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26/18 : GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Rådmannens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
Innkalling og saksliste godkjennes.

27/18 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt
Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

28/18 : SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV (BORGER LARSEN), NYVALG AV MEDLEM OG
LEDER AV KONTROLLUTVALGET OG SUPPLERINGSVALG HØYRE
Rådmannens innstilling:
1. Borger Larsen innvilges fritak fra alle sine politiske verv i Trøgstad kommune fra 8. mai
2018 og ut kommunestyreperioden 2015-2019, da han ikke lenger er valgbar.
2. Valg av nytt medlem av Kontrollutvalget legges frem uten innstilling.
3. Valg av ny leder av kontrollutvalget legges frem uten innstilling.
4. Grete Mellegaard rykker inn som 7. vararepresentant. Samtidig rykker
vararepresentantene Ann-Kristin Enger og Arne U. Sandvig opp en plass på
varamannslisten, til henholdsvis 5. og 6. vararepresentant.

Kommunestyrets behandling 02.05.2018:

Forslag fra Christian Granli:
Torfinn Strengen (H) foreslås som nytt medlem og leder av Kontrollutvalget.
Votering:
Forslag fra Christian Granli, punkt 2 og 3: Enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 1 og 4: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
1. Borger Larsen innvilges fritak fra alle sine politiske verv i Trøgstad kommune fra 8. mai
2018 og ut kommunestyreperioden 2015-2019, da han ikke lenger er valgbar.
2. Nytt medlem av Kontrollutvalget: Torfinn Strengen
3. Ny leder av kontrollutvalget: Torfinn Strengen
4. Grete Mellegaard rykker inn som 7. vararepresentant. Samtidig rykker
vararepresentantene Ann-Kristin Enger og Arne U. Sandvig opp en plass på
varamannslisten, til henholdsvis 5. og 6. vararepresentant.

29/18 : SØKNAD OM FRITAK FRA STYREVERV I FRIVILLIGHETSSENTRALEN - TORBJØRN BØNKE
Rådmannens innstilling:
1. Torbjørn Bønke innvilges fritak fra sitt verv i styret for Frivillighetssentralen fra og med
3.mai 2018.
2. Valg av nytt medlem legges frem uten innstilling.

Livsløpsutvalgets behandling 17.04.2018:
Forslag fra Jan Roar Evensen (H): Tone Evenby foreslås til fast medlem.
Forslag fra Vegard Finnes (Ap): Ann-Mari Lintho foreslås som vararepresentant.
Votering:
Pkt 1: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Jan Roar Evensen: Enstemmig tiltrådt.
Forslag fra Vegard Finnes: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 17.04.2018:
1. Torbjørn Bønke innvilges fritak fra sitt verv i styret for Frivillighetssentralen fra og med
3.mai 2018.
2. Som fast medlem velges Tone Evenby.
3. Som vararepresentant velges Ann-Mari Lintho.

Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:

Livsløpsutvalget innstilling: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
1. Torbjørn Bønke innvilges fritak fra sitt verv i styret for Frivillighetssentralen fra og med
3.mai 2018.
2. Som fast medlem velges Tone Evenby.
3. Som vararepresentant velges Anne-Marie Lintho.

30/18 : DETALJREGULERING FOR MONARYGGEN ØST - POLITISK BEHANDLING AV PRIVAT
PLANINITIATIV
Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 avvises planinitiativet. Kommunestyret anbefaler at
forslaget fremmes som innspill til ny arealdel av kommuneplan for Indre Østfold kommune.
Begrunnelsen for å avvise planforslaget fremkommer av saksutredningen nedenfor.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 17.04.2018:
Forslag fra Trond A. Enger (Ap):
Omformulering av Rådmannens innstilling "[...] anbefaler at forslaget fremmes [...]" i andre ledd
byttes ut med " [...] mener at forslaget eventuelt kan [...]"
Forslag fra Jens H. Jorud (Sp):
Forslag til nytt pkt. 2: "TN- utvalget er positive til planinitiativet, men forventer at tidligere vedtatte
planer blir fulgt opp og gjennomført"
Votering:
Det ble først stemt over alternativt over Trond A. Engers forslag og rådmannens innstilling. Engers
forslag enstemmig tiltrådt.
Det ble deretter stemt over Jens H. Joruds forslag. Joruds forslag fikk 3 stemmer (Sp) og falt mot 4
stemmer (3 Ap og 1 H)
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 17.04.2018:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 avvises planinitiativet. Kommunestyret mener at
forslaget ev. kan fremmes som innspill til ny arealdel av kommuneplan for Indre Østfold kommune.
Begrunnelsen for å avvise planforslaget fremkommer av saksutredningen nedenfor.

Formannskapets behandling 19.04.2018:
Ingen forslag.
Votering:

Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 19.04.2018:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 avvises planinitiativet. Kommunestyret anbefaler at
forslaget fremmes som innspill til ny arealdel av kommuneplan for Indre Østfold kommune.
Begrunnelsen for å avvise planforslaget fremkommer av saksutredningen nedenfor.

Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
Ole-Marius Grønlien (Sp) ba kommunestyret vurdere hans habilitet i saken.
Kommunestyret vurderte Grønlien til å være inhabil. Grønlien fratrådte under behandling av
saken.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt (20 st).
Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 avvises planinitiativet. Kommunestyret anbefaler at
forslaget fremmes som innspill til ny arealdel av kommuneplan for Indre Østfold kommune.
Begrunnelsen for å avvise planforslaget fremkommer av saksutredningen.

31/18 : SVAR PÅ HØRING AV REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vil understreke betydningen av at Østfold fylkeskommune øver press på
nasjonale myndigheter for å framskynde prosessen med KVU for rv 22 og sikre planfri
påkopling av Østre linje ved Ski stasjon.
2. Tverrforbindelsene mellom ytre og indre Østfold er viktige transportårer som må
prioriteres.
3. Kommunestyret er opptatt av forholdene for syklende og gående langs fylkesvegene og
ser positivt på arbeid med utbedringsplan for veibredder på fylkesveiene. Utbygging av
gang- og sykkelveier må prioriteres i og rundt byer og tettsteder.
4. Regulariteten for bussavganger mellom byer og tettsteder i region Indre Østfold må
økes. For enkelte strekninger bør det defineres et minimumsnivå for bussavganger.
5. Billettsystemene for de ulike kollektivtransportselskapene må samkjøres.
6. Østre linje til Sarpsborg bør åpnes for persontransport.
7. Kommunen i Indre Østfold ønsker et samarbeid med kollektivtransportselskapene for å
se på pendlerparkering rundt knutepunkter.
8. Det er på høy tid at busstilbudet mellom Skjønhaug og Askim/Mysen forbedres. Med
sammenslåing til Indre Østfold kommune øker behovet. Kommunestyret ber om at dette
temaet tas inn i planen.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 17.04.2018:
Ingen forslag
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 17.04.2018:
1. Kommunestyret vil understreke betydningen av at Østfold fylkeskommune øver press på
nasjonale myndigheter for å framskynde prosessen med KVU for rv 22 og sikre planfri
påkopling av Østre linje ved Ski stasjon.
2. Tverrforbindelsene mellom ytre og indre Østfold er viktige transportårer som må
prioriteres.
3. Kommunestyret er opptatt av forholdene for syklende og gående langs fylkesvegene og
ser positivt på arbeid med utbedringsplan for veibredder på fylkesveiene. Utbygging av
gang- og sykkelveier må prioriteres i og rundt byer og tettsteder.
4. Regulariteten for bussavganger mellom byer og tettsteder i region Indre Østfold må
økes. For enkelte strekninger bør det defineres et minimumsnivå for bussavganger.
5. Billettsystemene for de ulike kollektivtransportselskapene må samkjøres.
6. Østre linje til Sarpsborg bør åpnes for persontransport.
7. Kommunene i Indre Østfold ønsker et samarbeid med kollektivtransportselskapene for å
se på pendlerparkering rundt knutepunkter.
8. Det er på høy tid at busstilbudet mellom Skjønhaug og Askim/Mysen forbedres. Med
sammenslåing til Indre Østfold kommune øker behovet. Kommunestyret ber om at dette
temaet tas inn i planen.

Livsløpsutvalgets behandling 17.04.2018:
Forslag Vegard Finnes (Ap): Prioritert rekkefølge på innstillingen. Punkt 5 og 7 bytter plass og punkt
6 og 8 bytter plass.
Votering:
Rådmannens innstilling:
Pkt 1: Enstemmig tiltrådt
Pkt 2: Enstemmig tiltrådt
Pkt 3: Enstemmig tiltrådt
Pkt 4: Enstemmig tiltrådt
Forslag fra Vegard Finnes:
Pkt 5 (tidligere pkt 7): Enstemmig tiltrådt
Pkt 6 (tidligere pkt 8): Enstemmig tiltrådt
Pkt 7 (tidligere pkt 5): Enstemmig tiltrådt
Pkt 8 (tidligere pkt 6): Enstemmig tiltrådt

Livsløpsutvalgets innstilling 17.04.2018:
1. Kommunestyret vil understreke betydningen av at Østfold fylkeskommune øver press på
nasjonale myndigheter for å framskynde prosessen med KVU for rv 22 og sikre planfri
påkopling av Østre linje ved Ski stasjon.
2. Tverrforbindelsene mellom ytre og indre Østfold er viktige transportårer som må
prioriteres.
3. Kommunestyret er opptatt av forholdene for syklende og gående langs fylkesvegene og
ser positivt på arbeid med utbedringsplan for veibredder på fylkesveiene. Utbygging av

gang- og sykkelveier må prioriteres i og rundt byer og tettsteder.
4. Regulariteten for bussavganger mellom byer og tettsteder i region Indre Østfold må
økes. For enkelte strekninger bør det defineres et minimumsnivå for bussavganger.
5. Kommunen i Indre Østfold ønsker et samarbeid med kollektivtransportselskapene for å
se på pendlerparkering rundt knutepunkter.
6. Det er på høy tid at busstilbudet mellom Skjønhaug og Askim/Mysen forbedres. Med
sammenslåing til Indre Østfold kommune øker behovet. Kommunestyret ber om at dette
temaet tas inn i planen.
7. Billettsystemene for de ulike kollektivtransportselskapene må samkjøres.
8. Østre linje til Sarpsborg bør åpnes for persontransport.

Formannskapets behandling 19.04.2018:
Rådmannen informerte om at innstillingen ikke var i prioritert rekkefølge.
Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 19.04.2018:
1. Kommunestyret vil understreke betydningen av at Østfold fylkeskommune øver press på
nasjonale myndigheter for å framskynde prosessen med KVU for rv 22 og sikre planfri
påkopling av Østre linje ved Ski stasjon.
2. Tverrforbindelsene mellom ytre og indre Østfold er viktige transportårer som må
prioriteres.
3. Kommunestyret er opptatt av forholdene for syklende og gående langs fylkesvegene og
ser positivt på arbeid med utbedringsplan for veibredder på fylkesveiene. Utbygging av
gang- og sykkelveier må prioriteres i og rundt byer og tettsteder.
4. Regulariteten for bussavganger mellom byer og tettsteder i region Indre Østfold må
økes. For enkelte strekninger bør det defineres et minimumsnivå for bussavganger.
5. Billettsystemene for de ulike kollektivtransportselskapene må samkjøres.
6. Østre linje til Sarpsborg bør åpnes for persontransport.
7. Kommunen i Indre Østfold ønsker et samarbeid med kollektivtransportselskapene for å
se på pendlerparkering rundt knutepunkter.
8. Det er på høy tid at busstilbudet mellom Skjønhaug og Askim/Mysen forbedres. Med
sammenslåing til Indre Østfold kommune øker behovet. Kommunestyret ber om at dette
temaet tas inn i planen.

Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
Forslag fra Vegard Finnes (Ap):
Livsløpsutvalgets innstilling fremmes til votering.
Forslaget ble ikke realitetsbehandlet da Finnes trakk forslaget.
Forslag fra Vegard Finnes (Ap) om en tilleggssetning til formannskapets innstilling: Opplistningen er
ikke i prioritert rekkefølge.
Votering: Formannskapets innstilling med tilleggssetning fra Vegard Finnes: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
1. Kommunestyret vil understreke betydningen av at Østfold fylkeskommune øver press på
nasjonale myndigheter for å framskynde prosessen med KVU for rv 22 og sikre planfri

påkopling av Østre linje ved Ski stasjon.
2. Tverrforbindelsene mellom ytre og indre Østfold er viktige transportårer som må
prioriteres.
3. Kommunestyret er opptatt av forholdene for syklende og gående langs fylkesvegene og
ser positivt på arbeid med utbedringsplan for veibredder på fylkesveiene. Utbygging av
gang- og sykkelveier må prioriteres i og rundt byer og tettsteder.
4. Regulariteten for bussavganger mellom byer og tettsteder i region Indre Østfold må
økes. For enkelte strekninger bør det defineres et minimumsnivå for bussavganger.
5. Billettsystemene for de ulike kollektivtransportselskapene må samkjøres.
6. Østre linje til Sarpsborg bør åpnes for persontransport.
7. Kommunen i Indre Østfold ønsker et samarbeid med kollektivtransportselskapene for å
se på pendlerparkering rundt knutepunkter.
8. Det er på høy tid at busstilbudet mellom Skjønhaug og Askim/Mysen forbedres. Med
sammenslåing til Indre Østfold kommune øker behovet. Kommunestyret ber om at dette
temaet tas inn i planen.
Opplistningen er ikke i prioritert rekkefølge.

32/18 : FLYKTNINGERUTESENTER PÅ TRØGSTAD FORT
Rådmannens innstilling:
1.
Kommunestyret oppretter et arbeidsutvalg for å se på muligheten for etablering av Indre
Østfold Flyktningerutesenter lokalisert på Trøgstad fort.
2.

Komiteen legger frem forslag til handlingsplan i kommunestyremøtet i oktober 2018

3.

Det velges syv representanter til komiteen:
·
·
·
·
·
·
·

Varaordfører i Trøgstad kommune: Tor Melvold - leder i komiteen
Varaordfører i Eidsberg kommune: Øyvind Reymert
Kommunestyrerepresentant i Trøgstad: Ole Marius Grønlien
Leder i Trøgstad ungdomsråd: Ole Sofus Haakaas
Lokalhistoriker i Trøgstad: Harder Sandvik
Leder i Trøgstad forts Venner: Rolf Thomassen
Kulturkonsulent: Hans Petter Linnerud Ringstad - sekretær

Ungdomsrådets behandling 16.04.2018:
Ole Sofus fortalte om bakgrunnen for saken.
Mange skoleelever ved ungdomsskolen har tatt i bruk fortet tidligere, enten som turområde eller
på omvisning. Ungdomsrådet håper at fortområdet kan opprustes og gjøres enda finere. Dette er
viktig og kan gjøres samtidig som opprettelsen av flyktningesenteret.
Det påpekes også at det er viktig å invitere skoler og ungdommer fra hele den nye storkommunen
til å ta i bruk senteret/fortområdet.
Ingen forslag.

Votering: Enstemmig tiltrådt.
Ungdomsrådets innstilling 16.04.2018:
1.
Kommunestyret oppretter et arbeidsutvalg for å se på muligheten for etablering av Indre
Østfold Flyktningerutesenter lokalisert på Trøgstad fort.
2.

Komiteen legger frem forslag til handlingsplan i kommunestyremøtet i oktober 2018

3.

Det velges syv representanter til komiteen:
·
·
·
·
·
·
·

Varaordfører i Trøgstad kommune: Tor Melvold - leder i komiteen
Varaordfører i Eidsberg kommune: Øyvind Reymert
Kommunestyrerepresentant i Trøgstad: Ole Marius Grønlien
Leder i Trøgstad ungdomsråd: Ole Sofus Haakaas
Lokalhistoriker i Trøgstad: Harder Sandvik
Leder i Trøgstad forts Venner: Rolf Thomassen
Kulturkonsulent: Hans Petter Linnerud Ringstad - sekretær

Livsløpsutvalgets behandling 17.04.2018:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 17.04.2018:
1.
Kommunestyret oppretter et arbeidsutvalg for å se på muligheten for etablering av Indre
Østfold Flyktningerutesenter lokalisert på Trøgstad fort.
2.
Komiteen legger frem forslag til handlingsplan i kommunestyremøtet i oktober 2018
3.
Det velges syv representanter til komiteen:

·
·
·
·
·
·
·

Varaordfører i Trøgstad kommune: Tor Melvold - leder i komiteen
Varaordfører i Eidsberg kommune: Øyvind Reymert
Kommunestyrerepresentant i Trøgstad: Ole Marius Grønlien
Leder i Trøgstad ungdomsråd: Ole Sofus Haakaas
Lokalhistoriker i Trøgstad: Harder Sandvik
Leder i Trøgstad forts Venner: Rolf Thomassen
Kulturkonsulent: Hans Petter Linnerud Ringstad - sekretær

Formannskapets behandling 19.04.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Livsløpsutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 19.04.2018:
1.
Kommunestyret oppretter et arbeidsutvalg for å se på muligheten for etablering av Indre

Østfold Flyktningerutesenter lokalisert på Trøgstad fort.
2.

Komiteen legger frem forslag til handlingsplan i kommunestyremøtet i oktober 2018

3.

Det velges syv representanter til komiteen:
·
·
·
·
·
·
·

Varaordfører i Trøgstad kommune: Tor Melvold - leder i komiteen
Varaordfører i Eidsberg kommune: Øyvind Reymert
Kommunestyrerepresentant i Trøgstad: Ole Marius Grønlien
Leder i Trøgstad ungdomsråd: Ole Sofus Haakaas
Lokalhistoriker i Trøgstad: Harder Sandvik
Leder i Trøgstad forts Venner: Rolf Thomassen
Kulturkonsulent: Hans Petter Linnerud Ringstad - sekretær

Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
Forslag fra Trond A. Enger (Ap): To kvinner tiltrer komiteen.
Forslag fra Ole-Marius Grønlien (Sp): Foreslår å utsette saken.
Ble ikke realitetsbehandlet da forslaget ble trukket tilbake.
Omforent forslag fra Vegard Finnes (Ap): Marianne Nordlie forslås som nytt medlem og komiteen
utnevner ytterligere et kvinnelig medlem.
Votering:
Formannskapets innstilling med Vegard Finnes forslag: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
1.
Kommunestyret oppretter et arbeidsutvalg for å se på muligheten for etablering av Indre
Østfold Flyktningerutesenter lokalisert på Trøgstad fort.
2.

Komiteen legger frem forslag til handlingsplan i kommunestyremøtet i oktober 2018

3.

Det velges syv representanter til komiteen:
·
·
·
·
·
·
·

4.

Varaordfører i Trøgstad kommune: Tor Melvold - leder i komiteen
Varaordfører i Eidsberg kommune: Øyvind Reymert
Kommunestyrerepresentant i Trøgstad: Ole Marius Grønlien
Leder i Trøgstad ungdomsråd: Ole Sofus Haakaas
Lokalhistoriker i Trøgstad: Harder Sandvik
Leder i Trøgstad forts Venner: Rolf Thomassen
Kulturkonsulent: Hans Petter Linnerud Ringstad - sekretær
Marianne Nordlie blir nytt medlem og komiteen utnevner ytterligere et kvinnelig medlem.

33/18 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
1.
Grunngitt spørsmål fra Trøgstad Frp om barn i fosterhjem – 16.04.2018

Svar fra ordfører, Saxe Frøshaug – 02.05.2018
1. Har alle fosterhjem i Trøgstad kommune fått besøk i hjemmet i henhold til
lovkrav?
Trøgstad barneverntjenesten er en del av Barnevernets fellestjeneste (BFT). BFT har
ansvar for tilsyn i alle fosterhjemmene i Indre Østfold. I første halvår 2018 ser det ut til at
alle fosterhjem i Trøgstad vil få tilsyn i hjemmet i henhold til lovkrav.
Barneverntjenesten erfarer at rapportene fra tilsynsbesøk nå er av en merkbart bedre
faglig kvalitet enn tidligere. BFT står for mesteparten av tilsynsbesøkene selv og det er
ansatte med sosial- og barnevernfagligkompetanse. BFT har fokus på opplæring av de
eksterne tilsynsførerne, det er flere samlinger i løpet av året. Dette er med på å sikre
gode tilsyn i fosterhjemmene i Trøgstad og ellers i Indre Østfold.
1. Medvirkningsforskriften § 9. Barn kan ha en tillitsperson. Har alle barn under
barnevernets omsorg fått tilstrekkelig informasjon om dette?
Barn under barnevernets omsorg får besøk fra barneverntjenesten minimum 4 ganger i
året. Ved denne kontakten er det naturlig at barneverntjenesten i samarbeid med
fosterforeldrene planlegger hvordan besøket og kontakten ser ut. Ofte er
fosterforeldrene med på samtalen mellom barnet og barneverntjenesten. På den måten
blir barnet ivaretatt ved å ha en tillitsperson med seg i kontakten med
barneverntjenesten. Barnet blir også informert når de flyttes under omsorg at de har
rettigheter som barn, jmfr. barnekonvensjon.
1. Hvilke rutiner har barneverntjenesten for å dokumentere at tjenestene er
forsvarlige?
Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for
oppfølging av barnet. Fosterhjem eller institusjon der barnet bor, kan på vegne av
barneverntjenesten utøve den daglige omsorgen. Barneverntjenesten dokumenterer at
tjenestene er forsvarlige ved fosterhjemsbesøk, tilsynsbesøk og øvrige møter med ulike
samarbeidsinstanser. Barneverntjenesten rapporterer inn til Fylkesmannen hvert halvår på om
lovpålagte besøk og tilsyn er gjennomført etter henhold til loven.
2. Det ble orientert om arkivregler for politikere.

Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
Referatsakene tas til orientering.

34/18 : HØRING - DESENTRALISERING AV OPPGAVER FRA STATEN TIL FYLKESKOMMUNENE
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret ber om en utredning av de samlede konsekvenser for kommunene av den
foreslåtte desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.
2. Kommunen ønsker ikke økt bruk av regionale planbestemmelser, men at dialog brukes som
verktøy ved kommuneoverskridende arealutfordringer
3. Trøgstad kommune oversender sakens vurderinger med vedtak som uttalelse til høringen på
Ekspertutvalgets rapport om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Formannskapets behandling 19.04.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 19.04.2018:
1. Kommunestyret ber om en utredning av de samlede konsekvenser for kommunene av den
foreslåtte desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.
2. Kommunen ønsker ikke økt bruk av regionale planbestemmelser, men at dialog brukes som
verktøy ved kommuneoverskridende arealutfordringer
3. Trøgstad kommune oversender sakens vurderinger med vedtak som uttalelse til høringen på
Ekspertutvalgets rapport om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
1. Kommunestyret ber om en utredning av de samlede konsekvenser for kommunene av den
foreslåtte desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.
2. Kommunen ønsker ikke økt bruk av regionale planbestemmelser, men at dialog brukes som
verktøy ved kommuneoverskridende arealutfordringer
3. Trøgstad kommune oversender sakens vurderinger med vedtak som uttalelse til høringen på
Ekspertutvalgets rapport om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

35/18 : KOMMUNEPLAN FOR INDRE ØSTFOLD - DELEGERING AV KOMMUNEPLANMYNDIGHET
Fellesnemndas innstilling:
1. Det delegeres til Fellesnemnda for Indre Østfold kommune å starte opp kommuneplanarbeid
og utarbeide forslag til kommuneplan for Indre Østfold kommune, jf. Inndelingslova § 26 fjerde
ledd. Delegeringen omfatter myndighet til å
a. Varsle oppstart av planarbeid, herunder høring og offentlig ettersyn av planstrategi

og planprogram, jf. pbl § 11-12
b. Fastsette planstrategi og planprogram, jf pbl §§ 10-1 og 11-13
c. Legge planforslag, samfunnsdelen, ut til offentlig ettersyn og høring, jf pbl § 11-14
2. Forslag til planstrategi og planprogram, samt forslag til kommuneplan sendes til uttalelse hos
de nåværende kommunestyrene før forslagene vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn,
jf. vedtakets punkt 1 a) og c).
3. Delegering av myndighet i vedtakets punkt 1 bortfaller når kommunestyret i Indre Østfold
kommune er konstituert, senest 31.12.2019.

Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
Forslag fra ordfører Saxe Frøshaug: tillegg av ordet kun i punkt 1 "Delegeringen omfatter kun
myndighet til å ..."
Votering:
Ordførers forslag: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
1. Det delegeres til Fellesnemnda for Indre Østfold kommune å starte opp
kommuneplanarbeid og utarbeide forslag til kommuneplan for Indre Østfold
kommune, jf. Inndelingslova § 26 fjerde ledd. Delegeringen omfatter kun myndighet
til å
a. Varsle oppstart av planarbeid, herunder høring og offentlig ettersyn
av planstrategi og planprogram, jf. pbl § 11-12
b. Fastsette planstrategi og planprogram, jf pbl §§ 10-1 og 11-13
c. Legge planforslag, samfunnsdelen, ut til offentlig ettersyn og
høring, jf pbl § 11-14
2. Forslag til planstrategi og planprogram, samt forslag til kommuneplan sendes til
uttalelse hos de nåværende kommunestyrene før forslagene vedtas lagt ut til høring
og offentlig ettersyn, jf. vedtakets punkt 1 a) og c).
3. Delegering av myndighet i vedtakets punkt 1 bortfaller når kommunestyret i Indre
Østfold kommune er konstituert, senest 31.12.2019.

36/18 : PROSESS FOR ETABLERING AV NYE VEI- OG GATENAVN I KOMMUNENE I ASKIM, EIDSBERG,
HOBØL, SPYDEBERG OG TRØGSTAD
Fellesnemndas innstilling:
1. Fellesnemda gir sin tilslutning til prosessen for etablering av nye vei og gatenavn i
kommunene Trøgstad, Eidsberg, Askim, Spydeberg og Hobøl, samt fatter vedtak om
hvilke veier som skal få endret veinavn etter vedlagte liste.
2. Fellesnemda anmoder kommunestyrene i de 5 kommunene til å delegere myndighet
etter Matrikkelloven §21 og matrikkelforskriften §§ 49-59 til fellesnemda, for saker som
gjelder Indre Østfold kommune.
3. Eventuelt andre vei- og gatenavn som dukker opp i løpet av prosessen, legges ut på
høring fortløpende av prosjektadministrasjonen i Indre Østfold kommune 2020, i tråd
med forslaget for prosessgjennomføring.

Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
Forslag fra ordfører Saxe Frøshaug:
1. Trøgstad kommune gir sin tilslutning til prosessen for etablering av nye vei og gatenavn i
Trøgstad. Fellesnemnda fatter vedtak om hvilke veier som skal få endret veinavn etter vedlagt
liste.
2. Trøgstad kommune delegerer myndighet etter Matrikkelloven §21 og matrikkelforskriften §§
49-59 til fellesnemnda, for saker som gjelder Indre Østfold kommune.
3. Eventuelt andre vei- og gatenavn som dukker opp i løpet av prosessen, legges ut på høring
fortløpende av prosjektadministrasjonen i Indre Østfold kommune 2020, i tråd med forslaget for
prosessgjennomføring.Votering:
Ordførers forslag: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
1. Trøgstad kommune gir sin tilslutning til prosessen for etablering av nye vei og gatenavn i
Trøgstad. Fellesnemnda fatter vedtak om hvilke veier som skal få endret veinavn etter vedlagt
liste.
2. Trøgstad kommune delegerer myndighet etter Matrikkelloven §21 og matrikkelforskriften §§
49-59 til fellesnemnda, for saker som gjelder Indre Østfold kommune.
3. Eventuelt andre vei- og gatenavn som dukker opp i løpet av prosessen, legges ut på høring
fortløpende av prosjektadministrasjonen i Indre Østfold kommune 2020, i tråd med forslaget for
prosessgjennomføring.

37/18 : VURDERING AV POLITISK ORGANISERING OG NÆRDEMOKRATISKE ORDNINGER I INDRE
ØSTFOLD KOMMUNE
Fellesnemndas innstilling:
1. Den foreløpige skissen legges til grunn for det videre arbeidet med politisk organisering av
Indre Østfold kommune. Delprosjektet utdyper nærmere fordeler og ulemper med
komunedelsutvalg og øvrige nærdemokratiske ordninger.
2. Fellesnemnda oversender saken til by- og kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl,
Spydeberg og Trøgstad for uttalelse.

Kommunestyrets behandling 02.05.2018:
Forslag fra ordfører Saxe Frøshaug:
Trøgstad kommune støtter at den foreløpige skissen legges til grunn for det videre arbeidet med
politisk organisering av Indre Østfold kommune. Delprosjektet utdyper nærmere fordeler og
ulemper med kommunedelsutvalg og øvrige nærdemokratiske ordninger.
Votering:
Ordførers forslag: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 02.05.2018:
Trøgstad kommune støtter at den foreløpige skissen legges til grunn for det videre arbeidet med
politisk organisering av Indre Østfold kommune. Delprosjektet utdyper nærmere fordeler og
ulemper med kommunedelsutvalg og øvrige nærdemokratiske ordninger.

