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92/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Votering: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

93/17 : RETNINGSLINJER VED ANERKJENNELSE AV NORGESMESTERE OG INTERNASJONALE
MESTERE
Rådmannens innstilling:
Retningslinjer ved anerkjennelse av norgesmestere og internasjonale mestere vedtas og gjøres
gjeldende f.o.m. 01.12.2017.

Formannskapets behandling 07.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Christian Granli (H)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Votering: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 07.12.2017:
Retningslinjer ved anerkjennelse av norgesmestere og internasjonale mestere vedtas og gjøres
gjeldende f.o.m. 01.12.2017.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Ingen nye forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
Retningslinjer ved anerkjennelse av norgesmestere og internasjonale mestere vedtas og gjøres
gjeldende f.o.m. 01.12.2017.

94/17 : INNBYGGERFORSLAG FRA "AKSJONSGRUPPE MOT KOMMUNESAMMENSLÅING"
Rådmannens innstilling:
Innbyggerforslag fra Aksjonsgruppe mot kommunesammenslåing legges fram for kommunestyret
uten innstilling.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Trond A. Enger (Ap)
Jarle Lindahn (Frp)
Ole-Marius Grønlien (Sp)
Christian Granli (H)
Forslag fra Petter-Ole Kirkeby:
Nytt pkt 1: Kommunestyret ber om at innbyggerinitiativet legges fram for behandling i
kommunestyret 21.mars 2018.
Nytt pkt 2: I den forbindelse legges det fram en konsekvensutredning som belyser hva det
innebærer for Trøgstad om vi ikke blir en del av Indre Østfold kommune.
Nytt pkt 3: Det settes ned en referansegruppe bestående av ordfører, varaordfører, en fra
opposisjonen og en fra Sp.
Forslag fra Tor Melvold:
Sak 94/17 tas ikke opp til realitetsbehandling.
Votering:
Petter-Ole Kirkebys forslag pkt 1 ble satt opp mot Tor Melvold forslag og falt med 10 stemmer (9
Sp og 1 FrP) mot 11 stemmer (5 Ap, 4 H, 1 Krf og 1 FrP).
Som følge ble ikke Petter-Ole Kirkebys forslag til pkt 2 og pkt 3 realitetsbehandlet.

Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
Sak 94/17 tas ikke opp til realitetsbehandling.

95/17 : FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM JAKT OG FANGST AV BEVER OG KOMMUNAL
MÅLSETNING FOR BEVER I TRØGSTAD KOMMUNE
Saken utgår. Se sak 106/17

96/17 : SKADEFELLING AV ULV - DELEGERING AV FULLMAKT
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret gir ordfører og rådmann i fellesskap fullmakt til å søke om skadefelling
av rovdyr som har forvoldt skade på husdyr eller på annen måte vist truende adferd i
kommunen.
2. Trøgstad kommune støtter Eidsberg kommunes initiativ om å søke samspill mellom
nabokommuner om like retningslinjer i rovdyrpolitikken, jf. vedtak i Eidsberg
kommunestyre 26.10.2017 sak 17/133.

Formannskapets behandling 07.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Christian Granli (H)
Martha Herslet Holsen (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Votering: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 07.12.2017:
1. Kommunestyret gir ordfører og rådmann i fellesskap fullmakt til å søke om skadefelling
av rovdyr som har forvoldt skade på husdyr eller på annen måte vist truende adferd i
kommunen.
2. Trøgstad kommune støtter Eidsberg kommunes initiativ om å søke samspill mellom
nabokommuner om like retningslinjer i rovdyrpolitikken, jf. vedtak i Eidsberg
kommunestyre 26.10.2017 sak 17/133.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
John Øyvind Langstad (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Ingen nye forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
1. Kommunestyret gir ordfører og rådmann i fellesskap fullmakt til å søke om skadefelling

av rovdyr som har forvoldt skade på husdyr eller på annen måte vist truende adferd i
kommunen.
2. Trøgstad kommune støtter Eidsberg kommunes initiativ om å søke samspill mellom
nabokommuner om like retningslinjer i rovdyrpolitikken, jf. vedtak i Eidsberg
kommunestyre 26.10.2017 sak 17/133.

97/17 : DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS - BEHANDLING AV FORSLAG TIL ENDRING AV
SELSKAPSAVTALE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS.

Formannskapets behandling 07.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Votering: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 07.12.2017:
Kommunestyret godkjenner revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Ingen nye forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
Kommunestyret godkjenner revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS.

98/17 : BUDSJETTJUSTERINGER 2017
Rådmannens innstilling:
1. Budsjettjusteringene pr. november 2017 godkjennes slik de framkommer av
saksframlegg med vedlegg.

Formannskapets behandling 07.12.2017:
Følgende hadde ordet:

Saxe Frøshaug (ordfører)
Martha Herslet Holsen (Sp)
Christian Granli (H)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Nina Teig (regnskapssjef)
Tor Melvold (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Forslag fra Saxe Frøshaug:
Nytt pkt 2:
Overføring av kr. 4.027.398,- til Stiftelsen Trøgstad Næringsfond (jfr.sak 45/17 pkt. 4 a) utsettes fra
2017 til 2018.

Votering:
Rådmannens innstilling og forslag til nytt pkt 2 fra Saxe Frøshaug: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 07.12.2017:
1. Budsjettjusteringene pr. november 2017 godkjennes slik de framkommer av
saksframlegg med vedlegg.
2.

Overføring av kr. 4.027.398,- til Stiftelsen Trøgstad Næringsfond (jfr. sak 45/17 pkt. 4 a)
utsettes fra 2017 til 2018.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Ingen nye forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
1. Budsjettjusteringene pr. november 2017 godkjennes slik de framkommer av
saksframlegg med vedlegg.
2. Overføring av kr. 4.027.398,- til Stiftelsen Næringsfond (jfr. sak 45/17 pkt. 4 a) utsettes
fra 2017 til 2018.

99/17 : BUDSJETTDOKUMENTET 2018
Rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2021’ og ‘Årsbudsjett 2018’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2018’, kapittel 2.

Eldrerådets behandling 13.11.2017:
Følgende ble diskutert:
· Eldrerådet savner mer om rehabilitering. Synes generelt at rehabilitering er lite synliggjort i
dokumentet. Rådet savner også mer om ettervern for rus og psykiatripasienter.
· Eldrerådet informerer om at de ikke har vært med i budsjettprosessen og synes det er
beklagelig.
· Prisliste for pleie og omsorg ble gjennomgått og eldrerådet godkjenner den. Kommentarer
fra virksomheten også greit, men ønsker ikke dobbeltrom.
· Eldrerådet påpeker at funksjonshemmede kun omtales under avsnittet for virksomheten,
ønsket hadde vært omtale også på overordnet nivå.
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Eldrerådets innstilling 13.11.2017:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2021’ og ‘Årsbudsjett 2018’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2018’, kapittel 2.

Ungdomsrådets behandling 13.11.2017:
Følgende hadde ordet:
Ole Sofus Haakaas
Mattis Minge
Madelen Aadalen
Ingrid Haakaas
Hillevi Kleppe
Stine Hansen Bjørnstad
Jens Anders
Espen Lund
Kjell Herman Solberg
Hovedtrekkene i budsjettdokumentet ble tatt opp, blant annet ble det kommentert at Trøgstad
kommune har tatt opp mer lån for å utvikle kommunen i positiv retning. Ungdomsrådet håper at
et eventuelt overskudd fra budsjettet kan brukes til økte kulturmidler for lag og foreninger.
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Ungdomsrådets innstilling 13.11.2017:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2021’ og ‘Årsbudsjett 2018’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2018’, kapittel 2.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 13.11.2017:
Følgende hadde ordet:
Grete Suljuåsen
Trond Hegerstrøm
Ann-Kristin Sæther
Elisbeth Lintho Ekeberg
Cecilie Strandkås
Grete Lindahn
Rådets forslag:
Pkt. 15: Bør prioriteres opp over streken.
Pkt. 16: Bør prioriteres opp over streken.
Votering: Enstemmig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 13.11.2017:
Rådmannens innstilling tas til etterretning med følgende kommentarer:Rådmannens forslag til
driftstiltak 2018-2021:Pkt. 15: Bør prioriteres opp over streken.Pkt. 16: Bør prioriteres opp over
streken.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 14.11.2017:
Arbeidsmiljøutvalget uttrykker bekymring for arbeidsmiljøet rundt i virksomhetene med så
stramme rammer og manglende buffer for uforutsette hendelser.
Arbeidsmiljøutvalget foreslår et tilføyning i budsjettdokumentet:
Trøgstad kommune har fokus på heltidskultur og har igangsatt en lokal prosess for å øke andel
heltidsstillinger. Flere heltidsstillinger gir større trygghet og forutsigbarhet i arbeidet for den
enkelte ansatte. Dette er positivt for arbeidsmiljøet og bidrar til helsefremmende arbeidsplasser.
Votering: Enstemmig.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 14.11.2017:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2021’ og ‘Årsbudsjett 2018’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2018’, kapittel 2, med foreslått tilføyning.

Livsløpsutvalgets behandling 14.11.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (KrF)

John Øyvind Langstad (Sp)
Jan Roar Evensen (H)
Tone Evenby (Sp)
Stian Myhre Eriksen (uavhengig)
Kari Nilsen (Ap)

Livsløpsutvalget hadde flere innspill og spørsmål til budsjettforslaget. Dette redegjøres for i
kronologisk ordning med utgangspunkt i budsjettdokumentet, slik det også ble behandlet av
Livsløpsutvalget.
Kap. 8: Kommunal tjenesteproduksjon:
· Vegard Finnes: Det vises til s. 19: Elevantallet ved Trøgstads skoler. Det ønskes en
tydeliggjøring i neste år budsjett hvor mange elever som går på privat skole og hvilke
utgifter som er knyttet til dette.
Det vises til s. 22: Home-Start familiekontakten. Hvordan ser den videre finansiering av
dette tilbudet ut?
Det vises til s. 23: Bofellesskap for lettere demente. Dette er en etterspurt boform. Er det
mulig for etablering av denne type boform i parkveien når nåværende beboere flytter til
skolejordet?
· Jan Roar Evensen: Det vises til s. 19 og det synkende antall elever ved Trøgstads skoler.
Dette er en negativ utvikling for kommunen og som får betydning for rammetilskuddet.
Det vises til s. 24-25: Omsorgsboliger. Kun fire omsorgsboliger er solgt. Foreslår en økt
informasjonssatsningen.
Det vises til s. 27-28: Interkommunale tjenester. Hva skjer videre med IKS Indre Østfold
Brann og Redning med hensyn til budsjett?
·

Marianne Nordlie: Det vises til s. 22: Psykisk helse- og rusteam. Positivt at grupper i
mestring av depresjon, og sinnemestring videreføres.

·

John Øyvind Langstad: Det vises til s. 22: Dekningsgraden av fastleger i Trøgstad. Det er
ledig kapasitet hos noen fastleger. Bruker trøgstinger fastleger i kommunen eller i andre
kommuner?

Kap. 9: Økonomisk handlefrihet - prioriteringer
·

John Øyvind Langstad: Det vises til kapittel 9.2. Hvordan ligger de andre kommuene i 5K i
forhold til Trøgstad?

·

Vegard Finnes: Det vises til s. 36: Kommunale avgifter. Fakturering kun 4 ganger per år kan
være en utfordring for noen innbyggere. Kan kommunen tilby flere
faktureringstidspunkt under året?
Det vises til s. 40-41. Store låneopptak. Sårbart ved renteoppgang.
Det vises til s. 41: Utviklingsfondet. Ønsker en oppklaring av nest siste stykkets siste
setning: De avsatte midlene beløper ser pr. 30.09.17 til 41,5 ,ill.kr, hvorav om lag 7,9 mill. kr
er plassert i bank.
Det vises til s. 45. Det påpekes at mye penger går til spesialtilbud og at dette er en
utfordring for Trøgstad kommune.

·

Stian Myhre Eriksen: Ønsker differensierte kommunale avgifter, eksempelvis vann du
tapper inn trenger ikke korrespondere med mengden kloakken du slippe ut.

·

John Øyvind Langstad: Det vises til s. 43: Reservefondet. Det ønskes her en presisering om
at de 8,8 mill. kr ikke er øremerket kun til utbygging av Båstad skole og SFO og barnehagen
ved Havnås oppvekstsenter.

Kap. 9.7: Økonomiplan for perioden 2018-2021 - Driftsbudsjettet
·

John Øyvind Langstad: Det vises til pkt. 13: Tilfredstillende linjetilgang til Havnås.
Kostnaden for dette er fortsatt ikke avklart.
Budsjettet for 2017 budsjetterte med innsparing på 400 000 kr når det gjelder renhold og
oppvarming. I budsjett for 2018 er dette ikke tatt med. Ønsker en redegjørelse for dette.
Videre ønskes en redegjørelse for de estimerte besparingene i forhold til hvor mye som
bespares i renhold respektive varme.
Det vises til pkt. 2: Økte utgifter til Indre Østfold Brann og Redning IKS. Er dette justert
etter det siste IKS møtet?
Det vises til pkt. 19: Fiansiering av vasking/maling av Båstad kirke (utvendig). Ønsker en
vurdering om dette er nødvendig.

·

Jan Roar Evensen: Det vises til pkt. 18: Finansiering av automatisk ringeanlegg Trøgstad
kirke. Dette punkt burde kommer over streken.

·

Tone Evenby: Det vises til pkt. 17: Økt tilskudd til lag og foreninger etter kritierier for
tildeling av kulturmidler. Dette punkt ønskes over streken.
Reduserte utgifter til renhold og oppvarming burde kunne effektueres 2018.
Det foreslås å bevilge et utøket tilskudd til skøytebanen i Båstad med 100 000 kr (totalt 260
000 kr).

·

Marianne Nordlie: Det vises til pkt. 18: Ringeanlegget til Trøgstad kirke burde komme over
streken.

·

Kari Nilsen: Det vises til pkt. 17: Økt tillskudd til lag og foreninger. Dette ønskes over
streken.

·

Vegard Finnes: Konklusjon; 400 000 kr ønskes å flyttes over streken. I tillegg ønskes det
finne dekning for 100 000 kr ekstra tilført til Båstad skøytebane.

Kap. 10: Handlingsplan for den enkelte virksomhet
·

Vegard Finnes: Det vises til s. 50-51. Positivt med etter og videreutdanning av lærere, men
dette fører også med seg en kostnad.
Det vises til s. 53. Åssiden bofellesskap kuttet antall ansatte i fjor og nå trengs det to nye
miljøarbeidere.
Det vises til s. 50. Ny grillhytte ved Båstas barnehage. Positivt med privat finansiering og
ønsker at kommunen skal bidra om den private finansiering ikke
strekker til.
Det vises til s. 53: Helse og Barnevern er i behov av ny buss til transport av brukere til
dagtilbud. Foreslår felles buss for flere virksomheter.

·

John Øyvind Langstad: Det vises til s.52. Presiserer hvor viktig det er for Hanvås
oppvekstsenter å ha tilfredsstillende netttilgang.
Salg av den gamle barneskolen er det budsjettert for i budsjett for den nye skolen?

·

Marianne Nordlie: Det vises til s. 50. Er det budsjettert for riving av den gamle barnehagen i
Båstad?

·

Kari Nilsen: Etterspør status av oppussing av telegrafen som det tidligere har blitt avsatt
midler for.

Vegard Finnes fremmet forslag til ny innstiling:

Livsløpsutvalget tar budsjettet til orientering med vedlagte merknader.
Leder i Livsløpsutvalget får fullmakt til å endelig formulere innspillene.
Votering: Enstemmig.
Budsjettet ønskes som sak på neste møte i Livsløpsutvalget.

Livsløpsutvalgets innstilling 14.11.2017:
Livsløpsutvalget tar budsjettet til orientering med vedlagte merknader.
Kap. 8: Kommunal tjenesteproduksjon:
· Vegard Finnes: Det vises til s. 19: Elevantallet ved Trøgstads skoler. Det ønskes en
tydeliggjøring i neste år budsjett hvor mange elever som går på privat skole og hvilke
utgifter som er knyttet til dette.
Det vises til s. 22: Home-Start familiekontakten. Hvordan ser den videre finansiering av
dette tilbudet ut?
Det vises til s. 23: Bofellesskap for lettere demente. Dette er en etterspurt boform. Er
det mulig for etablering av denne type boform i parkveien når nåværende beboere
flytter til skolejordet?
· Jan Roar Evensen: Det vises til s. 19 og det synkende antall elever ved Trøgstads skoler.
Dette er en negativ utvikling for kommunen og som får betydning for rammetilskuddet.
Det vises til s. 24-25: Omsorgsboliger. Kun fire omsorgsboliger er solgt. Foreslår en økt
informasjonssatsningen.
Det vises til s. 27-28: Interkommunale tjenester. Hva skjer videre med IKS Indre Østfold
Brann og Redning med hensyn til budsjett?
·

Marianne Nordlie: Det vises til s. 22: Psykisk helse- og rusteam. Positivt at grupper i
mestring av depresjon, og sinnemestring videreføres.

·

John Øyvind Langstad: Det vises til s. 22: Dekningsgraden av fastleger i Trøgstad. Det er
ledig kapasitet hos noen fastleger. Bruker trøgstinger fastleger i kommunen eller i andre
kommuner?

Kap. 9: Økonomisk handlefrihet - prioriteringer
·

John Øyvind Langstad: Det vises til kapittel 9.2. Hvordan ligger de andre kommuene i 5K
i forhold til Trøgstad?

·

Vegard Finnes: Det vises til s. 36: Kommunale avgifter. Fakturering kun 4 ganger per år
kan være en utfordring for noen innbyggere. Kan kommunen tilby flere
faktureringstidspunkt under året?
Det vises til s. 40-41. Store låneopptak. Sårbart ved renteoppgang.
Det vises til s. 41: Utviklingsfondet. Ønsker en oppklaring av nest siste stykkets siste
setning: De avsatte midlene beløper ser pr. 30.09.17 til 41,5 ,ill.kr, hvorav om lag 7,9
mill. kr er plassert i bank.
Det vises til s. 45. Det påpekes at mye penger går til spesialtilbud og at dette er en
utfordring for Trøgstad kommune.

·

Stian Myhre Eriksen: Ønsker differensierte kommunale avgifter, eksempelvis vann du
tapper inn trenger ikke korrespondere med mengden kloakken du slippe ut.

·

John Øyvind Langstad: Det vises til s. 43: Reservefondet. Det ønskes her en presisering
om at de 8,8 mill. kr ikke er øremerket kun til utbygging av Båstad skole og SFO og
barnehagen ved Havnås oppvekstsenter.

Kap. 9.7: Økonomiplan for perioden 2018-2021 - Driftsbudsjettet
·

John Øyvind Langstad: Det vises til pkt. 13: Tilfredstillende linjetilgang til Havnås.
Kostnaden for dette er fortsatt ikke avklart.
Budsjettet for 2017 budsjetterte med innsparing på 400 000 kr når det gjelder renhold
og oppvarming. I budsjett for 2018 er dette ikke tatt med. Ønsker en redegjørelse for
dette. Videre ønskes en redegjørelse for de estimerte besparingene i forhold til hvor
mye som bespares i renhold respektive varme.
Det vises til pkt. 2: Økte utgifter til Indre Østfold Brann og Redning IKS. Er dette justert
etter det siste IKS møtet?
Det vises til pkt. 19: Fiansiering av vasking/maling av Båstad kirke (utvendig). Ønsker en
vurdering om dette er nødvendig.

·

Jan Roar Evensen: Det vises til pkt. 18: Finansiering av automatisk ringeanlegg Trøgstad
kirke. Dette punkt burde kommer over streken.

·

Tone Evenby: Det vises til pkt. 17: Økt tilskudd til lag og foreninger etter kritierier for
tildeling av kulturmidler. Dette punkt ønskes over streken.
Reduserte utgifter til renhold og oppvarming burde kunne effektueres 2018.
Det foreslås å bevilge et utøket tilskudd til skøytebanen i Båstad med 100 000 kr (totalt
260 000 kr).

·

Marianne Nordlie: Det vises til pkt. 18: Ringeanlegget til Trøgstad kirke burde komme
over streken.

·

Kari Nilsen: Det vises til pkt. 17: Økt tillskudd til lag og foreninger. Dette ønskes over
streken.

·

Vegard Finnes: Konklusjon; 400 000 kr ønskes å flyttes over streken. I tillegg ønskes det
finne dekning for 100 000 kr ekstra tilført til Båstad skøytebane.

Kap. 10: Handlingsplan for den enkelte virksomhet
·

Vegard Finnes: Det vises til s. 50-51. Positivt med etter og videreutdanning av lærere,
men dette fører også med seg en kostnad.
Det vises til s. 53. Åssiden bofellesskap kuttet antall ansatte i fjor og nå trengs det to nye
miljøarbeidere.
Det vises til s. 50. Ny grillhytte ved Båstas barnehage. Positivt med privat finansiering og
ønsker at kommunen skal bidra om den private finansiering ikke
strekker til.
Det vises til s. 53: Helse og Barnevern er i behov av ny buss til transport av brukere til
dagtilbud. Foreslår felles buss for flere virksomheter.

·

John Øyvind Langstad: Det vises til s.52. Presiserer hvor viktig det er for Hanvås
oppvekstsenter å ha tilfredsstillende netttilgang.
Salg av den gamle barneskolen er det budsjettert for i budsjett for den nye skolen?

·

Marianne Nordlie: Det vises til s. 50. Er det budsjettert for riving av den gamle
barnehagen i Båstad?

·

Kari Nilsen: Etterspør status av oppussing av telegrafen som det tidligere har blitt avsatt
midler for.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 14.11.2017:
Ordet i saken:
Trond A. Enger (Ap)
Knut Skjønberg (H)
Jens H. Jorud (Sp)
Marit Ness (Sp)
Venke Gangnes (Ap)
Roar Skansen (Ap)
Rådmannens innstilling tas til orientering (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 14.11.2017:
Rådmannens innstilling tas til orientering.

Formannskapets behandling 23.11.2017:
Marianne Nordlie (Krf) og Jarle Lindahn (FrP) deltok med talerett i behandlingen av
budsjettdokumentet.
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Christian Granli (H)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Martha Herslet Holsen (Sp)
Trond Andreas Enger (Ap)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Jarle Lindahn (FrP)
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
1. Det gjøres følgende omdisponering innenfor budsjettrammen for 2018:
a. Det gis tilskudd på kr. 30 000,- i 10 år til finanisering av automatisk ringeanlegg i Trøgstad kirke.
Det forutsetter at Trøgstads kirkelige fellesråd selv dekker rentene - fortrinnsvis vis Husbankens
rentekompensasjonsordning for kirkebygg.
b. Bevilgning til lag og foreninger økes med kr 100 000,-.
c. Kompensasjonsordningen for strøm på kunstisbanen i Båstad styrkes med kr. 100 000,-.
Disse tre tiltakene vil samlet belaste 2018- budsjettet med kr. 230 000,-. Dette finansieres ved en
tilsvarende reduksjon i budsjettene til interkommunale selskaper.
2. Gebyret for tømming av slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker tas opp med Eidsberg

kommune og vurderes på nytt med sikte på å harmonisere våre gebyrer med Eidsberg.
3. Prosjekt 1242 "Opprustning torget og sentrumsområde" er lagt inn på dirftsbudsjettet for 2018
med kr. 2.000.000,-.Utgifter og finasiering flyttes fra drift til investering.
4. Visit Indre Østfold har i brev av 23.10.2017 skissert at Trøgstad kommunes årlige andel øker fra
kr. 80 000,- pr. år til kr. 100 000,- pr.år for årene 2018 - 2019. Økningen har sammenheng med at
Aremark og Spydeberg har trukket seg ut. Trøgstad kommunes vedtak forutsetter at gjenstående
kommuner deltar i samarbeidet med sin andel. Gjenstående kommuner er Askim, Eidsberg, Hobøl,
Rakkestad, Rømskog, Skiptvet og Trøgstad. Finansieringen kan være bruk av disposisjonsfond.
5. Det foreslås et nytt punkt 2 c under B: Årsbudsjett 2018 i rådmannens forslag til vedtak om at
digitale TV-signaler i kommunale utleieboliger innenfor virksomhetene Pleie og omsorg og BODAF
prises til kr. 150,- pr. måned fra 01.01.2018. Endringen medfører at punktene c og d forskyves til d
og e.
6. Teknikk og næring har levert en ny utgave av gebyrregulativet for 2018. Se pkt. B 1.1 til og med
B 7. Nytt gebyrregulativ legges til grunn for videre budsjettbehandling.
7. Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS har i brev av 20.11.2017 oversendt sin innstilling til
"Budsjett for kontroll og tilsyn for 2018" med en kostnadramme på kr. 1.043.000,-.
Budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til budsjett til kommunestyret.
Petter-Ole Kirkeby (Sp) forslag til nytt pkt 8:
Driftstiltak uten finansiering i budsjett 2018 søkes løst ved disponering av mindreforbruk fra
årsregnskap 2017.
Trond A.Enger (Ap) forslag til endring av pkt 1 c:
Driftstillskudd erstatter begrepet kompensasjonsordning for strøm.
Christian Granli (H) forslag til endring av pkt 1 c:
Ønsker å framheve at kunstisbanen i Båstad er et regionsanlegg.
Votering:
Det ble votert over ordførers omforente forslag i sin helhet med de foreslåtte endringene justert
inn i forslaget.
Enstemmig tiltrådt (7st).
Til kommunestyrets møte 12.12.2017 ønsker formannskapet klargjøring i følgende saker fra
administrasjonen:
- Tilgang til mer plass for Mekkegarasjen i kjelleren på brannstasjonen (Jarle Lindahn, FrP).
- Oversikt over antall Trøgstad-elever på privatskoler (Trond A. Enger, Ap).

Formannskapets innstilling 23.11.2017:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2021’ og ‘Årsbudsjett 2018’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2018’, kapittel 2 med følgende tillegg:

1.Det gjøres følgende omdisponering innenfor budsjettrammen for 2018:
a. Det gis tilskudd på kr. 30 000,- i 10 år til finansiering av automatisk ringeanlegg i Trøgstad kirke.
Det forutsettes at Trøgstad kirkelige fellesråd selv dekker rentene - fortrinnvis via Husbankens
rentekompensasjonsordning for kirkebygg.
b. Bevilgningen til lag og foreninger økes med kr. 100.000,-.
c. Driftstilsskudd til regionanlegget kunstisbanen i Båstad styrkes med kr. 100.000,-.
Disse tre tiltakene vil samlet belaste 2018-budsjettet med kr. 230. 000,-. Dette finansieres ved en
tilsvarende reduksjon i budsjettene til interkommunale selskaper.
2. Gebyret for tømming av slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker tas opp med Eidsberg
kommune og vurderes på nytt med sikte på å harmonisere våre gebyrer med Eidsberg.
3. Prosjekt 1242 "Opprustning torget og sentrumområde" er lagt inn på driftsbudsjettet for 2018
med kr. 2.000.000,-. Utgifter og finasiering flyttes fra drift til investering.
4. Visit Indre Østfold har i brev av 23.10.2017 skissert at Trøgstad kommunes årlige andel øker fra
kr. 80.000,- pr. år til kr. 100.000,- pr. år for årene 2018-2019. Økningen har sammenheng med at
Aremark og Spydeberg har trukket seg ut. Trøgstad kommunes vedtak forutsetter at gjenstående
kommuner deltar i samarbeidet med sin andel. Gjenstående kommuner er Askim, Eidsberg, Hobøl,
Rakkestad, Rømskog, Skiptvet og Trøgstad. Finansieringen kan være bruk av disposisjonsfond.
5. Det foreslås et nytt punkt 2 c under B: Årsbudsjett 2018 i rådmannens forslag til vedtak om
digitale TV-signaler i kommunale utleieboliger innenfor virksomhetene Pleie og omsorg og BODAF
prises til kr. 150,- pr. måned fra 01.01.2018. Endringen medfører at punktene c og d forskyves til d
og e.
6. Teknikk og næring har levert en ny utgave av gebyrregulativet for 2018. Se pkt. B 1.1 til og med
B 7. Nytt gebyrregulativ legges til grunn for videre budsjettbehandling.
7. Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS har i brev av 20.11.2017 oversendt sin innnstilling til
"Budsjett for kontroll og tilsyn 2018" med en kostnadsramme på kr. 1.043.000,-. Budsjettforslaget
følger formannskapets innstilling til budsjett til kommunestyret.
8. Driftstiltak uten finansiering i budsjett 2018 søkes løst ved disponering av mindreforbruk fra
årsregnskap 2017.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Christian Granli (H)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Jarle Lindahn (FrP)
Forslag fra Saxe Frøshaug (ordfører):
Pkt 2 gebyrregulativ tas bort fra formannskapets innstilling og de andre punktene forskyves i
nummerrekkefølge.
Pkt 5 (tidligere pkt 6) endres til : Teknikk og næring har levert en ny utgave av gebyrregulativet for

2018. Gebyrregulativet vedtas slik det nå foreligger.
Nytt pkt 8: Notat "Om investeringer for årene 2018-2021 i 5K" tas til orientering.
Votering:
Pkt 2: Enstemmig vedtatt.
Pkt 5: Enstemmig vedtatt.
Nytt pkt 8: Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til 'Økonomi- og handlingsplan 2018-2021' og 'Årsbudsjett 2018' ble
stemt over samlet med vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2021’ og ‘Årsbudsjett 2018’ vedtas slik
det foreligger i ‘Budsjettdokumentet 2018’, kapittel 2 med følgende tillegg:
1.Det gjøres følgende omdisponering innenfor budsjettrammen for 2018:
a. Det gis tilskudd på kr. 30 000,- i 10 år til finansiering av automatisk ringeanlegg i Trøgstad kirke.
Det forutsettes at Trøgstad kirkelige fellesråd selv dekker rentene - fortrinnvis via Husbankens
rentekompensasjonsordning for kirkebygg.
b. Bevilgningen til lag og foreninger økes med kr. 100.000,-.
c. Driftstilsskudd til regionanlegget kunstisbanen i Båstad styrkes med kr. 100.000,-. Disse tre
tiltakene vil samlet belaste 2018-budsjettet med kr. 230. 000,-. Dette finansieres ved en
tilsvarende reduksjon i budsjettene til interkommunale selskaper.
2. Prosjekt 1242 "Opprustning torget og sentrumområde" er lagt inn på driftsbudsjettet for 2018
med kr. 2.000.000,-. Utgifter og finasiering flyttes fra drift til investering.
3. Visit Indre Østfold har i brev av 23.10.2017 skissert at Trøgstad kommunes årlige andel øker fra
kr. 80.000,- pr. år til kr. 100.000,- pr. år for årene 2018-2019. Økningen har sammenheng med at
Aremark og Spydeberg har trukket seg ut. Trøgstad kommunes vedtak forutsetter at gjenstående
kommuner deltar i samarbeidet med sin andel. Gjenstående kommuner er Askim, Eidsberg, Hobøl,
Rakkestad, Rømskog, Skiptvet og Trøgstad. Finansieringen kan være bruk av disposisjonsfond.
4. Det foreslås et nytt punkt 2 c under B: Årsbudsjett 2018 i rådmannens forslag til vedtak om
digitale TV-signaler i kommunale utleieboliger innenfor virksomhetene Pleie og omsorg og BODAF
prises til kr. 150,- pr. måned fra 01.01.2018. Endringen medfører at punktene c og d forskyves til d
og e.
5. Teknikk og næring har levert en ny utgave av gebyrregulativet for 2018. Gebyrregulativet vedtas
slik det nå foreligger.
6. Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS har i brev av 20.11.2017 oversendt sin innnstilling til
"Budsjett for kontroll og tilsyn 2018" med en kostnadsramme på kr. 1.043.000,-. Budsjettforslaget
følger formannskapets innstilling til budsjett til kommunestyret.
7. Driftstiltak uten finansiering i budsjett 2018 søkes løst ved disponering av mindreforbruk fra
årsregnskap 2017.
8. Notat "Om investeringer for årene 2018-2021 i 5K" tas til orientering.

100/17 : ETABLERING AV TVERRFAGLIG VURDERINGSTEAM
Rådmannens innstilling:
· Trøgstad kommune vedtar etablering av Tverrfaglig Vurderingsteam som et
interkommunalt prosjekttiltak i 2018, organisert under Helsehuset i Indre Østfold
· Trøgstad kommune bevilger kr.214.148,- til drift av teamet.

Eldrerådets behandling 04.12.2017:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig tiltrådt.

Eldrerådets innstilling 04.12.2017:
· Trøgstad kommune vedtar etablering av Tverrfaglig Vurderingsteam som et
interkommunalt prosjekttiltak i 2018, organisert under Helsehuset i Indre Østfold
· Trøgstad kommune bevilger kr.214.148,- til drift av teamet.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 04.12.2017:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig tiltrådt.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 04.12.2017:
· Trøgstad kommune vedtar etablering av Tverrfaglig Vurderingsteam som et
interkommunalt prosjekttiltak i 2018, organisert under Helsehuset i Indre Østfold
· Trøgstad kommune bevilger kr.214.148,- til drift av teamet.

Livsløpsutvalgets behandling 05.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Jan Roar Evensen (H)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Marianne Nordlie (Krf)
Votering: Enstemmig tiltrådt.

Livsløpsutvalgets innstilling 05.12.2017:
· Trøgstad kommune vedtar etablering av Tverrfaglig Vurderingsteam som et
interkommunalt prosjekttiltak i 2018, organisert under Helsehuset i Indre Østfold
· Trøgstad kommune bevilger kr.214.148,- til drift av teamet.

Formannskapets behandling 07.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Christian Granli (H)
Saxe Frøshaug (ordfører)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Votering:
Innstilling fra Livsløpsutvalget: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 07.12.2017:
· Trøgstad kommune vedtar etablering av Tverrfaglig Vurderingsteam som et
interkommunalt prosjekttiltak i 2018, organisert under Helsehuset i Indre Østfold
· Trøgstad kommune bevilger kr.214.148,- til drift av teamet.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Følgede hadde ordet:
Marianne Nordli (Krf)
Wenche Aaser Torp (Sp)
Ingen nye forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
· Trøgstad kommune vedtar etablering av Tverrfaglig Vurderingsteam som et
interkommunalt prosjekttiltak i 2018, organisert under Helsehuset i Indre Østfold
· Trøgstad kommune bevilger kr.214.148,- til drift av teamet.

101/17 : INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS - JUSTERING AV SELSKAPSAVTALEN
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune godkjenner justering av selskapsavtalen for Indre Østfold Renovasjon IKS.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 05.12.2017:

Ingen nye forslag.
Votering: Enstemmig tiltrådt.

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 05.12.2017:
Trøgstad kommune godkjenner justering av selskapsavtalen for Indre Østfold Renovasjon IKS.

Formannskapets behandling 07.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 07.12.2017:
Trøgstad kommune godkjenner justering av selskapsavtalen for Indre Østfold Renovasjon IKS.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Ingen nye forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
Trøgstad kommune godkjenner justering av selskapsavtalen for Indre Østfold Renovasjon IKS.

102/17 : VEDLIKEHOLDSPLAN - KOMMUNALE BYGG - 2018
Rådmannens innstilling:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens
kontinuerlige vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 05.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Jens H. Jorud (Sp)
Heidi Haakaas (teknisk sjef)
Roar Skansen (Ap)
Ingen nye forslag.
Votering: Enstemmig tiltrådt.

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 05.12.2017:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens
kontinuerlige vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

Formannskapets behandling 07.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Votering:
Teknikk- og naturutvalget innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 07.12.2017:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens
kontinuerlige vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Tor Melvold (Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ingen nye forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering, og intensjonenene søkes oppfylt ved kommunens
kontinuerlige vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

103/17 : SUPPLERINGSVALG - VARAMANNSLISTE TIL FELLESNEMNDA
Rådmannens innstilling:
1. Suppleringsvalg av vararepresentant til Sp/Aps varamannsliste til fellesnemnda legges
fram uten innstilling på kandidat.

Formannskapets behandling 07.12.2017:
Følgende hadde ordet:

Saxe Frøshaug (ordfører)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Forslag fra Saxe Frøshaug:
Ny varakandidat: Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ny varakandidat: Marit Ness Kjeve (Sp)
Forslag fra Marianne Bjerkeli:
Varakandidat: Vegard Finnes (Ap)- eksisterende vara, men ny nummerplasering
Ny varakandidat: Trond Andreas Enger (Ap)
Forslag fra Saxe Frøshaug:
Nummerrekkefølgen på varakandidatene bør justeres.
Votering:
Det ble stemt over de nye varakandidatforslagene fra Saxe Frøshaug og Marianne Bjerkeli:
Enstemmig tiltrådt.
Forslag til nummerrekkefølge vil bli fremmet i kommunestyret.

Formannskapets innstilling 07.12.2017:
Formannskapet foreslår følgende kandidater til varamannslisten for Ap/Sp til fellesnemnda:
Petter-Ole Kirkeby (Sp), Marit Ness Kjeve (Sp) og Trond Andreas Enger (Ap).

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Forslag fra Petter-Ole Kirkeby (Sp):
Nummerrekkefølgen på formannskapets innstilling på kandidater:
1. vara: Marianne Bjerkeli (Ap)
2. vara: Vegard Finnes (Ap)
3. vara: Petter-Ole Kirkeby (Sp)
4. vara: Marit Ness Kjeve (Sp)
5. vara: Trond A. Enger (Ap)
Votering:
Formannskapets innstilling på varakandidater og Petter-Ole Kirkebys forslag på nummerrekkefølge
av respektive: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
Kommunestyret vedtar følgende varamannsliste for Ap/Sp til fellesnemnda:
1. vara: Marianne Bjerkeli (Ap)
2. vara: Vegard Finnes (Ap)

3. vara: Petter-Ole Kirkeby (Sp)
4. vara: Marit Ness Kjeve (Sp)
5. vara: Trond A. Enger (Ap)

104/17 : SØKNAD FRA KARI NILSEN (AP) OM FRITAK FOR POLITISK VERV I KOMMUNESTYRET, OG
VALG AV NY REPRESENTANT
Rådmannens innstilling:
1. Kari Nilsen innvilges fritak fra sitt verv i kommunestyret i Trøgstad kommune fra og med
12. desember 2017 og ut kommunestyreperioden 2015-2019.
2. I henhold til kommunelovens §16 rykker 1. vararepresentant Tove Smaadahl (Ap) opp
som kommunestyremedlem og varalisten for Arbeiderpartiet forskyves deretter.

Formannskapets behandling 07.12.2017:
Følgende hadde ordet:
Saxe Frøshaug (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Petter-Ole Kirkeby
Forslag fra Saxe Frøshaug:
Tillegg pkt 1: Som følge av dette vil hun heller ikke kunne sitte som vara til formannskapet og
fellesnemnda.
Votering: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 07.12.2017:
1. Kari Nilsen innvilges fritak fra sitt verv i kommunestyret i Trøgstad kommune fra og med
12. desember 2017 og ut kommunestyreperioden 2015-2019. Som følge av dette vil hun
heller ikke kunne sitte som vara til formannskapet og fellesnemnda.
2. I henhold til kommunelovens §16 rykker 1. vararepresentant Tove Smaadahl (Ap) opp
som kommunestyremedlem og varalisten for Arbeiderpartiet forskyves deretter.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Kari Nilsen (Ap) erklæres inhabil i saken. Arbeiderpartiets 1. vara, Tove Smaadahl, tar hennes plass.
Ingen nye forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kari Nilsen har med umiddelbar virkning fratredt kommunestyret og Tove Smaadahl har med
umiddelbar virkning tiltredt kommunestyret.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
1. Kari Nilsen innvilges fritak fra sitt verv i kommunestyret i Trøgstad kommune fra og med

12. desember 2017 og ut kommunestyreperioden 2015-2019. Som følge av dette vil hun
heller ikke kunne sitte som vara til formannskapet og fellesnemnda.
2. I henhold til kommunelovens §16 rykker 1. vararepresentant Tove Smaadahl (Ap) opp
som kommunestyremedlem og varalisten for Arbeiderpartiet forskyves deretter.

105/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Følgende saker ble orientert om:
1. Grunngitt spørsmål fra Ole-Marius Grønlien (Sp) vedrørende saksdokumenters tilgjenglighet på
kommunens hjemmeside:
Grunngitt spørsmål til ordføreren fra Ole Marius Grønlien
På Trøgstad kommunes nettsider fins politiske saker som skal behandles i råd, utvalg og
kommunestyre. Vedleggene er ikke tilgjengelige. Vi kommunestyrerepresentanter bys en
leseløsning, hvor vedleggene dog er tilgjengelige. Men, til hvilken pris, Ordfører?
Vi må logge oss inn gjennom en flertrinns sikker innlogging for å kunne lese sakene og ditto
vedlegg. En slik innlogging har kun mening knyttet til saker som er unndratt offentlighet med
hjemmel i lov.
I Norges Grunnlov, § 100, heter det seg:
«Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge
forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne
rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.
Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig
samtale.»
I våre nabokommuner, som det er nærliggende å sammenlikne oss med for tiden, er det ikke en
slik tilkneppet måte å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale på. Alle
politiske sakers vedlegg er der lett tilgjengelig for alle på kommunens hjemmeside. Til overmål er
det kommet meg for øre at den praksis som utøves i Trøgstad, påfører kommunens administrasjon
et ikke ubetydelig merarbeid.
1. Kan Ordføreren gi forklaring på hvorfor vi har en slik praksis i Trøgstad kommune?
2. Kan Ordføreren medvirke til at denne uheldige og grunnlovstridige praksis
opphører?
Vennlig hilsen,
Ole Marius Grønlien
Kommunestyrerepresentant, Trøgstad Senterparti
Svar fra ordfører til Ole Marius Grønlien
Ordfører kan langt på veg slutte seg til representant Grønlien sin vurdering om at vedlegg til

politiske saker på Trøgstad kommune sin hjemmeside oppleves som lite tilgjengelig.
Trøgstad kommune har per i dag et annet system for utlegging av politiske dokumenter enn våre
nabokommuner. Det er viktig å påpeke at med vårt nåværende system er alle dokumenter, også
vedlegg, tilgjengelige for publikum på lik linje som hos våre nabokommuner.
Ulike nettlesere har imidlertid varierende funksjonalitet ift nedlasting av vedlegg, noe som gjør at
det for noen vil være nødvendig å bytte nettleser eller installere ekstra programvare for å kunne
gjennomføre selve nedlastingen.
Trøgstad kommune er i en omstillingsfase hva gjelder vår tekniske plattform. En del av denne
omstillingen kommer til å omfatte måten kommunen publiserer politiske saksdokumenter på
hjemmesiden. Dette er en del av en større omlegging som vil ta noe tid. Når omleggingen er
fullført kommer kommunens hjemmeside for publisering av politiske saksdokumenter til å få
samme grafiske utseende og funksjonalitet som hos våre nabokommuner.

2. Møte- og kjøregodtgjørelse for medlemmer i fellesnemnda alternativt delprosjekter i
fellesnemnda.
3. Møteplan 2018
4. Høringsvar - endringer vannforskriften
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
Referatsakene tas til orientering.

106/17 : FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OG KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR JAKT OG FANGST
AV BEVER I TRØGSTAD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:

Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
1. Lokal forskrift for jakt og fangst av bever i Trøgstad kommune vedtas med

hjemmel i nasjonal forskrift om forvaltning av bever § 3.
2. Kommunale målsettinger for jakt og fangst av bever i Trøgstad kommune vedtas
med hjemmel i nasjonal forskrift om forvaltning av bever § 2.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 05.12.2017:
Ingen nye forslag.
Votering: Enstemmig tiltrådt.

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 05.12.2017:

Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
3. Lokal forskrift for jakt og fangst av bever i Trøgstad kommune vedtas med

hjemmel i nasjonal forskrift om forvaltning av bever § 3.
4. Kommunale målsettinger for jakt og fangst av bever i Trøgstad kommune vedtas
med hjemmel i nasjonal forskrift om forvaltning av bever § 2.

Kommunestyrets behandling 12.12.2017:
Ingen nye forslag.
Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.12.2017:
1. Lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Trøgstad kommune vedtas med hjemmel i nasjonal
forskrift om forvaltning av bever §3.
2. Kommunale målsettinger for jakt og fangst av bever i Trøgstad kommune vedtas med hjemmel i
nasjonal forskrift om forvaltning av bever §2.

