Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Kommunestyret
Møtedato: 31.10.2018
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 18:00 - 22:00

Til stede

Medlemmer:
Ann Kristin Sæther, Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, Jarle Lindahn,
Jens Helge Jorud, John Øyvind Langstad, Knut Are Skjønberg, Marianne
Bjerkeli, Marianne Nordlie, Marit Ness Kjeve, Martha Hersleth Holsen, Morten
Hernæs, Ole Marius Grønlien, Petter-Ole Kirkeby, Roar Skansen, Ståle
Frøshaug, Svend Saxe Frøshaug, Tor Melvold, Trond Andreas Enger
Varamedlemmer:
Ole Lund Jacobsen, Venke Synnøve Norli Gangnes

Forfall

Tove Smaadahl, Wenche Iren Aaser Torp

Administrasjonen

Betty Hvalsengen, Heidi Eriksson

Saksliste
Saksnr

Tittel

62/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

63/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

64/18

Revisjonsplan forvaltningsrevisjonen 2019

65/18

Overordnet ROS analyse

66/18

Tertialrapport 2 - 2018

67/18

Fremtidig organisering av Avlastningshjemmet IKS

68/18

Fremtidig organisering av Indre Østfold Kompetansesenter IKS (Helsehuset)

69/18

Fremtidig organisering av Krisesenteret IKS

70/18

Fremtidig organisering av Mortenstua IKS

71/18

Trøgstad Fort - Innløsing av kjøpsopsjon i gjeldende leiekontrakt mellom Trøgstad
kommune og Stiftelsen Trøgstad Næringsfond

72/18

Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2019

73/18

Interkommunal idrettsanleggsavtale mellom Trøgstad kommune og Eidsberg
kommune

74/18

Referatsaker

75/18

Eiendomsskatt og vedtekter - endret regelverk, konsekvenser og mulighetsrom for
Indre Østfold kommune 2020

76/18

Finansiering for Helsehuset i 2019

77/18

Høring - Utredning av kollektivtilbudet i Østfold

62/18 : GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Rådmannens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
Innkalling og saksliste godkjennes.

63/18 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

64/18 : REVISJONSPLAN FORVALTNINGSREVISJONEN 2019
Kontrollutvalgets innstilling:
1. 1.I 2019 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i samsvar med kontrollutvalgets
forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019»
2.Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå
avtaler om gjennomføringen med revisjonen.
3.Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret
fortløpende.
4.Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for
endringer i planen i planperioden.

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Forslag fra Tor Melvold (Ap): Trøgstad kommune kommer ikke til å foreta forvaltningsrevisjon
2019.
Forslag fra Ole Marius Grønlien (Sp) om nytt kulepunkt under pkt 1: Forvaltningsrevisjon 2019
gjøres på området Kommunesammenslåingsprosess - medarbeiderfokus og ikke Tiltak mot
mobbing i skolen.
Votering:
Kommunestyret voterte om Melvolds forslag først opp mot Kontrollutvalgets innstilling: Melvolds
forslag vedtatt med 14 stemmer (5 Ap, 4 H, 1Krf, 4 Sp) mot 7 stemmer (2 Frp, 5 Sp)
Grønliens forslag ble således ikke realitetsbehandlet.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
Trøgstad kommune kommer ikke til å foreta forvaltningsrevisjon 2019.

65/18 : OVERORDNET ROS ANALYSE
Rådmannens innstilling:
1. Fremlagt Ros-analyse for Trøgstad kommune godkjennes.
2. Med bakgrunn i gjennomført ROS analyse skal det utarbeides ny overordnet
beredskapsplan. Planen implementeres og samordnes med ROS-analyser og
beredskapsplaner i virksomhetene for å sikre lik utførelse.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 16.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling. Enstemmig tiltrådt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 16.10.2018:
1. Fremlagt Ros-analyse for Trøgstad kommune godkjennes.
2. Med bakgrunn i gjennomført ROS analyse skal det utarbeides ny overordnet
beredskapsplan. Planen implementeres og samordnes med ROS-analyser og
beredskapsplaner i virksomhetene for å sikre lik utførelse.>

Formannskapets behandling 18.10.2018:
Rune Melleby, kommmunalsjef næring og samfunn, orienterte om kommunens risiko- og
sårbarhetsanalyse.
Ingen forslag.
Votering:

Teknikk- og naturutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 18.10.2018:
1. Fremlagt Ros-analyse for Trøgstad kommune godkjennes.
2. Med bakgrunn i gjennomført ROS analyse skal det utarbeides ny overordnet
beredskapsplan. Planen implementeres og samordnes med ROS-analyser og
beredskapsplaner i virksomhetene for å sikre lik utførelse.

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Rune Melleby, kommunalsjef for næring og samfunn, orienterte om overordnet ROS-analyse.
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
1. Fremlagt Ros-analyse for Trøgstad kommune godkjennes.
2. Med bakgrunn i gjennomført ROS analyse skal det utarbeides ny overordnet
beredskapsplan. Planen implementeres og samordnes med ROS-analyser og
beredskapsplaner i virksomhetene for å sikre lik utførelse.

66/18 : TERTIALRAPPORT 2 - 2018
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 2 – 2018 tas til etterretning.

Eldrerådets behandling 15.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Eldrerådets innstilling 15.10.2018:
Tertialrapport 2 – 2018 tas til etterretning.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 15.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstillng: Enstemmig tiltrådt.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 15.10.2018:
Tertialrapport 2 – 2018 tas til etterretning.

Ungdomsrådets behandling 15.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Ungdomsrådets innstilling 15.10.2018:
Tertialrapport 2 – 2018 tas til etterretning.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 16.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 16.10.2018:
Tertialrapport 2 – 2018 tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 16.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 16.10.2018:
Tertialrapport 2 – 2018 tas til etterretning.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 16.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 16.10.2018:
Tertialrapport 2 – 2018 tas til etterretning.

Formannskapets behandling 18.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 18.10.2018:
Tertialrapport 2 – 2018 tas til etterretning.

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
Tertialrapport 2 – 2018 tas til etterretning.

67/18 : FREMTIDIG ORGANISERING AV AVLASTNINGSHJEMMET IKS
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Avlastningshjemmet IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Avlastningshjemmet IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

68/18 : FREMTIDIG ORGANISERING AV INDRE ØSTFOLD KOMPETANSESENTER IKS (HELSEHUSET)
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

69/18 : FREMTIDIG ORGANISERING AV KRISESENTERET IKS
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Indre Østfold Krisesenter IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Forslag fra Tor Melvold (Ap) til nytt pkt 4: I krisesenterlovens forarbeider, Ot.prp.96 - om lov om
kommunale krisesentertilbud, presiseres det klart at lengden på oppholdet i krisesenteret må
tilpasses den tiden det tar å gi brukeren støtte i forhold til andre nødvendige hjelpetiltak. Da kan
ikke oppholdet begrenses til 4 uker.
Votering:
Rådmannens innstilling pkt 1-3: Enstemmig vedtatt.
Melvolds forslag til nytt pkt 4: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Indre Østfold Krisesenter IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

4. I krisesenterlovens forarbeider, Ot.prp.96 - om lov om kommunale krisesentertilbud,
presiseres det klart at lengden på oppholdet i krisesenteret må tilpasses den tiden det
tar å gi brukeren støtte i forhold til andre nødvendige hjelpetiltak. Da kan ikke oppholdet
begrenses til 4 uker.

70/18 : FREMTIDIG ORGANISERING AV MORTENSTUA IKS
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Mortenstua skole IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Mortenstua skole IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

71/18 : TRØGSTAD FORT - INNLØSING AV KJØPSOPSJON I GJELDENDE LEIEKONTRAKT MELLOM
TRØGSTAD KOMMUNE OG STIFTELSEN TRØGSTAD NÆRINGSFOND
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune overdrar bygning nr. 26 og 27 med tilhørende tomteareal til
Stiftelsen Trøgstad Næringsfond, jf. leiekontrakt datert 01.11.2010. For å ivareta
hensynet til hensiktsmessig tomtegrenser omfatter overdragelsen også vaktbua ved
bommen i Festningsveien.
2. Det opprettes ny grunneiendom på arealet som er vist i vedlagt situasjonsplan.
3. Overdragelsen er vederlagsfri, jf. leiekontrakten § 4 femte ledd. Stiftelsen Trøgstad
Næringsfond betaler likevel alle omkostninger vedrørende salget slik som
saksbehandlingsgebyrer til Trøgstad kommune og kostnader til tinglysing av den nye
eiendommen.
4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen. Kjøpekontrakten må inneholde
klausuler som sikrer følgende:

·
·

Kommunal gjenkjøpsrett ved et eventuelt videresalg.
Kommunale virksomheter med eksisterende leieforhold i bygningene, må sikres
langsiktige og forutsigbare leiekontrakter etter at ny eier har overtatt eiendommen.

Formannskapets behandling 18.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 18.10.2018:
1. Trøgstad kommune overdrar bygning nr. 26 og 27 med tilhørende tomteareal til
Stiftelsen Trøgstad Næringsfond, jf. leiekontrakt datert 01.11.2010. For å ivareta
hensynet til hensiktsmessig tomtegrenser omfatter overdragelsen også vaktbua ved
bommen i Festningsveien.
2. Det opprettes ny grunneiendom på arealet som er vist i vedlagt situasjonsplan.
3. Overdragelsen er vederlagsfri, jf. leiekontrakten § 4 femte ledd. Stiftelsen Trøgstad
Næringsfond betaler likevel alle omkostninger vedrørende salget slik som
saksbehandlingsgebyrer til Trøgstad kommune og kostnader til tinglysing av den nye
eiendommen.
4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen. Kjøpekontrakten må inneholde
klausuler som sikrer følgende:
·
·

Kommunal gjenkjøpsrett ved et eventuelt videresalg.
Kommunale virksomheter med eksisterende leieforhold i bygningene, må sikres
langsiktige og forutsigbare leiekontrakter etter at ny eier har overtatt eiendommen.

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
1. Trøgstad kommune overdrar bygning nr. 26 og 27 med tilhørende tomteareal til
Stiftelsen Trøgstad Næringsfond, jf. leiekontrakt datert 01.11.2010. For å ivareta
hensynet til hensiktsmessig tomtegrenser omfatter overdragelsen også vaktbua ved
bommen i Festningsveien.
2. Det opprettes ny grunneiendom på arealet som er vist i vedlagt situasjonsplan.
3. Overdragelsen er vederlagsfri, jf. leiekontrakten § 4 femte ledd. Stiftelsen Trøgstad
Næringsfond betaler likevel alle omkostninger vedrørende salget slik som
saksbehandlingsgebyrer til Trøgstad kommune og kostnader til tinglysing av den nye
eiendommen.
4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen. Kjøpekontrakten må inneholde
klausuler som sikrer følgende:
·

Kommunal gjenkjøpsrett ved et eventuelt videresalg.

·

Kommunale virksomheter med eksisterende leieforhold i bygningene, må sikres
langsiktige og forutsigbare leiekontrakter etter at ny eier har overtatt eiendommen.

72/18 : HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG NÆRMILJØ 2019
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø for 2019 som vist
nedenfor.

Eldrerådets behandling 15.10.2018:
Bygging av treningsanlegg/løpsanlegg for motorsport ved Jørgentvedt ble diskutert og 2
eldrerådsmedlemmer var sterkt i mot dette.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Eldrerådets innstilling 15.10.2018:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø for 2019.

Ungdomsrådets behandling 15.10.2018:
Hensikten med handlingsprogrammet ble opplyst, og hvordan dette er nødvendig for tildeling av
spillemidler.
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Ungdomsrådets innstilling 15.10.2018:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø for 2019.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 15.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 15.10.2018:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø for 2019.

Livsløpsutvalgets behandling 16.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets innstilling 16.10.2018:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø for 2019 som vist
nedenfor.

Formannskapets behandling 18.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Livsløpsutvalgets innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 18.10.2018:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø for 2019.

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Forslag fra Ole Marius Grønlien: Ønsker punktvis votering da ha ikke kunne slutte seg til ordinære
anlegg pkt 9 og 10.
Votering:
Pkt 9 og 10 under ordinære anlegg ble votert om separat: Vedtatt med 19 stemmer mot 2
stemmer (Sp).
Ordfører tok deretter opp handlingsplanen opp til samlet votering: Vedtatt 20 stemmer mot 1
stemme (Sp).
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø for 2019.

73/18 : INTERKOMMUNAL IDRETTSANLEGGSAVTALE MELLOM TRØGSTAD KOMMUNE OG
EIDSBERG KOMMUNE
Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad og Eidsberg kommuner etablerer et strategisk samarbeid om utvikling av
interkommunale idrettsanleggstilbud i Båstad og Mysen, og kommunestyret gir
ordfører fullmakt til å signere avtale med Eidsberg kommune basert på de
opplysninger som framkommer i saksframlegget.
2. Trøgstad kommune skyter inn 5% i investeringstilskudd av anleggenes godkjente
kostnader, henholdsvis Båstad kunstis (pt beregnet tilgrenset oppad cirka 1 087 500
kroner) og Mysen racket- og tennishall kostnader (pt beregnet tilgrenset oppad cirka
895 000 kroner), og yter tilskudd av 5% av anleggenes faktiske driftskostnader fra
driftsstart frem til ny kommune er etablert. Forpliktelsen om dekning av 5% av
faktiske driftskostnader i 20 år og til og med 2039 overføres til Indre Østfold
kommune når den etableres fra 01.01.2020.
3. Det forutsettes at likelydende vedtak fattes i både Trøgstad og Eidsberg kommune.
4. Det forutsettes vedtak fra Fellesnemnda i Indre Østfold kommune om forpliktelse
om dekning av 10 % (5%+5%) av faktiske driftskostnader av de to anleggene fra
01.01.2020 til og med 2039.

Formannskapets behandling 18.10.2018:
Petter-Ole Kirkeby (Sp) meldte seg inhabil i saken og fratrådte under behandlingen ettersom han
sitter i styret for Båstad IL Skøyter.
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 18.10.2018:

1. Trøgstad og Eidsberg kommuner etablerer et strategisk samarbeid om utvikling av
interkommunale idrettsanleggstilbud i Båstad og Mysen, og kommunestyret gir
ordfører fullmakt til å signere avtale med Eidsberg kommune basert på de
opplysninger som framkommer i saksframlegget.
2. Trøgstad kommune skyter inn 5% i investeringstilskudd av anleggenes godkjente
kostnader, henholdsvis Båstad kunstis (pt beregnet tilgrenset oppad cirka 1 087 500
kroner) og Mysen racket- og tennishall kostnader (pt beregnet tilgrenset oppad cirka
895 000 kroner), og yter tilskudd av 5% av anleggenes faktiske driftskostnader fra
driftsstart frem til ny kommune er etablert. Forpliktelsen om dekning av 5% av
faktiske driftskostnader i 20 år og til og med 2039 overføres til Indre Østfold
kommune når den etableres fra 01.01.2020.
3. Det forutsettes at likelydende vedtak fattes i både Trøgstad og Eidsberg kommune.
4. Det forutsettes vedtak fra Fellesnemnda i Indre Østfold kommune om forpliktelse

om dekning av 10 % (5%+5%) av faktiske driftskostnader av de to anleggene fra
01.01.2020 til og med 2039.

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Møtet ble hevet under Båstad IL Skøyters presentasjon av prosjektet.
Petter-Ole Kirkeby (Sp) meldte seg inhabil i saken og fratrådte under behandlingen ettersom han
sitter i styret for Båstad IL Skøyter.
Marianne Bjerkeli (Ap) stilte sin habilitet til vurdering av kommunestyret da hun er leder for
barneidretten i Båstad som ligger under Båstad IL. Kommunestyret fant henne inhabil og hun
fratrådte under behandlingen av saken.
Forslag fra ordfører Saxe Frøshaug om endring av siste ledd i pkt1: , og kommunestyret gir
rådmann fullmakt til å inngå skriftlig bindende avtale om interkommunalt samarbeid, innenfor
rammene beskrevet i punktene 1-4.
Votering:
Rådmannens innstilling med ordførers endringsforslag i pkt 1: Enstemmig vedtatt (19 stemmer).
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:

1. Trøgstad og Eidsberg kommuner etablerer et strategisk samarbeid om utvikling av
interkommunale idrettsanleggstilbud i Båstad og Mysen, og kommunestyret gir
rådmann fullmakt til å inngå skriftlig bindende avtale om interkommunalt samarbeid,
innenfor rammene beskrevet i punktene 1-4.
2. Trøgstad kommune skyter inn 5% i investeringstilskudd av anleggenes godkjente
kostnader, henholdsvis Båstad kunstis (pt beregnet tilgrenset oppad cirka 1 087 500
kroner) og Mysen racket- og tennishall kostnader (pt beregnet tilgrenset oppad cirka
895 000 kroner), og yter tilskudd av 5% av anleggenes faktiske driftskostnader fra
driftsstart frem til ny kommune er etablert. Forpliktelsen om dekning av 5% av
faktiske driftskostnader i 20 år og til og med 2039 overføres til Indre Østfold
kommune når den etableres fra 01.01.2020.
3. Det forutsettes at likelydende vedtak fattes i både Trøgstad og Eidsberg kommune.
4. Det forutsettes vedtak fra Fellesnemnda i Indre Østfold kommune om forpliktelse
om dekning av 10 % (5%+5%) av faktiske driftskostnader av de to anleggene fra
01.01.2020 til og med 2039.

74/18 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Det ble orientert om følgende:
· Framdriften i arbeidsgruppe for Flyktningerutesenteret

·
·
·
·

Sponsoravtale med Trøgstad Sparebank vedrørende stadion
Flytting av datalagring for e-post til nytt lagringssted - politikerne må sette opp epostkontoene sine på nytt
Høringsuttalelse Regional Utviklingsplan 2035 Helse SørØSt
Møteplan for 2019

Sak 88/18 fra Fellesnemnda, Presisering av delegasjon til prosjektrådmann, pkt 3: Det enkelte
komunestyre kan gi innspill innen 5.november om forhold de ønsker hensyntatt før saken
sluttbehandles av prosjektrådmann. Ingen innspill. Votering: Enstemmig vedtatt.
Grunngitt spørsmål til ordfører fra Jarle Lindahn (Frp):
Tolga-saken har opprørt hele Norge. Saken har vist hvordan enkeltmennesker blir lidende som
følge av kommunenes urettmessige inngripen, og at menneskelig svikt i kommunen har medført
umyndiggjøring av friske mennesker i strid med lov, forskrift og retningslinjer.
At personer i Norge kan bli erklært for å være psykisk utviklingshemmet uten at legen har møtt og
undersøkt vedkommende person, er svært urovekkende og jeg vil forsikre meg om at dette ikke
skjer i Trøgstad kommune.
VG har kartlagt ti år med offentlig registrering av psykisk utviklingshemmede i norske kommuner.
Kartleggingen viser at norske kommuner har økt antall registrerte psykisk utviklingshemmede med
over tre tusen personer i denne perioden. Det er mer enn hva som forventes som følge av
befolkningsøkningen. Noen kommuner har hatt en kraftig økning av antallet psykisk
utviklingshemmede i perioden. Eksperter påpeker at det ikke er grunn til å tro at antallet psykisk
utviklingshemmede har økt i befolkningen. De mener det er mer sannsynlig at antallet har gått litt
ned. Her kan selvsagt bedre diagnostiseringsverktøy spille inn, men tallene som avdekkes er
faretruende høye.
Det er en reell fare for at flere mennesker i Norge har blitt utsatt for lignende maktovergrep fra
offentlige myndigheter som det man ser i Tolga-saken. Jeg vil understreke viktigheten av at vi
overholder de lover og retningslinjer som er nedfelt til vern av enkeltmennesker som befinner seg i
slike sårbare situasjoner.
Regjeringen har tatt initiativ til iverksetting av en ekstern gjennomgang av saken. Dette er helt
nødvendig. Samtidig har vi et lokalt ansvar for at mennesker i Trøgstad kommune ikke har blitt
eller blir utsatt for denne type maktovergrep.
Hva har ordfører gjort i kjølvannet av Tolga-saken for å kartlegge om noen i Trøgstad kommune er
feildiagnostisert og utsatt for samme type maktovergrep som i Tolga? Vil ordfører ta initiativ til å
kartlegge om dette også kan ha skjedd i Trøgstad kommune, samt ta initiativ til å se på
kommunens rutiner er tilstrekkelig gode for å sikre at ikke tilsvarende feil kan skje i fremtiden?
Hilsen gruppeleder FRP
Jarle Lindahn

Svar fra ordfører til Jarle Lindahn:
Ordfører slutter seg fullt og helt til spørsmålstillers vurdering av alvorlighetsgraden i Tolgasaken.
At personer blir erklært som psykisk utviklingshemmet uten å ha blitt undersøkt og vurdert av
spesialisthelsetjenesten er et overgrep som det er vanskelig å fatte kan skje i dagens Norge.
I Trøgstad har administrasjonen gitt en grundig redegjørelse til formannskapet om saken.

Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming reguleres av årlige rundskriv fra
Helsedirektoratet. Det siste er «Rundskriv IS-3/2018 -Tal på personar med psykisk
utviklingshemming i kommunane pr.01.01.2018». Dette gjelder personer som har fylt 16 år pr.
01.01.2018, som har diagnosen utviklingshemming og som har et vedtak etter helse- og
omsorgstjenesteloven.
I Trøgstad kommune var det pr. 01.01.18 registrert 34 personer med psykisk utviklingshemming.
Diagnosen er satt av lege ved spesialisthelsetjenesten. Alle 34 har vedtak om tjeneste etter helseog omsorgstjenesteloven. Til orientering var det pr.01.01.17 registrert 35 personer med psykisk
utviklingshemming bosatt i Trøgstad kommune, og pr. 01.01.16 var det registrert 37 personer med
denne diagnosen.
Antallet registrerte er med å danne grunnlag for utregning av rammetildelingen i inntektssystemet
for 2019. Kommunens revisor kontrollerer at registreringen er gjort i henhold til rundskrivet.
Revisor og rådmann signerer på skjemaet som sendes Helsedirektoratet.
I tillegg til Rundskriv IS-3/2018, er det også spesielle ordninger for de mest ressurskrevende
brukerne. Dette er beskrevet i «Rundskriv IS-4/2018 – Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende
helse- og omsorgstjenester i kommunene». Trøgstad kommune innrapporterte 10 personer i hht
dette rundskrivet. Det ble søkt om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til tjenestene
som ble ytt i 2017.
I denne saken kan det være greit å opplyse om at det ble inngått en avtale om konsulentbistand i
tidsrommet mars 2017 – mars 2018 mellom Sødermann Rådgivningstjeneste AS og Trøgstad
kommune. Dette ble utelukkende gjort for å kartlegge og kvalitetssikre tjenesteytingen.
Redegjørelsen som administrasjonen ga i Formannskapet viser at kommunen har gode rutiner.
Ordfører er trygg på at fagligheten hos oss er godt ivaretatt og at slike saker håndteres på en
betryggende måte i Trøgstad kommune.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
Referatsakene tas til orientering.

75/18 : EIENDOMSSKATT OG VEDTEKTER - ENDRET REGELVERK, KONSEKVENSER OG
MULIGHETSROM FOR INDRE ØSTFOLD KOMMUNE 2020
Rådmannens innstilling:
1.

Saken tas til orientering

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Forslag fra ordfører Saxe Frøshaug om nytt pkt 2: Trøgstad kommune vedtar å taksere kraftverk og
kraftnett i Trøgstad kommune.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Ordførers forslag til nytt pkt 2: Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
1.

Saken tas til orientering.

2. Trøgstad kommune vedtar å taksere kraftverk og kraftnett i Trøgstad kommune.

76/18 : FINANSIERING FOR HELSEHUSET I 2019
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar ny selskapsavtale med ny finansieringsmodell for Indre Østfold
Medisinske Kompetansesenter IKS (Helsehuset) i 2019. I finansieringsmodellen er det en
kostnadsfordeling som medfører at Skiptvet kommune betaler etter en egen betalingsordning,
fordelt på fast sum og for bruk. Finansieringsmodell med kostnadsfordeling, går frem av vedlagte
selskapsavtale av 12.10.18 og beregningsmodell av 19.09.18

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Ingen forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
Trøgstad kommune vedtar ny selskapsavtale med ny finansieringsmodell for Indre Østfold
Medisinske Kompetansesenter IKS (Helsehuset) i 2019. I finansieringsmodellen er det en
kostnadsfordeling som medfører at Skiptvet kommune betaler etter en egen betalingsordning,
fordelt på fast sum og for bruk. Finansieringsmodell med kostnadsfordeling, går frem av vedlagte
selskapsavtale av 12.10.18 og beregningsmodell av 19.09.18

77/18 : HØRING - UTREDNING AV KOLLEKTIVTILBUDET I ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1. Det må utarbeides en ny utredning av kollektivtilbudet i Østfold samlet sett der
kollektivtilbudet ses i sammenheng med Follo, Oslo og Nedre Romerike og i lys av etablering
av ny Indre Østfold kommune og Viken.
2. Billettsystemet til Østfold kollektivtrafikk må knyttes sammen med Ruters billettsystem.
3. Arbeidet for å få busstilbudet til å korrespondere med togavgangene støttes.
4. Ruters busstilbud rute 490 mellom Trøgstad og Lillestrøm/Oslo kan ikke erstattes av lokalbuss
til Mysen og tog herfra til Oslo.
5. Rute 490/490E bør i stedet forlenges til Mysen og styrkes for å øke tilgjengeligheten til
Lillestrøm/Gardermoen/Oslo og fleksibiliteten i reisevei.
6. Ekspressbussen linje 9 (T9) er et viktig alternativt kollektivtilbud til toget for reisende langs E18
mot Oslo og kan ikke kuttes ut.
7. Direktebussene mellom Trøgstad og Askim må opprettholdes med tanke på skolereiser til
Askim vgs og for å binde sammen tettsteder og byer i ny Indre Østfold kommune

8. De foreslåtte endringene for lokalrutene i Askim støttes
9. Rute 473 Moss-Elvestad-Askim er en viktig bussrute. Foreslåtte endringer må ikke forlenge
reisetiden Elvestad-Moss.
10. Flexxopplegget bør opprettholdes, og rutesystemet og informasjonen rundt det bør forenkles.
Rutene bør legges inn i en fungerende reiseapp slik at det kommer opp som alternativ.

Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Forslag fra Ole Marius Grønlien (Sp) om tillegg til pkt 6: Traseen for ny E18 bør tas i bruk, inklusive
bussholdeplasser i tilknytning til "Park and ride" langs E18.
Votering:
Grønliens forslag: Vedtatt med 20 stemmer mot 1 (Frp).
Rådmannens innstilling med Grønliens forslag: Enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 31.10.2018:
1. Det må utarbeides en ny utredning av kollektivtilbudet i Østfold samlet sett der
kollektivtilbudet ses i sammenheng med Follo, Oslo og Nedre Romerike og i lys av etablering
av ny Indre Østfold kommune og Viken.
2. Billettsystemet til Østfold kollektivtrafikk må knyttes sammen med Ruters billettsystem.
3. Arbeidet for å få busstilbudet til å korrespondere med togavgangene støttes.
4. Ruters busstilbud rute 490 mellom Trøgstad og Lillestrøm/Oslo kan ikke erstattes av
lokalbuss til Mysen og tog herfra til Oslo.
5. Rute 490/490E bør i stedet forlenges til Mysen og styrkes for å øke tilgjengeligheten til
Lillestrøm/Gardermoen/Oslo og fleksibiliteten i reisevei.
6. Ekspressbussen linje 9 (T9) er et viktig alternativt kollektivtilbud til toget for reisende langs
E18 mot Oslo og kan ikke kuttes ut. Traseen for ny E18 bør tas i bruk, inklusive
bussholdeplasser i tilknytning til "Park and ride" langs E18.
7. Direktebussene mellom Trøgstad og Askim må opprettholdes med tanke på skolereiser til
Askim vgs og for å binde sammen tettsteder og byer i ny Indre Østfold kommune
8. De foreslåtte endringene for lokalrutene i Askim støttes
9. Rute 473 Moss-Elvestad-Askim er en viktig bussrute. Foreslåtte endringer må ikke forlenge
reisetiden Elvestad-Moss.
10. Flexxopplegget bør opprettholdes, og rutesystemet og informasjonen rundt det bør
forenkles. Rutene bør legges inn i en fungerende reiseapp slik at det kommer opp som
alternativ.

