfold med virkning fra 01.08.2018.
2. Trøgstad kommune etablerer en ny PP-tjeneste sammen med Askim, Eidsberg,
Spydeberg og Hobøl som en del av en ny og større kommune i Indre Østfold.

67/17 : SVAR PÅ HØRING - FYLKESPLANENS SAMFUNNSDEL
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune har følgende kommentarer til fylkesplanens samfunnsdel:
1. Transporteffektivitet kan ikke alene være førende for arealbruken i Østfold. Jordvern og
stedsutvikling må likestilles med transporteffektivitet.
2. Ved utarbeidelse av arealstrategien med utgangspunkt i fylkesplanens samfunnsdel må
det være rom for ulike løsninger pga forskjeller i fylket.
3. Antallet strategier kan med fordel reduseres. Det foreslås at strategi nr 16 og 29 under
hovedtema Klima og miljø tas ut.
4. Planstrategi nr 24 skrives om for å tydeliggjøre at dette en samfunnsoppgave, ikke en
planoppgave.
5. Frivillighet og tilrettelegging for frivilligheten bør løftes frem som eget hovedtema med
mål og strategier. Frivilligheten blir i for stor grad beskrevet som et middel for å nå målet
om økt aktivitet og utjevning av sosiale forskjeller. Velferdsstaten kan ikke håndtere
fremtidens utfordringer alene. Dette må det tas hensyn til i fylkesplanen.
6. Frafall i videregående skole bør tillegges større vekt i strategi nr 14 under hovedtema
Verdiskapning og kompetanse, og strategiene tilhørende delmålet Utdanning og
arbeidsliv bør også ta for seg forebygging av frafall.
7. Sammenhengen mellom arbeid/utdanning og sosiale ulikheter bør fremkomme under
hovedtema Verdiskapning og kompetanse.

Livsløpsutvalgets behandling 29.08.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemming
tiltrådt (5 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 29.08.2017:
Trøgstad kommune har følgende kommentarer til fylkesplanens samfunnsdel:
1. Transporteffektivitet kan ikke alene være førende for arealbruken i Østfold. Jordvern og
stedsutvikling må likestilles med transporteffektivitet.
2. Ved utarbeidelse av arealstrategien med utgangspunkt i fylkesplanens samfunnsdel må
det være rom for ulike løsninger pga forskjeller i fylket.
3. Antallet strategier kan med fordel reduseres. Det foreslås at strategi nr 16 og 29 under
hovedtema Klima og miljø tas ut.
4. Planstrategi nr 24 skrives om for å tydeliggjøre at dette en samfunnsoppgave, ikke en
planoppgave.
5. Frivillighet og tilrettelegging for frivilligheten bør løftes frem som eget hovedtema med
mål og strategier. Frivilligheten blir i for stor grad beskrevet som et middel for å nå målet
om økt aktivitet og utjevning av sosiale forskjeller. Velferdsstaten kan ikke håndtere
fremtidens utfordringer alene. Dette må det tas hensyn til i fylkesplanen.
6. Frafall i videregående skole bør tillegges større vekt i strategi nr 14 under hovedtema

Verdiskapning og kompetanse, og strategiene tilhørende delmålet Utdanning og
arbeidsliv bør også ta for seg forebygging av frafall.
7. Sammenhengen mellom arbeid/utdanning og sosiale ulikheter bør fremkomme under
hovedtema Verdiskapning og kompetanse.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 29.08.2017:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 29.08.2017:
Trøgstad kommune har følgende kommentarer til fylkesplanens samfunnsdel:
1. Transporteffektivitet kan ikke alene være førende for arealbruken i Østfold. Jordvern og
stedsutvikling må likestilles med transporteffektivitet.
2. Ved utarbeidelse av arealstrategien med utgangspunkt i fylkesplanens samfunnsdel må
det være rom for ulike løsninger pga forskjeller i fylket.
3. Antallet strategier kan med fordel reduseres. Det foreslås at strategi nr 16 og 29 under
hovedtema Klima og miljø tas ut.
4. Planstrategi nr 24 skrives om for å tydeliggjøre at dette en samfunnsoppgave, ikke en
planoppgave.
5. Frivillighet og tilrettelegging for frivilligheten bør løftes frem som eget hovedtema med
mål og strategier. Frivilligheten blir i for stor grad beskrevet som et middel for å nå målet
om økt aktivitet og utjevning av sosiale forskjeller. Velferdsstaten kan ikke håndtere
fremtidens utfordringer alene. Dette må det tas hensyn til i fylkesplanen.
6. Frafall i videregående skole bør tillegges større vekt i strategi nr 14 under hovedtema
Verdiskapning og kompetanse, og strategiene tilhørende delmålet Utdanning og
arbeidsliv bør også ta for seg forebygging av frafall.
7. Sammenhengen mellom arbeid/utdanning og sosiale ulikheter bør fremkomme under
hovedtema Verdiskapning og kompetanse.

Formannskapets behandling 31.08.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Ole Andrè Myhrvold (ordfører)
Marit Haakaas (saksbehandler)
Rådmannens instillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.).

Formannskapets innstilling 31.08.2017:
Trøgstad kommune har følgende kommentarer til fylkesplanens samfunnsdel:
1. Transporteffektivitet kan ikke alene være førende for arealbruken i Østfold. Jordvern og
stedsutvikling må likestilles med transporteffektivitet.
2. Ved utarbeidelse av arealstrategien med utgangspunkt i fylkesplanens samfunnsdel må

det være rom for ulike løsninger pga forskjeller i fylket.
3. Antallet strategier kan med fordel reduseres. Det foreslås at strategi nr 16 og 29 under
hovedtema Klima og miljø tas ut.
4. Planstrategi nr 24 skrives om for å tydeliggjøre at dette en samfunnsoppgave, ikke en
planoppgave.
5. Frivillighet og tilrettelegging for frivilligheten bør løftes frem som eget hovedtema med
mål og strategier. Frivilligheten blir i for stor grad beskrevet som et middel for å nå målet
om økt aktivitet og utjevning av sosiale forskjeller. Velferdsstaten kan ikke håndtere
fremtidens utfordringer alene. Dette må det tas hensyn til i fylkesplanen.
6. Frafall i videregående skole bør tillegges større vekt i strategi nr 14 under hovedtema
Verdiskapning og kompetanse, og strategiene tilhørende delmålet Utdanning og
arbeidsliv bør også ta for seg forebygging av frafall.
7. Sammenhengen mellom arbeid/utdanning og sosiale ulikheter bør fremkomme under
hovedtema Verdiskapning og kompetanse.

Kommunestyrets behandling 05.09.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Vegard Finnes (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp) fremmet forslag om å trekke ut strategi 29 fra punkt 3 i formannskapets
innstilling.
Vegard Finnes (Ap) fremmet også forslag om endring av formannskapets innstilling punkt 3,
angående strategi 29 hvor siste del endres til ", men ikke på viktige myrområder."
Ut i fra de foreliggende forslag foreslo ordfører følgende ordlyd:
Nytt punkt 3:
Antallet strategier kan med fordel reduseres. Det foreslås at strategi nr 16 under hovedtema Klima
og miljø tas ut.
Forslaget ble stemt over og ble enstemmig vedtatt (21 st).
Nytt punkt 4:
Strategi nr 29 endres til: Det motiveres for økt kultivering av arealer for økt nydyrking av korn og
grønnsaker, men ikke på viktige myrområder.
Forslaget ble stemt over og ble enstemmig vedtatt (21 st).
Deretter foretok kommunestyret en samlet votering av formannskapets innstilling med vedtatte
endringer. Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 05.09.2017:
Trøgstad kommune har følgende kommentarer til fylkesplanens samfunnsdel:
1. Transporteffektivitet kan ikke alene være førende for arealbruken i Østfold. Jordvern og
stedsutvikling må likestilles med transporteffektivitet.
2. Ved utarbeidelse av arealstrategien med utgangspunkt i fylkesplanens samfunnsdel må

det være rom for ulike løsninger pga forskjeller i fylket.
3. Antallet strategier kan med fordel reduseres. Det foreslås at strategi nr 16 under
hovedtema Klima og miljø tas ut.
4. Stratetgi 29 endres til: Det motiveres for økt kultivering av arealer for økt nydyrking av
korn og grønnsaker, men ikke på viktige myrområder.
5. Planstrategi nr 24 skrives om for å tydeliggjøre at dette en samfunnsoppgave, ikke en
planoppgave.
6. Frivillighet og tilrettelegging for frivilligheten bør løftes frem som eget hovedtema med
mål og strategier. Frivilligheten blir i for stor grad beskrevet som et middel for å nå målet
om økt aktivitet og utjevning av sosiale forskjeller. Velferdsstaten kan ikke håndtere
fremtidens utfordringer alene. Dette må det tas hensyn til i fylkesplanen.
7. Frafall i videregående skole bør tillegges større vekt i strategi nr 14 under hovedtema
Verdiskapning og kompetanse, og strategiene tilhørende delmålet Utdanning og
arbeidsliv bør også ta for seg forebygging av frafall.
8. Sammenhengen mellom arbeid/utdanning og sosiale ulikheter bør fremkomme under
hovedtema Verdiskapning og kompetanse.

68/17 : SVAR PÅ HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR ASKIM KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Askim kommune har sendt på høring en godt gjennomarbeidet arealdel til kommuneplanen, men
vi har følgende merknad til deler av arealbruken i planforslaget:


Planforslaget samsvarer ikke helt med gjeldende fylkesplan, særlig gjelder dette
arealer for handel med plasskrevende varer.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 29.08.2017:
Ordet i saken:
Trond A. Enger (Ap)
Saxe Frøshaug (Sp)
Jens H. Jorud (Sp)
Knut Skjønberg (H)
Marit Ness (Sp)
Trond A. Enger (Ap) fremmet følgende forslag til nytt prikkpunkt 2:
"Norges største landbrukskommune har ingen jord å miste. Askim kommune bør derfor i sine to
gjenstående år som egen kommune, ikke bygge ned dyrka mark, men samarbeide med
nabokommunene om gode arealløsninger."
Saxe Frøshaug (Sp) fremmet følgende forslag til nytt prikkpunkt 3:
"Askim kommune bes på nytt vurdere jordvernhensyn på områdene rundt Sekkelsten."
Teknikk- og næringsutvalget foreslo samlet å stryke ordet "helt" i innstillingens prikkpunkt 1.
Ved avstemningen ble det først stemt samlet over rådmannens innstilling med teknikk- og
naturutvalgets endringsforslag, samt Trond A Engers forslag.

Dette ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
Deretter ble det stemt over Saxe Frøshaugs forslag som ble vedtatt med 4 st. (Sp) mot 3 st. (Ap +
H).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 29.08.2017:
Askim kommune har sendt på høring en godt gjennomarbeidet arealdel til kommuneplanen, men
vi har følgende merknad til deler av arealbruken i planforslaget:




Planforslaget samsvarer ikke med gjeldende fylkesplan, særlig gjelder dette arealer
for handel med plasskrevende varer.
Norges største landbrukskommune har ingen jord å miste. Askim kommune bør
derfor i sine to gjenstående år som egen kommune, ikke bygge ned dyrka mark, men
samarbeide med nabokommunene om gode arealløsninger.
Askim kommune bes på nytt vurdere jordvernhensyn på områdene rundt Sekkelsten.

Formannskapets behandling 31.08.2017:
Følgende haddde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Ole Andrè Myhrvold (ordfører)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Marit Haakaas (saksbehandler)
Petter-Ole Kirkeby (Sp) fremmet forslag om et tillegg i 3.kulepunkt fra Teknikk- og naturutvalgets
innstilling. *Askim kommune bes på nytt vurdere jordvernhensyn på områdene rundt Sekkelsten,
særlig gjelder dette N3 og B21.
Det ble stemt over forslaget som ble vedtatt med 4 st(Sp) mot 3 st (2 Ap og 1 H).
Formannskapet tok deretter Teknikk- og naturutvalgets innstilling med vedtatte endringer opp til
avstemming.
Askim kommune har sendt på høring en godt gjennomarbeidet arealdel til kommuneplanen, men
vi har følgende merknad til deler av arealbruken i planforslaget:




Planforslaget samsvarer ikke med gjeldene fylkesplan, særlig gjelder dette arealer for
handel med plasskrevende varer.
Norges største landsbrukskommune har ingen jord å miste. Askim kommune bør derfor
i sine to gjenstående år som egen kommune, ikke bygge ned dyrka mark, men
samarbeide med nabokommunene om gode arealløsninger.
Askim kommune bes på nytt vurdere jordvernhensyn på områdene rundt Sekkelsten,
særlig gjelder dette N3 og B21.

Forslaget ble enstemmig tiltrådt med 7st.

Formannskapets innstilling 31.08.2017:
Askim kommune har sendt på høring en godt gjennomarbeidet arealdel til kommuneplanen, men vi
har følgende merknad til deler av arealbruken i planforslaget:




Planforslaget samsvarer ikke med gjeldende fylkesplan, særlig gjelder dett arealer for
handel med plasskrevende varer.
Norges største landbrukskommune har ingen jord å miste. Askim kommune bør derfor i
sine to gjenstående år som egen kommune, ikke bygge ned dyrka mark, men
samarbeide med nabokommuner om gode arealløsninger.
Askim kommune bes på nytt vurdere jordvernhensyn på områdene rundt Sekkelsten,
særlig gjelder dette N3 og B21.

Kommunestyrets behandling 05.09.2017:
Følgende hadde ordet:
Trond Enger (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Saxe Frøshaug (Sp)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Trond Enger (Ap) fremmet forslag om ett nytt prikkpunkt 4:
Fellesnemnda bør så raskt som mulig komme i gang med forarbeid til en kommuneplan for den
nye kommunen.
Engers forslaget ble stemt over og ble enstemmig vedtatt (21 st).
Deretter tok kommunestyret formannskapets innstilling med vedtatt endring opp til avstemming
og ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 05.09.2017:
Askim kommune har sendt på høring en godt gjennomarbeidet arealdel til kommuneplanen, men
vi har følgende merknad til deler av arealbruken i planforslaget:





Planforslaget samsvarer ikke med gjeldende fylkesplan, særlig gjelder dette arealer
for handel med plasskrevende varer.
Norges største landbrukskommune har ingen jord å miste. Askim kommune bør
derfor i sine to gjenstående år som egen kommune, ikke bygge ned dyrka mark, men
samarbeide med nabokommunene om gode arealløsninger.
Askim kommune bes på nytt vurdere jordvernhensyn på områdene rundt Sekkelsten,
særlig gjelder dette N3 og B21.
Fellesnemnda bør så raskt som mulig komme i gang med forarbeid til en
kommuneplan for den nye kommunen.

69/17 : KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I TRØGSTAD - ORIENTERING
Rådmannens innstilling:
«Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i Trøgstad kommune 2017», med tilhørende
temakart og registreringsskjema tas til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 29.08.2017:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
Jan Roar Evensen (H)
Saken ble tatt til orientering. Enstemmig tiltrådt (5 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 29.08.2017:
«Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i Trøgstad kommune 2017», med tilhørende
temakart og registreringsskjema tas til orientering.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 29.08.2017:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Rådmannens innstilling enstremmig tiltrådt (7 st.)

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 29.08.2017:
«Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i Trøgstad kommune 2017», med tilhørende
temakart og registreringsskjema tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 05.09.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Livsløpsutvalgets og Teknikk- og naturutvalgets likelydende innstilling ble enstemmig vedtatt (21
st.).

Kommunestyrets vedtak 05.09.2017:
«Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i Trøgstad kommune 2017», med tilhørende
temakart og registreringsskjema tas til orientering.

70/17 : ORIENTERING - NETTILGANG HAVNÅS OPPVEKSTSENTER
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens statusberetning til orientering.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 29.08.2017:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Jens H. Jorud (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Knut Skjønberg (H)
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 29.08.2017:
Kommunestyret tar rådmannens statusberetning til orientering.

Formannskapets behandling 31.08.2017:
Følgende hadde ordet:
Betty Hvalsengen (rådmann)
Ole Andrè Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Petter Ole (Sp)
Det var enighet i å fatte et vedtak med bakgrunn i lokalsamfunnets helhetlige behov for nettilgang.
Ordfører Ole Andrè Myhrvold fremmet følgende forslag:



Kommunestyret tar rådmannens statusberetning til orientering.
Kommunestyret ber rådmann i det videre arbeidet se dette i sammenheng med mål
om å gi fibertilgang til lokalsamfunnet Havnås.

Formannskapet stemte over forslaget opp mot Teknikk- og naturutvalgets innstilling. Forslaget ble
enstemmig tiltrådt (7 st.).
Formannskapets innstilling 31.08.2017:
 Kommunestyret tar rådmannens statusberetning til orientering.
 Kommunestyret ber rådmann i det videre arbeidet se dette i sammenheng med mål
om å gi fibertilgang til lokalsamfunnet Havnås.

Kommunestyrets behandling 05.09.2017:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st.)

Kommunestyrets vedtak 05.09.2017:
 Kommunestyret tar rådmannens statusberetning til orientering.
 Kommunestyret ber rådmann i det videre arbeidet se dette i sammenheng med mål
om å gi fibertilgang til lokalsamfunnet i Havnås.
71/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 05.09.2017:
1. Utkast til brev til fylkesmannen angående navn på ny kommune ble drøftet.
Kommunestyret voterte om navnforslagene Indre Østfold og Smaalenene/Smålenene.
Forslaget Indre Østfold falt med 7 stemmer (Sp) mot 14 stemmer for Smålenene med å.
Kommunestyret gav ordfører fullmakt til å utforme brev til fylkesmannen i tråd med
signalene fra møtet.
2. Marit L. Haakaas og Heidi Haakaas orienterte om arbeidet i vannområdene Øyeren og
Glomma sør for Øyeren.
Kommunestyrets vedtak 05.09.2017:
Referatsakene tas til orientering.

