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38/18 : GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Rådmannens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Ordfører Saxe Frøshaug sa at han under sak 50/18 ønsket å fremlegge en sak om å utrede
rehabilitering av Trøgstad Stadion.
Votering:
Innkalling og saksliste med ordførers tillegg under sak 50/18 ble enstemmig godkjent.
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
Innkalling og saksliste med ordførers tillegg under sak 50/18 godkjennes.

39/18 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

40/18 : ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune årsmelding og regnskap for 2017 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige udisponerte beløp i investering (overskuddet) på kr 269.765,21
disponeres slik:
a. Kr 154 425,11 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 7114 GS-vei
Skjønhaug-Totorpveien
b. Kr 115.340,10 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 1212 Kommunale
utbyggingsprosjekter
3. Det regnskapsmessige mindreforbruk i drift (overskuddet) på kr 13.712.671,17
disponeres slik:
a. Kr 6.856.000,- avsettes til disposisjonsfond Indre Østfold kommune
b. Kr 550.000,- til ny bil Psykisk helse- og rusteam.
c. Kr 150.000,- avsettes til teknisk vakt for 2018 og 2019
d. Kr 300.000,- til driftsutgifter i tomme formålsbygg
e. Kr 1.000.000,- til asfaltering på kommunale veier

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Kr 150.000,- til veivedlikehold
Kr 650.000,- til snøbrøyting
Kr 1.050.000.- til rehabilitering av bad, PO
Kr 650.000,- til postkjøkken på sykehjemmet, PO
Kr 700.000,- sykesignalanlegg, PO
Kr 150.000,- til båreheis,
Kr 100.000,- til utstyr nytt formålsbygg (kjøkken, treningskjøkken og trimrom)
Kr 750.000,- til IKT
Kr 400.000,- Til Trøgstad Forts Venner
Kr 100.000,- til Kirkelig fellesråd
Kr 156.671,17 settes av til reservefondet

Eldrerådets behandling 28.05.2018:
Eldrerådet synes det er svært positivt at deler av overskuddet fra 2017 blir benyttet til
rehablitering og oppgradering ved Trøgstadheimen bo og servicesenter.
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Eldrerådets innstilling 28.05.2018:
1. Trøgstad kommune årsmelding og regnskap for 2017 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige udisponerte beløp i investering (overskuddet) på kr 269.765,21
disponeres slik:
a. Kr 154 425,11 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 7114 GS-vei
Skjønhaug-Totorpveien
b. Kr 115.340,10 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 1212 Kommunale
utbyggingsprosjekter
3. Det regnskapsmessige mindreforbruk i drift (overskuddet) på kr 13.712.671,17
disponeres slik:
a. Kr 6.856.000,- avsettes til disposisjonsfond Indre Østfold kommune
b. Kr 550.000,- til ny bil Psykisk helse- og rusteam.
c. Kr 150.000,- avsettes til teknisk vakt for 2018 og 2019
d. Kr 300.000,- til driftsutgifter i tomme formålsbygg
e. Kr 1.000.000,- til asfaltering på kommunale veier
f. Kr 150.000,- til veivedlikehold
g. Kr 650.000,- til snøbrøyting
h. Kr 1.050.000.- til rehabilitering av bad, PO
i. Kr 650.000,- til postkjøkken på sykehjemmet, PO
j. Kr 700.000,- sykesignalanlegg, PO
k. Kr 150.000,- til båreheis,
l. Kr 100.000,- til utstyr nytt formålsbygg (kjøkken, treningskjøkken og trimrom)
m. Kr 750.000,- til IKT
n. Kr 400.000,- Til Trøgstad Forts Venner
o. Kr 100.000,- til Kirkelig fellesråd
p. Kr 156.671,17 settes av til reservefondet

Ungdomsrådets behandling 28.05.2018:
Merknader fra ungdomsrådet:
pkt 3 a: Det er mye penger av overskuddet som blir satt av til disposisjonsfondet.
pkt 3 f: 150 000 kr til veivedlikehold virker beskjedent.
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Ungdomsrådets innstilling 28.05.2018:
1. Trøgstad kommune årsmelding og regnskap for 2017 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige udisponerte beløp i investering (overskuddet) på kr 269.765,21
disponeres slik:
a. Kr 154 425,11 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 7114 GS-vei
Skjønhaug-Totorpveien
b. Kr 115.340,10 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 1212 Kommunale
utbyggingsprosjekter
3. Det regnskapsmessige mindreforbruk i drift (overskuddet) på kr 13.712.671,17
disponeres slik:
a. Kr 6.856.000,- avsettes til disposisjonsfond Indre Østfold kommune
b. Kr 550.000,- til ny bil Psykisk helse- og rusteam.
c. Kr 150.000,- avsettes til teknisk vakt for 2018 og 2019
d. Kr 300.000,- til driftsutgifter i tomme formålsbygg
e. Kr 1.000.000,- til asfaltering på kommunale veier
f. Kr 150.000,- til veivedlikehold
g. Kr 650.000,- til snøbrøyting
h. Kr 1.050.000.- til rehabilitering av bad, PO
i. Kr 650.000,- til postkjøkken på sykehjemmet, PO
j. Kr 700.000,- sykesignalanlegg, PO
k. Kr 150.000,- til båreheis,
l. Kr 100.000,- til utstyr nytt formålsbygg (kjøkken, treningskjøkken og trimrom)
m. Kr 750.000,- til IKT
n. Kr 400.000,- Til Trøgstad Forts Venner
o. Kr 100.000,- til Kirkelig fellesråd
p. Kr 156.671,17 settes av til reservefondet

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 29.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 29.05.2018:
1. Trøgstad kommune årsmelding og regnskap for 2017 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige udisponerte beløp i investering (overskuddet) på kr 269.765,21

disponeres slik:
a. Kr 154 425,11 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 7114 GS-vei
Skjønhaug-Totorpveien
b. Kr 115.340,10 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 1212 Kommunale
utbyggingsprosjekter
3. Det regnskapsmessige mindreforbruk i drift (overskuddet) på kr 13.712.671,17
disponeres slik:
a. Kr 6.856.000,- avsettes til disposisjonsfond Indre Østfold kommune
b. Kr 550.000,- til ny bil Psykisk helse- og rusteam.
c. Kr 150.000,- avsettes til teknisk vakt for 2018 og 2019
d. Kr 300.000,- til driftsutgifter i tomme formålsbygg
e. Kr 1.000.000,- til asfaltering på kommunale veier
f. Kr 150.000,- til veivedlikehold
g. Kr 650.000,- til snøbrøyting
h. Kr 1.050.000.- til rehabilitering av bad, PO
i. Kr 650.000,- til postkjøkken på sykehjemmet, PO
j. Kr 700.000,- sykesignalanlegg, PO
k. Kr 150.000,- til båreheis,
l. Kr 100.000,- til utstyr nytt formålsbygg (kjøkken, treningskjøkken og trimrom)
m. Kr 750.000,- til IKT
n. Kr 400.000,- Til Trøgstad Forts Venner
o. Kr 100.000,- til Kirkelig fellesråd
p. Kr 156.671,17 settes av til reservefondet

Livsløpsutvalgets behandling 29.05.2018:
Forslag fra John Øyvind Langstad (Sp): LLU tar ikke pkt 3a opp til votering, da det bør være
likelydende vedtak i alle kommuner. Askim kommune har ikke spesifisert dette i sitt vedtak 25/18
av 3. mai 2018. Det etterlyses også et konkret vedtak fra Trøgstad kommune vedrørende
økonomiske handlingsregler i interimsperioden.
Votering:
Langstads forslag: Punkt 1, 2 og 3 b-p: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 29.05.2018:
1. Trøgstad kommune årsmelding og regnskap for 2017 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige udisponerte beløp i investering (overskuddet) på kr 269.765,21
disponeres slik:
a. Kr 154 425,11 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 7114 GS-vei
Skjønhaug-Totorpveien
b. Kr 115.340,10 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 1212 Kommunale
utbyggingsprosjekter
3. Det regnskapsmessige mindreforbruk i drift (overskuddet) på kr 13.712.671,17
disponeres slik:
a.
b. Kr 550.000,- til ny bil Psykisk helse- og rusteam.
c. Kr 150.000,- avsettes til teknisk vakt for 2018 og 2019
d. Kr 300.000,- til driftsutgifter i tomme formålsbygg
e. Kr 1.000.000,- til asfaltering på kommunale veier
f. Kr 150.000,- til veivedlikehold

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Kr 650.000,- til snøbrøyting
Kr 1.050.000.- til rehabilitering av bad, PO
Kr 650.000,- til postkjøkken på sykehjemmet, PO
Kr 700.000,- sykesignalanlegg, PO
Kr 150.000,- til båreheis,
Kr 100.000,- til utstyr nytt formålsbygg (kjøkken, treningskjøkken og trimrom)
Kr 750.000,- til IKT
Kr 400.000,- Til Trøgstad Forts Venner
Kr 100.000,- til Kirkelig fellesråd
Kr 156.671,17 settes av til reservefondet

Teknikk- og naturutvalgets behandling 29.05.2018:
Jens H. Jorud (Sp) fremmet følgende endringsforslag til pkt 3 a):
Indre Østfold kommune strykes.
Votering:
Rådmannens innstilling med Joruds endringsforslag: Enstemmig tiltrådt.

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 29.05.2018:
1. Trøgstad kommune årsmelding og regnskap for 2017 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige udisponerte beløp i investering (overskuddet) på kr 269.765,21
disponeres slik:
a. Kr 154 425,11 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 7114 GS-vei
Skjønhaug-Totorpveien
b. Kr 115.340,10 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 1212 Kommunale
utbyggingsprosjekter.
3. Det regnskapsmessige mindreforbruk i drift (overskuddet) på kr 13.712.671,17
disponeres slik:
a. Kr 6.856.000,- avsettes til disposisjonsfond
b. Kr 550.000,- til ny bil Psykisk helse- og rusteam.
c. Kr 150.000,- avsettes til teknisk vakt for 2018 og 2019
d. Kr 300.000,- til driftsutgifter i tomme formålsbygg
e. Kr 1.000.000,- til asfaltering på kommunale veier
f. Kr 150.000,- til veivedlikehold
g. Kr 650.000,- til snøbrøyting
h. Kr 1.050.000.- til rehabilitering av bad, PO
i. Kr 650.000,- til postkjøkken på sykehjemmet, PO
j. Kr 700.000,- sykesignalanlegg, PO
k. Kr 150.000,- til båreheis,
l. Kr 100.000,- til utstyr nytt formålsbygg (kjøkken, treningskjøkken og trimrom)
m. Kr 750.000,- til IKT
n. Kr 400.000,- Til Trøgstad Forts Venner
o. Kr 100.000,- til Kirkelig fellesråd
p. Kr 156.671,17 settes av til reservefondet

Formannskapets behandling 31.05.2018:
Omforent forslag fra Saxe Frøshaug:
Pkt 3a: kr 6.856.000,- avsettes til reservefondet (jfr. fellesnemndas vedtak i sak 48/17 pkt 5 ),
forutsatt at de øvrige 4 kommuner gjør tilsvarende.
pkt 3c: beløpet reduseres med kr 50 000,- til kr 100 000,pkt 3p: beløpet økes med kr 50 000,- til totalt kr 206.671,17,- og avsettes til ekstraordinært
vedlikehold av tak på den øverste forlegning på Trøgstad Fort.
Votering:
Rådmannens innstilling med ordførers forslag: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 31.05.2018:
1. Trøgstad kommune årsmelding og regnskap for 2017 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige udisponerte beløp i investering (overskuddet) på kr 269.765,21
disponeres slik:
a. Kr 154 425,11 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 7114 GS-vei
Skjønhaug-Totorpveien
b. Kr 115.340,10 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 1212 Kommunale
utbyggingsprosjekter
3. Det regnskapsmessige mindreforbruk i drift (overskuddet) på kr 13.712.671,17
disponeres slik:
a. Kr 6.856.000,- avsettes til reservefond (jfr. fellesnemndas vedtak i sak 48/17
pkt 5), forutsatt at de øvrige 4 kommuner gjør tilsvarende
b. Kr 550.000,- til ny bil Psykisk helse- og rusteam.
c. Kr 100.000,- avsettes til teknisk vakt for 2018 og 2019
d. Kr 300.000,- til driftsutgifter i tomme formålsbygg
e. Kr 1.000.000,- til asfaltering på kommunale veier
f. Kr 150.000,- til veivedlikehold
g. Kr 650.000,- til snøbrøyting
h. Kr 1.050.000.- til rehabilitering av bad, PO
i. Kr 650.000,- til postkjøkken på sykehjemmet, PO
j. Kr 700.000,- sykesignalanlegg, PO
k. Kr 150.000,- til båreheis,
l. Kr 100.000,- til utstyr nytt formålsbygg (kjøkken, treningskjøkken og trimrom)
m. Kr 750.000,- til IKT
n. Kr 400.000,- Til Trøgstad Forts Venner
o. Kr 100.000,- til Kirkelig fellesråd
p. Kr 206.671,17 avsettes til ekstraordinært vedlikehold av tak på den øverste
forlegningen på Trøgstad Fort

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Forslag fra Jarle Lindahn (Frp) om endring i pkt. 3:
3a. kr 856.000,- avsettes til disposisjonsfond
b. kr 6.000.000 avsettes til betaling av resterende eiendomsskatt, og rådmannen utarbeider et
budsjett neste år uten eiendomsskatt.

Votering:
Forslag fra Jarle Lindahn fikk 2 stemmer (Frp) og falt mot 19 stemmer (9 Sp, 1 Krf, 4 H, 5 Ap)
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
1. Trøgstad kommune årsmelding og regnskap for 2017 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige udisponerte beløp i investering (overskuddet) på kr
269.765,21 disponeres slik:
a. Kr 154 425,11 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080
7114 GS-vei Skjønhaug-Totorpveien
b. Kr 115.340,10 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080
1212 Kommunale utbyggingsprosjekter
3. Det regnskapsmessige mindreforbruk i drift (overskuddet) på kr 13.712.671,17
disponeres slik:
a. Kr 6.856.000,- avsettes til reservefond (jfr. fellesnemndas
vedtak i sak 48/17 pkt 5), forutsatt at de øvrige 4 kommuner
gjør tilsvarende
b. Kr 550.000,- til ny bil Psykisk helse- og rusteam.
c. Kr 100.000,- avsettes til teknisk vakt for 2018 og 2019
d. Kr 300.000,- til driftsutgifter i tomme formålsbygg
e. Kr 1.000.000,- til asfaltering på kommunale veier
f. Kr 150.000,- til veivedlikehold
g. Kr 650.000,- til snøbrøyting
h. Kr 1.050.000.- til rehabilitering av bad, PO
i. Kr 650.000,- til postkjøkken på sykehjemmet, PO
j. Kr 700.000,- sykesignalanlegg, PO
k. Kr 150.000,- til båreheis, PO
l. Kr 100.000,- til utstyr nytt formålsbygg (kjøkken,
treningskjøkken og trimrom)
m. Kr 750.000,- til IKT
n. Kr 400.000,- Til Trøgstad Forts Venner
o. Kr 100.000,- til Kirkelig fellesråd
p. Kr 206.671,17 avsettes til ekstraordinært vedlikehold av tak på
den øverste forlegningen på Trøgstad Fort

41/18 : TERTIALRAPPORT 1 - 2018
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 – 2018 tas til etterretning.

Eldrerådets behandling 28.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Eldrerådets innstilling 28.05.2018:
Tertialrapport 1 – 2018 tas til etterretning.

Ungdomsrådets behandling 28.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Ungdomsrådets innstilling 28.05.2018:
Tertialrapport 1 – 2018 tas til etterretning.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 29.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 29.05.2018:
Tertialrapport 1 – 2018 tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 29.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 29.05.2018:
Tertialrapport 1 – 2018 tas til etterretning.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 29.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens forslag: Enstemmig tiltrådt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 29.05.2018:
Tertialrapport 1 – 2018 tas til etterretning.

Formannskapets behandling 31.05.2018:
Ingen forslag.

Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 31.05.2018:
Tertialrapport 1 – 2018 tas til etterretning.

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
Tertialrapport 1 – 2018 tas til etterretning.

42/18 : EIERSKAPSKONTROLL - INDRE ØSTFOLD LOKALMEDISINSKE KOMPETANSESENTER IKS
(HELSEHUSET)
Kontrollutvalgets innstilling:
· Kommunestyret tar rapport om eierskapskontroll av «Indre Østfold lokalmedisinske
kompetansesenter» til orientering.
· Revisjonen presenterer 14 anbefalinger i rapporten for å fremme bedre eierstyring.
Kommunestyret ber administrasjonen om å iverksette revisjonens anbefalinger slik at
det etableres hensiktsmessige rutiner som legger til rette for utøvelse av godt
kommunalt eierskap.

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
· Kommunestyret tar rapport om eierskapskontroll av «Indre Østfold lokalmedisinske
kompetansesenter» til orientering.
· Revisjonen presenterer 14 anbefalinger i rapporten for å fremme bedre eierstyring.
Kommunestyret ber administrasjonen om å iverksette revisjonens anbefalinger slik at
det etableres hensiktsmessige rutiner som legger til rette for utøvelse av godt
kommunalt eierskap.

43/18 : REGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI SKJØNHAUG - LØKENVEIEN - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Detaljregulering for Gang og sykkelvei Skjønhaug- Løkenveien PlanID 20170002 med
tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Deler av reguleringsplan Gokartbane Skjøndal PlanID 20020002 vedtatt 06.02.2001 som blir
berørt av ny detaljregulering for Gang og sykkelvei Skjønhaug- Løkenveien PlanID 20170002
inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 29.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens forslag: Enstemmig tiltrådt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 29.05.2018:
1. Detaljregulering for Gang og sykkelvei Skjønhaug- Løkenveien PlanID 20170002 med
tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Deler av reguleringsplan Gokartbane Skjøndal PlanID 20020002 vedtatt 06.02.2001 som blir
berørt av ny detaljregulering for Gang og sykkelvei Skjønhaug- Løkenveien PlanID 20170002
inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Ordfører Saxe Frøshaug erklærte seg inhabil da han er grunneier i det aktuelle området. Tor
Melvold trådte inn i hans sted som ordfører.
Ingen forslag.
Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt (20 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
1. Detaljregulering for Gang og sykkelvei Skjønhaug- Løkenveien PlanID 20170002 med
tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Deler av reguleringsplan Gokartbane Skjøndal PlanID 20020002 vedtatt 06.02.2001 som blir
berørt av ny detaljregulering for Gang og sykkelvei Skjønhaug- Løkenveien PlanID 20170002
inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

44/18 : REGULERINGSPLAN FOR BERGERUDÅSEN BOLIGOMRÅDE - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Endring av Reguleringsplan for Bergerudåsen, del av gnr. 159 bnr. 1 Plan ID
012220060001 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. De deler av reguleringsplanen Båstad skole og barnehage PlanID 20140007, vedtatt
15.12.2015, som blir berørt av ny detaljregulering for Bergerudåsen, plan ID 20060001
inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 29.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens forslag. Enstemmig tiltrådt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 29.05.2018:
1. Endring av Reguleringsplan for Bergerudåsen, del av gnr. 159 bnr. 1 Plan ID
012220060001 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. De deler av reguleringsplanen Båstad skole og barnehage PlanID 20140007, vedtatt
15.12.2015, som blir berørt av ny detaljregulering for Bergerudåsen, plan ID 20060001
inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Det ble gjort oppmerksom på en skrivefeil i saksfremlegget (første setning under
saksopplysninger). Riktig skal være: Forslag til detaljregulering for Bergerudåsen...
Ingen forslag.
Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
1. Endring av Reguleringsplan for Bergerudåsen, del av gnr. 159 bnr. 1 Plan ID
012220060001 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. De deler av reguleringsplanen Båstad skole og barnehage PlanID 20140007, vedtatt
15.12.2015, som blir berørt av ny detaljregulering for Bergerudåsen, plan ID 20060001
inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

45/18 : SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BÅSTAD MOTELL OG ITALIENSK PIZZERIA AS
Rådmannens innstilling:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 14.juni 2018 til Båstad Motell og Italiensk Pizzeria v/
Johannes Fimland
2. Åpningstider og skjenketider blir som følger:
a. Lukningstid settes til alle dager kl 02:30
b. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
i. Alle dager innendørs: kl 08:00 – 02:00
ii. Alle dager utendørs: kl 08:00 – 24:00
c. Skjenkebeviling på brennevin gis i følgende tidsrom:
i. Alle dager innendørs: 13:00 – 02:00
ii. Alle dager utendørs: 13:00 – 24:00
d. Skjenking (gruppe 1 og 2) til overnattingsgjester er tilltatt utenfor
maksimaltidene i overnattingsrommene gjennom romservering og minibar på
rommet.
3. Som styrer godkjennes Wajid Hussain f. 23.04.92.
4. Som stedfortreder godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.86.
5. Det settes som vilkår at Båstad Motell og Pizzeria A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
6. Vakthold fra godkjent vaktselskap kreves ikke til vanlig drift, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangementer vil dette bli krevd.

Livsløpsutvalgets behandling 29.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 29.05.2018:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 14.juni 2018 til Båstad Motell og Italiensk Pizzeria v/
Johannes Fimland
2. Åpningstider og skjenketider blir som følger:
a. Lukningstid settes til alle dager kl 02:30
b. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
i. Alle dager innendørs: kl 08:00 – 02:00
ii. Alle dager utendørs: kl 08:00 – 24:00
c. Skjenkebeviling på brennevin gis i følgende tidsrom:
i. Alle dager innendørs: 13:00 – 02:00
ii. Alle dager utendørs: 13:00 – 24:00
d. Skjenking (gruppe 1 og 2) til overnattingsgjester er tilltatt utenfor
maksimaltidene i overnattingsrommene gjennom romservering og minibar på
rommet.
3. Som styrer godkjennes Wajid Hussain f. 23.04.92.
4. Som stedfortreder godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.86.

5. Det settes som vilkår at Båstad Motell og Pizzeria A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
6. Vakthold fra godkjent vaktselskap kreves ikke til vanlig drift, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangementer vil dette bli krevd.

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Christian Granli (H) erklærte seg inhabil grunnet at familien eier serveringssted med
skjenkebevilling. Ståle Frøshaug trådte inn i hans sted.
Ingen forslag.
Votering:
Livsløpsutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 14.juni 2018 til Båstad Motell og Italiensk Pizzeria v/
Johannes Fimland
2. Åpningstider og skjenketider blir som følger:
a. Lukningstid settes til alle dager kl 02:30
b. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
i. Alle dager innendørs: kl 08:00 – 02:00
ii. Alle dager utendørs: kl 08:00 – 24:00
c. Skjenkebeviling på brennevin gis i følgende tidsrom:
i. Alle dager innendørs: 13:00 – 02:00
ii. Alle dager utendørs: 13:00 – 24:00
d. Skjenking (gruppe 1 og 2) til overnattingsgjester er tilltatt utenfor
maksimaltidene i overnattingsrommene gjennom romservering og minibar på
rommet.
3. Som styrer godkjennes Wajid Hussain f. 23.04.92.
4. Som stedfortreder godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.86.
5. Det settes som vilkår at Båstad Motell og Pizzeria A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
6. Vakthold fra godkjent vaktselskap kreves ikke til vanlig drift, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangementer vil dette bli krevd.

46/18 : SØKNAD OM KULTURMIDLER - FORSLAG TIL FORDELING 2018
Rådmannens innstilling:
1. Fordeling av kulturmidler 2018:
Kr. 450.000,-

til idrett og skyttervesen

Kr. 137.000,Kr. 53.000,-

til sang og musikk
til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid

2. Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd,
Trøgstad Musikkråd og kommunens kulturavdeling.

Ungdomsrådets behandling 28.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tilrådt.
Ungdomsrådets innstilling 28.05.2018:
1. Fordeling av kulturmidler 2018:
Kr. 450.000,-

til idrett og skyttervesen

Kr. 137.000,-

til sang og musikk

Kr. 53.000,-

til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid

2. Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd,
Trøgstad Musikkråd og kommunens kulturavdeling.

Livsløpsutvalgets behandling 29.05.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 29.05.2018:
1. Fordeling av kulturmidler 2018:
Kr. 450.000,-

til idrett og skyttervesen

Kr. 137.000,-

til sang og musikk

Kr. 53.000,-

til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid

2. Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd,

Trøgstad Musikkråd og kommunens kulturavdeling.

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Petter Ole Kirkeby (Sp) oppfordret til at nivået på kulturstøtte opprettholdes i den nye Indre
Østfold kommune.
Ingen forslag.
Votering:
Livsløpsutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
1. Fordeling av kulturmidler 2018:
Kr. 450.000,-

til idrett og skyttervesen

Kr. 137.000,-

til sang og musikk

Kr. 53.000,-

til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid

2. Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd,
Trøgstad Musikkråd og kommunens kulturavdeling.

47/18 : HØRING - REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR ØSTFOLD MOT 2050 – HANDLINGSPROGRAM
FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 2019 - 2022
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune mener at handlingsprogrammets forslag til prioriteringer i for liten grad
kommer vår kommune og vår region til del.
Trøgstad kommune ønsker at det i handlingsprogrammet legges særskilt vekt på følgende:

1. Gang- og sykkelveier må fortsatt ha et særlig fokus, og behovet for å prioritere utbygging
langs fylkesveger er stort. Vi anmoder Østfold fylkeskommune om å prioritere dette.
2. Østfold fylkeskommune må øve press på nasjonale myndigheter for å framskynde prosessen
med KVU for RV 22 og sikre planfri påkobling av Østre linje ved Ski stasjon.
3. Kollektivtilbud til Osloområdet og til Ytre Østfold må styrkes, og følgende bør prioriteres:
a. Persontrafikktilbud med jernbane til Nedre Glomma (Mysen – Rakkestad –

Sarpsborg) må utredes. Strekningen er oppgradert med nytt signalsystem, og vi
henstiller Østfold fylkeskommune om å arbeide for at NSB persontrafikk skal
vurdere å gjenopprette ruten.
b. Vi ønsker å styrke kollektivtilbudet til Oslo – både med buss og jernbane.
Fylkeskommunen bør ta ansvaret for busstilbudet for fylkets innbyggere, også
det som krysser fylkesgrensene. Dette bør også innbefatte et felles
billetteringssystem på tvers av fylkene.
c. Vi ser positivt på at tilbudet ringrute Sarpsborg-Rakkestad-Mysen-AskimSkiptvet- Sarpsborg opprettholdes, men det bør sikres at rutetilbudet
korresponderer med et kollektivtilbud fra omkringliggende sentra til Mysen og
Askim.
4. Det vises for øvrig til Trøgstad kommune sin høringsuttalelse i 2017 vedrørende
«Handlingsprogrammet for fylkesveger og kollektivtransport 2018-21»

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Forslag fra Jarle Lindahn (Frp) om et tilleggspunkt:
Nytt punkt 4. Trøgstad kommune ber om at den delen av FV 773 Sentvetveien som er gruslagt
oppgraderes og asfalteres.
Punkt 4 blir nytt punkt 5.
Forslag fra Petter Ole Kirkeby (Sp) om tillegg til pkt 3b:
Vi ønsker også å styrke kollektivtilbudet fra Trøgstad til de regionale knutepunktene i Mysen og
Askim inn i den nye kommunen.
Votering:
Forslaget fra Jarle Lindahn: Enstemmig vedtatt (21st)
Forslaget fra Petter Ole Kirkeby: Enstemmig vedtatt (21 st)
Rådmannens innstilling med vedtatte forslag: Enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
Trøgstad kommune mener at handlingsprogrammets forslag til prioriteringer i for liten grad
kommer vår kommune og vår region til del.
Trøgstad kommune ønsker at det i handlingsprogrammet legges særskilt vekt på følgende:

1. Gang- og sykkelveier må fortsatt ha et særlig fokus, og behovet for å prioritere utbygging
langs fylkesveger er stort. Vi anmoder Østfold fylkeskommune om å prioritere dette.
2. Østfold fylkeskommune må øve press på nasjonale myndigheter for å framskynde prosessen
med KVU for RV 22 og sikre planfri påkobling av Østre linje ved Ski stasjon.
3. Kollektivtilbud til Osloområdet og til Ytre Østfold må styrkes, og følgende bør prioriteres:
a. Persontrafikktilbud med jernbane til Nedre Glomma (Mysen – Rakkestad –
Sarpsborg) må utredes. Strekningen er oppgradert med nytt signalsystem, og vi
henstiller Østfold fylkeskommune om å arbeide for at NSB persontrafikk skal
vurdere å gjenopprette ruten.
b. Vi ønsker å styrke kollektivtilbudet til Oslo – både med buss og jernbane.
Fylkeskommunen bør ta ansvaret for busstilbudet for fylkets innbyggere, også
det som krysser fylkesgrensene. Dette bør også innbefatte et felles
billetteringssystem på tvers av fylkene. Vi ønsker også å styrke
kollektivtilbudet fra Trøgstad til de regionale knutepunktene i Mysen og Askim

inn i den nye kommunen.
c. Vi ser positivt på at tilbudet ringrute Sarpsborg-Rakkestad-Mysen-AskimSkiptvet- Sarpsborg opprettholdes, men det bør sikres at rutetilbudet
korresponderer med et kollektivtilbud fra omkringliggende sentra til Mysen og
Askim.
4. Trøgstad kommune ber om at den delen av FV 773 Sentvetveien som er gruslagt
oppgraderes og asfalteres.
5. Det vises for øvrig til Trøgstad kommune sin høringsuttalelse i 2017 vedrørende
«Handlingsprogrammet for fylkesveger og kollektivtransport 2018-21»

48/18 : SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - CHRISTIAN GRANLI (H)
Rådmannens innstilling:
1. Christian Granli innvilges fritak fra alle sine politiske verv i Trøgstad kommune fra 14. juni
2018 og ut kommunestyreperioden 2015-2019, da han ikke lenge er valgbar.
2. Nytt medlem til kommunestyret: Ståle Frøshaug
3. Ny vararepresentant til kommunestyret: Tove Granli
4. Valg av nytt medlem respektive varamedlem til øvrige verv, jfr liste over Christian Granlis
politiske verv, legges frem uten innstilling.

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Knut Are Skjønberg (H) presenterte en liste over alle verv og hvem som tiltrår i Christian Granli's
sted. Listen ble lagt til grunn for avstemmingen, pkt 4.
a) Medlem av formannskapet: Ann Kristin Sæther (H)
b) Medlem av valgstyret: Ann Kristin Sæther (H)
c) Medlem av valgkomité: Ann Kristin Sæther (H)
d) Representant i Indre Østfold Regionråd: Ståle Frøshaug (H)
e) Representant i representantskap med to medlemmer: Ståle Frøshaug (H)
f) 2. vararepresentant til representantskap med et medlem: Ståle Frøshaug (H)
g) 1. vararepresentant til Kommunenes Sentralforbunds fylkesmøte: Ståle Frøshaug (H)
h) 1. vararepresentant til Museumsstyret: Ståle Frøshaug (H)
i) Representant til Kirkelig Fellesråd: Marianne Nordlie (Krf)
j) Representant til Klagenemnd etter kommunehelsetjenesteloven: Ann Kristin Sæther (H)
k) Representant til Arbeidsgivers forhandlingsutvalg: Ann Kristin Sæther (H)
l) Varamedlem til Home-Start familiekontakt: Jarle Lindahn (Frf)
m) Medlem av Fellesnemnd Indre Østfold kommune: Jan Evensen (H)
n) Gamle kommunehusets arbeidsgruppe: Ståle Frøshaug (H)
o) 2. vararepresentant til Partsammensattutvalg (PSU) Indre Østfold kommune: Jan Evensen (H)
p) Medlem av arbeidsgruppe om framtidig eierskap av Trøgstad Elverk AS: Knut Skjønberg (H)
Votering:
Rådmannens innstilling med presenterte liste: Enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets innstilling/vedtak 13.06.2018:
1. Christian Granli innvilges fritak fra alle sine politiske verv i Trøgstad kommune fra 14. juni

2018 og ut kommunestyreperioden 2015-2019, da han ikke lenge er valgbar.
2. Nytt medlem til kommunestyret: Ståle Frøshaug
3. Ny vararepresentant til kommunestyret: Tove Granli
4. Valg av nytt medlem, respektive varamedlem, til Granlis øvrige verv:
a) Medlem av formannskapet: Ann Kristin Sæther (H)
b) Medlem av valgstyret: Ann Kristin Sæther (H)
c) Medlem av valgkomité: Ann Kristin Sæther (H)
d) Representant i Indre Østfold Regionråd: Ståle Frøshaug (H)
e) Representant i representantskap med to medlemmer: Ståle Frøshaug (H)
f) 2. vararepresentant til representantskap med et medlem: Ståle Frøshaug (H)
g) 1. vararepresentant til Kommunenes Sentralforbunds fylkesmøte: Ståle Frøshaug (H)
h) 1. vararepresentant til Museumsstyret: Ståle Frøshaug (H)
i) Representant til Kirkelig Fellesråd: Marianne Nordlie (Krf)
j) Representant til Klagenemnd etter kommunehelsetjenesteloven: Ann Kristin Sæther
(H)
k) Representant til Arbeidsgivers forhandlingsutvalg: Ann Kristin Sæther (H)
l) Varamedlem til Home-Start familiekontakt: Jarle Lindahn (Frf)
m) Medlem av Fellesnemnd Indre Østfold kommune: Jan Evensen (H)
n) Gamle kommunehusets arbeidsgruppe: Ståle Frøshaug (H)
o) 2. vararepresentant til Partsammensattutvalg (PSU) Indre Østfold kommune: Jan
Evensen (H)
p) Medlem av arbeidsgruppe om framtidig eierskap av Trøgstad Elverk AS: Knut
Skjønberg (H)

49/18 : SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - VEGARD FINNES (AP)
Rådmannens innstilling:
1. Vegard Finnes (Ap) innvilges fritak fra alle sine politiske verv i Trøgstad kommune fra 14.
juni 2018 og ut kommunestyreperioden 2015-2019, da han ikke lenge er valgbar.
2. Nytt medlem til kommunestyret: Roar Skansen
3. Nye vararepresentanter til kommunestyret: Nina Britt Gundersen Holm og Hanne Buflod
Moren
4. Valg av nytt medlem, respektive varamedlem, jfr liste over Vegard Finnes politiske verv,
legges frem uten innstilling.

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Trond A. Enger presenterte en liste over alle verv og hvem som tiltrår i Vegard Finnes sted. Listen
ble lagt til grunn for avstemmingen.
a) Tove Smaadahl blir nytt medlem av Livsløpsutvalget
b) Tove Smaadahl blir leder av Livsløpsutvalget
c) Tove Smaadahl blir medlem av Samarbeidsutvalget for Trøgstad ungdomsskole
d) Tove Smaadahl blir medlem av Samarbeidsutvalget for Skjønhaug barnehage

e) Trond Andres Enger blir 2.varamedlem av Fellesnemnda Indre Østfold kommune
f) Tove Smaadahl blir 5.varamedlem av Fellesnemnda Indre Østfold kommune

Votering:
Rådmannens innstilling med presentert liste ble enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
1. Vegard Finnes (Ap) innvilges fritak fra alle sine politiske verv i Trøgstad kommune fra 14.
juni 2018 og ut kommunestyreperioden 2015-2019, da han ikke lenge er valgbar.
2. Nytt medlem til kommunestyret: Roar Skansen
3. Nye vararepresentanter til kommunestyret: Nina Britt Gundersen Holm og Hanne Buflod
Moren
4. Valg av nytt medlem, respektive varamedlem, til Finnes øvrige verv:
a) Tove Smaadahl blir nytt medlem av Livsløpsutvalget
b) Tove Smaadahl blir leder av Livsløpsutvalget
c) Tove Smaadahl blir medlem av Samarbeidsutvalget for Trøgstad ungdomsskole
d) Tove Smaadahl blir medlem av Samarbeidsutvalget for Skjønhaug barnehage
e) Trond Andres Enger blir 2.varamedlem av Fellesnemnda Indre Østfold kommune
f) Tove Smaadahl blir 5.varamedlem av Fellesnemnda Indre Østfold kommune

50/18 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Det ble orientert om følgende:
- Byggekomiteens leder Jens Helge Jorud orienterte om status.
- Årsrapport og kontrollrapport skatteoppkreveren er sendt ut til orientering.
- Plan for politiske møter for høsten 2018 ble orientert om og delt ut.

Forslag fra ordfører Saxe Frøshaug vedrørende rehabilitering av Trøgstad Stadion
Som et siste ledd i utviklingen av «Skjønhaug Oppvekstområde» bør vi få på plass en nødvendig
oppgradering av Trøgstad Stadion.
Idrettsanlegget som på 70- og 80- var et av fylkets flotteste fotball- og friidrettsanlegg har
etterhvert blitt preget av tidens tann og fremstår i dag i dårlig forfatning. Anlegget egner seg
derfor ikke lenger som aktivitetsarena for barn og unge og er heller ikke godt egnet til å drive
konkurranseidrett. En rehabilitering av anlegget er høyst påkrevd.
Jeg ber derfor om at administrasjonen utarbeider en plan for opprustning og rehabilitering av
Trøgstad Stadion og ber om at kommunestyret får seg forelagt dette som egen sak på vårt første

møte over sommeren.
Ordførers forslag til vedtak:
Administrasjonen bes om å utrede og legge frem en sak om rehabilitering av Trøgstad Stadion på
kommunestyrets septembermøte. Det avsettes inntil kr. 150.000,- fra Reservefondet til
utredningen.
Votering:
Forslaget ble enstemmmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
Referatsakene tas til orientering.
Administrasjonen bes om å utrede og legge frem en sak om rehabilitering av Trøgstad Stadion på
kommunestyrets septembermøte. Det avsettes inntil kr. 150.000,- fra Reservefondet til
utredningen.

51/18 : DELEGERING AV MYNDIGHET TIL Å ETABLERE DEN OVERORDNEDE ADMINISTRATIVE
LEDELSEN, INDRE ØSTFOLD KOMMUNE 2020
Ordførers innstilling:
Kommunestyret i Trøgstad delegerer den myndighet som er nødvendig for at Fellesnemndas
vedtak i saken skal kunne gjennomføres. Kommunestyret har forøvrig ingen merknader til
Fellesnemndas vedtak.

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Revidert ordførers innstilling:
Kommunestyret i Trøgstad støtter opp om Fellesnemndas vedtak.
Votering:
Ordførers reviderte innstilling: Enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
Kommunestyret i Trøgstad støtter opp om Fellesnemndas vedtak.

52/18 : ØKONOMIPLAN INDRE ØSTFOLD KOMMUNE 2019-2022
Ordførers innstilling:

Kommunestyret i Trøgstad tar saken til orientering.

Kommunestyrets behandling 13.06.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Ordførers innstilling: Enstemmig vedtatt (21 st)
Kommunestyrets vedtak 13.06.2018:
Kommunestyret i Trøgstad tar saken til orientering.

