Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Kommunestyret
Møtedato: 18.09.2017
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 18:30 - 20:30

Til stede

Medlemmer:
Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen,
Jarle Lindahn, Jens Helge Jorud, John Øyvind Langstad, Kari Nilsen, 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:

Forfall
Administrasjonen

Betty Hvalsengen, Heidi Eriksson

Saksliste
Saksnr

Tittel

72/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

73/17

Søknad fra ordfører Ole Andre Myhrvold om fritak fra politiske verv, valg av ny
representant og ev. vararepresentant til formannskapet

74/17

Valg av ny ordfører for resten av kommunestyreperioden 2015-2019

75/17

Bevilgning til kjøp av minibuss til virksomhet pleie og omsorg

76/17

Referatsaker

Ordfører foreslo justert rekkefølge i behandling av sakene.
Justert rekkefølge ble som følger:
72/17, 76/17, 75/17, 73/17 og 74/17.

72/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 18.09.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 18.09.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

73/17 : SØKNAD FRA ORDFØRER OLE ANDRE MYHRVOLD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV, VALG
AV NY REPRESENTANT OG EV. VARAREPRESENTANT TIL FORMANNSKAPET
Rådmannens innstilling:
1. Ole André Myhrvold innvilges fritak fra alle politiske verv knyttet til Trøgstad kommune
fra og med 19. september 2017 og ut kommunestyreperioden 2015-2019.
2. I henhold til kommunelovens § 16 rykker Marit Ness Kjeve opp som
kommunestyremedlem og Ole Lund Jacobsen rykker opp som første varamedlem for
Senterpartiet.
3. Valg av ny representant og evt. vararepresentant til Formannskapet legges fram uten
innstilling på kandidater.
Representant:_______________________________
Vararepresentant:____________________________

Kommunestyrets behandling 18.09.2017:
Ordfører Ole Andrè Myhrvold fratrer da han erklærer seg inhabil i saken. Marit Ness Kjeve tiltrer i
hans sted.
Varaordfører Tor Melvold (Ap) tiltrer som ordfører i saken. Tor Melvold orienterer om at bare nytt
medlem til Formannskapet skal velges, ikke varamedlem.
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Petter Ole Kirkeby Sp)

1. Ole André Myhrvold innvilges fritak fra alle sine politiske verv knyttet til Trøgstad kommune fra
og med 19. september og ut kommunestyreperioden 2015-2019.

Rådmannens innstilling ble tatt opp til avstemming og ble enstemmig vedtatt (21 st.).
3. Valg av ny representant i Formannskapet.
Petter Ole Kirkeby (Sp) forelso Svend Saxe Frøshaug (Sp) som ny representant i Formannskapet.
Forslaget ble tatt opp til avstemming og ble enstemmig vedtatt (21st.).
Rådmannens innstilling ble tatt opp til avstemming med vedtatte endringer. Instillingen ble
enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.09.2017:
1. Ole André Myhrvold innvilges fritak fra alle sine politiske verv knyttet til Trøgstad kommune fra
og med 19. september og ut kommunestyreperioden 2015-2019.
2. I henhold til kommunelovens §16 rykker Marit Ness Kjeve (Sp) opp som kommunestyremedlem
og Ole Lund Jacobsen rykker opp som første varamedlem for Senterpartiet.
3. Svend Saxe Frøshaug (Sp) er ny representant i Formannskapet.

74/17 : VALG AV NY ORDFØRER FOR RESTEN AV KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019
Rådmannens innstilling:
Som ordfører fra og med 19. september 2017 og for resten av kommunestyreperioden 2015 –
2019 velges ___________________.

Ny ordfører trer også inn i de verv Ole André Myhrvold har innehatt i kraft av sin ordførerrolle i
Trøgstad. Dette gjelder følgende verv: (framlegges på kommunestyremøtet)

Kommunestyrets behandling 18.09.2017:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (Sp)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Ordfører Ole André Myhrvold orienterer om de verv han har innehatt i kraft av sin ordførerrolle i
Trøgstad (listen er ikke uttømmende).
· 1.representant til Kommunenes Sentralforbund (KS) i fylkesmøte.
· Trøgstads representant med stemmerett i Indre Østfold regionråd.
· Trøgstads representant med stemmerett i IKS-er og AS-er der kommunen er deleier.

Forslag:
Petter Ole Kirkeby (Sp) foreslår Svend Saxe Frøshaug (Sp) til ny ordfører.
Kommunestyret foretok en skriftlig votering og forslaget om Svend Saxe Frøshaug som ny ordfører
ble enstemmig vedtatt (21 st.)

Kommunestyrets vedtak 18.09.2017:
Som ordfører fra og med 19. september 2017 og for resten av kommunestyreperioden 2015-2019
velges Svend Saxe Frøshaug (Sp). Ny ordfører trer også inn i de verv Ole André Myhrvold har
innehatt i kraft av sin ordførerrolle i Trøgstad.

75/17 : BEVILGNING TIL KJØP AV MINIBUSS TIL VIRKSOMHET PLEIE OG OMSORG
Rådmannens innstilling:
1.Kommunestyret godkjenner kjøp av minibuss for transport av hjemmeboende til og fra dagtilbud
i pleie og omsorg.
2. Minibussen finansieres med kr 596.000,- fra følgende disposisjonsfond:
·
·
·

kr 23.000 fra fond kjøp av varebil tekniske hjelpemidler
kr 109.000 fra fond kjøp av bil BODAF
kr 464.000,- fra reservefondet

Kommunestyrets behandling 18.09.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st.).

Kommunestyrets vedtak 18.09.2017:
1.Kommunestyret godkjenner kjøp av minibuss for transport av hjemmeboende til og fra dagtilbud
i pleie og omsorg.
2. Minibussen finansieres med kr 596.000,- fra følgende disposisjonsfond:
·
·
·

kr 23.000 fra fond kjøp av varebil tekniske hjelpemidler
kr 109.000 fra fond kjøp av bil BODAF
kr 464.000,- fra reservefondet

76/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 18.09.2017:
Rådmann Betty Hvalsengen orienterte om behov for ekstraordinært vedlikehold av
Trøgstadheimen. Kommunestyret bifalt enstemmig (21 st.) bruk av inntil kr. 500 00;- fra
reservefondet for ekstra vedlikehold av 10 beboerrom og ett ansattrom på Trøgstadheimen.
Administrasjonen vil komme tilbake med saken ved neste kommunestyre i oktober for endelig
vedtak.

