Møteinnkalling
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtested:
Tidspunkt:

Trøgstad kommune, møterom Havnås
10.09.2018 kl. 16.00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

03.09.2018
Torfinn Strengen
Leder
(sign.)
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/9822
3
134912/2018
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
10.09.2018

Utvalgssaksnr.
18/17

Protokoll fra kontrollutvalget 11.06.2018
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalget 11.06.2018 godkjennes

Rakkestad, 22.06.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 11.06.2018
Vurdering
Møteprotokollen er godkjent pr e-post. Legges fram for formell godkjenning og signering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/9822
5
137273/2018
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
10.09.2018

Utvalgssaksnr.
18/18

Revisjonens oppdragsvurdering og oppdragsansvarlig revisors uavhengighet
Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Revisjonens oppdragsvurdering og brev til kontrollutvalget om vurdering av
oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering.
Rakkestad, 23.08.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS




Oppdragsvurdering Trøgstad kommune
Brev av 16.05.2018 til kontrollutvalget fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS om
vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet.

Saksopplysninger
Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen omfatter bla å vurdere revisors
oppdragsvurdering og uavhengighetserklæring.
Kontrollutvalget skal hvert år motta en skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet, jfr.
revisjonsforskriften § 15. Oppdragsansvarlig revisor skal vurder egen uavhengighet opp mot
krav i kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 12 om krav til vandel.
Videre legger IØKR IKS fram oppdragsvurdering for den enkelte kommune, hvor
uavhengighet og objektivitet, kapasitet og kompetanse er vurdert ut fra revisjonsstandardene
ISA 200 pkt 14, 220 pkt 11 og pkt 14. Revisjonen har vurdert «at kapasitet og kompetanse
er til stede for å utføre revisjonen i Trøgstad kommune på en god måte, både for
regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen».
Oppdraget for eierkommunene beskrives slik:
Det skal avgis en revisors beretning for regnskapets riktighet og at regnskapet er i
overenstemmelse med lover og god regnskapsskikk. Det skal også utarbeides
forvaltningsrevisjonsrapporter som bygger på, og måles opp mot bestemmelser i lover og
forskrifter samt standard for forvaltningsrevisjon RSK 001.
Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisors oppdragsvurdering og brev om
vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til orientering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/9822
4
137249/2018
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
10.09.2018

Utvalgssaksnr.
18/19

Ressurser og tidsbruk 2018 - IØKR IKS
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018 for Trøgstad kommune – IØKR IKS, tas til
orientering.
Rakkestad, 27.08.18
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018, Trøgstad kommune», datert 16.05.2018
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Selskapsavtale for IØKR IKS
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
 Kommunestyrevedtak 14.03.17 sak 17/17- Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
 Overordnet revisjonsstrategi 2018
 Plan for Selskapskontroll 2017-2020
Saksopplysninger
Påseansvaret overfor revisjonen er en sentral oppgave for kontrollutvalget, jfr. forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4. Utover at revisjonen rapporterer til
kontrollutvalget i møtene i fast sak «Informasjon fra revisjonen», legges dokumentene
Planlagte ressurser og tidsforbruk, Revisjonsstrategi, Oppdragsvurdering og
Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring fram for kontrollutvalget slik at
kontrollutvalgets påseerrolle kan utøves.
I praksis vil det si at kontrollutvalget gjennom dialog og rapportering må danne seg
en oppfatning av om kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kontrollutvalgets påseansvar innebærer å påse at:
 Revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal regnskapsskikk
 At revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner
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At revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget
At det årlig blir utført forvaltningsrevisjon
At forvaltningsrevisjon skjer i henhold til regelverkets krav
At det gjennomføres selskapskontroll

Revisor har det faglige ansvaret for revisjonens utførelse, men kontrollutvalget skal
ha en oppfatning av om revisjonen utføres i tråd med lover, forskrifter, god
revisjonsskikk og eventuelle instrukser eller avtaler mellom revisor og
kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke faglig vurdering av revisjonens utførelse, revisor
bærer selv det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. Det er også opp til
revisor å definere innholdet i og omfanget av revisjonsarbeidet.
Revisjonen legger fram dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018». Dokumentet
gir en fremstilling over samlede ressurser, oppgaver og planlagt tidsbruk i revisjonsselskapet
og i den enkelte eierkommune. Tekstdelen i planen er innholdsmessig identisk som for
2017, med et par små unntak. Nytt for 2018 er oppstillingen Andre oppgaver blant ansatte;
150 timer og at selskapskontroll er flyttet fra regnskapsrevisjon til forvaltningsrevisjon.
Imidlertid er det gjort en betydelig reduksjon og omfordeling av ressursbruk, uten at
endringene er redegjort for i dokumentet.
Sammenlignet med foregående år er det totale antall timer til bruk ute i kommunene (vist
som Sum eksterne timer i pkt 2.1 i planen) redusert med 1986 timer mot «Sum eksterne
timer» i 2017, en reduksjon på ca 12%. Samtlige eierkommuner har fått en reduksjon i timer
til revisjon, Trøgstad kommune på omlag 17,6% sammenliknet med 2017. Se tabell under:
Trøgstad
kommune

2017

2018

Reduksjon i
timer

Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll

780
473
Inkl. i
regnskap
1253

584
448
Inkl. i
forvaltning
1032

196
25

Reduksjon i %
(Reduksjon av
totalen)
25 % (15,6%)
5,3 % (2%)

221

17,6%

Totalt

For forvaltningsrevisjon avviker timetallet for 2018 med kommunestyrets vedtak i sak om
Revisjonsplan – forvaltningsrevisjon 2017-2018.
I plan for selskapskontroll 2017-2020 er det ikke oppgitt tidsressurs for prosjektene.
Tidsbruk på de enkelte prosjekter vil variere, men etablert norm tilsier at i gjennomsnitt tar
en” typisk” forvaltningsrevisjon noe over 280 timer og en eierskapskontroll noe over 85 timer
(Nordlandsforskning 2009 – Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i
kommunal egenkontroll).
I forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 skriver revisjonen om timeressursene at
«Dette er timer til overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon, utarbeidelse av
prosjektbeskrivelser, gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter og gjennomføring av
oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene og selskapskontroller. I disse timene ligger
også behandling i kontrollutvalg og kommunestyret».
Tidsbruk til fellesråd/sokn, selskaper, administrasjon og ledelse har de samme ressurser
som i fjor.
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Revisjonen har på forespørsel fra sekretariatet svart på spørsmål om bakgrunnen for
nedgangen. Revisjonen la fram beregningsmodell med forklaring. Revisjonen forklarer at
timer pr. årsverk er endret fra 1900 timer pr årsverk til 1400 timer. Dette gjør at 2017 og
2018 tallene ifølge revisjonen ikke er sammenlignbare. Revisjonen har videre opplyst til
sekretariatet at beregningen for timer i 2018 gir et mer realistisk bilde av tidsbruken.
Beregning av timer ut til den enkelte kommune baserer seg på en ny tidsberegningsmodell
hvor eierkommunenes økonomiske bidrag inn i selskapet gir et gitt antall timer til revisjon i
den enkelte kommune. Eierkommunens økonomiske bidrag til selskapet er pr. nå basert på
grunnbeløp og befolkningstall.
Vurdering
Slik sekretariatet leser selskapsavtalen skal Indre Østfold Kommunerevisjon IKS levere en
«totalpakke» til eierkommunene. I selskapsavtalen står det følgende under pkt. 1.4,
Selskapets formål:
«Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltakende kommuner i henhold til
kommunelovens § 78 og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg.» (s.2)
Det vil være både praktisk og nødvendig for revisjonsselskapet å fordele sine ressurser
mellom kommunene etter en gitt fordelingsnøkkel. Det er også opp til revisjonen selv å
definere innholdet i og omfanget av revisjonsarbeidet. Imidlertid er beskrivelsen av hvilke
tjenester som skal leveres identiske i år som i fjor, samtidig som tidsressursene til revisjon
har gått ned. Revisjonen har opplyst at selskapet har samme stillingshjemler, eierkommuner
og selskapsavtale som foregående år.
Revisjonen opplyser at de jobber med å få på plass en ny prismodell fra 2020 som tar
hensyn til faktisk ressursbruk, og viser videre til at selskapskontroll nå er lagt under
forvaltningsrevisjon, derav er det i flg. revisjonen flere timer relativt sett til
forvaltningsrevisjon kontra regnskapsrevisjon i 2018 vs 2017.
Videre vurderer sekretariatet at tidsbruk i den enkelte kommune må ses opp mot flere
faktorer, hvor risiko er en av disse. Revisjonen har ikke kommentert økt risiko ved
kommunesammenslåing. Trøgstad kommune er i sammenslåingsprosess med 4 andre
kommuner for å danne Indre Østfold kommune fra 2020, og sekretariatet vurderer det som
naturlig at timetallet til regnskapsrevisjon i kommunen hadde økt i den forbindelse.
Revisjonen har imidlertid omtalt kommunereformen i dokumentet Overordnet
revisjonsstrategi pkt. 6.1 under risikofaktorer på områdene Politisk og adm. styring og
Eksterne rammebetingelser og forhold, revisjonen har her vurdert risikoen til henholdsvis
lav/middels og middels.
Sekretariatet vurderer dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018» som noe
mangelfullt da revisjonen har gjort en betydelig reduksjon og omfordeling av ressursbruk,
uten at endringene er redegjort for i dokumentet. Sekretariatet har gitt revisjonen mulighet til
å redigere dokumentet, men fått til svar at revisjonen finner det lite hensiktsmessig.
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan svare på eventuelle spørsmål fra
kontrollutvalget.
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Planlagte ressurser og
tidsforbruk 2018
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll

Trøgstad kommune
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1.

INNLEDNING:

1.1 Dokumentets formål
Hovedformålet med dette dokumentet er å gi en oversiktlig dokumentasjon over samlede
ressurser oppgaver og tidsforbruk i revisjonsselskapet og i den enkelte eierkommune. En
mer detaljert gjennomgang av risikovurdering, vesentlighet, ressurser, forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroll, er å finne i følgende dokumenter:




”Overordnet revisjonsstrategi”
”Revisjonsplan for forvaltningsrevisjon”
vedtatt høsten 2016)
”Plan for selskapskontroll”
vedtatt høsten 2016)

planperiode 01.04.2018 til 31.03.2019
planperiode 2017-2018 (planen ble
planperiode 2017-2020 (planen ble

Dokumentene er obligatoriske for hver kommune.

1.2 Revisjonsselskapet
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS (IØKR IKS), er et selskap etablert for å levere
revisjonstjenester, til eierkommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad,
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler. Selskapet har kontorsted i Rakkestad og
vår adresse er Industriveien 6, 1890 Rakkestad.
Selskapet leverer regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

2 Ressurser
2.1 Stillingshjemler og samlet ressurs
Revisjonsselskapet har 11 årsverk. Det er for tiden 5 kvinner og 6 menn.
Planlagt total ressurs for 2018 er:
Timer regnskapsrevisjon kommuner
Timer forvaltningsrevisjon/selskapskontroll kommuner
Timer fellesråd/sokn og selskaper
Timer administrasjon/ledelse
Andre oppgaver blant ansatte
Sum eksterne timer

totalt 6 850
totalt 5 255
totalt 1 375
totalt 1 340
totalt
150
totalt 14 970

timer
timer
timer
timer
timer
timer

Selskapet selv, og standardene vi arbeider etter, setter strenge krav til intern
kvalitetskontroll, jfr. standarden ISQC-1. Begge fagområdene, forvaltningsrevisjon og
regnskapsrevisjon, har innarbeidet i sine planer, ressurser til intern kvalitetssikring. I tillegg
timer til obligatorisk faglig oppdatering, reisetid ol.

2.2 Tidsressurser i Trøgstad kommune
Tidsressurs i Trøgstad kommune revisjonsåret 2018
Revisjon av kommuneregnskapet
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll
Totalt tid

584 timer
448 timer
1 033 timer

2.3 Organisasjonskart
Se vedlegg 1 til dette dokument
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2.4 Kompetanse
Revisjonsenheten har samlet kompetanse som dekker de lovpålagte oppgaver innen
revisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Våre ansatte har utdanning innen revisjon,
statsvitenskap, psykologi, samfunnsgeografi, spesialpedagogikk og økonomi. Alle ansatte
innen forvaltningsrevisjon har kompetanse i generell og spesiell forvaltningsrett. Våre
ansatte innehar samlet mange års real kompetanse innen offentlig revisjon.
Oppdragsansvarlig revisor plikter å gjennomføre minst 105 timer med faglig ajourhold i løpet
av hver 3-års periode. Øvrige ansatte skal i løpet av samme periode ha minst 63 timer til
etter- eller videreutdanning.

2.5 Uavhengighet
KL § 79 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. kap. 6 omhandler krav
til revisors uavhengighet og objektivitet. Kravet til uavhengighet og objektivitet gjelder alle
som foretar revisjon. Det påhviler derfor alle som utfører revisjon å foreta en løpende
vurdering av sin uavhengighet. Bestemmelsene gjelder alle som utfører revisjon for
kommunen.
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS har etablert rutiner som sikre at alle ansatte har fokus
på sin egen uavhengighet til de oppdrag som den enkelte reviderer. Selskapet har fokus på
vår væremåte og oppførsel, som sikrer profesjonalitet og objektivitet opp mot våre
oppdragsgivere. Det er etablert etiske retningslinjer og varslingsrutiner.
Uavhengigheten til oppdragsansvarlig revisors og de revisorer som arbeider opp mot
Trøgstad kommune er vurdert og funnet i orden. Egenvurderingen av oppdragsansvarlig
revisor (distriktsrevisor), legges frem for kontrollutvalget til behandling i 2018.

3 Arbeidsoppgaver
3.1 Kommunelovens bestemmelser
I kommunelovens § 78 heter det bl.a.
 Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god
kommunal revisjonsskikk.
 Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Egne bestemmelser om selskapskontroll finner man i kommunelovens § 80.

3.2 Nærmere om revisjonens arbeidsoppgaver
Revisjonens arbeidsoppgaver kan kort oppsummeres slik:
 Regnskapsrevisjon
o Vurdering av økonomisk intern kontroll
o Regnskapsbekreftelse
o Misligheter
 Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, herunder:
o Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
o Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som
er satt på området,
o Regelverket etterleves,
________________________________________________________________________
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o Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
o Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med
offentlige utredningskrav,
o Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger
og/eller om resultatene for virksomheten
Selskapskontroll:
o Er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer
tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i
henhold til aktuelle lover og regler.
Eierskapskontroll:
o Er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver
myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar
kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger.
Representere i kontrollutvalg og kommunestyre.

3.3 Oversikt over tjenesteproduksjonen i IØKR
Spesifikasjon av tjenesteproduksjon, Se vedlegg 2.

4 OPPSUMMERING
Hovedressursene i vår tjenesteproduksjon er knyttet til de forutsetninger som ligger til grunn
for vedtatt budsjett. Selskapet har til en hver tid fokus på effektiv ressursbruk og
kostnadsbesparelser. Ressursbruken planlagt i dokumentene plan for forvaltningsrevisjon,
overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen og plan for selskaps- og
eierskapskontroll vil gjennom året være til faglige vurdering. Hvis spesielle forhold skulle
oppstå vil omprioriteringer blir gjort innfor de ressurser som er planlagt, og iht til de faglige
standarder som settes til vårt arbeid.
Rakkestad, 16.mai 2018

Rita Elnes
Distriktsrevisor
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Svend-Harald Klavestad
Fagansvarlig regnskapsrevisor

Unni Torp
Regnskapsrevisor

Lene Eilertsen
Regnskapsrevisor

Inger Marie Karlsen-Moum
Regnskapsrevisor

Sabri Mousa
Regnskapsrevisor

Rita Elnes
Distriktsrevisor

Jehona Rukiqi for Bjørn Karlsen
Regnskapsrevisor

Frank Willy Vindløv Larsen
Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor

Sten Morten Henningsmoen
Forvaltningsrevisor

Casper Støten
Forvaltningsrevisor

Anita Dahl Aannerød
Permisjon

Organisasjonskart pr. 14.05.18
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Vedlegg 2
Oversikt over tjenesteleveranse IØKR IKS:
1. Regnskapsrevisjon - løpende revisjon og årsoppgjørsrevisjon
a. Revisjonsstrategi, kartlegging/testing intern kontroll og
regnskapsbekreftelse
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Lønnsområdet
Innkjøpsområdet
Driftsmiddelområdet (investeringer)
Finansområdet
Overføringer
Salgsområdet
Likviditetsområdet

b. Evaluering og oppfølging

2. Forvaltningsrevisjon
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Overordnet analyse
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelser
Revisjonsplan
Forvaltningsrevisjonsprosjekter
Oppfølgingsrapporter
Spørreundersøkelser (Questback)
Kurs/foredrag

3. Revisors uttalelse, attestasjon av prosjektregnskap refusjonskrav
a. Staten og andre instanser krever attestasjon av kommunens bruk
av eksterne midler

4. Attestasjon av moms. kompensasjon
a.
b.
c.
d.

Kommuner
Kirkelige fellesråd/menighetsråd
Interkommunale selskaper
Barnehager

5. Gjennomføring av selskaps-/eierskapskontroller
a. Offentlig heleide AS og IKS i eierkommunene

6. Revisjon av andre regnskaper (egne retts-subjekter)
a.
b.
c.
d.
e.

Kirkelige fellesråd/menighetsråd
Interkommunale selskaper
Stiftelser
Fond
Legater

18

f. Foreninger
g. UI-regnskaper
h. Interreg prosjekter

7. Rådgiving
8. Kurs
a.

Interne og eksterne kurs

9. Deltakelse i møter
a. Den enkelte kommune – kontrollutvalg og kommune-/bystyre
b. Samordningsforum – Fylkesmannen i Østfold
c. Andre, på forespørsel
i. Rådmannsforum, Regionrådet ol.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/9822
6
138151/2018
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
10.09.2018

Utvalgssaksnr.
18/20

Overordnet revisjonsstrategi 2018
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Overordnet revisjonsstrategi 2018 – Trøgstad kommune tas til orientering
Rakkestad, 23.08.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Vedlegg
 Overordnet revisjonsstrategi 2018 - Trøgstad kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv FOR -2004-06-15-904
 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner FOR – 06-15-905
 Revisjonsstandard ISA 300 og Revisjonsstandard ISA 315
Saksopplysninger
Revisor skal på bakgrunn av bestemmelser i lov, forskrift og anvendt revisjonsmetodikk
planlegge revisjonsarbeidet slik at revisjonen blir utført på en effektiv og faglig sikker måte.
Overordnet revisjonsstrategi skal bidra til å sikre at:
 Viktige revisjonsområder blir satt i fokus (Risiko og vesentlighet)
 Mulige problemer / områder identifiseres så tidlig som mulig
 Det tilegnes tilstrekkelig kunnskap om kommunes virksomhet
Revisjonsstrategien beskriver type og omfang av revisjonshandlinger til de ulike
revisjonsområdene. Handlingene utarbeides på grunnlag av revisors vurdering av risiko og
vesentlighet. Revisjonen har vurdert det totale vesentlighetsnivået i kommunen til middels.
Selskapskontroll er flyttet fra regnsapsrevisjon til forvaltningsrevisjon. Totalt antall timer til
regnskapsrevisjon i kommunen er for 2018 584 timer, en nedgang på 196 timer fra 2017.
Planen går fra 01.04.2018-31.03.2019.
Vurdering
Det vises til innhold og vurderinger i «Overordnet revisjonsstrategi 2018 Trøgstad
kommune». Revisjonsstrategien anses å oppfylle kravene for sikre at obligatoriske
oppgaver blir utført og for å kunne bekrefte regnskapet og avgi revisors beretning.
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Revisjonen vil være til stede i møte og kan svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/9822
7
167743/2018
510/122
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
10.09.2018

Utvalgssaksnr.
18/21

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon 2019
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør det gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor
følgende område i 2019:


Vedtas av kontrollutvalget i møtet. Forslag til aktuelle prosjekter/områder
går fram av «Overordnet analyse» (Vedlegg 1)

Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan Forvaltningsrevisjon 2019» og innstillingen sendes kommunestyret.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
a) I 2019 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i samsvar med
kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019»
b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå
avtaler om gjennomføringen med revisjonen.
c) Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret
fortløpende.
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i
planen i planperioden.
Rakkestad, 23.08.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Utkast til Revisjonsplan – Forvaltningsrevisjon Trøgstad 2019
 Overordnet analyse 2019 Trøgstad kommune
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Saksopplysninger
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §9 slår fast at "Kontrollutvalget
skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapitlet".
Videre pålegger samme forskrift i § 10 at kontrollutvalget skal "minst en gang i valgperioden
og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert,
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer
i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter".
Det er i utkastet til plan lagt opp til at det avholdes et prosjekt i Trøgstad i 2019. Det er avsatt
448 timer til forvaltningsrevisjon i planperioden. Rammen for tidsbruk er på et noe lavere
nivå enn de siste årene (I Revisjonsplan 2017-2018 er det avsatt 473 timer pr år).
For inneværende revisjonsplan (2017-2018) gjenstår prosjektet Compilo/Kvalitetslosen, som
også skal legges fram for kontrollutvalget i løpet av 2019.
Tidsbruk på de enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekter vil variere, men erfaringsmessig ligger
gjennomsnittlig tidsbruk for en forvaltningsrevisjonsrapport på ca. 300 timer. Revisjonen
skriver om timeressursene at: «Dette er timer til overordnet analyse, plan for
forvaltningsrevisjon, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser, gjennomføring av
forvaltningsrevisjonsprosjekter og gjennomføring av oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjektene og selskapskontroller. I disse timene ligger også behandling
i kontrollutvalg og kommunestyret».
Overordnet analyse, sammen med kontrollutvalgets egne vurderinger, danner grunnlaget for
valg av områder i kommunen som skal ha forvaltningsrevisjon. Indre Østfold
kommunerevisjon har gjennomført en overordnet analyse for å finne fram til aktuelle tema
(vedlegg 1).
Revisjonen har kommet fram til tre områder som er særlig relevante for
forvaltningsrevisjon:
 Tiltak mot mobbing i skolen
 IKT-sikkerhet/personvern
 Kommunesammenslåingsprosess - medarbeiderfokus
Revisjonens vurdering av aktuelle områder dannes på bakgrunn av analyse av KOSTRAtall, spørreundersøkelse til kommunens ledergruppe, folkevalgte og kontrollutvalgets
medlemmer, samt revisjonens egne erfaringer og tidligere gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og oppfølgingsrapporer.
Forslaget til plan som legges fram for kontrollutvalget i møtet 10.09.2018 er ikke fullstendig
ettersom overordnet analyse behandles i samme sak. Den endelige planen må derfor
utarbeides i møtet og sendes videre til behandling i kommunestyret hvor den endelig
vedtas. Det er opp til kommunestyret eventuelt å gjøre endringer i planen etter innstillingen
fra kontrollutvalget.
I Fylkesmannens framdriftsplan for tilsyn 2018 er det lagt opp til følgende tilsyn i kommunen:
Introduksjonsloven for nyankomne flyktninger og nasjonalt prosjekt: Beredskap/drikkevann.
Det er verdt å presisere at temaene som velges inntatt i planen er basert på en overordnet
undersøkelse og i stor grad viser signaler og innspill. Før det igangsettes
forvaltningsrevisjonsprosjekter vil kontrollutvalget få forelagt en prosjektbeskrivelse fra
revisjonen, der status omkring temaet blir nærmere beskrevet og endelig formål og
problemstillinger bestemt.

37

Denne planen for forvaltningsrevisjon omhandler ikke selskapskontroll eller
forvaltningsrevisjon i selskaper. Dette inngår i plan for selskapskontroll 2017-2020.
Vurdering
Kontrollutvalget bør løpende vurdere om temaer kan følges opp på andre måter eller som et
tillegg til forvaltningsrevisjonsprosjekter – dvs. ved hjelp av enklere kartlegginger,
orienteringer fra rådmannen, at kontrollutvalget gjennomfører besøk ved enheter i
kommunen osv. Videre kan de forutsetninger som ligger til grunn for planen nå endre seg og
det kan dukke opp andre mer aktuelle temaer.
Det fremgår av § 10 i kontrollutvalgsforskriften at kommunestyret kan delegere til
kontrollutvalget å foreta endringer i planen i løpet av planperioden. Erfaringer har også vist
at det kan være behov for hyppige og raske justeringer i forhold til planen. Det er derfor
hensiktsmessig at utvalget blir gitt slik myndighet. Endringer som eventuelt medfører behov
for økning i økonomiske rammer for kontrollutvalgets virksomhet må legges fram for
kommunestyret.
Etter kontrollutvalgets behandling oversendes alle forvaltningsrevisjonsrapporter fortløpende
til behandling i kommunestyret.
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.
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1.

INNLEDNING

1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av
1. juli 2004 kapittel 3 § 6 utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om:
a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er
satt på området,
c) Regelverket etterleves,
d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med
offentlige utredningskrav,
f) Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger
og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard
RSK 001 utarbeidet av NKRF1, ”Standard for forvaltningsrevisjon.”
1.2. Hva er forvaltningsrevisjon?
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en egen standard (RSK001) og veileder
for forvaltningsrevisjon. Denne definerer begrepet forvaltningsrevisjon i kommunal
sammenheng.
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk.
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer.
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte
får nøytral styringsinformasjon.
Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og
ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av
måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse.
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til:

1

NKRF - Norges Kommunerevisor Forening
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 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i
forhold til politiske vedtak og forutsetninger
 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt
produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift
1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon har sitt utspring i en overordnet analyse. Den overordnede analysen er
basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk, spørreundersøkelser og samtaler med
rådmann/ ordfører, eventuelle andre folkevalgte og administrasjon. På bakgrunn av denne
analysen legges det opp til en utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på risikoog vesentlighetsvurderinger.
Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om
kommunens virksomhet, slik at det skal være mulig for kontrollutvalget å legge plan for
forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre
forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen
sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket
”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres en vurdering av hvilke områder
i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i forhold til de vedtak,
forutsetninger og mål som er satt for virksomheten.
Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir
konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med
kommunen.
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figuren på neste
side illustrerer:
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Syklusen i forvaltningsrevisjon:
1.Overordnet analyse

2. Kontrollutvalget velger
område(r)
3. Kontrollutvalget og
kommunestyret vedtar
forvaltningsrevisjonsplan

4. Prosjektbeskrivelse vedtas
i kontrollutvalget
5. Prosjekt gjennomføres

6. Rapport ferdigstilles, med
verifisering av kontaktperson

7. Rådmann svarer skriftlig
på anbefalinger

8. Kontrollutvalg behandler
rapport med anbefalinger, inkl
administrasjonens
tilbakemelding
9. Rapport oversendes
kommunestyret til behandling

10. Oppfølgingsrapport
utarbeides av revisjon ca 1 år
etter
kommunestyrebehandling
11. Oppfølgingsrapport
behandles i kontrollutvalg og
kommunestyret
Figur 1
Plan for forvaltningsrevisjon 2019
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2.

ORGANISERING AV FORVALTNINGSREVISJON I IØKR IKS

Forvaltningsrevisjon er organisert som egen faggruppe i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS.
Gruppen består av:
Forvaltningsrevisor
Casper Støten
Forvaltningsrevisor
Sten Morten Henningsmoen
Forvaltningsrevisor
Vakant stilling
Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor Frank Willy Vindløv Larsen
I figuren nedenfor fremkommer det hvor i organisasjonen gruppen er plassert.

Distriktsrevisor
Rita Elnes

Regnskapsrevisjonsgruppen

Forvaltningsrevisjonsgruppen

Figur 2

For år 2019 er 4 årsverk satt av til forvaltningsrevisjon.

3.

PLANLEGGING AV FORVALTNINGSREVISJON

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15
nr 905) § 9 skal kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon. I § 10 heter det at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon minst en gang i valgperioden. Planen skal revideres
etter fire år. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en
risiko- og vesentlighetsvurdering. Det skal være en rullering av den overordnede analyse hvert
2. år, og eventuelt medfølgende endringer i revisjonsplanen.
Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å endre denne.

Plan for forvaltningsrevisjon 2019
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4.

PLAN

4.1. Identifisering og prioritering av prosjekter
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som tidligere er
blitt gjennomført i Trøgstad kommune:
Prosjekt:

Årstall for gjennomført prosjekt:

Forsikringsordningen i kommunen

1996

Egenbetaling for opphold på institusjon

1999

MVA

1999

Ressursbruk i skolen og foreldrebetaling i
SFO
Tildeling av helsetjenester

2000

Overtidsbruk i kommunen

2001

VARF-området

2002

Brukerundersøkelse hjemmebaserte
tjenester
Forskuddfordeling skatt

2002
2002

Refusjon og tilskuddsordningen

2004

Fellesprosjekt KOSTRA – pleie og omsorg

2005

Økonomisk sosialhjelp

2006

Anbudsrutiner og praksis

2006

Bruk av konsulenter

2007

2001

Tildeling av barnevernstjenester

2007/08

Ressursstyring i grunnskolen

2009

Resursstyring i teknisk

2009/10

Personalutvikling i pleie og omsorg

2011

Bo og dagtilbud funksjonshemmede

2012

Etablering og drift av bolig for enslige
mindreårige flyktninger
Eiendomsforvaltning

2014

Bygge/dele/plansaksbehandling

2015

Innkjøp

2017

Tiltak og rutiner for reduksjon og
forebygging av sykefravær
Compilo/kvalitetslosen

2018

2015

2018/2019

Kontrollutvalget behandlet i møte 10. september 2018 sak om overordnet analyse. Det skal
avholdes ett nytt prosjekt i 2019 i Trøgstad kommune.
I 2019 gjennomføres følgende prosjekt i Trøgstad kommune:
Det er avsatt 448 timer til forvaltningsrevisjon i 2019. Dette er timer til overordnet analyse,
plan for forvaltningsrevisjon, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser, gjennomføring av
forvaltningsrevisjonsprosjekter, gjennomføring av oppfølging av
Plan for forvaltningsrevisjon 2019
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forvaltningsrevisjonsprosjektene og selskapskontroll. I disse timene ligger også behandling i
kontrollutvalg og kommunestyret.
4.2. Endringer i plan
Dersom det skulle være behov for å endre planen må dette tas opp i egen sak i
kommunestyret. Kommunestyret kan imidlertid delegere denne beslutningen til
kontrollutvalget.
4.3. Endelig plan for alle kommuner
Endelig fremdriftsplan for alle kommuner i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS sitt distrikt
vil bli utarbeidet og lagt frem for kontrollutvalget til orientering etter at alle
kommunestyrene/bystyrene har behandlet plan og prioritering av
forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Indre Østfold kommunerevisjon IKS
11. september 2018
(Sign.)
Frank Willy Vindløv Larsen
Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor

(Sign.)
Rita Elnes
Distriktsrevisor
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/9822
1
132642/2018
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
10.09.2018

Informasjon fra revisjonen
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.
Rakkestad,
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Revisjonen orienterer kontrollutvalget om revisjonens arbeid.

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.
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Utvalgssaksnr.
18/22

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/9822
8
172207/2018
510/122
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
10.09.2018

Utvalgssaksnr.
18/23

Henvendelse til kontrollutvalget

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å ikke ta saken til videre behandling.
Rakkestad, 29.08.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Saksopplysninger
Kontrollutvalget mottok i februar 2018 brev, som vist i vedlegg 1 til saken, fra beboere på
Gjertrud Gård.
Innsender ber kontrollutvalget om en «lovlighetskontroll av kommuneplanen». Brevet var
samtidig sendt Fylkesmannen i Østfold, som varsler Trøgstad kommune om mulig
lovlighetskontroll, vist i vedlegg 2. Kommunen har besvart fylkesmannens henvendelse, vist i
vedlegg 3. Fylkesmannen har etter dette orientert innsender og kommune om at det ikke blir
foretatt lovlighetskontroll av kommuneplanens arealdel, vist i vedlegg 4.
Vurdering
I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4” Tilsyn og kontroll” fremgår
kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. I departementets merknader til § 4 står det
følgende:
” Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner».
I departementets veileder, kapittel 3 om kontrollutvalgets oppgaver og myndighet, står det
på side 20: «Kontrollutvalgets myndighet er knyttet til utførelsen av utvalgets tilsyns- og
kontrolloppgaver. Dette innebær å iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre
undersøkelser i kommunen og å påse at kommunens årsregnskap blir betryggende revidert»
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Alle vedtak som er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, kan påklages. Politiske vedtak –
som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig klageinteresse,
kan derimot ikke påklages.
Kontrollutvalget er imidlertid ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som
har vært til politisk eller administrativ behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak
må behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket.
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt.
Kontrollutvalgets arbeid med pålagte og planlagte saker kan gjerne suppleres av
dagsaktuelle saker knyttet til offentlig forvaltning. Dessuten ligger det til kontrollutvalget å
vurdere om bla innspill fra innbyggerne bør eller kan inngå i en større systemkontroll.
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den
dokumentasjonen som foreligger.
Fylkesmann i Østfold har vurdert lovligheten av vedtaket, og uttaler: «Etter vår oppfatning
hefter det ikke en slik usikkerhet om lovligheten av kommunestyrets avgjørelse i saken til at
det er grunn til å foreta nærmere undersøkelser.»
Etter sekretariatet vurdering ligger ikke saken naturlig til kontrollutvalgets oppgaver.
Hensynet til innsenders behov for å belyse saken er slik sekretariatet ser det ivaretatt siden
de har fått saken prøvd hos Fylkesmannen i Østfold.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ikke ta saken til videre behandling.
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Til Fylkesmannen i Østfold og kontrollutvalget i Trøgstad kommune

Gjeterud 20.02.2018

Som sterkt berørte av det planlagte motorsenteret på Jørgentvedt i Trøgstad kommune er vi
bekymret for at det har blitt fattet vedtak om å ta dette inn i Trøgstad kommunes nye kommuneplan
i strid med flere lover og regler.
Vi håper derfor at dere kan foreta en lovlighetskontroll av kommuneplanen.
De tingene vi er foruroliget over er følgende


Ordfører Svend Saxe Frøshaug har, til tross for at han ved behandlingen av om motorsenteret
skulle inn i planen både 16.05.2017 og 07.02.2018 erklærte seg inhabil, deltatt i to
drøftingsmøter med Fylkeskommunens administrasjon og Fylkesmannen, noe som resulterte
i at begge de to instansene trakk sine innsigelser til planen.
Det er kjent for oss at det var Svend Saxe Frøshaug som i disse møtene gikk i bresjen for å få
motorsenteret inn i planen. I et brev til oss datert 13.02.2018 hevder han at dette ikke kan ha
innvirket på vedtaket fordi han i forhandlingene har fremført de synspunktene som et flertall
i Trøgstad kommune står bak. Dette stiller vi spørsmålstegn ved. Vi var selv tilstede
16.05.2017 da politikerne etter en del diskusjon gikk inn for å legge motorsenteret ut på
høring. Det ble da fremhevet at de la det på høring for å se hva overordnede myndigheter og
innbyggere mente om saken.
Det har ikke vært avholdt politiske møter hvor innsigelsene har vært tema før
drøftingsmøtene. Samtlige innspill som hadde kommet inn før drøftingsmøtene var negative
til motorsenteret. Hvorvidt det var flertall Trøgstad kommune for å gå i mot de overordnede
myndighetene er således ikke klart. Vi mener derfor at Svend Saxe Frøshaugs deltakelse i
drøftingsmøtene klart kan ha virket inn på at Fylkesmannen og Fylkeskommunen trakk sine
innsigelser.
Han har også personlig aktivt bedt om å få tilsendt positive uttalelser til senteret fra Norsk
Motor Klubb og Norges Bilsport Forbund. Uttalelsen sendt fra Norsk Motor Klubb er for øvrig
underskrevet av et medlem i NMK Trøgstad.
Vi vil også understreke at det i brevet fra Trøgstad kommune datert 30.11.2017 til
Fylkesmannen og Fylkeskommunen feilaktig fremstilles som at "anlegget skal erstatte dagens
kjøring på Momarken travbane" slik det også går frem i den endrede samfunnsdelen som
ikke har vært på høring. (Før høringen sto det at nødvendig anlegg for motorsport ville være
prioritert i planperioden.) Samtidig går det i planene til motorsenteret frem at det skal
utvides med flere grener, være nesten dobbelt så mange helge-arrangementer som før (fra
3-4 til 7), samt at det også skal være trening hele tre dager i uka. Dette er en vesentlig
utvidelse av aktiviteten og kan ikke sammenlignes med å flytte aktiviteten fra Momarken
bilbane! Når vi har vært i kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling har de forklart oss
at det kun er aktiviteten fra Momarken bilbane som nå skal flyttes.
For oss ser det ut som at Fylkesmannen og Fylkeskommunen har blitt ført bak lyset i
drøftingsmøtene når det gjelder hva de har trukket innsigelsene sine på grunnlag av.



Vi stiller også spørsmålstegn ved at det nå står i samfunnsdelen/planbeskrivelsen at det skal
være sikkerhetsbane for kjøreskoler og glattkjøringsbane på motorparken. Dette har ikke
vært på høring, og vi antar at dette er noe overordnede myndigheter burde vært hørt om.
Alle nye glattkjøringsbaner må ha konsesjon fra Vegdirektoratet. I følge Dag Terje Langnes i
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Vegdirektoratet er behovet for glattkjøringsbaner godt oppfylt, slik at det ikke vil være
aktuelt å gi konsesjon til ytterligere baner. NAF v/ Rovelstad melder om at det uansett ikke vil
være økonomi i å bygge en ny glattkjøringsbane da kapasiteten på de eksisterende er mer
enn god nok. Vi er kjent med at det har vært flere motorsenter under planlegging hvor de har
snakket om å ha glattkjøringsbaner for tyngre kjøretøy for å bedre økonomien i prosjektet og
for å øke samfunnsnytten, men at det har blitt stoppet av direktoratet fordi det ikke er noe
reellt behov for flere glattkjøringsbaner for tyngre kjøretøy.


I henhold til plan- og bygningsloven § 11-5 skal "kommuneplanens arealdel ha en
planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede
planer for arealbruk, er ivaretatt". I samfunnsdelen/planbeskrivelsen er det listet opp en
rekke nasjonale mål, regionale mål og retningslinjer som ikke er fulgt i planarbeidet. Vi
trekker frem følgende
-

Om miljø står det for eksempel at jordvern er hensyntatt med henvisning til at
planforslaget kun tar 11,5 mål dyrka jord, og at planforslaget ikke vil øke
forurensningen vesentlig. Samtidig tas 200 mål dyrkbar jord til motorsenter uten at
dette er nevnt med et eneste ord. Dette viser at planen ikke er tilstrekkelig vurdert
opp mot jordloven som har som formål å sikre arealressursene til størst mulig fordel
for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket (jordlova § 1). Dette kommer
også til uttrykk i jordlova § 12 (3) om deling som sier at det ved deling av
landbrukseiendom skal legges vekt på hva delingen vil medføre for landbruket i
området. Når Trøgstad kommune legger 200 mål dyrkbar mark ut til idrettsformål
uten å vurdere hva det har å si for landbruket i området som vil bli sterkt rammet av
støyen fra et nytt motorsportsanlegg, er dette i beste fall en ufin måte å omgå
jordlova på. Når arealet er lagt ut til idrettsanlegg i kommuneplanens arealdel, vil det
ikke lenger være nødvendig å foreta vurderingen etter § 12 fordi det antas at det i
planprosessen allerede er vurdert, noe det her altså ikke har vært. Det står i
planbeskrivelsen at det skal være streng holdning til nedbygging av dyrkbar og dyrka
jord, uten at det er kommentert at det skal benyttes 200 mål dyrkbar mark til
motorsenter. Det står også at eventuell nedbygging fordrer at nytten for samfunnet
er høy, men motoranleggets samfunnsnytte er ikke kommentert noe sted, til tross
for at vi har spilt inn spørsmål om planens forhold til jord- og myrvern. Det er videre
utvilsomt at et nytt motorsportsenter vil føre til vesentlig økt forurensning i form av
støy.

-

I fylkesplanen går det frem at næring tilknyttet motorsport skal lokaliseres til
Rudskogen. Dette er ikke ivaretatt når planen åpner for bilsportrelatert næring
tilknyttet motorsenteret. Dette har vært spilt inn, men er ikke kommentert.

-

Naturmangfoldloven er listet opp under nasjonale lover og retningslinjer uten at det
er foretatt noen konkret vurdering av motorsenteret opp mot loven. Ca 60 mål er
myr. Det som kommer frem om dette er at noe av det skal søkes ivaretatt når
senteret bygges. Myr er en biotop hvor det lever mange forskjellige arter, og de har
spesielt vern gjennom flere konvensjoner Norge har ratifisert. Etter et føre-varprinsipp mener vi det burde vært kartlagt hvilke arter som lever i myra og hva et
motorsportsenter vil gjøre med det biologisk mangfoldet FØR forslaget ble tatt inn i
planen. Naturmangfoldloven skal sikre grunnlag for menneskers virksomhet, kultur,
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helse og trivsel nå og i fremtiden, og et støyende motorsenter vil være negativt både
for de omkringliggende virksomheter og folkehelsa, særlig helsa til oss som bor i
området. Dette er også kommentert i uttalelsene fra Helsehuset og Forum for natur
og friluftsliv Østfold som ikke er nevnt med et ord i saksfremlegget.
-

Det er vist til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og
transportplanlegging. Samtidig er det lagt opp til å flytte ungdomsarbeidet til
motorklubben, "mekkegarasjen", fra Skjønhaug sentrum til det nye motorsenteret
som har svært dårlig bussforbindelse og ingen gang/sykkelvei. Dette vil føre til økt
transportbehov for ungdommen som i dag har et sentrumsnært tilbud. Dette er ikke
drøftet i planprosessen. Det vil også være negativt for folkehelsa at ungdom som per
i dag bor på Skjønhaug og bruker mekkegarasjen, må kjøres for å kunne benytte den
på det planlagte motorsenteret.

-

Folkehelseloven er listet opp i planstrategien og er i planprogrammet oppgitt som et
overordnet mål. Det som står om folkehelse og støy er "Støy har hatt stort fokus i
konsekvensutredningen". Det står ikke noe om hvordan resultatet av
konsekvensutredningen er vektlagt. Dette kommer vi tilbake til. Det er verdt å merke
seg at Helsehuset i sitt innspill har gjort det klart at støy er et stort
folkehelseproblem, men at dette ikke er kommentert i saksfremlegget.

-

Vi merker oss at det er vist til forgjengeren til likestillings- og diskrimineringsloven,
men at det samtidig vedtas å ta inn et motorsenter i planen som vil medføre
nedlegging av terapiridningstilbud til 100 brukere med spesielle behov på grunn av
støyen uten at dette er drøftet.

-

Den gamle forskriften om konsekvensutredninger er listet opp i planbeskrivelsen.
Den nye forskriften er ikke fulgt. I følge forskrift om konsekvensutredninger § 26 skal
det ved endring av planer eller tiltak etter gjennomført høring av planforslag med
konsekvensutredning, påses at konsekvensene av endringene blir redegjort for før
det fattes vedtak i saken. Det ble foretatt en forenklet konsekvensutredning av
motorparken før behandlingen av planforslaget i mai. Denne viste så store negative
konsekvenser at rådmannen valgte å ta motorparken ut av planen. Etter politisk
diskusjon ble det, som tidligere nevnt, valgt å likevel ta forslaget inn i planen for å se
på hva som kom inn av høringsinnspill. Verken den opprinnelige
konsekvensutredningen eller en konsekvensutredning av den noe reduserte
motorparken forelå før planen skulle behandles i februar. Likevel hadde Rådmannen
endret sin innstilling fra å være negativ til positiv, uten at det går frem hva som har
medført denne endringen. Dette er i beste fall noe underlig all den tid
konsekvensutredningsforskriften § 29 sier at ansvarlig myndighet ved behandlingen
av planen skal ta tilbørlig hensyn til konsekvensutredningen og innkomne
høringsuttalelser. Det skal i saksfremlegget beskrives hvilke vesentlige virkninger
planen vil medføre for miljø og samfunn, hvordan høringsuttalelsene er vurdert og
hvilken vekt de er tillagt. Dette følger også av plan- og bygningsloven § 11-14.
Høringsuttalelsene til planen er kun summarisk kommentert i en tabell som ligger
som vedlegg og som er vanskelig tilgjengelig for almenheten. Når høringsinnspillene
ikke har blitt vektet og ikke er tatt inn i selve saksfremlegget, er det foruroligende. Vi
mener dette er en saksbehandlingsfeil som klart kan ha virket inn på vedtaket fordi
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politikerne ikke får se hvordan innspillene er vektet og det er vanskelig tilgjengelig å
se hvordan innspillene er vurdert. Vurderingen av innspillene til motorparken er
forøvrig behandlet svært overfladisk ved å vise til at støyen skal utredes på et senere
tidspunkt. I flere av innspillene går det frem at et nytt motorsenter har så store
negative virkninger på omgivelser at det burde foreligge vurdering av alternative
plasseringer. Det er ikke foretatt vurdering av alternative plasseringer av senteret, og
innspillene om dette er ikke kommentert.
-



Retningslinjer for støy i arealplanlegging har etter høringen blitt tatt inn i listen over
gjeldende retningslinjer i planbeskrivelsen. Likevel er det ikke sett hen til
retningslinjene når det gjelder motorparken. Det er i flere av høringsinnspillene
nevnt at banene bør lokaliseres til Rudskogen for å samle støyende virksomhet, men
dette er ikke vurdert til tross for at det på Rudskogen er ferdigregulerte arealer til de
grenene som nå skal flyttes fra Momarken bilbane.

Politikerne i Trøgstad kommune mottok før behandlingen av planforslaget i mai et brev fra
motorsportsklubben hvor de imøtegår brev fra Skrikerud/Gjeterud, samt hevder at
konsekvensutredningen har store feil og mangler. Det er tydelig at motorklubben har blitt
forelagt det politikerne fikk tilsendt fra Per Røssum, slik at de kunne uttale seg til dette. Det
ble ikke gitt mulighet til kontradiksjon andre veien, og dokumentene fra motorklubben ble
heller ikke journalført før i november, noe som er svært beklagelig siden det i dokumentene
fra motorklubben er store mengder usannheter og feilinformasjon. Politikerne var altså
kraftig feilinformert når de valgte å ta motorsenteret inn i høringsforslaget. Når
dokumentene fra motorklubben ble journalført i november begjærte vi innsyn og kom med
våre kommentarer i et innspill som av Rådmannen er karakterisert som en grundig
gjennomgang, tilsynelatende uten at det tillegges vekt.

Kort oppsummert har altså politikerne i Trøgstad kommune fått en stor mengde feilinformasjon i
forkant av den første behandlingen av planforslaget, som de etter diskusjon, valgte å legge ut til
høring for å se hvilke innspill som kom fra overordnede myndigheter og innbyggere. Ettersom
ordfører Ole André Myhrvold endte opp på Stortinget etter høstens valg, trådte den nye ordføreren
Svend Saxe Frøshaug (som selv har opplyst at han var inhabil) inn i politisk forhandlingsutvalg. Det ble
ikke avholdt politiske møter for å drøfte handlingsrommet med de øvrige politikerne i
kommunestyret, men han dro rett i drøftingsmøter med innsigelsesmyndighetene hvor det ble
"glemt" at politikerne ved vedtaket om å legge planen til høring, hadde sagt at innspill skulle
vektlegges tungt når det gjaldt motorsenteret. Svend Saxe Frøshaug kjørte derfor linja fullt ut for å få
«brorens anlegg» inn i kommuneplanen. Han innhentet egenhendig uttalelser fra Norsk Motor Klubb
(underskrevet av et medlem av NMK Trøgstad) og Norges Bilsport Forbund. Disse er de eneste
positive innspillene som har kommet inn i saken. Likevel har altså Rådmannen endret sin innstilling
fra negativ til positiv uten at det er forklart hvorfor eller foretatt noen ny konsekvensutredning. Den
opprinnelige konsekvensutredningen er ikke nevnt med et ord, det er kun vist til at fullstendig
konsekvensutredning må foreligge før reguleringsplan. I realiteten har altså motorsenteret kommet
inn i kommuneplanen på tross av en svært negativ konsekvensutredning, som så langt vi kan se ikke
vil være annerledes for det nå noe reduserte senteret, og uten at det er forklart hvorfor denne ikke
er tillagt vekt. Det er fortsatt et senter for de mest støyende aktivitetene bilcross og rallycross.
Senteret inneholder heller ikke lenger de mange arbeidsplassene som kunne medføre noen positive
konsekvenser for samfunnet, men har fått inn en bestemmelse om glattkjøring for tunge kjøretøy,
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uten at overordnede myndigheter eller andre er hørt om dette. For oss som naboer har det vært et
svært belastende år psykisk, og når motorparken nå går videre mot reguleringsprosess er ikke vår
frykt for å miste hjem og arbeidsplasser blitt noe mindre. Vi føler ikke at verdiene som er beskyttet av
grunnlovens § 112 er ivaretatt gjennom planprosessen, ettersom de lovene som skal beskytte helse,
miljø, naturens produksjonsevne og mangfold både på kort og lang sikt er neglisjert i planprosessen.
Vi håper de rette myndigheter nå vil stanse den ukulturen som har fått utvikle seg i Trøgstad
kommune når det gjelder motorparken på Jørgentvedt.

Mvh.
Per Røssum
Kjersti Vik
Tiril Røssum-Tokerud
Beboere og næringsdrivende på Gjeterud Gård
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Juridisk avdeling

Trøgstad kommune

Deres ref.:

Postboks 34
1861 TRØGSTAD

Vår ref.:

2018/1334 323 ADH

Vår dato:

12.03.2018

Varsel om mulig lovlighetskontroll - kommuneplanens arealdel for Trøgstad
kommune 2018 - 2029
Fylkesmannen mottok den 20. februar 2018 anmodning om lovlighetskontroll av
kommuneplanens arealdel for Trøgstad kommune 2018 - 2029, jf. kommuneloven § 59 nr.
5. Arealdelen ble vedtatt av kommunestyret 7. februar 2018.
Anmodningen om lovlighetskontroll er fremmet av Tiril Røssum-Tokerud, Per Røssum og
Kjersti Vik, som er beboere og næringsdrivende på Gjeterud Gård. Brevet følger vedlagt.
Adgangen til lovlighetskontroll etter kommuneloven
Etter kommuneloven § 59 nr. 5 har Fylkesmannen adgang til å ta kommunale avgjørelser
opp til lovlighetskontroll på eget initiativ (myndighet delegert fra departementet). Kommunalog moderniseringsdepartementet har uttalt at denne myndigheten skal brukes med
varsomhet.1
Ved en lovlighetskontroll skal Fylkesmannen ta stilling til om en avgjørelse er innholdsmessig
lovlig, om den er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og om
avgjørelsen er blitt til på lovlig måte (om saksbehandlingsreglene er fulgt), jf. kommuneloven
§ 59 nr. 4.
Før vi tar stilling til om det er grunnlag for å foreta en lovlighetskontroll av nylig vedtatt
arealdel, ber vi om kommunens kommentarer til anmodningen om lovlighetskontroll datert
20.februar 2018. Vi ber videre om at kommunen sender oss
-

kopi av vedtaket av 7. februar 2018
plankartet som var på høring
det vedtatte plankartet
planbestemmelsene som var på høring
de vedtatte bestemmelsene til arealdelen
planbeskrivelsen

Frist for tilbakemelding settes til fredag 6. april 2018.

1

Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder om lovlighetskontroll, H-2299.

Besøk: Vogtsgate 17, Moss | Post: Postboks 325 | 1502 Moss
Sentralbord: 69 24 70 00 | Faks: 69 24 70 01 | Org.nr 974 760 460
E-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no | www.fylkesmannen.no/ostfold
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Med hilsen
Gøril Hjelseth e.f.
seniorrådgiver

Anne Danielsen Haugland
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Tiril Røssum

Med hilsen
<Sett inn navn> e.f.
<Sett inn tittel>

Anne Danielsen Haugland
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Tiril Røssum
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Trøgstad kommune

Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502 MOSS

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

16/1612 - 207 / MLH

02.04.2018

Kommentarer til anmodningen om lovlighetskontroll
Vi viser til brev datert 12.03.2018 vedrørende varsel om mulig lovlighetskontroll av kommuneplanens
arealdel for Trøgstad 2018-2029. Dere ber om kommunens kommentarer til anmodningen om
lovlighetskontroll fra Per Røssum, Kjersti Vik og Tiril Røssum-Tokerud, beboere og næringsdrivende på
Gjeterud gård.
Vi går ikke inn og diskuterer alle synspunkter som kommer til uttrykk i brevet, men har kommentarer til
noen påstander og noen fakta som vi anser bør kommenteres nærmere.
Første kulepunkt:
Ordførers habilitet
I brevet vises det til at ordfører Svend Saxe Frøshaug har deltatt i to drøftingsmøter med Fylkeskommunen
og Fylkesmannen vedr. innsigelser til kommuneplanforslaget.
Dette spørsmålet har vært stilt direkte til ordfører i brev fra beboere og næringsdrivende på Gjeterud gård,
Tangen gård og Skrikerud Nordre med overskriften «Usannheter og ulovligheter i Trøgstad kommune».
Brevet ligger vedlagt (vedlegg 1+2). Som en følge av påstandene i dette brevet valgte ordfører å ta opp
habilitetsspørsmålet med advokat i KS. Svarbrevet fra ordfører til beboere og næringsdrivende ligger
vedlagt (vedlegg 3).
I epost datert 23. oktober 2017 (vedlegg 4) ber ordfører Norges bilsportforbund i nøytrale ordelag om å få
«vite hvordan NBF stiller seg til prosjektet og hvordan forbundet vurderer de planene som foreligger».
Det anføres i de to siste avsnittene under første kulepunkt at det ser «ut som at fylkesmannen og
fylkeskommunen har blitt ført bak lyset når det gjelder hva de har trukket innsiglesene sine på grunnlag
av.» Når det i brev til innsigelsesmyndighetene datert 30.11.2017 (vedlegg 5) står at «anlegget skal erstatte
dagens kjøring på Momarken travbane», forstås det sånn at det ikke lengre skal være motorsportsløp eller trening på Momarken travbane, men at dette vil inngå i Motorsportsanlegget dersom dette blir en realitet.
I beskrivelsen av det ønskede anlegget kommer det tydelig frem at aktiviteten vil øke i forhold til dagens
kjøring på Momarken travbane.
Andre kulepunkt:
Sikkerhetsbane/glattkjøringsbane
Det hevdes i brevet at det er et helt nytt moment i saken at det nå skal være sikkerhetsbane for kjøreskoler
og glattkjøringsbane for tyngre kjøretøy. I innspill (16/1612-51) som ble mottatt fra Motorpark Indre

Postadresse
Postboks 34
1861 Trøgstad

Besøksadresse
Kirkeveien 17
1860 Trøgstad

Telefon
+47 69 68 16 00
Telefaks
+47 69 68 16 10
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E-post:
postmottak@trogstad.kommune.no
Internett:
www.trogstad.kommune.no

Bankkont:.
1140.07.00739
Org.nr.:
964 947 260

Østfold i mars 2017 (vedlegg 6+7) ble det omtalt trafikksikkerhet og førerutvikling (pkt 4.5.4 i
forretningsplan) og yrkessjåføropplæring (pkt 4.5.5) og spesielle banefasiliteter tilpasset ekstrem bruk av
tyngre kjøretøy for opplærings- og demonstrasjonsformål (pkt 5.3.3). I brev fra Motorpark Indre Østfold
datert 15.11.2017 (vedlegg 8+9) er det beskrevet at de ønsker å etablere et trafikksikkerhetssenter og at
dette bør inneholde sikkerhetsbane for trafikkskoler og glattkjøringsbane for tyngre kjøretøy.

Tredje kulepunkt:
Overordnede planer for arealbruk, jordvern
Det hevdes i brevet at det ikke er nevnt med et eneste ord at området for motorsenteret omfatter 200
dekar dyrkbar mark. Dette er ikke riktig. I både konsekvensutredning, i planforslaget og i saksutredningen
er dette omtalt. Det burde derfor være godt kjent for både fylkeskommunens og fylkesmannens
administrasjon når de hadde drøftingsmøter med kommunen.
Det er også omtalt under «Rådmannens kommentarer» i dokumentet «Oppsummering av høringsuttalelser
med rådmannens kommentarer» (vedlegg 10) som var vedlagt saken ved sluttbehandlingen i
kommunestyret 7. februar 2018, sak 07/18:
«Motorsportanlegget alene beslaglegger ca. 200 dekar dyrkbar mark. Av dette utgjør myrområdet
ca. 60 dekar.»
Bruken av dyrkbar mark er også særskilt nevnt i saksutredningen der det står at kommuneplanforslaget
legger beslag på 201 dekar dyrkbar mark, og det er omtalt i et eget avsnitt i saksutredningen med
overskriften «Motorsportsanlegg». I avsnittets siste setninger står det:
«Ca. 200 dekar av arealet er dyrkbar mark og av disse er ca. 60 dekar myr. Det er stadig større fokus på myr
som naturtype, klimagasslager og fordrøyningsmagasin for vann. Ved detaljplanlegging bør det tilstrebes å
beholde så store deler av myra som mulig.»
Vedrørende støy og konsekvensutredninger er det i planbeskrivelsen (vedlegg 15) tatt inn en tekst om
motorsportsanlegg, der det blant annet heter: «støy er et viktig tema ved plassering av motorsportsanlegg.
Videre planlegging og konsekvensutredninger vil vise om det lar seg gjøre å komme ned på et akseptabelt
støynivå slik at anlegget kan realiseres.» I ny planbestemmelse § 5.1.9 om Jørgentvedt motorsportsanlegg
står det blant annet: «Støy, jordressurser og klimagassutslipp, herunder muligheter til å ta vare på deler av
myra, skal utredes særskilt.»
Røssum/Vik/Røssum-Tokerud hevder det er en saksbehandlingsfeil at høringsinnspillene ikke er vektet og
omtalt i selve saksframlegget. Til det vil vi anføre at det er utarbeidet et eget dokument der innspillene
omtales og rådmannens kommentarer er tatt inn (vedlegg 10). Dette er framstilt i en tabellform som vi
anser er oversiktlig og lettlest, og som på en god måte ivaretar innspillene.
Fjerde kulepunkt:
Offentliggjøring og arkivering av dokumenter
Det vises til at kommunen har mottatt dokumenter i mai 2017 som ikke ble offentliggjort før i november.
Dokumentene det vises til ble dessverre bare sendt til politikerne og ikke til kommunens postmottak.
Kommuneadministrasjonen kjente derfor ikke til disse dokumentene, og vi fikk først kjennskap til dem
senhøsten 2017. Vi tok da kontakt med motorklubben og fikk dokumentene tilsendt sammen med flere
andre dokumenter i en e-post sendt fra Motorklubb Indre Østfold 15. november 2017. Alle disse
dokumentene var tilgjengelige ved sluttbehandlingen av planen.
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De e-postene som ble sendt fra motorklubben til politikerne i forkant av kommunestyremøtet 16. mai 2017
burde vært videreformidlet til kommunens postmottak eller til rette vedkommende i
kommuneadministrasjonen. Det er i ettertid tatt grep for å sikre at slike glipp ikke skal skje.
Oppsummering:
Røssum/Vik/Røssum-Tokerud hevder at politikerne har fått en stor mengde feilinformasjon i
kommuneplanprosessen, og ser alvorlig på ordfører Frøshaug sin rolle i prosessen. De anser at det var feil å
ikke avholde politiske møter for å drøfte handlingsrommet når man skulle ha drøftingsmøter med
fylkesmyndighetene. Til dette siste er å si at kommunestyret hadde oppnevnt et forhandlingsutvalg i sitt
møte 16. mai 2017, sak 28/17, før planen gikk på høring. I vedtakets punkt 58 står det:
«Dersom det er behov for politiske avklaringer etter høring før planen går til endelig vedtak, f.eks. ved
innsigelser, oppnevnes følgende 3 til forhandlingsutvalg:
1. Ordfører Ole André Myhrvold (Sp)
2. Varaordfører Tor Melvold (Ap)
3. Marianne Nordlie (KrF)»
Som en følge av stortingsvalget trådte ordfører Svend Saxe Frøshaug inn i forhandlingsutvalget etter Ole A.
Myhrvold.

Hilsen
Marit Lillegraven Haakaas
plan- og miljørådgiver
Service, personal og samfunn

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift.

Vedlegg:
Beboere og næringsdrivende på Gjeterud gård, Tangen og Skrikerud Nordre - vedr. Motorparken
Vedlegg uten navn 00003.docx
Svar på brev med overskriften Usannheter og ulovligheter i Trøgstad kommune.
Nytt baneanlegg for bilsport i Trøgstad - forespørsel
Innsigelser og forslag til endringer i kommuneplanen
Angående MIØ AS
Forretningsplan Motorpark IØ v2.0
Trøgstad kommune
tydeliggjøring
2- OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER MED RÅDMANNENS KOMMENTARER
Kommuneplan for Trøgstad 2018-2029 - endelig behandling
0122kommuneplan01062017
Planbestemmelser og retningslinjer høringsforslag
Planbestemmelser og retningslinjer 2018
Vedtatt kommuneplandokument 2018
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Kopi til:
Fylkesmannen i Østfold

Mottakere:
Fylkesmannen i Østfold
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Juridisk avdeling

Tiril Røssum-Tokerud
Gjeterudveien 41
1850 MYSEN

Deres ref.:
Vår ref.:

2018/1334 323 GHJ

Vår dato:

4.7.2018

Fylkesmannen foretar ikke lovlighetskontroll av kommuneplanens arealdel for
Trøgstad 2018 - 2029
Vi viser til din e-post 20. februar 2018 med brev datert samme dag fra deg, Per Røssum og
Kjersti Vik. Som beboere og næringsdrivende på Gjeterud Gård, ber dere Fylkesmannen om å
foreta en lovlighetskontroll av kommuneplanens arealdel for Trøgstad kommune 2018 –
2029. Arealdelen ble vedtatt av kommunestyret 7. februar 2018.1 I anmodningen anfører
dere i hovedsak følgende:








Ordfører Svend Saxe Frøshaug var inhabil til å delta i to drøftingsmøter med
fylkeskommunen og Fylkesmannen. Det skulle vært avholdt politiske møter for å
drøfte handlingsrommet før drøftingsmøter med fylkesmyndighetene.
At det skal være sikkerhetsbane for kjøreskoler og glattkjøringsbane på motorparken
har ikke vært på høring.
Planen er i strid med nasjonale og regionale mål og retningslinjer.
Konsekvensutredningsforskriften § 29 er ikke fulgt.
Det er en saksbehandlingsfeil at høringsinnspillene ikke er vektet og omtalt i selve
saksframlegget.
Kommunen mottok dokumenter i mai 2017 som ikke ble offentliggjort før i november
samme år.
Politikerne var kraftig feilinformert da de valgte å ta motorsenteret inn i
høringsforslaget.

I brev datert 12. mars 2018, ba vi kommunen kommentere anførslene i anmodningen om
lovlighetskontroll. Kommunen har kommentert anførslene i brev datert 2. april 2018. Vi
vedlegger dette brevet til deres orientering.
Vi beklager at det har tatt lang tid å ta stilling til anmodningen om lovlighetskontroll etter
kommuneloven.
Fylkesmannens vurdering
Etter kommuneloven § 59 er departementet gitt myndighet til å kontrollere avgjørelser fattet
av folkevalgt organ og kommunal eller fylkeskommunal administrasjon. Myndigheten til å
foreta lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser er delegert til Fylkesmannen.2
1
2

Sak 07/18.
Jf. rundskriv H-25/92 og H-6/95

Besøk: Vogtsgate 17, Moss | Post: Postboks 325 | 1502 Moss
Sentralbord: 69 24 70 00 | Faks: 69 24 70 01 | Org.nr 974 760 460
E-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no | www.fylkesmannen.no/ostfold
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Krav om lovlighetskontroll etter § 59 nr. 1 må fremmes av minst tre medlemmer av
kommunestyret. I denne saken er det ikke fremmet et slikt krav om lovlighetskontroll fra
folkevalgte.
Fylkesmannen kan også ta kommunale avgjørelser opp til lovlighetskontroll på eget initiativ,
jf. kommuneloven § 59 nr. 5. Bestemmelsen angir ikke nærmere når slik kontroll skal skje.
Av forarbeidene3 følger det at ordningen ikke skal benyttes til å gjeninnføre en automatisk
legalitetskontroll. Det bør hefte usikkerhet ved en avgjørelses gyldighet før kompetansen til
lovlighetskontroll av eget tiltak brukes. Det følger av departementets veileder om
lovlighetskontroll4 at det i stor utstrekning vil være opp til Fylkesmannens skjønn når
adgangen skal benyttes, men at myndigheten bør brukes med varsomhet. Departementet
understreker at det ikke foreligger en rettighet for den enkelte til å få en sak vurdert, verken
etter muntlig eller skriftlig anmodning. Skriftlige anmodninger om kontroll av eget tiltak bør
imidlertid i tråd med god forvaltningsskikk besvares skriftlig.
Etter vår oppfatning hefter det ikke en slik usikkerhet om lovligheten av kommunestyrets
avgjørelse i saken til at det er grunn til å foreta nærmere undersøkelser. Vi finner derfor ikke
grunn til å foreta lovlighetskontroll på eget initiativ av kommunestyrets vedtak av 7. februar
2018 i sak 07/18 etter kommuneloven § 59 nr. 5.
Vår avgjørelse om ikke å foreta lovlighetskontroll er ikke et vedtak som kan påklages.5
Med hilsen
Katrine Bjørnstad e.f.
direktør

Gøril Hjelseth
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Trøgstad kommune

Postboks 34

1861

Trøgstad

Ot.prp. nr. 42 (1991-1992) s. 202
Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder H-2299, «Lovlighetskontroll etter
kommunelovens § 59», pkt. 6.3.1
5 Veilederen pkt. 6.3.4
3
4
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/9822
10
175832/2018
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
10.09.2018

Utvalgssaksnr.
18/24

Henvendelse til kontrollutvalget - Saksbehandling av innspill til kommuneplan
i Trøgstad 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Henvendelsen tas til orientering og settes på sakskartet til neste møte
2. Rådmannen inviteres til neste møte og bes legge frem en skriftlig redegjørelse vedr.
rutiner for saksbehandling ved innspill til rullering av Kommuneplanens arealdel.
Rakkestad, 03.09.18
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Henvendelse fra Eva Karina og Tommy Johansen Riiser av 29.08.2018 med vedlegg
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
I e-post av 29.08.2018 blir Kontrollutvalget bedt om å vurdere Trøgstad kommunes
saksbehandling vedrørende Johansen Riisers innspill til rullering av kommuneplanens
arealdel.
Vurdering
I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4” Tilsyn og kontroll” fremgår
kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. I departementets merknader til § 4 står det
følgende:
” Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner».
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I departementets veileder, kapittel 3 om kontrollutvalgets oppgaver og myndighet, står det
på side 20: «Kontrollutvalgets myndighet er knyttet til utførelsen av utvalgets tilsyns- og
kontrolloppgaver. Dette innebær å iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre
undersøkelser i kommunen og å påse at kommunens årsregnskap blir betryggende revidert»
Alle vedtak som er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, kan påklages. Politiske vedtak –
som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig klageinteresse,
kan derimot ikke påklages.
Kontrollutvalget er imidlertid ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som
har vært til politisk eller administrativ behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak
må behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket.
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt.
Kontrollutvalgets arbeid med pålagte og planlagte saker kan gjerne suppleres av
dagsaktuelle saker knyttet til offentlig forvaltning. Dessuten ligger det til kontrollutvalget å
vurdere om bla innspill fra innbyggerne bør eller kan inngå i en større systemkontroll.
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den
dokumentasjonen som foreligger.
Etter sekretariatet vurdering gjelder henvendelsen en mulig systemsvikt i den kommunale
saksbehandlingen og utvalget kan om ønskelig sette saken på sakskartet i neste møte for
behandling i utvalget. Om utvalget ønsker det kan en hensiktsmessig tilnærmelse være å be
rådmannen redegjøre for saken.
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Fra: Eva Karina Johansen Riiser (eva.k.riiser@live.no)
Sendt: 29.08.2018 14:45:39
Til: iokus
Kopi:
Emne: Vedr. rullering av kommuneplanens arealdel i Trøgstad kommune
Vedlegg: Brev Kontrollutvalget 2018 - vasket versjon.docx;Deponi kontrollutvalget. dato og hendelser - vasket
versjon.docx;Referat 260218.docx
Hei.
Vedlagt følger henvendelse vedrørende saksbehandling av innspill til rullering av kommuneplanens arealdel i
Trøgstad kommune.

mvh
Eva Karina Johansen Riiser
http://www.riisergaard.no
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Kontrollutvalg sekretariatet
Rakkestad

Vedr. saksbehandling av innspill til Kommuneplan i Trøgstad 2017

Vi ber med dette om at Kontrollutvalget vurderer saksbehandlingen vedrørende vårt innspill
til rullering av Kommuneplanens arealdel.

Trøgstad kommune inviterte i 2016 til innspill i forbindelse med oppstart av rullering av
kommuneplanens arealdel.
Ettersom vi var i gang med planlegging av mottak av masser på eiendommen gbnr 6/1i, ble
det sendt et innspill der deler av Riiser er foreslått brukt til dette, samt til uttak av
steinmasser.
Innspillet gjør det klart at etter hvert som arealene ble ferdig utfylt, skulle de tas i bruk som
dyrket jord.
Ved en realisering av et slikt deponi/mottak ville en kunne få et sikkert og kontrollert mottak
av masser fra anleggsdrift i distriktet.
For gården ville det, ved ferdig utfylling, kunne bli om lag 150 – 200 dekar «ny» dyrket jord.
Det ville også bli en betydelig bedring av arronderingen samt hellingsforholdene på den
dyrka jorda.

Innspillet førte til kraftige og vedvarende reaksjoner hos flere naboer. Det ble blant annet
bestilt uttalelser fra fagfolk av forskjellige slag, og fra et advokatfirma.
Alle disse dokumentene ble vedlagt saken uten at administrasjonen foretok noen
vurderinger av påstandene i uttalelsene, eller hvilken relevans de kunne ha til det foreslåtte
tiltaket.
Disse uttalelsene/dokumentene inneholdt en rekke klare faktafeil og uriktige påstander om
hvordan tiltaket vil kunne påvirke omgivelsene.
I en planprosess er det under høringsrunden at alle og enhver skal få anledning til å si sin
mening om foreslåtte tiltak. Naboenes reaksjoner og innsending av dokumenter skjedde før
høringsrunden, og det har derfor ikke vært noen mulighet for oss å imøtegå de mange
feilaktige påstandene som er framsatt.

1
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Ved spørsmål til 2 av kommunestyrerepresentantene, begrunner de sin stemmegiving med
påstander som var framsatt i vedlegg til saken. Dette viser at vedleggene har påvirket
stemmegivingen i denne saken.
Vi mener det er grunn til å tro at saken kunne fått et annet utfall dersom vedleggene hadde
fått en kvalitetsvurdering.

Mvh
Eva Karina og Tommy Johansen Riiser
i

89/15 : BEHANDLING AV SØKNAD OM ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER PÅ RIISER GBNR. 6/1

Rådmannens innstilling: 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gis Eva Karina Riiser dispensasjon
fra arealformålet (LNF) i gjeldende kommuneplan. Etter en samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon
være klart større enn ulempene. Massedeponiet godkjennes som omsøkt. 2. Med henvisning til pbl. § 19-3
gjøres dispensasjonen midlertidig. Tillatelse gjelder fra
vedtaksdato til og med 31.12.2017 og gis på følgende vilkår:
· Det må utarbeides reguleringsplan etter plan- og bygningsloven av 27.6.2008 kap. 12 for et større
massedeponi på stedet. Oppstart planarbeid må skje så snart som mulig etter at massedeponiet er i drift og
senest innen 30.06.2016. · Påfylling av masser må ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå.
· Kvaliteten på massene som deponeres må tilfredsstille tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif-veileder
TA-2553/2009 «Tilstandsklasser for forurenset grunn». All masse som kjøres inn til deponiet skal være rene
masser og kvalitetsikres i en mottakskontroll. Utførende selskap har ansvar for mottakskontroll og skal
dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet. Grunneier skal påse at kontroll av massene blir
utført og følge med på eventuell ulovlig tømming utenfor driftstidene.
· Det må gjøres en støyfaglig vurdering av driften for å vurdere om trafikk og drift vil medføre støynivåer som
overskrider grenseverdiene i veileder T-1442. Ved overskridelser av grenseverdiene må det sikres avbøtende
tiltak for å sikre tilfredsstillende støynivåer. · Det må vurderes om drift av deponiet vil medføre avrenning til
eller tilslamming av vassdrag. Fare for avrenning eller tilslamming vil medføre krav om etablering av et
fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng med tilhørende krav om jevnlig tømming for å hindre uønsket
avrenning. · Dersom det under arbeid med tilrettelegging av området treffes på automatisk fredete
kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller
brent stein etc., skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (Kulturminneloven) § 8, annet ledd.
3. Tillatelse til tiltaket kan bare gis innenfor rammene av dispensasjonsvilkårene.
Teknikk- og naturutvalgets behandling 08.12.2015: Ordet i saken: Trond A. Enger (Ap)
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st.).
Teknikk- og naturutvalgets vedtak 08.12.2015: 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gis Eva
Karina Riiser dispensasjon fra arealformålet (LNF) i gjeldende kommuneplan. Etter en samlet vurdering vil
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Massedeponiet godkjennes som omsøkt. 2.
Med henvisning til pbl. § 19-3 gjøres dispensasjonen midlertidig. Tillatelse gjelder fra vedtaksdato til og med
31.12.2017 og gis på følgende vilkår: · Det må utarbeides reguleringsplan etter plan- og bygningsloven av
27.6.2008 kap. 12 for et større massedeponi på stedet. Oppstart planarbeid må skje så snart som mulig etter at
massedeponiet er i drift og senest innen 30.06.2016. · Påfylling av masser må ikke føre til mer enn 3,0 m avvik
fra opprinnelig terrengnivå. · Kvaliteten på massene som deponeres må tilfredsstille tilstandsklasse 1
(normverdiene) angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 «Tilstandsklasser for forurenset grunn». All masse som
kjøres inn til deponiet skal være rene masser og kvalitetsikres i en mottakskontroll. Utførende selskap har
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ansvar for mottakskontroll og skal dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet. Grunneier skal
påse at kontroll av massene blir utført og følge med på eventuell ulovlig tømming utenfor driftstidene.
· Det må gjøres en støyfaglig vurdering av driften for å vurdere om trafikk og drift vil medføre støynivåer som
overskrider grenseverdiene i veileder T-1442. Ved overskridelser av grenseverdiene må det sikres avbøtende
tiltak for å sikre tilfredsstillende støynivåer. · Det må vurderes om drift av deponiet vil medføre avrenning til
eller tilslamming av vassdrag. Fare for avrenning eller tilslamming vil medføre krav om etablering av et
fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng med tilhørende krav om jevnlig tømming for å hindre uønsket
avrenning. · Dersom det under arbeid med tilrettelegging av området treffes på automatisk fredete
kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller
brent stein etc., skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (Kulturminneloven) § 8, annet ledd. 3. Tillatelse til tiltaket kan bare gis innenfor rammene av
dispensasjonsvilkårene.

3
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Innspill Massemottak – Hendelsesforløp.
2015

Det er flere spørsmål om å få tippe masse på gården.
Vi ønsker at slik tipping skal være lovlig og henvender oss til Trøgstad
kommune.
Administrasjonen sier de er glad for at Trøgstad endelig kan få et lovlig
massemottak.
Det blir søkt om dispensasjon for LNF område på ca 10 -12 dekar (ca
30 000m3). Søknaden ble enstemmig godkjent med følgende betingelser:
 Det skal kun tippes «rene masser».
 Det skal innen en frist settes i gang planlegging og reguleringsarbeid for
et større deponi.
 Det skal vurderes om støyen fra tippen blir for høy.

2016

Da reguleringsplan er en svært kostbar affære, tar vi kontakt med Isachsen
anlegg as.
Isachsen anlegg as har lang erfaring i deponidrift og de er villig til å bistå med
planlegging og drift av et eventuelt deponi.
Beregninger og ny kunnskap gjør at vi ser nye muligheter. Gravemasser kan
brukes som en ressurs for å forme landskap og for å få dyrka jord over mye som
nå er fjellgrunn.
En masteroppgave av Torhild Narvestad Anda ved NMBU viser at ved god
planlegging og nøye utført arbeid, kan nye jorder over fjellgrunn gi svært
tilfredsstillende avlinger.
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Kommuneplanen skal rulleres. Administrasjonen (Raknerud) ber oss sende
deponiplanen som innspill til kommuneplanens arealdel. Sender et meget
enkelt innspill.
Svært enkel befaring med politikere og administrasjon.
Kommunen ber om mer opplysninger i innspill.
6.november leveres et mer utfyllende innspill utarbeidet av Isachsen /
Stenersen. Samme formiddag blir dette innspillet også levert personlig til nabo
Håvard Rud til orientering. Det blir også tilbudt mer informasjon om de ønsker
det.

Desember 2016

Stor motstand fra naboer i sør.
Det blir organisert «drittpakker» i lokalaviser – radio – tv.
Vi ønsker ikke å delta i media på det nivået.

Januar 2017

Det blir avholdt et møte med utvalgte personer i nabolaget, hvor det blir
framsatt mengder av feilaktige fakta.
Vi på Riiser, og andre som kunne ta til motmæle mot feilinformasjonen var ikke
invitert.
Møtet refereres i lokalavisen, og resulterer også i en underskriftkampanje og
diverse offentlige innlegg på facebook med til dels groteske beskyldninger mot
deponi og oss personlig.
Naboer bestiller rapporter fra «fagfolk». Alt bærer tydelig preg av å være
typiske bestillingsverk og at forfatterne har svært liten kunnskap om kommunal
planlegging.
Administrasjonen tar imot rapportene og disse blir vedlagt saken ved første
gangs behandling – uten noen som helst kritisk gjennomgang.

Kommunen bestilte forenklet konsekvensutredning fra Cowi for to av
innspillene til kommuneplanprosessen.
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Også denne utredningen inneholdt en del faktafeil. Særlig i avsnittet som
omhandler Flytting av jord. Det er tydelig at forfatteren ikke har tilegnet seg de
siste års kunnskap eller lest masteroppgaven til Torhild Narvestad Anda.

Rådmannens saksframlegg viderefører dette og går kun inn for en begrenset
utvidelse på 28 dekar.

April 2017

Rådmannens innstilling får flertall i Teknikk og naturutvalget.

Mai 2017

Formannskapet går enstemmig inn for å ikke ta med noe areal for deponi.
Kommunestyret fulgte formannskapet enstemmig.
Det har ikke framkommet noen begrunnelse eller kommentar vedrørende
deponi eller hvorfor partier byttet mening fra utvalgsmøtet til formannskapet.

August 2017

Vi har utfordret noen kommunestyrerepresentanter på deres stemmegiving, og
fikk følgende svar;
 Flere negative enn positive punkter i saksframlegg og vedlegg
 Massedeponi er et negativt ladet begrep
 Da ville hele gårdens dyrka areal på 567 dekar «legges brakk» og være et
anleggsområde i 20 år, en gård av en slik størrelse kan ikke ligge brakk i
20 år. (Fakta; Innspillets kapittel 2.2 forklarer planområdets størrelse
med areal, volum og rekkefølge. Et deponiområde vil utgjøre og
beslaglegge ca 50 dekar. Etter hvert som delområdene blir utfylt skal de
tas i bruk som dyrket mark. De delområdene som ikke er påbegynt skal
underveis bli driftet som i dag.)

9.august (Høringsprosessen)

Frist for innspill til høringsrunden var 10.august.
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Isachsen anlegg as sender brev til kommunen og ber om et møte for å
diskutere saken.
Etter purring blir det, 26.februar 2018 avholdt et møte mellom en representant
fra Isachsen, representanter fra Riiser og Haakaas og Raknerud fra kommunen.
Forslag til referat fra møtet blir mottatt ca 20. juni 2018.
Forslaget refererte kun agenda for møtet, ikke hva som ble sagt i møtet. Vi
samtykker ikke til forslaget. Vi ber derfor om at også våre synspunkter skulle
tas med, da dette faktisk var vår første mulighet til å komme med
motargumenter, og bli hørt. Vedlagt følger vårt forslag til møtereferat. Dette
har vi per dags dato ikke fått noen tilbakemelding på.

Til ettertanke.

Vi har ønsket å motta masser på lovlig vis, og med det utvide gårdens
jordbruksareal og styrke gårdens ressursgrunnlag for kommende generasjoner.
Det blir et enstemmig vedtak på at det lille deponiet for rene masser kan
startes opp, men med forbehold om at det startes planlegging av et større
deponi.
Vårt ønske om deponi blir tatt godt i mot administrativt, og vi blir oppfordret til
å sende inn arealinnspillet til rulleringen av kommuneplanen.
Administrasjonen foreslår en mindre utvidelse på eksisterende mottak, dette
går flertallet i Teknikk- og naturutvalget inn for.
Når saken tas opp i Formannskapet blir deponisaken enstemmig avslått, uten
diskusjon, uten noen begrunnelse. Det samme skjer i Kommunestyret.

Under hele prosessen er det ikke mulig å finne et eneste referat som sier noe
om begrunnelsen for vedtaket. Vi var tilstede i utvalgsmøtet og på
kommunestyremøtet. Ingen kommenterte noe.

Som sagt, det ble i vedtaket til det lille deponiet satt krav om oppstart av
planlegging for et større deponi. Når vi kommer med et innspill blir dette
avslått uten noen særlige begrunnelser.
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Innspillet var såpass stort at det ble bestilt en forenklet KU fra Cowi, samtidig
som det har utløst betydelig engasjement i media og bygda. På bakgrunn av
dette mener vi det er svært spesielt at alle disse dokumentene fra naboene ble
vedlagt uten at de ble kommentert.

Vi har helt siden dette startet vært bevisst på å følge en saksgang slik som det
er lagt opp til i Plan- og bygningsloven.
Der sender man inn innspill, lar administrasjonen vurdere innspillet objektivt,
for så å komme med protester eller andre synspunkter under den lovpålagte
høringsprosessen.
Det er et tankekors at ved å følge en slik saksgang har vi mistet anledningen til
å imøtegå de uriktige påstandene som ble fremført.

Plan- og bygningslovens formålsparagraf § 1-1, 4. ledd, 1. setning sier;
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle
berørte interesser og myndigheter.

I denne saken vil vi påstå at denne intensjonen er brutt på alle punkter.
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Referat

Møte 26.02.2018 om deponiforslag og kommuneplanarbeidet 2017

I høringsinnspill til kommuneplanen datert 09.08.2017 ba firmaet Isachsen Anlegg AS om et møte
med kommunen angående arealinnspill på gnr/bnr 6/1, Riiser. Møtet ble avholdt mandag 26.februar
2018 i Trøgstad kommunehus. Følgende var tilstede: Grunneier Eva Karina Johansen Riiser, Tommy
Johansen Riiser, Torstein Riiser, Rune Tøftum (Isachsen Anlegg AS) og Hans-Gunnar Raknerud og
Marit Haakaas fra Trøgstad kommune.
På møtet ble det snakket om prosessen fra forslag ble stilt til høringsforslag for kommuneplanen ble
vedtatt, og om konsekvensutredning og dokumenter tilknyttet deponispørsmålet.
Vedrørende prosessen var grunneierne kritisk til at det ble tatt i mot og vedlagt saken protester som
inneholdt svært mange uriktige påstander uten at det ble åpnet for imøtegåelse av disse.
Grunneierne påpekte videre at også konsekvensutredningen fra Cowi inneholder faktiske feil når den
beskriver mulighetene for å få til dyrkbar jord over tilkjørte masser. Grunneierne viste til
masteroppgaven til Torhild Narvestad Anda fra 2016 og fagartikler som viser at det er oppnådd svært
tilfredsstillende avlinger på tilkjørte masser over berggrunn.
Videre ønsket grunneierne informasjon om muligheter for å fremme arealforslaget på nytt.
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges fram uten innstilling.
Rakkestad, 20.06.2018
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