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53/18 : GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Rådmannens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Kommunestyrets behandling 12.09.2018:
Tor Melvold (Ap) fremmet forslag i forhold til endring av varamannsliste til fellesnemda. Saken tas
opp under referatsaker 47/18.
Votering:
Rådmannens innstilling med Melvolds forslag: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:
Innkalling og saksliste godkjennes.

54/18 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 12.09.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

55/18 : BÅSTAD SKOLE UTBYGGING
Rådmannens innstilling:
Det bevilges kr 9 millioner fra reservefondet til prosjekt «Tilbygg Båstad skole»

Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.08.2018:
Det bevilges kr 9 millioner fra reservefondet til prosjekt «Tilbygg Båstad skole»

Formannskapets behandling 30.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 30.08.2018:
Det bevilges kr 9 millioner fra reservefondet til prosjekt «Tilbygg Båstad skole»

Kommunestyrets behandling 12.09.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapet innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:
Det bevilges kr 9 millioner fra reservefondet til prosjekt «Tilbygg Båstad skole»

56/18 : FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - TILTAK OG RUTINER FOR REDUKSJON OG
FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Tiltak og rutiner for reduksjon og
forebygging av sykefravær til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 7
anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.
2. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å bestille oppfølgingsrapport fra
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 28.08.2018:
Ingen forslag:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 28.08.2018:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Tiltak og rutiner for reduksjon og
forebygging av sykefravær til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 7
anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.
2. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å bestille oppfølgingsrapport fra
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Formannskapets behandling 30.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 30.08.2018:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Tiltak og rutiner for reduksjon og
forebygging av sykefravær til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 7
anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.
2. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å bestille oppfølgingsrapport fra
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Kommunestyrets behandling 12.09.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Tiltak og rutiner for reduksjon og
forebygging av sykefravær til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 7
anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.
2. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å bestille oppfølgingsrapport fra
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

57/18 : SMAALENENE BEDRIFTSHELSETJENESTE
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta som eier i Smaalenene Bedriftshelsetjeneste
2. Trøgstad kommune vedtar å inngå samarbeidsavtale med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste.
Samarbeidet er regulert etter kommuneloven § 27 og samarbeidsavtalen gjelder for perioden
01.01.19 – 31.12.19
3. Inngåelse av avtalen med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste innebærer en økt kostnad til
bedriftshelsetjeneste med ca. kr 50.000. Dette beløpet søkes innarbeidet i allerede
eksisterende budsjettramme for 2019.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 28.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 28.08.2018:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta som eier i Smaalenene Bedriftshelsetjeneste
2. Trøgstad kommune vedtar å inngå samarbeidsavtale med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste.
Samarbeidet er regulert etter kommuneloven § 27 og samarbeidsavtalen gjelder for perioden
01.01.19 – 31.12.19
3. Inngåelse av avtalen med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste innebærer en økt kostnad til
bedriftshelsetjeneste med ca. kr 50.000. Dette beløpet søkes innarbeidet i allerede
eksisterende budsjettramme for 2019.

Formannskapets behandling 30.08.2018:
Forslag fra ordfører Saxe Frøshaug: pkt 3, endre siste setningen til: "Dette beløpet søkes
innarbeidet i budsjettrammen for 2019."
Votering:
Rådmannens innstilling med ordførers endringsforslag: Entemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 30.08.2018:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta som eier i Smaalenene Bedriftshelsetjeneste
2. Trøgstad kommune vedtar å inngå samarbeidsavtale med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste.
Samarbeidet er regulert etter kommuneloven § 27 og samarbeidsavtalen gjelder for
perioden 01.01.19 – 31.12.19
3. Inngåelse av avtalen med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste innebærer en økt kostnad til
bedriftshelsetjeneste med ca. kr 50.000. Dette beløpet søkes innarbeidet i budsjettrammen
for 2019.

Kommunestyrets behandling 12.09.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta som eier i Smaalenene Bedriftshelsetjeneste
2. Trøgstad kommune vedtar å inngå samarbeidsavtale med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste.
Samarbeidet er regulert etter kommuneloven § 27 og samarbeidsavtalen gjelder for
perioden 01.01.19 – 31.12.19
3. Inngåelse av avtalen med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste innebærer en økt kostnad til
bedriftshelsetjeneste med ca. kr 50.000. Dette beløpet søkes innarbeidet i budsjettrammen
for 2019.

58/18 : OPPGRADERING AV TORGET I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. Mulighetsstudie er igangsatt og forslaget fremlegges kommunestyret
for endelig beslutning høsten 2018.
2. Det bevilges ytterligere 4 millioner kroner til prosjektet. Bevilgningen belastes
utviklingsfondet. I Kommunestyre sak 45/17 ble det bevilget kr 2 millioner, prosjektet vil
således ha en totalramme på 6 millioner kroner.

Eldrerådets behandling 27.08.2018:
Eldrerådet understreker behovet for handikapparkering. Det registreres i dag at det er andre enn
de som er tiltenkt plassene som parkerer på disse.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Eldrerådets innstilling 27.08.2018:
1. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. Mulighetsstudie er igangsatt og forslaget fremlegges kommunestyret
for endelig beslutning høsten 2018.
2. Det bevilges ytterligere 4 millioner kroner til prosjektet. Bevilgningen belastes
utviklingsfondet. I Kommunestyre sak 45/17 ble det bevilget kr 2 millioner, prosjektet vil
således ha en totalramme på 6 millioner kroner.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 27.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 27.08.2018:
1. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. Mulighetsstudie er igangsatt og forslaget fremlegges kommunestyret
for endelig beslutning høsten 2018.
2. Det bevilges ytterligere 4 millioner kroner til prosjektet. Bevilgningen belastes
utviklingsfondet. I Kommunestyre sak 45/17 ble det bevilget kr 2 millioner, prosjektet vil
således ha en totalramme på 6 millioner kroner.

Ungdomsrådets behandling 27.08.2018:
Ungdomsrådet har tidligere ønsket seg skatepark i nærheten av torget, og håper fortsatt at det kan
la seg gjøre.

Andre innspill: Viktig med solid utstyr og benker på det nye torget som som ikke vil bli ødelagt
etter kort tid.
Et anlegg for en utescene uten tak, men som kan stå klar til opptredener og lignende.
Ungdomsrådet ønsker å bli tatt med på råd i forhold til utformingen av torget, slik at de kan uttale
seg om hvordan området kan bli mer attraktivt for ungdommer.
Spørsmålet om parkeringsplasser ble også tatt opp. Ungdomsrådet tror ikke det er et problem for
de besøkende, da det sjelden er fullt nå. Bør heller prioritere sykkelparkeringer og oppfordre de
som bor i nærheten til å gå til torget. Bra for folkehelsen og miljøet.
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Ungdomsrådets innstilling 27.08.2018:
1. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. Mulighetsstudie er igangsatt og forslaget fremlegges kommunestyret
for endelig beslutning høsten 2018.
2. Det bevilges ytterligere 4 millioner kroner til prosjektet. Bevilgningen belastes
utviklingsfondet. I Kommunestyre sak 45/17 ble det bevilget kr 2 millioner, prosjektet vil
således ha en totalramme på 6 millioner kroner.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 28.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 28.08.2018:
1. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. Mulighetsstudie er igangsatt og forslaget fremlegges kommunestyret
for endelig beslutning høsten 2018.
2. Det bevilges ytterligere 4 millioner kroner til prosjektet. Bevilgningen belastes
utviklingsfondet. I Kommunestyre sak 45/17 ble det bevilget kr 2 millioner, prosjektet vil
således ha en totalramme på 6 millioner kroner.

Livsløpsutvalgets behandling 28.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 28.08.2018:
1. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. Mulighetsstudie er igangsatt og forslaget fremlegges kommunestyret

for endelig beslutning høsten 2018.
2. Det bevilges ytterligere 4 millioner kroner til prosjektet. Bevilgningen belastes
utviklingsfondet. I Kommunestyre sak 45/17 ble det bevilget kr 2 millioner, prosjektet vil
således ha en totalramme på 6 millioner kroner.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.08.2018:
1. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. Mulighetsstudie er igangsatt og forslaget fremlegges kommunestyret
for endelig beslutning høsten 2018.
2. Det bevilges ytterligere 4 millioner kroner til prosjektet. Bevilgningen belastes
utviklingsfondet. I Kommunestyre sak 45/17 ble det bevilget kr 2 millioner, prosjektet vil
således ha en totalramme på 6 millioner kroner.

Formannskapets behandling 30.08.2018:
Forslag fra ordfører Saxe Frøshaug:
Nytt punkt 3: Rådmannen bes utarbeide forslag til ordlyd i et nytt pkt 3 i forhold til ønsket om en
snarlig igangsetting av en parkeringløsning på baksiden av Torper-bygget. Rådmannens forslag til
nytt punkt 3 fremmes ved kommunestyrets behandling av saken 12. september 2018.
Nytt punkt 4 : Ungdomsrådet tas med på prosessen videre med to representanter i
styringsgruppen.
Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling med ordførers forslag til nytt punkt 3 og 4: Enstemmig
tiltrådt.
Formannskapets innstilling 30.08.2018:
1. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. Mulighetsstudie er igangsatt og forslaget fremlegges kommunestyret
for endelig beslutning høsten 2018.
2. Det bevilges ytterligere 4 millioner kroner til prosjektet. Bevilgningen belastes
utviklingsfondet. I Kommunestyre sak 45/17 ble det bevilget kr 2 millioner, prosjektet vil
således ha en totalramme på 6 millioner kroner.
3. Rådmannen bes utarbeide forslag til ordlyd i et nytt pkt 3 i forhold til ønsket om en
snarlig igangsetting av en parkeringløsning på baksiden av Torper-bygget. Rådmannens
forslag til nytt punkt 3 fremmes ved kommunestyrets behandling av saken 12.
september 2018.
4. Ungdomsrådet tas med på prosessen videre med to representanter i styringsgruppen.

Kommunestyrets behandling 12.09.2018:
Rådmannens forslag til nytt pkt 3:
Rådmannen bes igangsette etablering av parkeringsplasser bak Torper-bygget så raskt som mulig.
Votering:
Formannskapets innstilling med rådmannens forslag til nytt pkt 3: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:
1. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. Mulighetsstudie er igangsatt og forslaget fremlegges kommunestyret
for endelig beslutning høsten 2018.
2. Det bevilges ytterligere 4 millioner kroner til prosjektet. Bevilgningen belastes
utviklingsfondet. I Kommunestyre sak 45/17 ble det bevilget kr 2 millioner, prosjektet vil
således ha en totalramme på 6 millioner kroner.
3. Rådmannen bes igangsette etablering av parkeringsplasser bak Torper-bygget så raskt
som mulig.
4. Ungdomsrådet tas med på prosessen videre med to representanter i styringsgruppen.

59/18 : OPPRETTELSE AV DAGTILBUD TIL HJEMMEBOENDE DEMENTE PÅ EN INN PÅ TUNET GÅRD
Rådmannens innstilling:
Det opprettes et dagtilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demens på en Inn
på tunet gård i nærområdet.
Tilbudet finansieres gjennom bruk av fondet sykehjemsplasser, kjøp eller utvikling av egne. Det
søkes også Helsedirektoratets tilskuddsordning «Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens».

Eldrerådets behandling 27.08.2018:
Eldrerådet synes dette er et svært godt tilbud til hjemmeboende demente personer.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Eldrerådets innstilling 27.08.2018:
Det opprettes et dagtilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demens på en Inn
på tunet gård i nærområdet.
Tilbudet finansieres gjennom bruk av fondet sykehjemsplasser, kjøp eller utvikling av egne. Det
søkes også Helsedirektoratets tilskuddsordning «Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens».

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 27.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 27.08.2018:
Det opprettes et dagtilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demens på en Inn
på tunet gård i nærområdet.
Tilbudet finansieres gjennom bruk av fondet sykehjemsplasser, kjøp eller utvikling av egne. Det
søkes også Helsedirektoratets tilskuddsordning «Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens».

Livsløpsutvalgets behandling 28.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt
Livsløpsutvalgets innstilling 28.08.2018:
Det opprettes et dagtilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demens på en Inn
på tunet gård i nærområdet.
Tilbudet finansieres gjennom bruk av fondet sykehjemsplasser, kjøp eller utvikling av egne. Det
søkes også Helsedirektoratets tilskuddsordning «Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens».

Formannskapets behandling 30.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Livsløpsutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 30.08.2018:
Det opprettes et dagtilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demens på en Inn
på tunet gård i nærområdet.
Tilbudet finansieres gjennom bruk av fondet sykehjemsplasser, kjøp eller utvikling av egne. Det
søkes også Helsedirektoratets tilskuddsordning «Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens».

Kommunestyrets behandling 12.09.2018:
Ingen forslag.

Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:
Det opprettes et dagtilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demens på en Inn
på tunet gård i nærområdet.
Tilbudet finansieres gjennom bruk av fondet sykehjemsplasser, kjøp eller utvikling av egne. Det
søkes også Helsedirektoratets tilskuddsordning «Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens».

60/18 : OPPGRADERING AV TRØGSTAD STADION
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 13.500.000,- til oppgradering av Trøgstad stadion.
Bevilgningen gjøres på følgende måte:
Det bevilges kr 1 851 556 fra Utviklingsfondet.
Det bevilges kr 11 648 444 fra Ubundet investeringsfond (2530801213 – aktiv forvaltning).
Det søkes om tilskudd gjennom spillemiddelordningen til Norsk tipping.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet
inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.

Eldrerådets behandling 27.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Eldrerådets innstilling 27.08.2018:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 13.500.000,- til oppgradering av Trøgstad stadion.
Bevilgningen gjøres på følgende måte:
Det bevilges kr 1 851 556 fra Utviklingsfondet.
Det bevilges kr 11 648 444 fra Ubundet investeringsfond (2530801213 – aktiv forvaltning).
Det søkes om tilskudd gjennom spillemiddelordningen til Norsk tipping.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet

inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.

Ungdomsrådets behandling 27.08.2018:
Ungdomsrådet mener det også er viktig at tribunen blir satt i orden, eller at det bygges ny tribune.
Denne er både gammel og slitt.
Det ble diskutert nødvendigheten av kunstgress i forhold til vanlig gress på stadion. Slik stadion har
vært i lang tid, har den vært lite i bruk. Fordi kunstgress både vil være i bruk større deler av året,
og fordi en slik bane krever mindre vedlikehold, mener ungdomsrådet at det vil være bedre med
en kunstgressbane på stadion.
Det finnes også flere brukbare gressbaner i kommunen som kan brukes ved behov, blant annet i
Båstad og Tosebygda.
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Ungdomsrådets innstilling 27.08.2018:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 13.500.000,- til oppgradering av Trøgstad stadion.
Bevilgningen gjøres på følgende måte:
Det bevilges kr 1 851 556 fra Utviklingsfondet.
Det bevilges kr 11 648 444 fra Ubundet investeringsfond (2530801213 – aktiv forvaltning).
Det søkes om tilskudd gjennom spillemiddelordningen til Norsk tipping.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet
inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 27.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Tiltrådt med 4 stemmer for og 2 stemmer mot.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 27.08.2018:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 13.500.000,- til oppgradering av Trøgstad stadion.
Bevilgningen gjøres på følgende måte:
Det bevilges kr 1 851 556 fra Utviklingsfondet.
Det bevilges kr 11 648 444 fra Ubundet investeringsfond (2530801213 – aktiv forvaltning).

Det søkes om tilskudd gjennom spillemiddelordningen til Norsk tipping.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet
inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 28.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 28.08.2018:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 13.500.000,- til oppgradering av Trøgstad stadion.
Bevilgningen gjøres på følgende måte:
Det bevilges kr 1 851 556 fra Utviklingsfondet.
Det bevilges kr 11 648 444 fra Ubundet investeringsfond (2530801213 – aktiv forvaltning).
Det søkes om tilskudd gjennom spillemiddelordningen til Norsk tipping.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet
inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.

Livsløpsutvalgets behandling 28.08.2018:
Administrasjonen orienterte om en feil i saksframlegget i 3. siste avsnittet i saksframlegget. Riktig
tekst skal være: "Departementet har bemyndiget kommunene å foreta den idretssfunksjonelle
forhåndsgodkjenningen av alle anlegg, unntatt svømmeanlegg, kunstisanlegg og nasjonalanlegg."
Setningen: "Kunstgressbane og fast banedekke for friidrett vil vurderes særskilt av departementet."
strykes således.
Votering:
Rådmannens innstilling med ovenfornevnte endret opplysning i saksframlegget: Enstemmig
tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 28.08.2018:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 13.500.000,- til oppgradering av Trøgstad stadion.
Bevilgningen gjøres på følgende måte:
Det bevilges kr 1 851 556 fra Utviklingsfondet.
Det bevilges kr 11 648 444 fra Ubundet investeringsfond (2530801213 – aktiv forvaltning).
Det søkes om tilskudd gjennom spillemiddelordningen til Norsk tipping.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet

inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 28.08.2018:
Administrasjonen orienterte om faktafeil i rådmannens saksfremstilling, 3. siste avsnitt. På
bakgrunn av dette fremmet Jens H. Jorud (Sp) forslag til nytt avsnitt 4 som tillegg til rådmannens
innstilling: "Trøgstad kommune foretar den idrettsfunksjonelle godkjenningen av anlegget."
Votering:
Rådmannens innstilling med Joruds tilleggsforslag: Enstemmig tiltrådt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 28.08.2018:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 13.500.000,- til oppgradering av Trøgstad stadion.
Bevilgningen gjøres på følgende måte:
Det bevilges kr 1 851 556 fra Utviklingsfondet.
Det bevilges kr 11 648 444 fra Ubundet investeringsfond (2530801213 – aktiv forvaltning).
Det søkes om tilskudd gjennom spillemiddelordningen til Norsk tipping.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet
inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.
Trøgstad kommune foretar den idrettsfunksjonelle godkjenningen av anlegget.

Formannskapets behandling 30.08.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 30.08.2018:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 13.500.000,- til oppgradering av Trøgstad stadion.
Bevilgningen gjøres på følgende måte:
Det bevilges kr 1 851 556 fra Utviklingsfondet.
Det bevilges kr 11 648 444 fra Ubundet investeringsfond (2530801213 – aktiv forvaltning).
Det søkes om tilskudd gjennom spillemiddelordningen til Norsk tipping.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet
inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.

Trøgstad kommune foretar den idrettsfunksjonelle godkjenningen av anlegget.

Kommunestyrets behandling 12.09.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 13.500.000,- til oppgradering av Trøgstad stadion.
Bevilgningen gjøres på følgende måte:
Det bevilges kr 1 851 556 fra Utviklingsfondet.
Det bevilges kr 11 648 444 fra Ubundet investeringsfond (2530801213 – aktiv forvaltning).
Det søkes om tilskudd gjennom spillemiddelordningen til Norsk tipping.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet
inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.
Trøgstad kommune foretar den idrettsfunksjonelle godkjenningen av anlegget.

61/18 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 12.09.2018:
Det ble orientert om følgende:
· Takkebrev fra Trøgstad Forts Venner.
· Fylkesmannens besøk til Trøgstad. Fylkesmannen var tilfreds med innsatsen Trøgstad
kommune har gjort på alle innsatsområder.
· Endring Sp og Aps felles varamannsliste til fellesnemnda.
Tor Melvold (Ap) ber kommunestyret slutte seg til korrigert vedtak i sak 49/18 pkt 4e da
det i ettertid har fremkommet at vedtaket var feil i forhold til fast forvaltningspraksis. Ny
vararepresentant skal få plass i rekken etter de andre som allerede er valgt som
varamedlemmer. Ny rekkefølge blir som følger:
1. vara: Marianne Bjerkeli (Ap)
2. vara: Petter-Ole Kirkeby (Sp)
3. vara: Marit Ness Kjeve (Sp)
4. vara: Trond A. Enger (Ap)
Votering:
Tor Melvolds forslag: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:
Referatsakene tas til orientering.
SP og Aps varamannsliste til fellesnemnda er som følger:
1. vara: Marianne Bjerkeli (Ap)
2. vara: Petter-Ole Kirkeby (Sp)
3. vara: Marit Ness Kjeve (Sp)
4. vara: Trond A. Enger (Ap)

