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SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TANDEMHOPP FALLSKJERMSENTER AS
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
32/12
67/12
1/13
1/13

Inger-Lise Haugen
10/395

Arkiv: U63

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
23.10.2012
06.11.2012
05.02.2013
12.02.2013

Rådmannens innstilling:
Tandemhopp Fallskjermsenter AS v/ Fred Brattland gis ikke skjenkebevilling ved Orderud
Gård med begrunnelse at dette er knyttet opp mot næring som ikke er ønsket i Trøgstad
kommune.
Kommunestyrets vedtak 06.11.2012:
Saken utsettes for å få sjekket ut regelverket nærmere dersom det skal kunne gis tillatelse til
skjenking.
Livsløpsutvalgets innstilling 23.10.2012:
1. Tandemhopp Fallskjermsenter AS v/ Fred Brattland gis skjenkebevilling ved Orderud Gård.
Bakgrunn:
Det foreligger søknad fra Tandemhopp Fallskjermsenter AS om skjenkebevilling ved Orderud
Gård, Kroksundveien, 1860 Trøgstad. Fred Bratland skal være styrer av bevillingen, og som
stedfortreder søkes godkjent Elin Bratland.
Søknaden gjelder kun skjenkebevilling da serveringsbevilling ble gitt i 2010.
Søknaden ble mottatt 28.august 2012, og søknaden er komplett med alle vedlegg som vi
krever i alkoholpolitiske retningslinjer for Trøgstad kommune.
Saksutredning:
Fred Bratland eier 100% av aksjene i Tandemhopp Fallskjermsenter AS. Selskapet holder til i
Larvik, men driver en del av sin virksomhet ved Orderud Gård i Trøgstad. Tandemhopp
Fallskjermsenter AS har organisasjonsnummer 995133342 og ble registrert som aksjeselskap
i Foretaksregistert 27.01.2010. Fred Bratland, Tandemhopp Fallskjermsenter AS, har siden
2009 drevet et samarbeid med Orderud Gård i Trøgstad. Opplegget går ut på å tilby
tandemhopping i fallskjerm fra helikopter.
Skjenkebevillingen gjelder øl, vin og brennevin, og skal foregå fra en isbar innendørs og en
salgsvogn på inngjerdet område utendørs.
Søknaden gjelder hele året og ønskede skjenketider er innenfor kommunens maksimaltid.
Mandag – torsdag kl. 13.00-18.00, fredag – lørdag kl. 09.00-23.00 og søndag kl. 13.0021.00.
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Konseptet beskriver følgende målgrupper, gjester som er med de som skal hoppe i
fallskjerm, nye og gamle kunder til Orderud DesignIce, turister og fastboende. Det vil bli en
inneservering (isbar) hvor man kan se på iskreasjonene til Orderud DesignIce. I direkte
tilknytning til isbaren vil det bli uteservering fra en serveringsvogn på et inngjerder område.
Søker opplyser at det stort sett vil skjenking foregå i sommerhalvåret , men søker bevilling
for hele året.
I denne søknaden har man fått en tydeliggjøring av samarbeidet mellom Tandemhopp
Fallsjermsenter A/S og Orderud DesignIce som tidligere ikke har kommet frem i tidligere
søknader.
I følge omsetningsoppgave for 2011 ble det omsatt 150 liter øl fra denne salgsvognen.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha dokumentert
kunnskap om alkoholloven og tilhørende bestemmelser og ha utvist uklanderlig vandel i
forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng
med alkohollovens formål. Som styrer for bevillingen søker Fred Brattland godkjenning og
som stedfortreder Elin Bratland
Vurdering:
Ved vurdering om bevilling bør gis, kan kommunen bl.a. legge vekt på antall skjenkesteder,
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessig forhold, næringspolitiske
hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på vandelskravene i
lovens 1-7b i forhold til bevillingshaver/eier. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer
enn et bestemt antall bevillinger.
Kommunestyret vedtok i sak 28/96 at det ikke skal settes tak for antall bevillinger, men at
det skal føres en restriktiv bevillingspolitikk og at eventuelle nye søknader må vurderes
individuelt.
Bevillingssøker har bekreftet at skyldige skatter og avgifter er betalt, det er ikke avdekket
brudd på skatte- og avgiftsbestemmelsene.
Fred Brattland har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven og etablerprøven. Elin Bratland
har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
NAV og Indre Østfold Politistasjon har uttalt seg og har ingen innvendinger mot søknaden.
Politiet har også vandelsklarert både styrer og stedfortreder og funnet alt i orden.
Bevillingssøker oppfyller alle vilkår i alkoholloven til at bevilling skal kunne gis og disse
forholdene taler for innvilgelse av søknaden.
Når disse vilkårene er oppfylt, er det opp til kommunen, på fritt skjønn , å bestemme om
bevilling skal gis. Det er vide rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved
avgjørelsen av bevillingssaker. Aktuelle generelle samfunnsinteresser kan vektlegges.
Alkohollovens § 1-7a beskriver kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om
bevilling for salg og skjenking m.v.
Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt antall salgsog skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
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Kommunestyret innvilget serverings – og skjenkebevilling i sak 42/10 til drift av ” Blue Sky
Bar” ved Orderud Gård, i regi av Tandemhopp v/ Fred Bratland. Bevillingensperioden var for
sommersesongen 2010 og 2011, forlenget til 30.juni 2012. Bevillingen gjaldt salg av øl fra
serveringsvogn i forbindelse med gjester som var med de som foretok fallskjermhopp. I 2010
ble søknaden behandlet uavhengig for konsesjon av helikopterlandingsplass, fordi den saken
ennå ikke var avgjort av Luftsfartstilsynet. Kommunestyret behandlet konsesjonssaken
28.09.10 sak 43/10 og følgende vedtak ble gjort: ” Trøgstad kommune går i mot at det gis
konsesjon til helikopterlandingsplass på Orderud gård, på grunn av de negative konsekvenser
støyen gir for annet næringsliv, innbyggere og hytteeiere.”
Tandemhopp v/Fred Bratland driver en virksomhet som ikke er ønsket i Trøgstad kommune,
og man velger å se dette i sammenheng med søknad om skjenkebevilling. Kommunestyret
vedtak av 28.09.10 sier at man ikke ønsker denne type virksomhet i Trøgstad med
begrunnelse av de negative konsekvenser støyen gir for annet næringsliv, innbyggere og
hytteeiere.
Tandemhopp v/ Fred Bratland fikk avslag på søknad om skjenkebevilling av et enstemmig
kommunestyre 12.06.12 da man ikke ønsket bygge opp under en virksomhet man ikke
ønsker i kommunen.
Tandemhopp sendte inn en klage på denne avgjørelsen, men trakk den tilbake og har nå
sendt inn en ny søknad på skjenkebevilling.
Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem nye momenter som er av vesentlig
betydning og som støtter opp at man skulle gå inn for en skjenkebevilling.
På grunn av ovenforliggende årsaker ønsker ikke rådmannen å tilrå en skjenkebevilling som
bygger opp under en virksomhet som man ikke ønsker i kommunen og som et samlet
kommunestyre 12.06.12 gav et enstemmig avslag på.
Utskrift sendes:
 Tandemhopp Fallskjermsenter, v/ Fred Bratland, Skauveien 27, 3292 Stavern
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REHABILITERINGSPLAN 2013
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
4/13
2/13

Barbro Kvaal
13/61

Arkiv: 144 F04

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
05.02.2013
12.02.2013

Rådmannens innstilling:
Forslag til rehabiliteringsplan for Trøgstad kommune 2013 tas til orientering
Bakgrunn:
I henhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester fra 2011 pålegges kommunene
som en av sine hovedoppgaver å drive medisinsk habilitering og rehabilitering.
Trøgstad kommune fikk sin forrige rehabiliteringsplan i år 2006. Ny plan bygger på gammel
plan, men er oppdatert iht. dagens situasjon. Planen er betydelig endret fra 2006 plan og må
ses på som en ny plan.
Planen inneholder ingen nye forslag og har ikke blitt sendt på ekstern høring.
Saksutredning:
Medisinsk habilitering og rehabilitering er i henhold til Lov om kommunale helse og
omsorgstjenester en kommunal oppgave.
I arbeidet er det sett på lovverk og bakgrunn for behov for en plan, samt definisjoner og
allerede eksisterende planer. Vår nåværende måte å drive rehabilitering på er lagt til grunn
for den tenkningen. Gruppen har ønsket å bygge videre på det som har fungert bra.
Imidlertid har det skjedd store endringer både på lokalt og sentralt plan de siste årene og det
er derfor laget en ny plan, bygget på gamle planen. Planen brukes som arbeidsredskap i
rehabiliteringsarbeidet og det er viktig at den er klar, konsis og tydelig.
Det er sett på fremtidige utfordringer i forhold til rehabilitering og habilitering og
arbeidsgruppen har sett på hvordan dette kan komme inn i våre mål for rehabilitering, pleie
og omsorg. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid blir sterkt vektlagt i vår måte å tenke
rehabilitering på. Bruker skal være i fokus, og det utarbeides individuelle
rehabiliteringsplaner (IRP) for de brukere som kan ha behov og nytte av det.
Vedlegg:
TRØGSTAD KOMMUNE REHABILITERINGSPLAN - 2013
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SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
2/13
1/13
3/13

Hege Bakke
11/84

Arkiv: 233

Utvalg
Livsløpsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.02.2013
07.02.2013
12.02.2013

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune søker Fylkesmannen om tilskudd til styrking av barneverntjenesten med
følgende:



100 % saksbehandlerstilling med hovedansvar for oppfølging av fosterhjem samt
veiledning og koordinering av tilsynsførere.
50 % miljøarbeiderressurs som kan arbeide med veiledning og støtte i hjemmene.

Bakgrunn:
I Statsbudsjettet for 2013 settes det av 205 millioner for styrking av barnevernet. Dette er
øremerkede midler og kommer i tillegg til satsningen i 2011 og 2012, som videreføres.
Hoveddelen av styrkingsmidlene skal gå til nye stillinger. Søknader, som skal gå til
Fylkesmannen, må være politisk behandlet av kommunestyret før evt. tilskudd utbetales og
helst før søknad sendes.
Saksutredning:
Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er
nasjonalt sett stadig et økende antall barn som mottar hjelp fra barnevernet og økningen ser
ut til å fortsette.
Styrkingsmidlene i statsbudsjettet skal i hovedsak gå til nye stillinger i barneverntjenesten.
Målsettingen er å styrke tjenesten i de mest utsatte kommunene. Det ble i 2011 utlyst midler
med tilsvarende kriterier og Trøgstad kommune mottok da kr. 265 000 til økning av
saksbehandlerressursene, samt kompetansehevende tiltak.
Fordelingen av midlene i 2013 tar utgangspunkt i fordeling etter delkostnadsnøkkelen for
barnevern og etter belastning i barneverntjenesten.
Barneverntjenesten i Trøgstad har i likhet med tjenesten på nasjonalt nivå har hatt økning av
meldinger og barn i tiltak. Spesielt hadde tjenesten en periode økning i meldinger som har
ført til at barn er tatt under omsorg. Trøgstad kommune har i dag 15 barn under omsorg i
fosterhjem og 1 ungdom plassert på institusjon. 15 barn plassert utenfor hjemmet er et høyt
antall i forhold til befolkningspopulasjonen 0-17 år og sammenlignbare kommuner.
Kommunen har også 26 barn med hjelpetiltak, ett av disse er over 18 år.
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Tre av de totalt 25 fosterhjemmene der kommunen har oppfølgings- og kontrollansvar har
ikke tilsynsfører, og i fem av fosterhjemmene er lovkravet om minimum fire tilsynsbesøk i
året, ikke oppfylt.
Trøgstad barneverntjeneste har ikke klart å overholde alle lovpålagte frister i barnevernet,
Rapport til Fylkesmannen for siste halvår 2012 viser at tjenesten har fristoverskridelser i
21,43 % av saksbehandlingen i nye meldinger og 13,64 % i saksbehandlingen av
undersøkelsessaker.
Vurdering:
Barneverntjenesten har over flere år hatt et høyt aktivitetsnivå. Det har i perioder vært et
stort arbeidspress på ansatte, noe som sannsynligvis kan settes i sammenheng med det høye
sykefraværet i tjenesten.
På bakgrunn av det relativt høye antallet barn under omsorg ønsker tjenesten å øke
ressursene som brukes til oppfølging av fosterhjemmene. Barn under omsorg krever store
ressurser i forhold til oppfølging i fosterhjem, skole og samvær med foreldre, samt
behandling i rettsapparatet.
Rådmannen anser at det er av meget stor betydning og nærmest helt nødvendig å styrke
tjenesten med 100 % saksbehandlerstilling. Denne skal ha hovedansvar for oppfølging av
fosterhjem samt veiledning og koordinering av tilsynsførere.
Samtidig ønsker en å styrke den forebyggende tiltakskjeden ved å ha 50 %
miljøarbeiderressurs som kan arbeide med veiledning og støtte i hjemmene til aktuelle
familier. Særlig er dette aktuelt i familier med sammensatt behov der denne ressursen vil
være meget viktig, både som kartleggingsfunksjon og tiltak.

ALTERNATIV PROSJEKTGJENNOMFØRING AV BOFELLESSKAP I GRAVSÅSEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
3/13
2/13
4/13

Dag Arne Lier
13/57

Arkiv: 613

Utvalg
Livsløpsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.02.2013
07.02.2013
12.02.2013

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Trøgstad går inn for at en realisering av bofelleskapet i Gravsåsen
alternativt kan gjennomføres i privat sektor. Byggekomiteen prøver ut mulighetene som
beskrevet i saksframlegget.
Bakgrunn:
I budsjettet for 2012 er det vedtatt at kommunen skal bygge omsorgsboliger for
funksjonshemmede i Gravsåsen. Vedtaket er som følger:
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Boliger for funksjonshemmede i Gravsåsen – behovsprøvd utbygging med byggestart senest
2013. Vi bygger ikke flere boliger enn det behovet som finnes per i dag. Dette vil ventelig
også redusere utgiftene noe. 9,6 mill x 2. 9,6 mill i låneopptak 2013 og 2014. Summen
tilpasses reelt utbyggingsbehov.
I budsjettbeløpet for 2012 lå det 8 boliger, men det er behov for 12 og vedtaket er vidreført i
budsjettet for 2013 med 12 boliger til kr 15 mill i 2013 og 15 mill i 2014.
Adminsitrasjonen forstår vedtaket dithen at boligene var tenkt bygget på tradisjonelt vis,
gjennomført av byggekomiteen med eksternt tilknyttede prosjekterende, byggeledelse,
entreprenører og drift av borettslag.
Administrasjonen har undersøkt nærmere mulighetene for å danne et borettslag slik at
brukerne får mulighet til å kjøpe og eie egen bolig. Det viser seg at hvis kommunen bygger
selv, på tradisjonelt vis, tilkommer det 25% mva ved salget fra kommunen, som ikke
brukerne får kompensert når de kjøper sine leiligheter. Dette medfører at leilighetene blir
betydelig dyrere (25%) enn om kommunen bygger og leier ut selv. Dette er en fordyrende
løsning og det er ikke ønskelig å påføre beboerne unødige kostnader.
Administrasjonen har derfor sett på andre løsninger for gjennomføring av prosjektet.
Saksutredning:
Intensjon i prosjektet har hele tiden vært at det skal være mulighet for beboerne å eie sin
egen leilighet. Med bakgrunn i at tradisjonell bygging av omsorgsboligene blir unødig dyrt
har administrasjonen søkt alternative løsninger for gjennomføring av prosjektet. Vi har nå
funnet en alternativ gjennomføring av prosjektet som skal være gjennomførbar i hht lover og
forskrifter. Med forutsetning om at kommunen har tildelingsrett og –plikt og utløsing av
statstilskudd fra Husbanken består forslaget i at prosjektet gjennomføres fra A til Å i privat
sektor. Forslag til en slik forespørsel/konkurranse er forevist byggekomiteen. Konkurransen
går i korte trekk på følgende:
- Å kunne tilby egnede boliger til brukergruppen
- Opprette borettslag
- Være tiltakshaver og planlegge byggeprosjektet
- Gjennomføring i hht kommunens krav (kommunens forprosjekt i Gravsåsen)
- Bygge 12 boliger med kommunal driftsdel
- Salg og utleie av boligene til aktuelle beboere tildelt av kommunen
- Drift av borettslaget
Kommunen kjøper sin driftsdel og må kun finansiere denne delen.
Borettslaget blir tiltakshaver og byggherre, kommunen bygger ingen ting.
Tilbyder må kunne dokumentere kompetanse og modell for etablering, bygging,
eie/leieforhold og teknisk drift av boligene. Kommunen vil selv eller gjennom andre levere
øvrig tjenestetilbud i henhold til gjeldende lovverk og behov.
Tilbyder må kunne anvise realistisk lokalisering som er ønsket av aktuelle beboere og som
driftsmessig for kommunen er god. Lokalisering i Gravsåsen som anvist i kommunens
forprosjekt anses som tilfredsstillende og ønsket.
Tilbyder må dokumentere juridisk og organisatorisk modell for prosjektet som tilfredsstiller
norske lover og forskrifter samt internasjonale forpliktelser i henhold til EØS – avtalen.
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Kommunen står fritt til å velge den tilbyder som kommunen selv etter en helhetsvurdering av
faglige, juridiske og økonomiske kriterier, mener er best egnet til å etablere prosjektet.
Kommunen står fritt til å kunne avvise alle tilbud.
Konkurransegrunnlag/tilbudsforespørsel med vurderingskriterier for valg av tilbud vil bli
utarbeidet av byggekomiteen.
Vi kjenner til at både Marker og Rømskog kommune velger en gjennomføring i likhet med
dette, hvor Sarbsborg og omegen boligbyggerlag SOBBL gjennomfører for begge
kommunene. Vi vet også at helsehuset i Fredrikstad er bygd etter denne modellen.
Vurdering:
Fordelene ved å velge en slik alternativ gjennomføring av prosjektet er:
Trøgstad kommune får dekket ønsket omsorgsboligbehov med tildelingsrett og -plikt.
Prosjektet utløser tilskudd fra Husbanken.
Beboerne får boliger med eiermulighet betydelig rimeligere enn om kommunen bygger.
Prosjektet gjennomføres av en profesjonell part som er gode på å bygge omsorgsboliger og
kommunen må ikke være tiltakshaver.
Kommunen får ikke problematikken knyttet til gjengs leie.
Byggekomiteen synes dette høres ut som en god måte å realisere omsorgsboligene i
Gravsåsen og ønsker å prøve den alternative modellen for dette prosjektet. Med god erfaring
fra dette prosjektet vil det være en svært aktuell gjennomføringsmodell ved senere
prosjekter i regi av Trøgstad kommune.
Konklusjon:
Rådmannen finner at fordelene ved en slik alternativ gjennomføring av prosjektet er
overveiende og ønsker å prøve det ut i markedet for å se om det er interesse og
tilfredstillende tilbydere til å gjennomføre på denne måten. Hvis det ikke er tilfredsstillende
tilbydere i markedet blir prosjektet gjennomført som opprinnelig tenkt, men uten eiemulighet
for beboerene.
Utskrift sendes:
Byggekomiteen
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TRØGSTAD BRANNVESEN-ÅRSMELDING 2012 OG PLAN FOR BRANNVERNTILTAK
2013
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
9/13
5/13

Hans Gunnar Raknerud
13/63

Utvalg
Teknikk- og naturutvalget
Kommunestyret

Arkiv: M70

Møtedato
05.02.2013
12.02.2013

Rådmannens innstilling:
1. Forslaget til plan for brannverntiltak godkjennes, og danner grunnlaget for arbeidet med
brannvern i Trøgstad kommune i 2013.
2. Trøgstad Brannvesens årsmelding for 2012 tas til orientering.
Bakgrunn:
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger kommunen å utarbeide plan for
brannverntiltak hvert år. Brannsjefens forslag til plan for 2013 legges herved frem for teknikk
og naturutvalget til godkjenning. Samtidig legges brannvesenets årsmelding for 2012 frem til
orientering.
Saksutredning:
Brannsjefens forslag angir konkrete tiltak som anses nødvendige for å opprettholde
tilstrekkelig sikkerhet mot brann, samt å dekke de krav som stilles gjennom lov og forskrift.
Hele planen følger saken som vedlegg, men noen hovedutfordringene i 2013 omtales
nedenfor.
1. Forebyggende
Leder for forebyggende sluttet i sin stilling i 2012 og stillingen er ikke bemannet. Forskriften
stiller krav til at kommunen skal drive med forebyggende brannvernarbeid. Innen
brannforebyggende arbeid skal det i henhold til forskrift, være på 75 % stilling i Trøgstad (5
000 innbyggere). Stillingen fordeler seg på 25 % leder forebyggende og 50 % ansatt
forebyggende arbeid.
Ved årsrapportering til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fremkommer det at
Trøgstad ikke har tilstrekkelig bemanning på forebyggende arbeid.
Hvordan en skal løse dette må vurderes i løpet av 2013, men det er viktig at kommunen har
et brannvesen som tilfredsstiller forskriftenes krav. Stillingen må bemannes ved ansettelse
eller en vil kunne inngå et samarbeid med andre kommuner med å dekke opp kravet.
2. Beredskap
Skogbrann har vært et landsomfattende tema i de siste år. Arbeidet med Risiko Og
Sårbarhets- analyse for skogbrann ble startet i 2011 og sluttført i 2012. En helhetlig plan for
fylket og en for indre-regionen planlegges utarbeidet i 2013.
3. Opplæring/utdanning
Opplæring av befal og mannskaper fortsetter i henhold til opplæringsplanen. Vi er her
avhengig av at vi får tildelt kursplass ved Norges brannskole.
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4. Samarbeid
Samarbeidstanken er igjen på banen i vårt distrikt. For Trøgstad sin del vil en måtte ta en
avgjørelse på om vi skal være med i et slikt samarbeid eller om en skal opprettholde dagens
ordning. Rådmannen mener at Trøgstad kommune bør stille seg positive til en utredning om
et utvidet brannvernsamarbeid i regionen.
Årsmeldingen for 2012 viser en økning i antall utrykninger. Vi har fortsatt i et stort antall
utrykninger til unødige alarmer, som utgjør nærmere 30 % av utrykningene. Mange av disse
skyldes at det er tekniske feil på anlegget og det er ofte de samme anleggene som går igjen.
Brannvesenet ser det som uheldig at en så stor del av budsjettet går til slike utrykninger. En
utrykning på kveld/helg vil ført beløpe seg til 10 000 kroner. Det vil i løpet av 2013 bli vurdert
om en skal innføre gebyr ved unødige alarmer på lik linje med vår nabokommuner.
Vi har to store bygningsbranner i 2012.
 Skrammerudåsen 32 - enebolig
 Hølandsveien 22 - industri/næring (Trøgstad Asvo, dagsenteret m.m.)
Vurdering:
De foreslåtte tiltak i plan for brannverntiltak 2013 vil legge til rette for økt sikkerhet mot
brann for innbyggerne i Trøgstad. Lokal forskrift gir brannvesenet større mulighet til å
gjennomføre tilsyn for utsatte grupper som normalt ikke har tilsyn. Rådmannen har merket
seg brannsjefens merknader til bemanningssituasjonen ved avdeling for forebyggende
arbeid, og det vil bli tatt initiativ for å løse disse utfordringene i nær fremtid. Han vil samtidig
uttrykke tilfredshet over måten mannskapene i Trøgstad brannvesen løser sine oppgaver.
Vedlegg:
Årsmelding 2012
Plan brannverntiltak 2013

Utskrift sendes:
Brannsjefen
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