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10/18 : GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Rådmannens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig vedtatt
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Innkalling og saksliste godkjennes.

11/18 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering: Enstemig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

12/18 : SUPPLERINGSVALG - VARAMANNSLISTE TIL RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE
Rådmannens innstilling:
Kari Eikaas, SAFO Øst, innstilles som ny vararepresentant for Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, ut valgperioden 2015-2019, med virkning fra 22.03.2018.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Kari Eikaas, SAFO Øst, innstilles som ny vararepresentant for Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, ut valgperioden 2015-2019, med virkning fra 22.03.2018.

13/18 : ÅRSMELDING 2017 FOR KONTROLLUTVALGET I TRØGSTAD KOMMUNE
Kontrollutvalgets innstilling:
Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune vedtas.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune vedtas.

14/18 : INDRE ØSTFOLD KOMMUNE - ETABLERING AV FELLES VERTSKOMMUNESAMARBEID PÅ
INNKJØPSOMRÅDET
Rådmannens innstilling:
1. Vertskommunesamarbeid innen fagområdet innkjøp inngås mellom Askim kommune og
Trøgstad kommune. Eidsberg, Hobøl og Spydeberg kommuner har likelydende avtaler til
behandling i sine respektive kommuner. Askim kommune er vertskommune for samarbeidet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive på vertskommuneavtalen.
3. Kommunestyret gir rådmannen instruks om å delegere sin kompetanse til å treffe vedtak og
inngå avtaler i tråd med oppgavebeskrivelsen i vertskommuneavtalen til rådmannen i
vertskommunen.
4. Budsjettert beløp til innkjøpssamarbeidet økes fra kr 370.000,- til kr 480.000,-. Økningen
dekkes inn av budsjettansvarssted 12120 Regnskapsavdelingen.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 06.03.2018:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 06.03.2018:
1. Vertskommunesamarbeid innen fagområdet innkjøp inngås mellom Askim kommune og
Trøgstad kommune. Eidsberg, Hobøl og Spydeberg kommuner har likelydende avtaler til
behandling i sine respektive kommuner. Askim kommune er vertskommune for samarbeidet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive på vertskommuneavtalen.
3. Kommunestyret gir rådmannen instruks om å delegere sin kompetanse til å treffe vedtak og
inngå avtaler i tråd med oppgavebeskrivelsen i vertskommuneavtalen til rådmannen i
vertskommunen.
4. Budsjettert beløp til innkjøpssamarbeidet økes fra kr 370.000,- til kr 480.000,-. Økningen
dekkes inn av budsjettansvarssted 12120 Regnskapsavdelingen.

Formannskapets behandling 08.03.2018:
Forslag fra Martha Hersleth Holsen (Sp):
Nytt pkt 5: Trøgstad kommune oppfordrer Innkjøpssamarbeidet til å arbeide for rammeavtaler
som åpner opp for kjøp lokalt for kommunale virksomheter. Trøgstad kommune ber om at dette
tas inn i ny innkjøpsstrategi.
Votering:
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling og forslag til nytt pkt 5: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 08.03.2018:
1. Vertskommunesamarbeid innen fagområdet innkjøp inngås mellom Askim kommune og
Trøgstad kommune. Eidsberg, Hobøl og Spydeberg kommuner har likelydende avtaler til
behandling i sine respektive kommuner. Askim kommune er vertskommune for samarbeidet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive på vertskommuneavtalen.
3. Kommunestyret gir rådmannen instruks om å delegere sin kompetanse til å treffe vedtak og
inngå avtaler i tråd med oppgavebeskrivelsen i vertskommuneavtalen til rådmannen i
vertskommunen.
4. Budsjettert beløp til innkjøpssamarbeidet økes fra kr 370.000,- til kr 480.000,-. Økningen
dekkes inn av budsjettansvarssted 12120 Regnskapsavdelingen.
5. Trøgstad kommune oppfordrer Innkjøpssamarbeidet til å arbeide for rammeavtaler som
åpner opp for kjøp lokalt for kommunale virksomheter. Trøgstad kommune ber om at dette
tas inn i ny innkjøpsstrategi.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
1. Vertskommunesamarbeid innen fagområdet innkjøp inngås mellom Askim kommune og
Trøgstad kommune. Eidsberg, Hobøl og Spydeberg kommuner har likelydende avtaler til
behandling i sine respektive kommuner. Askim kommune er vertskommune for samarbeidet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive på vertskommuneavtalen.
3. Kommunestyret gir rådmannen instruks om å delegere sin kompetanse til å treffe vedtak og
inngå avtaler i tråd med oppgavebeskrivelsen i vertskommuneavtalen til rådmannen i
vertskommunen.
4. Budsjettert beløp til innkjøpssamarbeidet økes fra kr 370.000,- til kr 480.000,-. Økningen
dekkes inn av budsjettansvarssted 12120 Regnskapsavdelingen.
5. Trøgstad kommune oppfordrer Innkjøpssamarbeidet til å arbeide for rammeavtaler som
åpner opp for kjøp lokalt for kommunale virksomheter. Trøgstad kommune ber om at dette
tas inn i ny innkjøpsstrategi.

15/18 : ENDRING AV LOKALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
Rådmannens innstilling:
1. Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til forskrift om tildeling av tilskudd til private
barnehager endres til følgende under § 12 :
De private barnehagene rapporterer om antall barn, barnas alder og oppholdstid per
01.03,
01.08, 01.10 og 15.12.
2. Endringen gjøres gjeldende fra 01.04.2018.

Livsløpsutvalgets behandling 06.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 06.03.2018:
1. Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til forskrift om tildeling av tilskudd til private
barnehager endres til følgende under § 12 :
De private barnehagene rapporterer om antall barn, barnas alder og oppholdstid per
01.03, 01.08, 01.10 og 15.12.
2. Endringen gjøres gjeldende fra 01.04.2018.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Livsløpsutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
1. Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til forskrift om tildeling av tilskudd til private
barnehager endres til følgende under § 12 :
De private barnehagene rapporterer om antall barn, barnas alder og oppholdstid per
01.03,
01.08, 01.10 og 15.12.
2. Endringen gjøres gjeldende fra 01.04.2018.

16/18 : KOMMUNAL HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER
Rådmannens innstilling:
Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner tas til orientering.

Eldrerådets behandling 05.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Eldrerådets innstilling 05.03.2018:
Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner tas til orientering.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 05.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Enstemmig tiltrådt.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 05.03.2018:
Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner tas til orientering.

Ungdomsrådets behandling 05.03.2018:
Handlingsplanen ble forklart, og eksempler på tiltakskortene ble trukket fram. Tiltakskortene for
de som jobber med barn/unge og de som er involvert i lag/foreninger, har en fin sjekkliste man bør
kunne benytte seg av.
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig tiltrådt.
Ungdomsrådets innstilling 05.03.2018:
Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner tas til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 06.03.2018:
Justert rådmanns innstilling utdelt på møtet:
Kommunestyret vedtar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018-2020.
Forslag fra Vegard Finnes:
Saken foreslått utsatt. Planen er godt beskrivende om problematikken, men for lite konkret og for
få tiltak. Livsløpsutvalget ønsker en samling/konferanse om planen, med ansvarsgruppa,

kommunestyret og aktuelle virksomhetsledere. Dette for å få en god forankring og felles forståelse
av planen.
Votering:
Forslag fra Vegard Finnes: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 06.03.2018:
Saken foreslått utsatt. Planen er godt beskrivende om problematikken, men for lite konkret og for
få tiltak. Livsløpsutvalget ønsker en samling/konferanse om planen, med ansvarsgruppa,
kommunestyret og aktuelle virksomhetsledere. Dette for å få en god forankring og felles forståelse
av planen.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Forslag fra Saxe Frøshaug (ordfører): Foreslår følgende endringer i innstillingen fra
Livsløpsutvalget: "Saken foreslås utsatt" endres til "Saken utsettes". "Livsløpsutvalget ønsker..."
endres til "Det gjennomføres..."
Votering:
Justert forslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Saken utsettes. Planen er godt beskrivende om problematikken, men for lite konkret og for få
tiltak. Det gjennomføres en samling/konferanse om planen, med ansvargruppa, kommunestyret og
aktuelle virksomhetsledere. Dette for å få en god forankring og felles forståelse av planen.

17/18 : FELLES PSYKOSOSIALT KRISETEAM FOR DEN FREMTIDIGE INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune inngår et samarbeid om et felles psykososialt kriseteam med de
andre kommunene som skal inngå i Indre Østfold kommune. Samarbeidet starter opp
med virkning fra 1.9.2018.
2. Skisserte løsning forutsetter deltagelse fra alle 5 kommuner. Dersom en eller flere
kommuner ikke ønsker å inngå i samarbeidet på nåværende tidspunkt gis rådmannen
fullmakt til å forhandle og inngå avtale med Eidsberg og Askim kommuner om å delta i
samarbeidet med en tilpasset løsning.
3. Kostnadene for 2018 dekkes ved bruk av reservefond. Kostnadene for 2019 søkes
innarbeidet i budsjettet.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 06.03.2018:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 06.03.2018:
1. Trøgstad kommune inngår et samarbeid om et felles psykososialt kriseteam med de
andre kommunene som skal inngå i Indre Østfold kommune. Samarbeidet starter opp
med virkning fra 1.9.2018.
2. Skisserte løsning forutsetter deltagelse fra alle 5 kommuner. Dersom en eller flere

kommuner ikke ønsker å inngå i samarbeidet på nåværende tidspunkt gis rådmannen
fullmakt til å forhandle og inngå avtale med Eidsberg og Askim kommuner om å delta i
samarbeidet med en tilpasset løsning.
3. Kostnadene for 2018 dekkes ved bruk av reservefond. Kostnadene for 2019 søkes
innarbeidet i budsjettet.

Livsløpsutvalgets behandling 06.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 06.03.2018:
1. Trøgstad kommune inngår et samarbeid om et felles psykososialt kriseteam med de
andre kommunene som skal inngå i Indre Østfold kommune. Samarbeidet starter opp
med virkning fra 1.9.2018.
2. Skisserte løsning forutsetter deltagelse fra alle 5 kommuner. Dersom en eller flere
kommuner ikke ønsker å inngå i samarbeidet på nåværende tidspunkt gis rådmannen
fullmakt til å forhandle og inngå avtale med Eidsberg og Askim kommuner om å delta i
samarbeidet med en tilpasset løsning.
3. Kostnadene for 2018 dekkes ved bruk av reservefond. Kostnadene for 2019 søkes
innarbeidet i budsjettet.

Formannskapets behandling 08.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Livsløpsutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 08.03.2018:
1. Trøgstad kommune inngår et samarbeid om et felles psykososialt kriseteam med de
andre kommunene som skal inngå i Indre Østfold kommune. Samarbeidet starter opp
med virkning fra 1.9.2018.
2. Skisserte løsning forutsetter deltagelse fra alle 5 kommuner. Dersom en eller flere
kommuner ikke ønsker å inngå i samarbeidet på nåværende tidspunkt gis rådmannen
fullmakt til å forhandle og inngå avtale med Eidsberg og Askim kommuner om å delta i
samarbeidet med en tilpasset løsning.
3. Kostnadene for 2018 dekkes ved bruk av reservefond. Kostnadene for 2019 søkes
innarbeidet i budsjettet.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
1. Trøgstad kommune inngår et samarbeid om et felles psykososialt kriseteam med de
andre kommunene som skal inngå i Indre Østfold kommune. Samarbeidet starter opp
med virkning fra 1.9.2018.
2. Skisserte løsning forutsetter deltagelse fra alle 5 kommuner. Dersom en eller flere
kommuner ikke ønsker å inngå i samarbeidet på nåværende tidspunkt gis rådmannen
fullmakt til å forhandle og inngå avtale med Eidsberg og Askim kommuner om å delta i
samarbeidet med en tilpasset løsning.
3. Kostnadene for 2018 dekkes ved bruk av reservefond. Kostnadene for 2019 søkes
innarbeidet i budsjettet.

18/18 : SMITTEVERNPLAN
Rådmannens innstilling:
Den fremlagte smittevernplan tas til orientering

Livsløpsutvalgets behandling 06.03.2018:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 06.03.2018:
Den fremlagte smittevernplan tas til orientering

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Livsløpsutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Den fremlagte smittevernplan tas til orientering

19/18 : DEMENSPLAN 2017-2020
Rådmannens innstilling:
Demensplanen tas til orientering.

Eldrerådets behandling 05.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Eldrerådets innstilling 05.03.2018:
Demensplanen tas til orientering.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 05.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Enstemmig tiltrådt.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 05.03.2018:
Demensplanen tas til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 06.03.2018:
Justert rådmanns innstilling:
Kommunestyret vedtar Demensplan 2017-2020.
Votering:
Rådmannens justerte innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 06.03.2018:
Kommunestyret vedtar Demensplanen 2017 - 2020.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Livsløpsutvalget innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Kommunestyret vedtar Demensplan 2017-2020.

20/18 : SØKNAD SALGSBEVILLING ALKOHOLGRUPPE 1 - KOLONIAL.NO AS
Rådmannens innstilling:
1. Kolonial.no AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 (inntil 4,7
volumprosent alkohol) med følgende salgstider (kommunens maksimaltid):

Salgstid hverdager:
kl. 08:00 – 20:00
Salgstid lørdager og dager før helligdager:
kl. 08:00 – 18:00
Salgstid på påskeaften, pinseaften og julaften til:
kl. 16:00
Salgstid onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften
kl. 18:00
til:
30.april, 16.mai og onsdag før Kr.Himmelfartsdag
kl. 20:00
til:
Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholholdig drikk på
søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

2. Jon Håre Stene, f. 03.03.1981, godkjennes som styrer.
3. Mats Eigil Barlo, f. 29.08.84, godkjennes som stedfortreder.

Livsløpsutvalgets behandling 06.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Tiltrådt med 5 stemmer (1 H, 2 Sp, 2 Ap) mot 2 stemmer (1 Sp og 1 Krf).
Livsløpsutvalgets innstilling 06.03.2018:
1. Kolonial.no AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 (inntil 4,7
volumprosent alkohol) med følgende salgstider (kommunens maksimaltid):

Salgstid hverdager:
kl. 08:00 – 20:00
Salgstid lørdager og dager før helligdager:
kl. 08:00 – 18:00
Salgstid på påskeaften, pinseaften og julaften til:
kl. 16:00
Salgstid onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften
kl. 18:00
til:
30.april, 16.mai og onsdag før Kr.Himmelfartsdag
kl. 20:00
til:
Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholholdig drikk på
søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

2. Jon Håre Stene, f. 03.03.1981, godkjennes som styrer.
3. Mats Eigil Barlo, f. 29.08.84, godkjennes som stedfortreder.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Forslag fra Petter-Ole Kirkeby (Sp):
Det gis ikke salgsbevilling på øl gruppe 1 til Kolonial.no.
Votering:
Forslag fra Petter-Ole Kirkeby (Sp) falt med 9 stemmer (1 Krf, 2 Frp, 6 Sp) mot 12 stemmer (3 Sp, 4
H, 5 Ap).
Livsløpsutvalgets innstilling: vedtatt med 12 stemmer (3 Sp, 4 H, 5 Ap) mot 9 stemmer (1 Krf, 2 Frp,
6 Sp).
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
1. Kolonial.no AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 (inntil 4,7
volumprosent alkohol) med følgende salgstider (kommunens maksimaltid):

Salgstid hverdager:
kl. 08:00 – 20:00
Salgstid lørdager og dager før helligdager:
kl. 08:00 – 18:00
Salgstid på påskeaften, pinseaften og julaften til:
kl. 16:00
Salgstid onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften
kl. 18:00
til:
30.april, 16.mai og onsdag før Kr.Himmelfartsdag
kl. 20:00
til:
Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholholdig drikk på
søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

2. Jon Håre Stene, f. 03.03.1981, godkjennes som styrer.
3. Mats Eigil Barlo, f. 29.08.84, godkjennes som stedfortreder.

21/18 : UTVIKLINGSPLAN SYKEHUSET ØSTFOLD HØRINGSUTTALELSE
Rådmannens innstilling:
Den fremlagte høringsuttalelse vedtas som høringssvar fra Trøgstad kommune

Livsløpsutvalgets behandling 06.03.2018:
Protokolltilførsel: Livsløpsutvalget mener høringssvaret er for lite kritisk til stadig økte økonomiske
kutt til sykehuset Østfold, samtidig som tjenesteomfanget øker. Høringsuttalelsen burde også
være sterkt kritisk til de økonomiske kutt som hvert år gjøres ved sykehuset Østfold avdeling
Askim.
Votering:
Rådmannen innstilling: Enstemmig tiltrådt med protokolltilførsel.
Livsløpsutvalgets innstilling 06.03.2018:
Den fremlagte høringsuttalelse vedtas som høringssvar fra Trøgstad kommune med følgende
protokolltilførsel:
Livsløpsutvalget mener høringssvaret er for lite kritisk til stadig økte økonomiske kutt til sykehuset
Østfold, samtidig som tjenesteomfanget øker. Høringsuttalelsen burde også være sterkt kritisk til
de økonomiske kutt som hvert år gjøres ved sykehuset Østfold avdeling Askim.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Forslag fra Martha Hersleth Holsen (Sp): Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å omformulere
og innarbeide protokolltilførselen fra Livsløpsutvalget i kommunens høringssvar. Forøvrig vedtas
den fremlagte høringsuttalelsen som Trøgstad kommunes høringssvar.
Votering:
Martha Hersleth Holsens forslag: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å omformulere og innarbeide protokolltilførselen fra
Livsløpsutvalget i kommunens høringssvar.
Forøvrig vedtas den fremlagte høringsuttalelsen som Trøgstad kommunes høringssvar.

22/18 : SVAR PÅ HØRING - FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD 2018-2050
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune har kommentarer til fylkesplanforslaget slik vist under vurderinger i
saksframlegget.
2. Trøgstad kommune vil spesielt trekke fram følgende:
a. Kapittelet regionale strategier for Indre Østfold må utdype strategiene bedre
b. For å tydeliggjøre Indre Østfolds ønsker, bør følgende nye avsnitt legges til
først under overskriften Utviklingsretninger i kapittelet Regionale strategier for
Indre Østfold: Indre Østfold ønsker å utvikle regionen i retning av et regionalt
tyngdepunkt i en flerkjernet struktur i Osloregionen med helhetlig tilbud av
arbeid og opplevelser.
c. Siste avsnitt i kapittelet Regionale strategier for Indre Østfold, som starter med
«For tilbudet mellom Nedre Glomma og Indre Østfold» må strykes.

3. Det vises for øvrig til regionrådets behandling av høringen 2. mars 2018

Livsløpsutvalgets behandling 06.03.2018:
Justert rådmanns innstilling utdelt på møtet.
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens justerte innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 06.03.2018:
1. Trøgstad kommune har kommentarer til fylkesplanforslaget slik vist under vurderinger i
saksframlegget.
2. Trøgstad kommune vil spesielt trekke fram følgende:
a. Kapittelet Regionale strategier for Indre Østfold må utdype strategiene bedre.
b. For å tydeliggjøre Indre Østfolds ønsker, bør følgende avsnitt legges til/endres under
Regionale
strategier:
· De regionale strategiene for Indre Østfold peker innledningsvis på at det er viktig
å legge til rette for en positiv utvikling også for de kommunene som har lavere
vekst. Her blir E18-aksen Oslo – Karlstad - Stockholm trukket frem. Trøgstad
kommune vil at det føyes til at god standard på rv. 21 har avgjørende betydning
for vekst og utvikling i grensekommunene.
· Tillegg til Utviklingsretninger: Indre Østfold skal videreutvikles som regionalt
tyngdepunkt (regionby) i en flerkjernet struktur nær Oslo med helhetlig tilbud av
arbeid og opplevelser.
· Tillegg til Utviklingsretninger: Trøgstad kommune vil at det i strategiene åpnes
for muligheten for næringsutvikling i det små på gårdsbruk, også ikkelandbruksrettet næring.
Bakgrunnen er at det på mange gårdsbruk står tomme fjøs og låver som bør
kunne utnyttes bedre. Mange lokale bedrifter i Indre Østfold har startet opp på
gårdsbruk. En del av disse har videreutviklet virksomheten til store og viktige
arbeidsplasser i regionen.
· Endring under overskriften Forutsetninger for gjennomføringen av
arealstrategien i indre Østfold: Siste avsnitt som starter med «For tilbudet
mellom Nedre Glomma og Indre Østfold» må strykes.
3. Det vises for øvrig til regionsrådets behandling av høringen 2.mars 2018.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 06.03.2018:
Nye forslag:
Rådmannen la frem endret innstilling i møtet:
1. Trøgstad kommune har kommentarer til fylkesplanforslaget slik vist under vurderinger i
saksframlegget.
2. Trøgstad kommune vil spesielt trekke fram følgende:
a) Kapittelet Regionale strategier for Indre Østfold må utdype strategiene bedre.

b) For å tydeliggjøre Indre Østfolds ønsker, bør følgende avsnitt legges til/endres under
Regionale strategier:
·

·

·

·

De regionale strategiene for Indre Østfold peker innledningsvis på at det er viktig
å legge til rette for en positiv utvikling også for de kommunene som har lavere
vekst. Her blir E18-aksen Oslo – Karlstad - Stockholm trukket frem. Trøgstad
kommune vil at det føyes til at god standard på fv. 21 har avgjørende betydning
for vekst og utvikling i grensekommunene.
Tillegg til Utviklingsretninger: Indre Østfold skal videreutvikles som regionalt
tyngdepunkt (regionby) i en flerkjernet struktur nær Oslo med helhetlig tilbud av
arbeid og opplevelser.
Tillegg til Utviklingsretninger: Trøgstad kommune vil at det i strategiene åpnes
for muligheten for næringsutvikling i det små på gårdsbruk, også ikkelandbruksrettet næring.
Bakgrunnen er at det på mange gårdsbruk står tomme fjøs og låver som bør
kunne utnyttes bedre. Mange lokale bedrifter i Indre Østfold har startet opp på
gårdsbruk. En del av disse har videreutviklet virksomheten til store og viktige
arbeidsplasser i regionen.
Endring under overskriften Forutsetninger for gjennomføringen av
arealstrategien i indre Østfold: Siste avsnitt som starter med «For tilbudet
mellom Nedre Glomma og Indre Østfold» må strykes.

3. Det vises for øvrig til regionsrådets behandling av høringen 2.mars 2018.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 06.03.2018:
1. Trøgstad kommune har kommentarer til fylkesplanforslaget slik vist under vurderinger i
saksframlegget.
2. Trøgstad kommune vil spesielt trekke fram følgende:
a) Kapittelet Regionale strategier for Indre Østfold må utdype strategiene bedre.
b) For å tydeliggjøre Indre Østfolds ønsker, bør følgende avsnitt legges til/endres under
Regionale strategier:
·

·

·

De regionale strategiene for Indre Østfold peker innledningsvis på at det er viktig
å legge til rette for en positiv utvikling også for de kommunene som har lavere
vekst. Her blir E18-aksen Oslo – Karlstad - Stockholm trukket frem. Trøgstad
kommune vil at det føyes til at god standard på fv. 21 har avgjørende betydning
for vekst og utvikling i grensekommunene.
Tillegg til Utviklingsretninger: Indre Østfold skal videreutvikles som regionalt
tyngdepunkt (regionby) i en flerkjernet struktur nær Oslo med helhetlig tilbud av
arbeid og opplevelser.
Tillegg til Utviklingsretninger: Trøgstad kommune vil at det i strategiene åpnes
for muligheten for næringsutvikling i det små på gårdsbruk, også ikkelandbruksrettet næring.
Bakgrunnen er at det på mange gårdsbruk står tomme fjøs og låver som bør
kunne utnyttes bedre. Mange lokale bedrifter i Indre Østfold har startet opp på

·

gårdsbruk. En del av disse har videreutviklet virksomheten til store og viktige
arbeidsplasser i regionen.
Endring under overskriften Forutsetninger for gjennomføringen av
arealstrategien i indre Østfold: Siste avsnitt som starter med «For tilbudet
mellom Nedre Glomma og Indre Østfold» må strykes.

3.Det vises for øvrig til regionsrådets behandling av høringen 2.mars 2018.

Formannskapets behandling 08.03.2018:
Forslag fra Saxe Frøshaug (ordfører), Formannskapets omforente forslag:
Nytt pkt 3: Av jordvernhensyn er Trøgstad kommune i mot at Hoen/Sekkelsten blir bygd ned. Som
følge av dette er Trøgstad kommune også i mot at området skal nyttes som avlastningsområde for
handel.
Forslag fra Petter Ole Kirkeby (Sp):
Nytt pkt 4: I ordlyden i fylkesplanens forslag til vedtak i punkt 27, første setning, skal ordet bør
endres til skal.
Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling og forslag til nytt pkt 3 og 4. Rådmanns innstilling pkt 3 blir
nytt pkt 5: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 08.03.2018:
1. Trøgstad kommune har kommentarer til fylkesplanforslaget slik vist under vurderinger i
saksframlegget.
2. Trøgstad kommune vil spesielt trekke fram følgende:
a. Kapittelet Regionale strategier for Indre Østfold må utdype strategiene bedre.
b. For å tydeliggjøre Indre Østfolds ønsker, bør følgende avsnitt legges til/endres under
Regionale strategier:
· De regionale strategiene for Indre Østfold peker innledningsvis på at det er viktig
å legge til rette for en positiv utvikling også for de kommunene som har lavere
vekst. Her blir E18-aksen Oslo – Karlstad - Stockholm trukket frem. Trøgstad
kommune vil at det føyes til at god standard på rv. 21 har avgjørende betydning
for vekst og utvikling i grensekommunene.
· Tillegg til Utviklingsretninger: Indre Østfold skal videreutvikles som regionalt
tyngdepunkt (regionby) i en flerkjernet struktur nær Oslo med helhetlig tilbud av
arbeid og opplevelser.
· Tillegg til Utviklingsretninger: Trøgstad kommune vil at det i strategiene åpnes
for muligheten for næringsutvikling i det små på gårdsbruk, også ikkelandbruksrettet næring.
Bakgrunnen er at det på mange gårdsbruk står tomme fjøs og låver som bør
kunne utnyttes bedre. Mange lokale bedrifter i Indre Østfold har startet opp på
gårdsbruk. En del av disse har videreutviklet virksomheten til store og viktige
arbeidsplasser i regionen.
· Endring under overskriften Forutsetninger for gjennomføringen av
arealstrategien i indre Østfold: Siste avsnitt som starter med «For tilbudet
mellom Nedre Glomma og Indre Østfold» må strykes.
3. Av jordvernhensyn er Trøgstad kommune i mot at Hoen/Sekkelsten blir bygd ned. Som følge av

dette er Trøgstad kommune også i mot at området skal nyttes som avlastningsområde for handel.
4. I ordlyden i fylkesplanens forslag til vedtak i punkt 27, første setning, skal ordet bør endres til
skal.
5. Det vises for øvrig til regionsrådets behandling av høringen 2.mars 2018.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
1. Trøgstad kommune har kommentarer til fylkesplanforslaget slik vist under vurderinger i
saksframlegget.
2. Trøgstad kommune vil spesielt trekke fram følgende:
a. Kapittelet Regionale strategier for Indre Østfold må utdype strategiene bedre.
b. For å tydeliggjøre Indre Østfolds ønsker, bør følgende avsnitt legges til/endres under
Regionale strategier:
· De regionale strategiene for Indre Østfold peker innledningsvis på at det er
viktig å legge til rette for en positiv utvikling også for de kommunene som
har lavere vekst. Her blir E18-aksen Oslo – Karlstad - Stockholm trukket
frem. Trøgstad kommune vil at det føyes til at god standard på rv. 21 har
avgjørende betydning for vekst og utvikling i grensekommunene.
· Tillegg til Utviklingsretninger: Indre Østfold skal videreutvikles som
regionalt tyngdepunkt (regionby) i en flerkjernet struktur nær Oslo med
helhetlig tilbud av arbeid og opplevelser.
· Tillegg til Utviklingsretninger: Trøgstad kommune vil at det i strategiene
åpnes for muligheten for næringsutvikling i det små på gårdsbruk, også
ikke-landbruksrettet næring.
Bakgrunnen er at det på mange gårdsbruk står tomme fjøs og låver som
bør kunne utnyttes bedre. Mange lokale bedrifter i Indre Østfold har
startet opp på gårdsbruk. En del av disse har videreutviklet virksomheten
til store og viktige arbeidsplasser i regionen.
· Endring under overskriften Forutsetninger for gjennomføringen av
arealstrategien i indre Østfold: Siste avsnitt som starter med «For tilbudet
mellom Nedre Glomma og Indre Østfold» må strykes.
3. Av jordvernhensyn er Trøgstad kommune i mot at Hoen/Sekkelsten blir bygd ned. Som følge
av
dette er Trøgstad kommune også i mot at området skal nyttes som avlastningsområde for
handel.
4. I ordlyden i fylkesplanens forslag til vedtak i punkt 27, første setning, skal ordet bør endres til
skal.
5. Det vises for øvrig til regionsrådets behandling av høringen 2.mars 2018.

23/18 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:

Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 21.03.2018:

Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Ingen referatsaker.

24/18 : HØRINGSINNSPILL TRØGSTAD KOMMUNE REGIONAL KULTURPLAN 2018-29
Rådmannens innstilling:
Høringsuttalelse slik det fremgår i saksfremlegget vedtas som høringssvar til regional kulturplan
2018-29 fra Trøgstad kommune.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Høringsuttalelse slik det fremgår i saksfremlegget vedtas som høringssvar til regional kulturplan
2018-29 fra Trøgstad kommune.

25/18 : INTERPELLASJON - JARLE LINDAHN FRP

Ordførers innstilling:
Om spørsmålet om samboergaranti skal utredes nærmere, så vil det være naturlig at dette ses på
samlet i nye Indre Østfold kommune.

Kommunestyrets behandling 21.03.2018:
Setteordfører tiltrådte som møteleder under behandlingen av interpellasjonen.
Saxe Frøshaug (ordfører):
Justert ordførers innstilling: Interpellasjonen fra Jarle Lindahn (Frp) avvises.
Votering:
Ordførers justerte innstilling: Vedtatt med 19 stemmer mot 2 (Frp).
Kommunestyrets vedtak 21.03.2018:
Interpellasjonen fra Jarle Lindahn (Frp) avvises.

