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77/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

78/17 : ENDRET FORDELING AV ORDFØRERGODTGJØRING
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret imøtekommer ønsket om endring av arbeidsfordelingen mellom ordfører og
varaordfører. Ordførergodtgjøringen fordeles med 95 % til ordfører og 5 % til varaordfører fra og
med 19. september 2017 og ut valgperioden. For varaordfører kommer denne godtgjøringen i
tillegg til den godtgjøring som allerede løper i henhold til gjeldende reglement.

Formannskapets behandling 26.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Christian Granli (H)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig

Formannskapets innstilling 26.10.2017:
Kommunestyret imøtekommer ønsket om endring av arbeidsfordelingen mellom ordfører og
varaordfører. Ordførergodtgjøringen fordeles med 95 % til ordfører og 5 % til varaordfører fra og
med 19. september 2017 og ut valgperioden. For varaordfører kommer denne godtgjøringen i
tillegg til den godtgjøring som allerede løper i henhold til gjeldende reglement.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
Kommunestyret imøtekommer ønsket om endring av arbeidsfordelingen mellom ordfører og
varaordfører. Ordførergodtgjøringen fordeles med 95 % til ordfører og 5 % til varaordfører fra og
med 19. september 2017 og ut valgperioden. For varaordfører kommer denne godtgjøringen i
tillegg til den godtgjøring som allerede løper i henhold til gjeldende reglement.

79/17 : SØKNAD FRA ORDFØRER SVEND SAXE FRØSHAUG OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I
TEKNIKK– OG NATURUTVALGET - VALG AV NYTT MEDLEM OG NY LEDER
Rådmannens innstilling:
1. Svend Saxe Frøshaug innvilges fritak fra sine verv i Teknikk- og naturutvalget ut
kommunestyreperioden 2015-2019.
2. Valg av nytt medlem i Teknikk- og naturutvalget legges fram uten forslag på kandidat.
Forslag på medlem:_____________________________________
3. Valg av leder i Teknikk- og naturutvalget legges fram uten forslag på kandidat.
Forslag på leder:______________________________

Formannskapets behandling 26.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Forslag fra Petter-Ole Kirkeby (Sp):
Punkt 2: Roar Skansen (1.vara) foreslås til nytt medlem av Teknikk- og naturutvalget.
Varamannslisten forskyves deretter.
Punkt 3: Jens Helge Jorud foreslås til ny leder av Teknikk- og naturutvalget.
Votering: Enstemmig.

Formannskapets innstilling 26.10.2017:
1. Svend Saxe Frøshaug innvilges fritak fra sine verv i Teknikk- og naturutvalget ut
kommunestyreperioden 2015-2019.
2. Valg av nytt medlem i Teknikk- og naturutvalget:
Forslag på medlem: Roar Skansen (1.vara). Varamannslisten forskyves deretter.
3. Valg av leder i Teknikk- og naturutvalget:
Forslag på leder: Jens Helge Jorud

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Varaordfører Tor Melvold (Ap) tiltrer som ordfører i sakens første punkt.
Votering:
Formannskapets innstilling, punkt 1: Enstemmig vedtatt.
Saxe Frøshaug tiltrer igjen som ordfører i sakens resterende punkter .
Votering:
Formannskapets innstilling, punkt2: Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, punkt 3: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
1. Svend Saxe Frøshaug innvilges fritak fra sine verv i Teknikk- og naturutvalget ut
kommunestyreperioden 2015-2019.
2. Valg av nytt medlem i Teknikk- og naturutvalget: Roar Skansen (1.vara). Varamannslisten
forskyves deretter.
3. Valg av leder i Teknikk- og naturutvalget: Jens Helge Jorud.

80/17 : TERTIALRAPPORT 2 - 2017
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 2 – 2017 tas til etterretning.

Ungdomsrådets behandling 23.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Madelen Aadalen
Mattis forklarte om hva tertialrapporten betyr og hvorfor saken behandles av ungdomsrådet.

Ungdomsrådets innstilling 23.10.2017:
Rapporten tas til etteretning.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 24.10.2017:
Ingen forslag.

Votering: Enstemmig

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 24.10.2017:
Tertialrapport 2 – 2017 tas til etterretning.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 24.10.2017:
Knut Skjønberg deltok i møtet fra og med sak 39/17.
Ordet i saken:
Trond A. Enger (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 24.10.2017:
Tertialrapport 2 – 2017 tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Jan Roar Evensen (H)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
Tertialrapport 2 – 2017 tas til etterretning.

Formannskapets behandling 26.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Betty Hvalsengen (rådmann)
Tor Melvold (Ap)
Saxe Frøshaug (ordfører)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ingen forslag.

Votering: Enstemmig.

Formannskapets innstilling 26.10.2017:
Tertialrapport 2 – 2017 tas til etterretning.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Vegard Finnes (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
Tertialrapport 2 – 2017 tas til etterretning.

81/17 : FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "INNKJØP" - TRØGSTAD KOMMUNE 2017
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber administrasjonen følge opp rapportens 9
anbefalinger ved å iverksette de anbefalte tiltakene.
2. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et år etter
at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (KrF)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber administrasjonen følge opp rapportens 9
anbefalinger ved å iverksette de anbefalte tiltakene.
2. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et år etter

at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

82/17 : DET ER MITT VALG - VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE MED LIONS
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune forlenger samarbeidsavtale med Lions Club Trøgstad om prosjektet «Det er
mitt valg» fra og med 01.01.2018 til og med 31.12.2019.

Ungdomsrådets behandling 23.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Madelen Aadalen
Ole Sofus Haakaas
Hedda Krogstad
Ungdomsrådet gikk gjennom saksopplysningene, og kom med egne erfaringer rundt prosjektet.

Ungdomsrådets innstilling 23.10.2017:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Jan Roar Evensen (H)
Kari Nilsen (Ap)
Marianne Nordlie (KrF)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Tilleggsforslag fra Jan Roar Evensen (H): Saken bør løftes i fellesnemnda i løpet av 2019.
Votering: Enstemmig

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
Rådmannens innstilling støttes med tilleggspunkt at saken bør løftes i fellesnemnda i løpet 2019.

Formannskapets behandling 26.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)

Betty Hvalsengen (rådmann)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Formannskapets innstilling 26.10.2017:
Trøgstad kommune forlenger samarbeidsavtale med Lions Club Trøgstad om prosjektet «Det er
mitt valg» fra og med 01.01.2018 til og med 31.12.2019.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Ordfører informerte om at tilleggsforslaget fra Livsløpsutvalget ikke ble behandlet i
formannskapet. Livsløpsutvalgets tilleggsforslag lyder som følger: ...saken bør løftes i fellesnemnda
i løpet av 2019.
Ingen forslag.
Livsløpsutvalgets innstilling legges til grunn for kommunestyret votering.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
Trøgstad kommune forlenger samarbeidsavtale med Lions Club Trøgstad om prosjektet «Det er
mitt valg» fra og med 01.01.2018 til og med 31.12.2019. Saken bør løftes i fellesnemnda i løpet av
2019.

83/17 : ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER; MYNDIGHET OG RUTINER
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av ekteskapsloven har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet i Trøgstad fra
01.01.2018.
I tillegg gis en person fra administrasjonen vigselsrett. Utnevnelse av denne legges fram uten
innstilling på kandidat.
Forslag:_____________________________________

2. Ekteskapsinngåelser kan finne sted i Trøgstad kommunehus på ordinære kontordager innen
normal arbeidstid.
3. Vigsler vil primært være i kommunestyresalen. Dersom det ønskes vigsel utenom
normalarbeidstid og eventuelt i andre lokaliteter, avtales dette i hvert enkelt tilfelle med den
kommunale vigsleren.

4. Kommunale vigsler i Trøgstad skal inntil videre være gratis også utenfor det offisielle lokalet og
for innbyggere fra andre kommuner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide rutiner for vigsler i kommunestyresalen.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Jan Roar Evensen (H)
Kari Nilsen (Ap)
Forslag:
Innstillingspunkt 1: Livsløpsutvalget foreslår at rådmann gis vigselrett.
Votering: Enstemmig

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
1. I medhold av ekteskapsloven har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet i Trøgstad fra
01.01.2018.
I tillegg gis en person fra administrasjonen vigselsrett. Utnevnelse av denne legges fram uten
innstilling på kandidat.
Forslag: Rådmann
2. Ekteskapsinngåelser kan finne sted i Trøgstad kommunehus på ordinære kontordager innen
normal arbeidstid.
3. Vigsler vil primært være i kommunestyresalen. Dersom det ønskes vigsel utenom
normalarbeidstid og eventuelt i andre lokaliteter, avtales dette i hvert enkelt tilfelle med den
kommunale vigsleren.
4. Kommunale vigsler i Trøgstad skal inntil videre være gratis også utenfor det offisielle lokalet og
for innbyggere fra andre kommuner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide rutiner for vigsler i kommunestyresalen.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Følgende hade ordet:
Saxe Frøshaug (Sp)
Christian Granli (H)
Ingen forslag.
Livsløpsutvalgets innstilling tas til avstemming.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
1. I medhold av ekteskapsloven har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet i Trøgstad fra
01.01.2018.
I tillegg gis en person fra administrasjonen vigselsrett.
Rådmann Betty Hvalsengen ble valgt.
2. Ekteskapsinngåelser kan finne sted i Trøgstad kommunehus på ordinære kontordager innen
normal arbeidstid.
3. Vigsler vil primært være i kommunestyresalen. Dersom det ønskes vigsel utenom
normalarbeidstid og eventuelt i andre lokaliteter, avtales dette i hvert enkelt tilfelle med den
kommunale vigsleren.
4. Kommunale vigsler i Trøgstad skal inntil videre være gratis også utenfor det offisielle lokalet og
for innbyggere fra andre kommuner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide rutiner for vigsler i kommunestyresalen.

84/17 : INNKJØP AV NY TRAKTOR OG BILER
Rådmannens innstilling:
Det bevilges inntil 970 000,- til kjøp av traktor og 2 stk. varebiler.
Bevilgningen skjer fra følgende disposisjonsfond:
Kr. 200 000,kr. 135 000,kr. 200 000,kr. 75 000,kr. 72 000,kr. 43 000,Kr. 245 000,-

restmidler fra fond til rødstubbdekke
restmidler fra fond til Sikring av tunnel og rekkverk Fortet
restmidler fra fond til aggregat Trøgstadhallen
restmidler fra fond til digitalt planarkiv
restfond fra fond til sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden
restmidler fra fond til Rom tek.hj. midler
fra reservefond.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 24.10.2017:
Ordet i saken:
Jens H. Jorud (Sp)
Heidi Haakaas (Teknisk sjef)
Knut Are Skjønberg (H)
Roar Skansen (Ap)
Trond A. Enger (Ap)

Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 24.10.2017:
Det bevilges inntil 970 000,- til kjøp av traktor og 2 stk. varebiler.
Bevilgningen skjer fra følgende disposisjonsfond:
Kr. 200 000,kr. 135 000,kr. 200 000,kr. 75 000,kr. 72 000,kr. 43 000,Kr. 245 000,-

restmidler fra fond til rødstubbdekke
restmidler fra fond til Sikring av tunnel og rekkverk Fortet
restmidler fra fond til aggregat Trøgstadhallen
restmidler fra fond til digitalt planarkiv
restfond fra fond til sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden
restmidler fra fond til Rom tek.hj. midler
fra reservefond.

Formannskapets behandling 26.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Saxe Frøshaug (ordfører)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Cristian Granli (H)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig

Formannskapets innstilling 26.10.2017:
Det bevilges inntil 970 000,- til kjøp av traktor og 2 stk. varebiler.
Bevilgningen skjer fra følgende disposisjonsfond:
Kr. 200 000,kr. 135 000,kr. 200 000,kr. 75 000,kr. 72 000,kr. 43 000,Kr. 245 000,-

restmidler fra fond til rødstubbdekke
restmidler fra fond til Sikring av tunnel og rekkverk Fortet
restmidler fra fond til aggregat Trøgstadhallen
restmidler fra fond til digitalt planarkiv
restfond fra fond til sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden
restmidler fra fond til Rom tek.hj. midler
fra reservefond.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
Det bevilges inntil 970 000,- til kjøp av traktor og 2 stk. varebiler.
Bevilgningen skjer fra følgende disposisjonsfond:
Kr. 200 000,kr. 135 000,kr. 200 000,kr. 75 000,kr. 72 000,kr. 43 000,Kr. 245 000,-

restmidler fra fond til rødstubbdekke
restmidler fra fond til Sikring av tunnel og rekkverk Fortet
restmidler fra fond til aggregat Trøgstadhallen
restmidler fra fond til digitalt planarkiv
restfond fra fond til sikkerhetsutstyr for arbeid i høyden
restmidler fra fond til Rom tek.hj. midler
fra reservefond.

85/17 : EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD TRØGSTADHEIMEN
Rådmannens innstilling:
Det bevilges inntil kr. 500 000,- fra reservefondet til ekstra vedlikehold av 10 beboerrom, korridor,
ett pårørende rom og ett wc til de ansatte.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 24.10.2017:
Ordet i saken:
Knut Are Skjønberg (H)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 24.10.2017:
Det bevilges inntil kr. 500 000,- fra reservefondet til ekstra vedlikehold av 10 beboerrom, korridor,
ett pårørende rom og ett wc til de ansatte.

Formannskapets behandling 26.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Christian Granli (H)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Saxe Frøshaug (ordfører)

Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Formannskapets innstilling 26.10.2017:
Det bevilges inntil kr. 500 000,- fra reservefondet til ekstra vedlikehold av 10 beboerrom, korridor,
ett pårørende rom og ett wc til de ansatte.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
Det bevilges inntil kr. 500 000,- fra reservefondet til ekstra vedlikehold av 10 beboerrom, korridor,
ett pårørende rom og ett wc til de ansatte.

86/17 : FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT - GRUNNSKOLEN I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Forskrift om ordensreglement for Grunnskolen i Trøgstad vedtas.
2. Det delegeres til den enkelte skole å fastsette særregler ved behov. Disse må være i tråd
med forskriften.
3. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2018

Ungdomsrådets behandling 23.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Mattis Minge
Espen Lund
Kjell Herman Solberg
Ingrid Haakaas
Madelen Aadalen
Stine Hansen Bjørnstad
Herman Linnestad
Jens Anders Rud
Ordensreglementet ble gjennomgått. Reglementet virker godt, men det oppleves at ordensreglene
ikke alltid følges opp fra lærere.

Ungdomsrådets innstilling 23.10.2017:
Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 24.10.2017:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 24.10.2017:
Arbeidsmiljøutvalget følger rådmannens innstilling.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
1. Forskrift om ordensreglement for Grunnskolen i Trøgstad vedtas.
2. Det delegeres til den enkelte skole å fastsette særregler ved behov. Disse må være i tråd
med forskriften.
3. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2018

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
1. Forskrift om ordensreglement for Grunnskolen i Trøgstad vedtas.
2. Det delegeres til den enkelte skole å fastsette særregler ved behov. Disse må være i tråd
med forskriften.
3. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2018

87/17 : SØKNAD OM SALGSBEVILLING - TRØGSTAD HANDEL AS (BUNNPRIS)
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad Handel AS, ny eier av Bunnpris Trøgstad, gis bevilling for øl og annen alkoholdig drikk
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent, gruppe 1, med følgende salgstider:
·
·
·
·
·

Salgstid hverdager
Salgstider lørdager
Salgstid på påskeaften, pinseaften og julaften til
Salgstid onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften til
30. april, 16. mai og onsdag før Kr.Himmelfartsdag til

kl. 08:00-20:00
kl. 09:00-18:00
kl. 16:00
kl. 18:00
kl. 20:00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- helligdager, 1. og 17. mai.
2. Rune Johnsen, f. 24.03.75, godkjennes som styrer.
3. Wenche Winberg, f. 19.10.55, godkjennes som stedfortreder.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
1. Trøgstad Handel AS, ny eier av Bunnpris Trøgstad, gis bevilling for øl og annen alkoholdig drikk
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent, gruppe 1, med følgende salgstider:
·
·
·
·
·

Salgstid hverdager
Salgstider lørdager
Salgstid på påskeaften, pinseaften og julaften til
Salgstid onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften til
30. april, 16. mai og onsdag før Kr.Himmelfartsdag til

kl. 08:00-20:00
kl. 09:00-18:00
kl. 16:00
kl. 18:00
kl. 20:00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- helligdager, 1. og 17. mai.
2. Rune Johnsen, f. 24.03.75, godkjennes som styrer.

3. Wenche Winberg, f. 19.10.55, godkjennes som stedfortreder.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
1. Trøgstad Handel AS, ny eier av Bunnpris Trøgstad, gis bevilling for øl og annen alkoholdig drikk
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent, gruppe 1, med følgende salgstider:
·
·
·
·
·

Salgstid hverdager
Salgstider lørdager
Salgstid på påskeaften, pinseaften og julaften til
Salgstid onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften til
30. april, 16. mai og onsdag før Kr.Himmelfartsdag til

kl. 08:00-20:00
kl. 09:00-18:00
kl. 16:00
kl. 18:00
kl. 20:00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- helligdager, 1. og 17. mai.
2. Rune Johnsen, f. 24.03.75, godkjennes som styrer.
3. Wenche Winberg, f. 19.10.55, godkjennes som stedfortreder.

88/17 : VIDEREFØRING AV DELTAKELSE I SAMARBEIDET KLIMA ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og
energi mellom kommunene, Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune i nye
fem år fra 2018 og stiller seg bak ny samarbeidsavtale.
2. Trøgstad kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr.
20 000 pluss kroner 1,50 per innbygger som til sammen utgjør ca kr 28.000 årlig.
3. Vedtaket gjøres under forutsetning av at flertallet av fylkets kommuner vedtar fortsatt
deltagelse i Klima Østfold.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 24.10.2017:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 24.10.2017:

1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og
energi mellom kommunene, Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune i nye
fem år fra 2018 og stiller seg bak ny samarbeidsavtale.
2. Trøgstad kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr.
20 000 pluss kroner 1,50 per innbygger som til sammen utgjør ca kr 28.000 årlig.
3. Vedtaket gjøres under forutsetning av at flertallet av fylkets kommuner vedtar fortsatt
deltagelse i Klima Østfold.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og
energi mellom kommunene, Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune i nye
fem år fra 2018 og stiller seg bak ny samarbeidsavtale.
2. Trøgstad kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr.
20 000 pluss kroner 1,50 per innbygger som til sammen utgjør ca kr 28.000 årlig.
3. Vedtaket gjøres under forutsetning av at flertallet av fylkets kommuner vedtar fortsatt
deltagelse i Klima Østfold.

Formannskapets behandling 26.10.2017:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Formannskapets innstilling 26.10.2017:
1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og
energi mellom kommunene, Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune i nye
fem år fra 2018 og stiller seg bak ny samarbeidsavtale.
2. Trøgstad kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr.
20 000 pluss kroner 1,50 per innbygger som til sammen utgjør ca kr 28.000 årlig.
3. Vedtaket gjøres under forutsetning av at flertallet av fylkets kommuner vedtar fortsatt
deltagelse i Klima Østfold.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Ingen forslag.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og
energi mellom kommunene, Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune i nye
fem år fra 2018 og stiller seg bak ny samarbeidsavtale.
2. Trøgstad kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr.
20 000 pluss kroner 1,50 per innbygger som til sammen utgjør ca kr 28.000 årlig.
3. Vedtaket gjøres under forutsetning av at flertallet av fylkets kommuner vedtar fortsatt
deltagelse i Klima Østfold.

89/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Det ble orientert om:
1. Overgang til ny plattform - Microsft 365
2. Møteplan 2018
3. Trøgstad kommunes borgerapp
Nina Teig presenterte og fremla budsjett for 2018 i etterkant av møtet.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
Referatsakene tas til orientering.

90/17 : SAK FRA FELLESNEMNDA -UNNTAK FRA LOVER OG REGLER I EN OVERGANGSPERIODE
Prosjektleders innstilling:
Prosjektleder anmoder om at i tillegg til fellesnemndas vedtak at kommunestyrene snarest fatter
følgende selvstendige vedtak:
1. Trøgstads kommunestyre ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet gi unntak fra lov av
6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) § 13, slik at det kan
vedtas ulik skattesats i en overgangsperiode fram til og med 2021.
2. Vedtekter og forskrifter som gjelder i kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og
Trøgstad skal fortsatt gjelde for vedkommande område i «Den nye kommunen» inntil nye lokale
vedtekter og forskrifter er gitt av kommunestyret. Trøgstads kommunestyre ber Kommunal- og
moderniseringsdepartementet fastsette frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter til

31.12.2021.
3. Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder
inntil det nye kommunestyret har vedtatt nye planer for «Den nye kommunen». Det samme
gjelder reguleringsplaner etter kapittel 12 i loven. Senest ett år etter konstituering av det nye
kommunestyret skal det foreligge en samlet kommunal planstrategi,
jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
Formannskapets behandling 26.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Formannskapet sluttet seg til følgende innstilling:
1. Saken sendes til behandling i kommunestyret 31/10-2017t.
2. En representant fra fellesnemndas administrative økonomigruppe inviteres til kommunestyret
31/10-2017 for å orientere om saken.
Votering: Enstemmig.

Formannskapets innstilling 26.10.2017:
1. Saken sendes til behandling i kommunestyret 31/10-2017.
2. En representant fra fellesnemndas administrative økonomigruppe inviteres til
kommunestyret 31/10-2017 for å orientere om saken.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Ståle Ruud fra fellesnemndas administrative økonomigruppe informerte om saken.
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Vegard Finnes (Ap)

Forslag fra Petter-Ole Kirkeby (Sp):
Tilleggsforslag til punkt 1.: ...dette for å sikre eiendomskatt på verker og bruk etter 1/1- 2020. Det
skal fortrinnsvis ikke være eiendomsskatt på hus, fritidboliger eller næring.

Forslag fra Tor Melvold (Ap):
Støtter prosjektleders innstilling og fremmer en ny sak i kommunestyret som ikke står i sakslisten
som gjelder presisering om eiendomsskatten. Denne saken følger videre til fellesnemnda, men ikke
videre.
Votering:
Prosjektleders innstilling ble behandlet samlet og enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
1. Trøgstad kommunestyre ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet gi unntak fra lov av
6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) § 13, slik at det kan
vedtas ulik skattesats i en overgangsperiode fram til og med 2021.
2. Vedtekter og forskrifter som gjelder i kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og
Trøgstad skal fortsatt gjelde for vedkommande område i «Den nye kommunen» inntil nye lokale
vedtekter og forskrifter er gitt av kommunestyret. Trøgstads kommunestyre ber Kommunal- og
moderniseringsdepartementet fastsette frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter til
31.12.2021.
3. Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil
det nye kommunestyret har vedtatt nye planer for «Den nye kommunen». Det samme gjelder
reguleringsplaner etter kapittel 12 i loven. Senest ett år etter konstituering av det nye
kommunestyret skal det foreligge en samlet kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningsloven §
10-1.

91/17 : EIENDOMSSKATT - PRESISERING TIL VEDTAKSPUNKT 1 I SAK 90/17 FRA FELLESNEMNDA
Kommunestyret har enstemmig vedtatt å støtte prosjektleders innstilling i sak 90/17 fra
fellesnemnda angående unntak fra lover og regler i en overgangsperiode. Samtidig ble det foreslått å
presisere punkt 1 i saken, vedrørende eiendomsskatt, gjennom en tilleggsak til protokollen.

Kommunestyrets behandling 31.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Vegard Finnes (Ap)
Knut Are Skjønberg (H)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Kommunestyret voterte først om hvorvidt en tilleggssak om presisering om eiendomsskatt skulle
behandles av kommunestyret. Dersom 1/3 av kommunestyrets medlemmer går imot at saken
legges fram kan ikke saken behandles.
Votering: Det ble vedtatt med 15 stemmer (Sp 9, Ap 5 og Frp 1) mot 6 stemmer (H 4, Krf 1 og FrP

1) at saken tas opp til behandling.

Kommunestyret voterte deretter om forslaget til presisering utformet av Saxe Frøshaug (ordfører)
og Tor Melvold (Ap):
Trøgstad kommune vedtar følgende presisering til punkt 1 i vedtaket i sak 90/17 fra fellesnemnd:
1. Trøgstad kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet gi unntak fra lov av 6. juni
1975 nr.29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) §13, slik at det kan vedtas
ulik skattesats i en overgangsperiode fram til og med 2021. Dette for å sikre mulighet for
eiendomsskatt på verker og bruk etter 1/1-2020. Det skal fortrinnvis ikke være eiendomsskatt på
hus, fritidsboliger eller næring.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2017:
· Kommunestyret presiserer punkt 1 i sak 90/17 med en tilleggsak til protokollen.
·

Trøgstad kommune vedtar følgende presisering til punkt 1 i vedtaket i sak 90/17 fra
fellesnemnd:
1. Trøgstad kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet gi unntak fra lov
av 6. juni 1975 nr.29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) §13, slik at
det kan vedtas ulik skattesats i en overgangsperiode fram til og med 2021. Dette for å sikre
mulighet for eiendomsskatt på verker og bruk etter 1/1-2020. Det skal fortrinnvis ikke være
eiendomsskatt på hus, fritidsboliger eller næring.

