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SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
23/12
38/12
53/12
80/12

Rune Natrud
12/763

Arkiv: A24

Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Livsløpsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
03.12.2012
04.12.2012
06.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:
1. Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes med følgende endringer i
avtaletekstens punkt 9.0:
9.0 STYRET
Representantskapet velger styret og utpeker valgkomité for forslag til
styremedlemmer. Styret har på vegne av representantskapet det løpende
forvaltningsmessige ansvaret. Styret skal være et kompetansestyre med 5
medlemmer fra eierne og 1 representant fra de ansatte. Det velges varamedlemmer i
nummerorden.
2. Ordføreren gis fullmakt til å føre forhandlinger i representantskapet for
tilpasningen i selskapsavtalens punkt 9.0.
Bakgrunn:
Mortenstua skole IKS er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale
selskaper. Deltakerkommunene i selskapet er Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad,
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.
Mortenstua skole ble etablert som daghjem og skole i 1975 og ble i forbindelse med
HVPU-reformen endret til et interkommunalt skoletilbud for multifunksjonshemmede i 1991.
De siste årene har elevtallet ved skolen vært rett i overkant av 20. I tillegg til
grunnskoleelever kan skolen også gi tilbud til Østfold Fylkeskommune for elever i
videregående opplæring.
Skolen har vært drevet etter bestemmelsene om interkommunalt samarbeid,
kommuneloven § 27. Styret for skolen har bestått av en valgt representant fra hver
av eierkommunene. Det er kommunestyret som tidligere har valgt kommunens
representant i styret.
Med tanke på den organisering og den eierstrukturen som er gjeldende for
Mortenstua skole, har man valgt å etablere skolen som et IKS med egen
selskapsavtale. I sammenheng med ny eierskapsstrategi, har kommunene i Indre
Østfold valgt å foreta en gjennomgang av samarbeidsavtalene og selskapsavtalene
for flere virksomheter, deriblant Mortenstua skole. Et enstemmig Indre Østfold
Regionråd har gitt sine anbefalinger for eierstrategi. Disse legges til grunn når
behandling av nye selskapsavtaler gjennomføres
Selskapsavtalen til Mortenstua IKS følger den norm som er lagt for IKS og er
behandlet i representantskapet med en enstemmig tilslutning.
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Saksutredning:
I forbindelse med gjennomgangen av eierskapsstrategi for interkommunale
selskaper i Indre Østfold ble det både i det forberedende arbeidet og under
behandlingen av saken tydelig at det var nødvendig med større klarhet i hvordan
kommunene skulle utøve sitt eierskap. De interkommunale selskapene utøver og
forvalter store tjenester som er viktig for kommunene. Til dels er det tjenester som
krever særskilt kompetanse og for enkelte områder tjenester hvor hver kommune
kan ha fordel av å dele på grunnlagskostnader.
Vurdering:
For Mortenstua skole anser rådmannen at både kompetansebehovet og
grunnkostnader tilsier at det interkommunale samarbeidet er en fordel for Trøgstad
kommune. Rådmannen finner det derfor gunstig for Trøgstad kommune å delta i
dette samarbeidet.
Representantskapet for Mortenstua skole IKS har i sitt vedtak anbefalt en
selskapsavtale som ligger ved saken. Rådmannen har bemerkninger til to av
punktene i avtalen ut fra prinsipper for å utøve et aktivt eierskap og å opprettholde et
forutsigbart kostnadsnivå for eierkommunene.
Den foreslåtte selskapsavtalen er hovedsakelig i tråd med de anbefalingene som
ligger til grunn for den eierskapsstrategien som representantskapet for IØR vedtok i
representantskapsmøte 10.5.2011. Denne bygger videre på de anbefalinger som
ligger til grunn for eierskapsmeldingen som Indre Østfold Regionråd enstemmig har
anbefalt og som kommunestyret i Trøgstad har sluttet seg til (k-styresak 25/10):

“Trøgstad kommune legger til grunn langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som
overordnede verdier for det interkommunale eierskapet. Trøgstad kommune legger til grunn
eierskapsmeldingens prinsipper A-N for utøvelse av eierskapet”. (Vedtatt i Kommunestyret
27.04.2010.)

Et sentralt punkt i forslaget til ny selskapsavtale, er at styret skal bestå av 9 valgte
representanter fra eierne og 1 representant fra de ansatte. Det er ikke i tråd med
eierskapsmeldingen som Indre Østfold Regionråd enstemmig har anbefalt at
kommunene skal legge til grunn for sin eierskapsutøvelse. Der heter det at man
ønsker et kompetansestyre bestående av 5 valgte representanter fra eierne og 1
representant fra de ansatte.
Rådmannen registrerer at representantskapets medlemmer i den foreslåtte selskapsavtalen
går inn for at dagens ordning når det gjelder styresammensetning, fortsatt skal gjelde.
Rådmannen mener representantskapet bør vurdere om styret for Mortenstua skole
IKS skal reduseres i antall representanter.
I eierskapsmeldingen fremgår det også nødvendigheten av å ha en valgkomité
oppnevnt av representantskapet for å sikre en god forberedelse når det gjelder valg
av styre. Det er viktig at dette følges opp av representantskapet for Mortenstua skole IKS.
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Vedlegg:
Forslag til Selskapsavtale Mortenstua skole IKS
Utskrift sendes:
1. Mortenstua skole
2. Askim kommune
3. Eidsberg kommune
4. Marker kommune
5. Rakkestad kommune
6. Rømskog kommune
7. Skiptvet kommune
8. Spydeberg kommune
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ENDRING AV VEDTEKTER FOR MORTENSTUA SKOLE-SFO
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
24/12
39/12
54/12
81/12

Rune Natrud
12/764

Arkiv: A24

Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Livsløpsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
03.12.2012
04.12.2012
06.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:
Vedtekter for skolefritidsordningen for Mortenstua skole IKS slik de fremkommer i
vedlegg til den sak, gjeldende fra skoleåret 2012/2013, sendes tilbake til behandling i
representantskapet med anmodning om følgende endringer:
§ 6 INNTAK OG OMFANG
SFO er for elever ved Mortenstua skole. (Unntak i spesielle tilfeller)
Søknad om plass skjer på eget skjema.
Det kan søkes om plasser i ulikt omfang samsvarende med plasstilbudet til
elevens hjemkommune. Skolen søker elevenes hjemkommuner om ressurser til SFO-tilbudet.
Elevene får SFO-tilbud i det omfang kommunene innvilger ressurser til.
Inntaket gjelder for et skoleår.
§ 8 FORELDREBETALING
Det kreves foreldrebetaling i henhold til den enkelte eierkommunes vedtekter for SFO.
Kommunene er ansvarlige for fastsettelse av pris for SFO-tilbudet og for
administreringen av betalingen.
Betaling skjer månedlig i henhold til gjeldende rutiner for den enkelte kommune.
Manglende betaling medfører oppsigelse av plass i henhold til vedtekter for SFO
til den enkelte elevs hjemkommune.
Det kreves betaling av kost på SFO. Satser for kost følger vedtekter til elevens
hjemkommune og administreres av denne.
Bakgrunn:
Mortenstua skole (IKS) eies og drives av Askim, Eidsberg, Rakkestad, Trøgstad, Skiptvet,
Spydeberg, Marker og Rømskog kommuner.
Mortenstua skole gir tilbud om SFO for sine elever i 1. - 7.trinn. Ordning om SFO er
hjemlet i Opplæringslovens § 13-7. Elever i 1. – 4. trinn og elever med særskilt behov i 1. –
7. trinn skal gis et tilbud om SFO.
Representantskapet ved Mortenstua skole har fått framlagt forslag til nye vedtekter for
skolefritidsordningen fra styret ved skolen. Representantskapet beandlet saken i møte 23.
april 2012, sak 05/12. De fattet enstemmig vedtak om at
- Vedtektene skal behandles av kommunestyrene
- Vedtektene trer i kraft fra 01.08.12
I gjeldende vedtekter, punkt 11 går det fram at det er styret for Mortenstua skole som
godkjenner endringer i vedtektene. Styret har imidlertid kommet fram til at endringene i
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vedtektene er av en slik art at det er riktig å anbefale at de vedtas både i
representantskapet og i eierkommunenes kommunestyrer.
Endringene fra gjeldende vedtekter og til forslag til nye vedtekter gjelder paragrafene 6 og
8.
Saksutredning:
Det er ikke lagt inn krav om opplæring i SFO, men det skal være et tilbud som legger til
rette for et variert fritids- og leketilbud tilpasset elevgruppa. SFO er et omsorgs- og
tilsynstilbud.
Loven fastsetter også at ordningen skal ha utarbeidete vedtekter og hvilke
elementer som må inngå i disse. Loven angir følgende områder som må med i
vedtektene:
Eierforhold, hvem som har opptaksmyndighet, opptaktskrierier, opptaksperiode og
oppsigelse av plass, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid og
årlig åpningstid, bemanning og ledelse.
Fram til skoleåret 2011/2012 har det ikke vært foreldrebetaling for SFO-tilbudet ved
Mortenstua skole.
Det er viktig å merke seg at vedtak om SFO-plass fra 1.-7. trinn fattes på bakgrunn av
lovverk knyttet til skole, og man kan kreve foreldrebetaling. Vedtak for elever fra 8.-10. trinn
og videregående skole som søker aktivitetstilbud behandles etter helselovverk hvor det ikke
kan kreves egenandel. Det betyr at det i praksis kun kan kreves foreldrebetaling for SFOplass til elever som går i 1.-7. trinn.
Forslaget til vedtekter for SFO ved Mortenstua skole IKS er bifalt av
representantskapet og oversendt kommunen for behandling.
Vurdering:
Vedtektsendring for SFO ved Mortenstua skole har en vesentlig endring. I det
forslaget som foreligger innføres foreldrebetaling på lik linje med øvrig SFO-tilbud i
kommunen. I vedtektene er det foreslått at kommunen fastsetter prisen på tilbudet
og at betalingen administreres av den enkelte kommune. Dette gjelder ikke
kostbetaling som foreslås at skal administreres fra Mortenstua skole. Rådmannen
mener det er mest hensiktsmessig at hele brukerbetalingen for SFO-tilbudet
administreres fra én enhet, og at det er elevenes hjemkommune.
For Trøgstad kommunes del er pris på kost ikke skilt ut i egne satser, men er inkludert i
plassprisene.
Rådmannen finner det riktig at det innføres foreldrebetaling for SFO-tilbudet for
elevene ved Mortenstua skole. Opplæringslovens bestemmelser er gjeldende for alle elever i
Trøgstad uavhengig av hvilken skole de tilhører, og det er da rimelig at de samme
ordningene omfatter alle.
Det er noen utfordringer i forbindelse med utforming av vedtekter for en skole som
relaterer seg til 8 ulike kommuners særegne vedtekter. I forslaget fremkommer det at styret
ved Mortenstua skole skal fastsette hvilke plasstørrelser som skal tilbys.
Dersom denne ordningen avviker i organisering fra den enkelte kommune, må
kommunen utarbeide egne satser for Mortenstua skoles elever i SFO. Dette er
uheldig mht en lik behandling av innbyggerne. Plassbetegnelsen bør etter
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rådmannens mening harmoniseres med kommunens øvrige ordninger for SFO. Dette vil også
gjøre at prissetting for oppholdstid ikke trenger særskilt behandling.
Rådmannen har derfor gitt forslag til endring av tekst i vedtektenes § 6
Videre i forslag til vedtekter § 8 heter det at ”Manglende betaling medfører
oppsigelse av plass”. Rådmannen mener dette punktet er noe utydelig presisert.
Trøgstad kommune har i sine vedtekter for SFO nedfelt i punkt 9:
«Dersom det går 1 måned uten betaling, kan kommunen si opp plassen med øyeblikkelig
virkning». Rådmannen anser at dette er en mer tydelig formulering
som fastsetter når retten til plass bortfaller pga manglende betaling. Rådmannen
ønsker derfor å endre teksten i de foreslåtte vedtektene også på dette punktet.
Med tanke på å gjøre betalingsordningen enkel for brukerne, bør også kost inngå i
kommunens betalingsordning. Den enkelte kommune kan inngå avtale om betaling av kost i
SFO direkte med Mortenstua og refundere disse midlene etter selvkostprinsippet slik som
regelverket fastsetter.
Vedlegg:
Forslag til vedtekter for Skolefritidsordning (SFO) Mortenstua skole gjeldende fra skoleåret
2012/2013.
Tidligere vedtekter for Skolefritidsordning (SFO) Mortenstua skole
Utskrift sendes:
1. Mortenstua skole
2. Askim kommune
3. Eidsberg kommune
4. Marker kommune
5. Rakkestad kommune
6. Rømskog kommune
7. Skiptvedt kommune
8. Spydeberg kommune
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TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI - FYLKESVEI 115 - HØLANDSVEIEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
33/12
40/12
56/12
83/12

Rune Natrud
12/765

Arkiv: Q80

Utvalg
Ungdomsråd
Livsløpsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
03.12.2012
04.12.2012
06.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:
Strekningen på FV 115 fra krysset Langsæterveien (FV 782)/Hølandsveien (FV 115) til
krysset Furukollveien (FV 783)/Hølandsveien (FV 115) defineres som trafikkfarlig skolevei.
Elever som må benytte denne veien som ordinær skolevei til og fra Skjønhaug skole og
Trøgstad ungdomsskole får fri skoleskyss.

Bakgrunn:
Østfold kollektivtrafikk har bedt om en bekreftelse på at Trøgstad kommune vil dekke
skysskostnader til aktuelle elever som er bosatt langs denne veistrekningen. Per i dag har
denne veistrekningen ikke vært oppe til politisk behandling i forhold til trafikkfarlig skolevei,
og har derfor ikke status som trafikkfarlig skolevei. Rådmannen mener det er gode grunner
til å definere strekningen som trafikkfarlig.
Saksutredning:
I henhold til Opplæringsloven §§ 7-1 og 13-4, er kommunen ansvarlig for skyss av elever
som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, og hvor avstand mellom hjem og skole ikke
overstiger henholdsvis 2 eller 4 km (2 km for elever på 1. trinn, 4 km for elever på 2.-10.
trinn). Fylkeskommunen har ansvar for skyssen når avstanden mellom hjem og skole
overstiger henholdsvis 2 eller 4 km. Elever som bor lenger unna skolen enn 2/4 km har fri
skoleskyss pga avstand.
Ved å definere en vei som trafikkfarlig vil Trøgstad kommune måtte bære kostnadene til
skyss.
Denne konkrete saken gjelder altså elever som bor under 2/4 km fra Skjønhaug skole eller
Trøgstad ungdomsskole, og som har denne aktuelle strekningen av FV 115/Hølandsveien
som sin ordinære skolevei. Pr dato er det èn elev langs denne veistrekningen som går på
Skjønhaug skole, og tre går på TUSK. Etter en vurdering, i påvente av politisk behandling av
saken, har rådmannen valgt å gi en bekreftelse til Østfold kollektivtransport (som fra høsten
2012 har overtatt administreringen av ordningen) på at kommunen foreløpig dekker
skysskostnadene til de aktuelle elevene. Det betyr i praksis at disse elevene per i dag får
skoleskyss dekket at kommunen. Så vil denne politiske behandlingen av saken avgjøre veien
videre.
Denne veistrekningen på FV 115 har flere meget skarpe svinger, noe som gjør den
uoversiktlig. På enkelte punkter langs veien er det bergskrenter svært nær veien, og
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fluktmulighetene for en fotgjenger/syklist i en krisesituasjon er ikke-eksisterende.
Veibredden er på ca 6 meter med en smal veiskulder på ca. 30-40 cm (på utsiden av den
hvite stripa). Fartsgrensen er 80 km/t. Veistrekningen har ikke gatelys. Det går forholdsvis
mye tungtransport langs FV115. Det er ingen plass til fotgjengere eller syklister utenfor
veibanen. Gående og syklende langs veien vil påvirke biltrafikken ganske mye. Faren for at
det oppstår farlige situasjoner er stor.
Vurdering:
Rådmannens vurdering er at både barn og voksne vil føle seg utrygge som
fotgjengere/syklister langs denne strekningen. Som sagt har veien flere skarpe svinger, og
bergskrenter tett inntil veien. Med en fartsgrense på 80 km/t og en god del tungtransport
som trafikkerer strekningen, vil rådmannen anbefale at strekningen defineres som
trafikkfarlig. Det er krevende for barn mellom 6-15 år å måtte ferdes til fots/sykkel på
strekningen.
Ved søknad om fri skoleskyss skal også den enkelte elevs evne til å ferdes i trafikken
vurderes (jf Opplæringsloven § 7-1). I denne saken vil rådmannen anbefale en permanent
definering av veistrekningen som trafikkfarlig. Til grunn for denne anbefalingen ligger en
vurdering av at elevene har aldersadekvat utvikling og ferdigheter.
Elever som bor i Gopperudåsen kan følge sti/gangvei utenom FV115 ned til Sluppenveien
ved Mølla. Elever fra Åssiden følger det kommunale veisystemet i byggefeltet ned til
Sluppenveien ved Mølla. Herifra går det gangvei/fortau videre fram til skolene. Ved kryssing
av R 22 for de som skal til Skjønhaug skole, har skolen trafikkpatrulje som hjelper elevene
når de krysser R 22. Elever fra henholdsvis Gopperudåsen og Åssiden kan derfor ferdes til
skolene uten å måtte ferdes direkte på FV115, men kan benytte seg av gangveisystemet
langs denne. Derfor finner rådmannen det naturlig at det er strekningen som beskrevet i
rådmannens innstilling som bør defineres som trafikkfarlig – og ikke strekningen fra Mølla og
videre inn til sentrum.
I følge Kommunal planstrategi for Trøgstad kommune er intensjonen at revidering av
Trafikksikkerhetsplanen skal starte opp i 2012. I den forbindelse vil det være naturlig å
foreta en gjennomgang av tidligere fattede vedtak vedr. skolefarlige veier i Trøgstad og få
samlet dette i ett dokument.
Vedlegg:
Kartutsnitt hvor aktuell veistrekning er markert.

Utskrift sendes:
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OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM TILDELING AV
BARNEVERNTJENESTER I TRØGSTAD
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
29/12
41/12
84/12

Hege Bakke
12/774

Arkiv: 216

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
04.12.2012
04.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten om tildeling av barneverntjenester i Trøgstad
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak, til etterretning.
Bakgrunn:
Indre Østfold kommunerevisjon IKS gjorde i 2007 en forvaltningsrevisjon på
barnevernområdet som resulterte i rapporten: «Tildeling av barneverntjenester». I følge
forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner skal « Kontrollutvalget påse at
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjon
følges opp». Den foreliggende rapporten er derved oppfølging av første rapport og
fremlegges for kommunestyret. Kontrollutvalget behandlet saken og fattet følgende vedtak:

1. Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om tildeling av barneverntjenester,
utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til etterretning og utvalget
ønsker en tilbakemelding fra rådmann om saken innen utløp av første kvartal 2013.
2. Rapporten oversendes kommunestyret til videre behandling.
Saksutredning:
Oppfølgingen er gjort på grunnlag av kriterier i kommunestyrets vedtak i sak 36/10 og
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.
Revisjonen har formulert fire anbefalinger til virksomheten:
1. Revisor anbefaler barneverntjenesten å kvalitetssikre og innskjerpe sine rutiner for
dokumentføring og – arkivering, herunder sikre at de blir fulgt.
2. Revisor anmoder barnverntjenesten å innskjerpe sine rutiner for å utarbeide
tiltaksplaner.
3. Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten gjennomfører dokumentert intern
kontroll.
4. Revisjonen anbefaler kommunen å se på saks- og utgiftsutviklingen innen
barnverntjenesten, herunder ressurssituasjonen, og kartlegge hvilke
utfordringer/tendenser og prioriteringer barneverntjenesten skal arbeide mot.
Kontrollutvalget fremmet følgende innstilling til kommunestyret:

«Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten om tildeling av barneverntjenester i Trøgstad
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak, til etterretning.»
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Vurdering:
Ad. Anbefaling 1:
Tjenesten har etter revisjonens rapport skiftet fagsystem. Det arbeides kontinuerlig både
lokalt, interkommunalt og ift. Indre Østfold Data IKS, for å bedre og utvikle det elektroniske
verktøyet. Papirarkivet fungerer parallelt for å oppfylle kravene til journal og arkivføring. Det
er i tillegg påbegynt et tidsavgrenset arbeid der alle saksbehandlere gjennomgår «sine»
mapper for å sikre at de er oppdatert.
Ad. Anbefaling 2:
Fylkesmannen gjennomførte våren 2012 tilsyn med Trøgstad barneverntjeneste med fokus
på evalueringsrutiner for hjelpetiltak. Rapporten derfra avdekket forhold i kommunens
barneverntjeneste som krever en endring når det gjelder systematikk og helhetlig tilnærming
til saker. Det ble gitt et avvik. I oppfølgingen av Fylkesmannens tilsyn ble det satt i gang
tiltak for å bedre den aktuelle situasjonen og avviket er nå lukket. De nye rutinene sikrer i
større grad systematikk i felles og helhetlig tilnærming til vurdering og evaluering av
hjelpetiltak. Fylkesmannen har signalisert at de er godt fornøyd med det arbeidet som nå
gjøres.
Ad. Anbefaling 3:
Tjenesten har som mål å etablere en godt fungerende interkontroll og ha en til enhver tid
oppdatert kvalitetshåndbok. Prosjektet «Fra møter og melderutiner til samhandling som
naturlig arbeidsform- Trøgstadmodellen» har i kommende periode fokus på internkontroll og
barneverntjeneste tar del i dette. Gjennomgang og oppdatering av rutinehåndboken er fast
del av personalmøter. Virksomhetsleder er ansvarlig for å tilse oppstart og barnevernleder er
ansvarlig for gjennomføring.
Ad. Anbefaling 4:
Det siste årets regnskap viser tendens til at barnevernet har stabilisert sitt aktivitetsnivå og
dermed sine kostnader. Det er etablert nye møtepunkter og nye interne rapporteringsrutiner
for å bedre fordelingen av ressursbruk.

Vedlegg:
Oppfølging av rapport om «Tildeling av barnverntjenester» Trøgstad kommune, fra Indre
Østfold Kommunerevisjon IKS
Utskrift sendes:
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, Industriveien 6, 1890 Rakkestad
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
30/12
42/12
64/12
85/12

Knut Baastad
11/35

Arkiv: 033

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Livsløpsutvalget
Teknikk- og naturutvalget
Kommunestyret

Møtedato
04.12.2012
04.12.2012
04.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan forforvaltningsrevisjon.
2. Kommunestyret støtter kontrollutvalgets vedtak om å prioritere følgende 2
prosjekter:
 Prosjekt 1 ”Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger” i
2013.
 Prosjekt 2 ”Eiendomsforvaltning” i 2014
3. Ved behov for endringer i planen, delegeres beslutningen om det til kontrollutvalget.
Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer.
4. Kontrollutvalget har prosjektene «Rehabiliteringsprosjekt/utbyggingsprosjekt» og
«Anskaffelsesstrategi og miljøhensyn» som reserve hvis det er behov for endring
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok plan for forforvaltningsrevisjon 2010 – 2014 den 28. september
2010, sak 52/10. Saken nå dreier seg om en rullering av planen, og å vedta en prioritering
av prosjekter for forvaltningsrevisjon for de neste 2 år.
Knotrollutvalget har behandlet saken og kommet med innstilling.
Saksutredning:
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av 1.
juli 2004 kapittel 3 § 6 utføre forvaltningsrevisjon. Forskriftens § 7 sier følgende om hva
revisjonen skal omfatte:

§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 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,
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c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med
offentlige utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
Gjennomføring og rapportering av 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.
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.08.2012 sak 12/13 ”Overordnet analyse”. Ut fra
vurderinger i den overordnede analysen, ble det fattet vedtak om å gå videre med følgende
områder:
 Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger
 Eiendomsforvaltning i Trøgstad kommune – arealeffektivitet ifht. bruk og
vedlikehold med fokus på vedlikeholdsnormer og –systemer
 Offentlige anskaffelser og miljøhensyn
 Rahabiliteringsprosjekt/utbyggingsprosjekt
Ut fra dette har Kontrolutvalgssekretariatet fremmet sitt forslag til Kontrollutvalget i
Trøgstad, som i sitt møte 29.10.2012 vedtok følgende:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i
rekkefølge i planperioden:
 Prosjekt 1: ”Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger” i
2013.
 Prosjekt 2: ”Eiendomsforvaltning” i 2014
3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen
utgangen av 2012.
Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til
kontrollutvalget.
4. Utvalget ønsker å ha prosjektbeskrivelsene
«Rehabiliteringsprosjekt/utbyggingsprosjekt» og «Anskaffelsesstrategi og
miljøhensyn» som reserve i tilfelle det skulle være behov for endring.
I følge forskrift om kontrollutvalg § 10 skal planen behandles i kommunestyret.
Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å endre planen.
Revisjonsplan med prosjektbeskrivelser er vedlagt saken, og vi går ikke nærmere inn på det
her. Vi ser det som nyttig å få en gjennomgang av de prioriterte tiltak, og ser ikke noen
grunn til å gå mot Kontrollutvalgets forslag. Saken femmes derfor med en innstilling i tråd
med utvalgets vedtak.
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Vedlegg:
1. Revisjonsplan forvaltningsrevisjon 2013-2014 m/prosjektbeskrivelser
Utskrift sendes:
Kontrolluvalget i Trøgstad
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, Industriveien 6, 1890 Rakkestad
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FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BO- OG DAGTILBUD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
25/12
31/12
43/12
86/12

Berit Amundsen Enger
11/184

Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Arbeidsmiljøutvalget
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Arkiv: 216

Møtedato
03.12.2012
04.12.2012
04.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Bo-og dagtilbud til funksjonshemmede” i
Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.
Bakgrunn:
Indre Østfold Kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av virksomheten Boog dagtilbud for funksjonshemmede i Trøgstad kommune. Rapporten ble behandlet i
kontrollutvalget 29. oktober 2012, og legges nå fram for kommunestyret.
Saksutredning:
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven (Kap. 12 § 78) og forskrift om revisjon (av 1.juli
2004 Kap. 3 § 6) utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer å gjennomføre systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
vedtak og 21.06.2010.
Forvaltningsrevisjonen har gjennomført en systematisk gjennomgang om kommunen
overholder gjeldende lover og forskrifter innenfor bo- og dagtilbud for funksjonshemmede,
og om tjenestens innhold og tilbud på dagtid samsvarer med statlige føringer. Det er
kontrollert hvordan Trøgstad kommune har prioritert sine tjenestetilbud for
funksjonshemmede sett i forhold til sammenlignbare kommuner.
Revisjonen vurderer at brukerne av bo- og dagtjenestene i Trøgstad kommune i hovedsak
får et tilfredsstillende tilbud.
Rapporten har likevel noen forslag til tiltak som kan gjennomføres for å forbedre
virksomhetens arbeid. Dette gir kommunen nyttige innspill.
Revisjonen har formulert 9 anbefalinger i virksomheten. Disse anbefalingene har
virksomhetsleder og rådmann kommentert, og våre anbefalinger og presiseringer er
innarbeidet i rapporten. Hele rapporten er vedlagt saken.
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport om bo- og dagtilbud for
funksjonshemmede i møte 29.10.2012, det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
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1. Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som fremkommer av rapporten.
2. Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering, og rapporten
oversendes kommunestyret til videre behandling.
3. Revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken et år etter ar rapporten er
ferdigbehandlet i kommunestyret.
Kontrollutvalget fremmet følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Bo- og dagtilbud til funksjonshemmede” i
Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.
Vurdering:
Revisjonsrapporten omhandler hvordan kommunen overholder gjeldene lover og forskrifter
innenfor bo- og dagtilbudet for funksjonshemmede, og om tjenestens innhold og tilbud på
dagtid samsvarer med statlige føringer. Rapporten sier også noe om hvordan Trøgstad
kommune prioriterer sine tjenestetilbud for funksjonshemmede sett i forhold til
sammenlignbare kommuner.
Det vil alltid være forbedringspunkter i en virksomhet, og enkelte av anbefalingene i
rapporten er allerede arbeidet igangsatt. Kommune ønsker for øvrig å følge opp de øvrige
anbefalingene slik det er kommentert i rådmannens bemerkninger.
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport «Bo- og dagtilbud til funksjonshemmede», Trøgstad
kommune(31s.)
Utskrift sendes:
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, Industriveien 6, 1890 Rakkestad
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ALTERNATIVE SKOLETILBUD OG TILRETTELAGT OPPLÆRING VED TRØGSTAD
UNGDOMSSKOLE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
34/12
26/12
44/12
59/12
88/12

Ellen Løchen Børresen
12/773

Arkiv:

Utvalg
Ungdomsråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Livsløpsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
03.12.2012
03.12.2012
04.12.2012
06.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:
Redegjørelsen tar til orientering.

Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i sak 22/12 at Trøgstad ungdomsskole i løpet av høsten 2012 må
planlegge og utrede et alternativt skoletilbud og en alternativ læringsarena for elever som i
dag er på Langholen gård.
Saksutredning:
Trøgstad kommune har gjennom flere år hatt leieavtale med Bente Vereide som eier
Langholen gård. Langholen gård drives som en alternativ skolearena med tilrettelagt
undervisning for små grupper.
For tiden er det 3 elever fra Trøgstadskolene og 2 elever fra skoler i andre kommuner som
har sitt tilbud på Langholen fra 1-4 dager pr uke, i gjennomsnitt ca 3 elever pr dag.
Trøgstad kommunes leieavtale med Bente Vereide gikk ut 31.12.2010, men ble forlenget ut
skoleåret 2011/2012. Trøgstad kommunestyre vedtok i sak 22/12 at tilbudet ved Langholen
gård skulle opprettholdes også skoleåret 2012/2013, og at Trøgstad ungdomsskole i løpet av
høsten 2012 skulle planlegge og utrede at alternativt skoletilbud og en alternativ
læringsarena for elever som i dag er på Langholen.
Vurdering:
Trøgstad ungdomsskole har fått i oppdrag av Trøgstad kommunestyre å planlegge og utrede
et alternativt skoletilbud og en alternativ læringsarena for elever som i dag har tilbud ved
Langholen.
Rådmannen ser det nødvendig å komme med definisjoner og forståelse av begrepene
alternativ læringsarena og alternativt skoletilbud og i tillegg synliggjøre behovet for relevant
tilpasset opplæring for flere elever.
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Alternativ opplæringsarena. Sitatene er hentet fra Rundskriv Udir-3-2010. «En
alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på
et annet sted enn skolens område. Eksempel på alternative opplæringsarenaer kan være
leirskoler, bedrifter og bondegårder. Det praktisk mest relevante rettslige grunnlaget for
bruk av alternative opplæringsarenaer for en enkeltelev, i hele eller deler av opplæringen, er
spesialundervisning etter opplæringsloven §5-1. Dersom det fremgår av enkeltvedtaket at
bruk av en alternativ opplæringsarena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte
av opplæringen, åpner regelverket for dette.»
Alternativt skoletilbud. Rådmannen forstår kommunestyret dit hen at det her menes
innholdet av opplæringen. En elev kan tilkjennes retten til spesialundervisning i et eller flere
fag ved et enkeltvedtak gjort av skolen hvor ressursbehovet og organisering beskrives.
Bakgrunnen for enkeltvedtaket er en sakkyndig vurdering fra PPT. Skolen utarbeider en
individuell opplæringsplan (IOP) for de aktuelle fagene hvor faglige mål, arbeidsmåter og
organisering beskrives. Denne individuelle opplæringsplanen følger eleven uavhengig av
hvor opplæringen gjennomføres.
Ca 5% av elevene ved Trøgstad ungdomsskole er i dag tilkjent retten til spesialundervisning
i et eller flere fag og har sin egen IOP i disse fagene. Det er ikke en forutsetning å ha en
alternativ opplæringsarena etter definisjonen overfor, for å kunne gi disse elevene et
forsvarlig utbytte av opplæringen. Heller ikke PPT legger slike føringer i deres sakkyndige
vurderinger. En alternativ opplæringsarena som Langholen passer for noen elever, men det
er ikke det rette tilbudet for alle.
Trøgstad ungdomsskole har vel 200 elever. Langt flere elever enn de som har fått tilkjent
retten til spesialundervisning har behov for ekstra tilpasninger både faglig og sosialt. Det kan
være organisering i mindre grupper med faglige tilpasninger, tilrettelegging for mer praktisk
opplæring og en fleksibel mulighet for skolen til å møte behovene når de oppstår.
Med utgangspunkt i dagens knappe økonomiske rammer og med en lærertetthet godt under
sammenlignbare kommuner, mener Trøgstad ungdomsskole å gi en best mulig og forsvarlig
opplæring for alle elevene ved å samle de tilgjengelige ressursene på skolen.
Langholen gård under ledelse av Bente Vereide er en faglig godt drevet alternativ
opplæringsarena. Men når ressursene er knappe og etterspørselen for tiden er marginal,
mener rådmannen at det ikke er beste løsning å videreføre avtalen med Langholen gård.
Her følger et anslag over hva bruk av Langholen gård koster Trøgstad kommune i dag.
I følge avtalen Trøgstad kommune har med Langholen gård er det en grunnleie som tar
utgangspunkt i 4 elever 3 dager i uka med en leie på kr 320 pr dag for en elev. Leia økes
med kr320 pr elev og dag når elevtallet økes. I sum er grunnleia i dag kr 145.120. I
grunnleia inngår egnet inventar, strøm, oppvarming, renhold og mat til elevene.
Skyssutgiftene utgjør rundt kr 90.000 pr år uavhengig av antall elever så lenge det er plass i
en bil. Ansatteressursen, en lærer i ca 85% stilling og en assistent i ca 70%, utgjør en
lønnskostnad på rundt kr 850.000 pr år. Til sammen utgjør dette en kostnad på ca 1,1mill.
kr.
Leie- og skyssbesparelsene vil kunne styrke hele Trøgstadskolen. Lønnskostnadene ligger
under Trøgstad ungdomsskoles budsjett. En øket personressurs ved ungdomsskolen vil
kunne gi mulighet for større fleksibilitet og en bedre ressursutnyttelse ved at flere elever vil
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kunne få bedre tilpasninger. Dette avhenger selvfølgelig til enhver tid av enkeltelevers
behov.
Konklusjonen pr i dag er at Trøgstad ungdomsskole finner løsninger til en forsvarlig
opplæring for elevene på og ved skolen. Dette under forutsetning av at innsparte midler
beholdes i Trøgstadskolen.
Selv om Trøgstad ungdomsskole er trangbodd , er det i dag flere læringsarenaer på egen
skole og i nær tilknytning til den som benyttes og som kan videreutvikles til dette formålet. I
tillegg kan et bedre samarbeid med lokale aktører innen nærings- og kulturliv være aktuelt. I
dag er det de økonomiske rammene som setter de største begrensningene.
Her følger noen eksempler på hvordan praktisk tilrettelagt opplæring for mindre grupper
brukes i dag og muligheter som finnes.











Elevdrevet kantine: i dag to dager i uka, med mulighet for utvidelse.
Skolekjøkken og praksisfløy på skolen har ledig kapasitet for ulike aktiviteter.
Tre musikkbinger med sine muligheter ligger på skoleområdet.
Trøgstadhallen har ledig kapasitet på dagtid.
Fritidsklubbens lokaler i Trøgstadhallens underetasje er ikke i bruk på dagtid.
Mekkerom i Trøgstadhallens underetasje kan benyttes.
Flott natur i umiddelbar nærhet til skolen.
Et nært sentrum til for eksempel trafikk- og handletrening.
Videreutvikle samarbeidet med næringslivet : Arbeidspraksis
Videreutvikle samarbeidet med for eksempel Trøgstad fort og Transporthistorisk
forening.

Vedlegg:
Ingen.
Utskrift sendes:
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TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - PLANPROGRAM PÅ HØRING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
35/12
27/12
45/12
68/12
89/12

Marit Lillegraven Haakaas
12/769

Utvalg
Ungdomsråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Livsløpsutvalget
Teknikk- og naturutvalget
Kommunestyret

Arkiv: Q80

Møtedato
03.12.2012
03.12.2012
04.12.2012
04.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:
Planporgram for Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2025 sendes på høring med høringsfrist 10.
februar 2013.
Saksutredning:
I kommunal planstrategi (ks-sak 56/12) ble det vedtatt at arbeidet med
trafikksikkerhetsplan skulle startes opp i 2012.
Planprogrammet er oppstarten på arbeidet med 3. generasjon trafikksikkerhetsplan i
Trøgstad. Forrige plan ble vedtatt i 2006. Handlingsporgrammet ble sist rullert i 2008.
Et planprogram gir føringer for videre arbeid med planen og skal ifølge plan- og
bygningsloven beskrive:
 Formål med planarbeidet
 Planprosessen
 Opplegg for medvirkning
I tillegg er det i vedlagte planprogram beskrevet behovet for trafikkmålinger og statistikk og
hvilke tema planarbeidet vil ta opp.
Vurdering:
Planprogrammet er laget kort og oversiktelig. Det er vanligvis stor interesse og mange
innspill til trafikksikkerhetsplanen. Det er ønskelig med innspill på viktige
trafikksikkerhetstema så tidlig som mulig, gjerne under høringen av planprogrammet.
Vedlegg:
Forslag til planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2013 - 2025
Utskrift sendes:
Saksbehandler for videre utsending til høringsinstanser
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SLT - PLAN - PLANPROGRAM PÅ HØRING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
36/12
46/12
90/12

Hans Petter L. Ringstad
12/768

Utvalg
Ungdomsråd
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Arkiv:

Møtedato
03.12.2012
04.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:
Planprogram for SLT – plan 2013-2025 sendes på høring med høringsfrist 10. februar 2013.
Bakgrunn:
Kommunal planstrategi 2012-2015, kommunedelplan for helse – det ble vedtatt at det skal
lages en SLT – plan.
Saksutredning:
Planprogrammet er oppstarten på arbeidet med SLT – plan i Trøgstad. Innføring av SLT –
modellen ble vedtatt i K – sak 08/107, men har ikke før vært tatt opp som eget tema i
kommuneplanen.
Et planprogram gir føringer for videre arbeid med planen og skal ifølge plan- og
bygningsloven beskrive:
Formål med planarbeidet
Planprosessen
Opplegg for medvirkning
Vurdering:
Planprogrammet er med hensikt valgt kort og oversiktlig. Det er vanligvis stor interesse for
kriminalforebyggende arbeid blant ungdom, og det forventes mange innspill. Informasjon og
medvirkning er derfor viktige tema i planprogrammet. Det er ønskelig med innspill på
kriminalforebyggende tema så tidlig som mulig, gjerne under høringen av planprogrammet.
Vedlegg:
Forslag til planprogram for SLT – plan 2013-2025
Utskrift sendes:
Saksbehandler for videre utsending til høringsinstanser
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HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG NÆRMILJØ 2013/2014
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
37/12
28/12
47/12
73/12
94/12

Knut Baastad
12/772

Arkiv:

Utvalg
Ungdomsråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Livsløpsutvalget
Teknikk- og naturutvalget
Kommunestyret

Møtedato
03.12.2012
03.12.2012
04.12.2012
04.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2013/2014
som vist nedenfor.
Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.
Bakgrunn:
Handlingsprogram for fysisk aktivitet inngår i kommunedelplan for ”Fysisk aktivitet for alle i
Trøgstad 2011 – 2023”. Kommunedelplanen rulleres hvert fjerde år, mens
handlingsprogrammet rulleres hvert år. Handlingsprogram for fysisk aktivitet for perioden
2013 – 2014 med prioriteringer av spillemiddelsøknader, legges frem til politisk behandling.
Saksutredning:
Kulturdepartementet har satt som forutsetning for tildeling av spillemidler at kommunene
skal ha en vedtatt kommunedelplan for fysisk aktivitet med et prioritert handlingsprogram.
Planen skal rulleres hvert fjerde år, mens handlingsprogrammet rulleres hvert år. Etter
politisk behandling av handlingsprogrammet sendes det til Østfold fylkeskommune som
grunnlag for spillemiddelsøknadene som blir sendt fra Trøgstad Kommune.
Rehabilitering av lysløypa i Havnås har vært drøftet i siden 2010, og er nå innarbeidet i
rådmannens budsjettforslag for 2013. Løypa trenger totalrenovering og en antatt kostnad for
2000m lysløype er ca 660.000 kr.
En ny utfordring som vi har fått på bordet i år er behovet for utskifting av PCB-holdig
armatur i lysløypene på Skjønhaug og i Båstad. Fra 2013 har idrettslag og kommuner
mulighet for å søke hele 50% i spillemidler til å skifte ut gamle PCB-holdige armaturer i turog skiløyper. Ordningen er ny og er planlagt å gjelde i en periode på 3 år.
Dette er bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2012, med
utgangspunkt i bestemmelser fra NOU 2010: 9:

Rehabilitering av lysanlegg med PCB-holdige armaturer.
I anlegg som turveier, turstier og turløyper, herunder lysløyper, hvor det fortsatt benyttes
lysarmaturer med komponenter som inneholder PCB, kan det søkes om
tilskudd til rehabilitering av lysanlegg forutsatt at det i nytt anlegg benyttes armaturer med
lavt energiforbruk (eksempelvis LED-lys).
Tilskuddets størrelse: 50 % av godkjente kostnader inntil kr 700 000.
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Denne bestemmelse kan etter særskilt vurdering av departementet også gjøres gjeldende
for lysanlegg i andre typer idrettsanlegg.
Med dugnadsinnsats, momskompensasjon og gode rabatter fra leverandører, vil spillemidler
kunne dekke det meste av kostnaden. Utskiftingen er ikke kostnadsberegnet ennå. Uten å
ha fulloversikt pr. dato så vil trolig noen av kommunens turløypeanlegg også kunne dekkes
av denne ordningen, f.eks. på Trøgstad Fort.
Et nytt nærmiljøanlegg er også tatt inn i som prioritert anlegg. Dette er et Sandbaneanlegg
- en flerbruksbane for sandvolleyball og beach håndball som det kan bli mulig å realisere
neste år ved hjelp av ekstern finansiering. Det forutsettes da at kommunen stiller grunn til
disposisjon.
Ut fra dette har lag og foreninger følgende prioritering ved årets rullering:
Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2013/2014
Ordinære anlegg:
1. Reoppbygging/utbedring av lysløype i Havnås v/Trøgstad Kommune
2. Utskifting av PCB-holdige armaturer i lysløyper og turløyper v/Båstad IL Ski, Trøgstad
skiklubb og Trøgstad kommune.
3. Arena for kultur og idrett. Samarbeid mellom kultur, Musikkrådet og Idrettsrådet.
(Det foreligger et eget innspill fra HK Trøgstad 97)
4. Orienteringskart; nytegning og revidering - Festningsåsen/Risermarka, Skjønhaug
/Trøgstad Fort v/O-laget PAN
5. Digitalisering og synfaring av orienteringskart – Gaupeknatten og Stinjulen/Foksen
v/Båstad IL, orientering.
6. Garasje og ENØK tiltak Båstad Kunstis v/Båstad IL, skøyter
7. Flerbrukshall/takoverbygg over deler av skøytebanen i Båstad (tunelløsning) v/
Båstad IL, skøyter
8. Ny trap-bane (skytebane for hagleskytterne) på Båstad skytterbane v/Trøgstad JFF
Nærmiljøanlegg:
 Skatebane (trinn 1) på Skjønhaug, Trøgstad Ungdomsråd/Trøgstad Kommune.
 Rehabilitering av rulleskøytebane og påbygg til en skatebane (trinn 2) ved Båstad
Kunstisbane, Båstad IL, skøyter og Trøgstad Kommune.
 Sandbaneanlegg - en flerbruksbane for sandvolleyball og beachhåndball v/Trøgstad
kommune.

Vurdering:
For de ordinære anlegg bør utskifting av PCB-holdige armaturer i lysløypene prioriteres opp.
Selv om fjorårets prioritering ikke sa noe om denne saken er det viktig å omprioritere for å
utnytte denne muligheten til å få utført arbeidet når tilskuddene er så gunstige.
For nærmiljøanlegg ser vi nå en mulighet til å få realisert et sandbaneanlegg uten kostnad
for kommunen, og vil derfor prioritere dette ved årets rullering.
For øvrig anbefaler vi at de øvrige forslag tas inn i tråd med fjorårets rullering.
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Ordinære anlegg:
1. Reoppbygging/utbedring av lysløype i Havnås. Dette er et kommunalt anlegg som
fikk spillemidler i 1991. I følge KKD sitt reglement vedr. ordinære anlegg er
kommunen forpliktet til å holde anlegget i drift i 40 år. Anlegget trenger en
totalrenovering. Det må investeres i nytt lysanlegg og en del grunnarbeid må
påberegnes. Dersom ikke arbeidet iverksettes må det påregnes å betale tilbake
spillemidler som er bevilget anlegget. Inntil 496.000,-. I henhold til befaring antar
leverandør en kostnadsramme på ca 660.000,- for en løypelengde på ca 2000 meter.
Det kan søkes om tilskudd/spillemidler til rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent
kostnad. Tiltaket er prioritert inn i rådmannens budsjettforslag for 2013.
2. Utskifting av PCB-holdige armaturer i lysløyper og turløyper v/Båstad IL Ski, Trøgstad
skiklubb og Trøgstad kommune. Tiltaket er ikke kostnadsberegnet.
3. Arena for kultur og idrett / treningsbane som tilbygg til Trøgstadhallen. Samarbeid
mellom Trøgstad Kommune, Musikkrådet og Idrettsrådet.
Det foreligger et eget forslag til utbygging av Trøgstadhallen fra HK Trøgstad 97 som
innebærer ønske om at det skal vektlegges å bygge en fullskala håndballbane.
HK Trøgstad 97 har lagt fram tegninger og kostnadsoverslag på et nytt bygg.
Begge forslag er avhengig av at Trøgstad Kommune finner rom for dette i
investeringsbudsjettet. Rådmannen har ikke funnet rom for dette i sitt budsjttforslag
for 2013.
4. Orienteringskart; nytegning og revidering - Festningsåsen/Risermarka, Skjønhaug
/Trøgstad Fort. O-laget PAN
5. Digitalisering og synfaring av orienteringskart – Gaupeknatten og Stinjulen/Foksen.
Båstad IL, orientering.
6. Garasje og ENØK-tiltak ved Båstad Kunstis, Båstad IL – skøyter. Er overført fra
forrige planutgave.
7. Flerbrukshall/takoverbygg over deler av skøytebanen i Båstad (tunelløsning) v/
Båstad IL, skøyter.
8. Ny trap-bane (skytebane for hagleskytterne) ved Båstad Skytterbane, Trøgstad Jeger
og Fiskeforening. Er overført fra forrige planutgave.
Nærmiljøanlegg:
Skatebane. Tidligere planlagt ved Trøgstadhallen. Naboprotester innebærer at andre
alternativ må vurderes. Pengene som Trøgstad Ungdomsråd har til disposisjon i
inneværende år blir satt på fond, og med fjorårets fondsavsetning har de nå kr 60.000 til
anlegget. Anlegget bør prioriteres. Kommunen må stille areal til disposisjon.
Rehabilitering av eksisterende rulleskøytebane og påbygg til en skatebane (trinn 2) ved
Båstad Kunstisbane. Ønsket samarbeid mellom Båstad IL, skøyter og Trøgstad Kommune.
Dette er avhengig av at Trøgstad Kommune finner rom for dette i investeringsbudsjettet,
noe det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag for 2013.
Sandbaneanlegg - flerbruksbane for sandvolleyball og beachhåndball. Anlegget bør prioriteres.
Kommunen må stille areal til disposisjon.
Vedlegg:
Ingen.
Utskrift sendes:
Trøgstad Idrettsråd, Trøgstad Musikkråd, Østfold Fylkeskommune, regionsavd.
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