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Trøgstad kommune
FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
1/13
1/13
6/13
4/13
7/13

Trond A. Enger
13/127

Arkiv: 614 &32

Utvalg
Ungdomsråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Livsløpsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.03.2013
11.03.2013
12.03.2013
14.03.2013
19.03.2013

Rådmannens innstilling:
1.

Det er primært ikke aktuelt å rehabilitere Skjønhaug skole med utgangspunkt i
eksisterende bygninger
En ny barneskole bør fortrinnsvis lokaliseres i området rundt TUSK og Trøgstadhallen.
Hvis en utredning om plassering i dette området ikke fører fram, må andre
alternativer utredes.
I den videre utredning skal en også se på arealmulighetene og potensial for hel eller
delvis framtidig samlokalisering av barneskolene i kommunen.
Utredningen bør også se på muligheten for å inkludere behov for økt treningsareal
gjennom ny hallflate og rom for framføring av kultur, musikk, dans og drama.
Løsninger legges fram til behandling i september/oktober 2013 med kostnadsanslag
og konsekvensvurderinger.
Det forutsettes en god og grundig høringsrunde før endelig politisk behandling av
lokaliseringsspørsmålet.

2.
3.
4.
5.
6.

Bakgrunn:
I desember 2009 gjorde kommunestyret følgende enstemmige vedtak (KS sak 74/09):




Administrasjonen bes utrede Trøgstad skolenes framtidige behov for ressurser og
kompetanse. Utredningens mål er å sikre skolenes framtidige evne og muligheter til å
levere gode resultater.
Utredningen bør omfatte temaer som politisk styring, skoleledelse, struktur og
organisering. Utredningen skal gjennomføres i tett dialog med skolens ansatte og
representanter fra foreldrene.
Administrasjonen bes utarbeide et forslag til gjennomføringsplan og
utredningsmandat som framlegges Livsløpsutvalget for endelig godkjenning.

Administrasjonen la så fram et forslag for livsløpsutvalget våren 2010, der mandatet ble
drøftet og en gjennomføringsplan ble foreslått. LLU ønsket et mer konkret og spisset forslag,
og på møtet i LLU 21.09. 2010 ble det tilslutning til følgende:
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Det skal utredes et beslutningsgrunnlag for en framtidsrettet skole i Trøgstad. En slik
utredning må omhandle:




Utøvelse av skoleeierrolla – politisk og administrativ ledelse
Utøvelse av skoleledelse – administrativ organisering
Lokalisering og fysisk kvalitet på Trøgstadskolen

Dette vedtaket førte til utredningen: ”Trøgstadskolens framtid”, som kom i februar 2011.
Utredningen ”Trøgstadskolens framtid” ga grunnlag for en god og omfattende skoledebatt
våren 2011, med bl.a. en egen samling for kommunestyret, og med høringsuttalelser fra bl.a.
FAU og personalet ved samtlige av kommunens fire skoler.
Resultatet av denne skolepolitiske våren ble et omfattende vedtak i kommunestyret i juni
2011 (KS sak 35/11). Vedtaket var i 6 punkter og omhandlet bl.a. det som i en leder i
lokalavisen, ble beskrevet som ”hårete mål” for Trøgstadskolen. (Disse punktene ble så tatt
opp igjen på skolekonferansen 24.04.12, og gjennomgangen viste at Trøgstadskolen er på
god vei til å nå sine ”hårete mål”.)
Pkt 6 i det enstemmige kommunestyrevedtaket fra juni 2011 omhandlet Skjønhaug skole
spesielt, og er som følger:

Det gjøres en kostnadsberegning på restaurering av Skjønhaug skole, slik at den tilfredsstiller
kravene til universell utforming, gjeldende brannforskrifter, akseptable fyringsutgifter,
moderne skoledrift m.m. Kostnadsoversikten skal være klar før behandlingen av budsjettet
for 2012.
Administrasjonen ved teknisk, utarbeidet etter dette noen skisser av mulige tilbygg og
rehabilitering av Skjønhaug skole, og forslagene ble drøftet i ulike fora, uten at det ble tatt
noen realitetsavgjørelser.
Ved budsjettbehandlingen for 2012 gjorde kommunestyret følgende enstemmige vedtak (KS
sak 76/11 pkt 14):

Administrasjonen bes utrede skolesituasjonen knyttet til Skjønhaug skole ved å se på ulike
framtidsscenarioer og investeringsbehov ved:





rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, ev. med tilbygg.
samlokalisering av barne- og ungdomsskolen på Skjønhaug.
ny barneskole på ny lokalisering
eventuelt andre alternativer som anses fornuftige i en slik gjennomgang

Utredningen skal ikke se på samlokalisering av barneskolene i kommunen. Utredningen bør
likevel ved utredning av dagens barneskole på Skjønhaug ta høyde for at dette kan være
aktuelt en gang i framtida, og legge til rette for en slik mulighet. Utredningen bør også
belyse eventuelle innsparingsmuligheter ved samlokalisering av Skjønhaug skole og Trøgstad
ungdomsskole herunder potensiell utviklings- og salgsgevinst ved Skjønhaug skole.
Utredningen skal være ferdig til budsjettbehandlingen for 2013, og det forutsettes at man
bruker mest mulig egenkompetanse.
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Det er fint at kommunestyret har forventninger til administrasjonens egenkompetanse.
Rådmannen fant det likevel nødvendig å innhente ekstern kunnskap for å imøtekomme
kommunestyrets bestilling. Rådmannen, teknikk- og næringssjef og rektor ved Skjønhaug
skole har i den anledning vært på besøk hos skoleutbyggingsansvarlig i Fredrikstad
kommune og innhentet mye nyttig informasjon derfra. Fredrikstad har erfaring med ulike
skolebyggprosjekt, fra nybygg, via total rehabilitering til enklere restaurering. Kommunen har
også utarbeidet gode manualer til hjelp under planlegging og gjennomføring av
byggeprosjekt.
Det var også nødvendig å få utarbeidet en ekstern rapport om tilstanden for Skjønhaug skole
og mulige løsninger. Denne rapporten er utarbeidet av Norconsult, og kalles en
”mulighetsstudie for Skjønhaug barneskole”. Rapporten er en grundig dokumentasjon av den
tekniske tilstanden ved Skjønhaug skole, og presenterer også ulike alternativer til løsninger i
tråd med ønskene i KS vedtaket 76/11.
I Norconsults rapport om tilstanden til skolebyggene på Skjønhaug heter det: ”Skjønhaug
barneskole er i dårlig teknisk tilstand. Bygningene bærer preg av elde og slitasje, og
manglende vedlikehold i de senere år.” Videre heter det ”… store deler av anleggene er eldre
enn teknisk levetid.” Det pekes videre på manglende universell utforming, mulig havari av
gammel oljefyr og radiatoranlegg, og at de to trebygningene (Gamle Skjønhaug skole og
gamle kommunelokale) ikke er egnet til skole etter dagens krav. Norconsult har også foretatt
en overordnet brannteknisk evaluering som omhandler ”store mangler for bygningsmassen”.
Rapporten ble lagt fram for politisk nivå i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013.
Ved budsjettbehandlingen for 2013 fattet kommunestyret flg. vedtak (sak 99/12 pkt 15):

Administrasjonen bes igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket
gjennom Tilstandsrapport for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten
2012 knyttet til barneskolesituasjonen på Skjønhaug. Forprosjektet må skissere forslag til
løsninger for en fremtidsrettet løsning til lavest mulig pris.
Prosjektet må samtidig ivareta et mulig framtidig behov for samlokalisering av barneskolene i
kommunen, enten ved at det er mulighet for flere byggetrinn eller at det løses innenfor
forslagene som legges fram.
Prosjektet bør også se på muligheten for å inkludere behov for økt treningsareal gjennom ny
hallflate og rom for framføring av kultur, musikk, dans og drama.
Kommunestyret ber om at forslag til alternative løsninger legges fram til behandling 1. halvår
2013 med kostnadsanslag og konsekvensanalyse.
Vurdering:
Rådmannen mener at ev rehabilitering og tilbygg/nybygg på eksisterende Skjønhaug skole er
tilstrekkelig utredet, både gjennom kommunens egenvurdering i 2010 og 2011, og ikke minst
gjennom Norconsults rapport fra 2012.
Ved en eventuell rehabilitering/ombygging, samt nybygging må gjeldene regler for Plan og
bygningsloven følges. Gjeldende teknisk forskrift (TEK-10) stiller meget strenge krav til
universell utforming også ved rehabilitering, og videre stilles det særskilte krav til isolering og
energiforsyningssystem. På denne bakgrunn finner Norconsult at en rehabilitering av
eksisterende Skjønhaug skole, forutsetter riving av en del av bygningsmassen, før den kan
bygges opp igjen og utvides. (Se rapporten, pkt 1.5.1.)
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Norconsult har anslått kostnadene ved rehabilitering/tilbygg og kostnadene ved nybygg.
Deres estimat for rehabilitering m.m. på Skjønhaug er 95 700 inkl. mva for 230 elever, mens
deres estimat for nybygg er 121 500 for 250 elever.
Erfaring fra andre byggearbeider er at det alltid er vanskeligere å anslå kostnadene ved
rehabilitering enn ved nybygg. Det er mange eksempler på at uansett hvor godt forberedt
man er på det uforutsette, så oppstår det likevel forhold som øker kostnadene.
En mulig fordel ved rehabilitering er at investeringene kan gjennomføres i flere etapper, over
tid. Men rådmannen vurderer det som svært krevende både praktisk, pedagogisk og
økonomisk å drive skole samtidig som rehabiliteringen foregår.
Skolen vil kunne være en byggeplass over flere år. I tillegg til alle ulempene dette medfører,
så er det også kostnader knyttet til dette som ikke er inkludert i kalkylen fra Norconsult. Vi
har innhentet noen antydningstall fra leverandører, og de varierer fra 4 mill og ganske langt
oppover. Kostnader til brakkeløsninger/midlertidige lokaler er av Norconsult anslått til å ville
være ca 8,5 mill. Det er da beregnet 2 års brakketid, med en leiekostnad på 2,5 mill,
etableringskostnad på 3 mill og nedmontering på 1,3 mill (alle eks. mva), dvs. 8,5 mill inkl.
mva. I tillegg vil det komme utgifter til avløp og strøm.
Ut fra en samlet vurdering av pedagogiske, økonomiske, tekniske, trafikksikkerhetsmessige,
miljømessige og folkehelsemessige aspekter, vil rådmannen anbefale at kommunestyret
vedtar å utrede en ny barneskole på Skjønhaug lokalisert til området ved
ungdomsskolen/Trøgstadhallen.
Kommunestyret har gjennom sine tidligere vedtak, løftet fram spørsmålet om skolestruktur i
denne forbindelse. Rådmannen er enig i den vurderingen, og vil anbefale at en tar denne
debatten på et omfattende og omstendelig måte. Administrasjonen vil utarbeide et grundig
høringsgrunnlag, som gir mulighet til å drøfte alle problemstillinger, og alternativer omkring
et så omfattende spørsmål.
Det er likevel viktig at dette spørsmålet ikke tar fokus vekk fra behovet for et godt alternativ
til nåværende Skjønhaug skole. Spørsmålet om skolestruktur må i all hovedsak dreie seg om
å ikke sperre for framtidige behov og belyse muligheter.
Rapporten ”En mulighetsstudien for Skjønhaug skole” fra Norconsult, og utredningen
”Trøgstadskolens framtid” m/vedlegg, vil være tilgjengelig på www.trogstad.no.
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Trøgstad kommune
SMITTEVERNPLAN - TRØGSTAD KOMMUNE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
7/13
8/13

Barbro Kvaal
13/125

Arkiv: G16

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
12.03.2013
19.03.2013

Rådmannens innstilling:
Smittevernplan for Trøgstad kommune av 2013 godkjennes.
Bakgrunn:
I henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer skal kommunen ha en smittevernplan.
Kommunelegen er ansvarlig for at det finnes en oppdatert plan.
”Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med

hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak,
undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller
annen kommunal helseinstitusjon.

Kommunen skal også utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her eller
bestemmelser i medhold av loven, herunder skaffe seg oversikt over arten og omfanget av
de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen, drive opplysning om smittsomme
sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges, sørge for at individuelt
forebyggende tiltak blir satt i verk, sørge for at andre tiltak etter loven her, folkehelseloven
eller helse- og omsorgstjenesteloven blir satt i verk”
Saksutredning:
Trøgstad kommune fikk sin første smittevernplan i henhold til smittevernloven i 1996. Den
ble erstattet av en ny plan i 2001 og denne ble på grunn av nye forskrifter revidert i 2003.
Det ble utarbeidet en helt ny smittevernplan i 2006, denne ble igjen revidert i 2009 og lagt
frem for kommunestyret til orientering.
Planer oppgraderes og revideres i henhold til nasjonale retningslinjer og skal særlig være
tilrettelagt for forhold i Trøgstad kommune
Ved Svineinfluensaepidemien i 2009 ble det klart at planen ikke var så god som vi hadde
håpet og en ny revidering var nødvendig.
Smittevernplan for Trøgstad er tilnærmet lik smittevernplan for andre kommuner i Indre
Østfold.
Arbeidet med ny plan begynte høsten 2011 og var i hovedsak ferdig våren 2012. Men på
grunn av avvikling av MHVIØ og omlegging av det interkommunale arbeidet har den endelige
ferdigstillelsen tatt litt ekstra tid.
En smittevernplan er en fagplan og kan for allmennheten virke tung og vanskelig tilgjengelig.
Smittevernplanen skal være et hjelpemiddel for det praktiske smittevernarbeidet i
kommunen.
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Smittevernplanen av 2013 er i utgangspunktet et hovedark – med mange elektroniske lenker,
henvisninger og vedlegg. Men etter nøye vurdering er den likevel satt sammen til et helt
dokument.
Enkelte smittsomme sykdommer er svært alvorlige og kan lede til dødsfall hvis ikke tiltak blir
satt i gang snarest – f.eks. smittsom hjernehinnebetennelse – meningitt. Det er viktig at man
i hastesaker ikke må bruke unødvendig mye tid på å komme i gang med arbeidet. Andre
smittsomme sykdommer vil ha et mye lenger tidsperspektiv og arbeidet vil kunne planlegges
på en annen måte.
I motsetning til tidligere plan starter denne planen derfor med smittevern i hastesaker og
normalsituasjon og vaksinasjonsprogram er flyttet bakover i planen.
I planen er det en varslingsliste, den er av praktiske grunner flyttet helt bak i dokumentet,
den kan da lettere oppdateres uten at man behøver å endre hoveddokumentet.
Varslingslisten må være identisk med den som finnes i beredskapsplanen.
Erfaringene fra pandemien (svineinfluensaepidemien) i 2009 viste at selv om kommunen
hadde laget planer for bl.a. massevaksinering, kunne ikke det gjennomføres i henhold til
planen fordi tilgangen på vaksiner var uforutsigbar.
Skal en plan brukes i smittevernarbeidet er det viktig at den er både oppdatert og funksjonell
og den skal tilfredsstille myndighetskrav. Dette er en vanskelig og krevende jobb og det er
derfor lagt opp til at sentrale anbefalinger via lenker er til enhver tid oppdatert.
Smittevern foregår på mange arenaer – som forebyggende arbeid gjennom
vaksinasjonsprogrammet via helsestasjon og skolehelsetjeneste, årlig tilbud om vaksine mot
sesonginfluensa, vaksinasjon ved utenlandsreiser og tuberkulosekontroll av innvandrere fra
områder hvor tuberkulose er mer vanlig enn i Norge. Smittevern blir også utført ved utbrudd
eller mistanke om utbrudd av smittefarlig sykdom, hvor både smitteoppsporing og
forebygging av nye tilfeller er nødvendig.
Planen beskriver kort normalsituasjon i kommunen og tar for seg forskjellige aspekter som
kan ha innvirkning på spredning av smittsom sykdom.
I henhold til krav har smittevernplanen har et eget kapittel om tuberkuloseprogrammet,
smittevern i beredskapssituasjoner og kommunal beredskap i forbindelse med pandemisk
influensa. For en del sykdommer og tilstander er det lagt opp til at man går direkte til
sentralt planverk.
Planen har tilgjengelig informasjon om de forskjellige, vanligste, smittsomme sykdommene
og spesielle tiltak i forbindelse med disse.
Vurdering:
Det kan løpende være nødvendig med små endringer av planen, dersom disse endringene
ikke er betydelige, vil planen ikke fremlegges politisk for behandling, men oppgraderes i
papirversjonen, eventuell beredskapsplan og elektronisk versjon
Smittevernplanen er en del av Trøgstad kommunes beredskapsplan, i den forbindelse er det
bare aktuelt med innholdsfortegnelsen og kap 1 (smittevern i hastesaker).
Planen er stor og omfattende og bør primært ligge tilgjengelig elektronisk.
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Utskreven plan kun til:


Kommuneoverlege/smittevernlege



Helsestasjon



Legekontorene



Fylkeslegen sendes planen elektronisk

Planen er ikke konfidensiell og vil bli utlagt på kommunens hjemmeside.
Vedlegg:
Smittevernplan Trøgstad kommune
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Trøgstad kommune
SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT INTRODUKSJONSSENTER
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
8/13
5/13
9/13

Wenche Hvidsten
07/765

Arkiv: F30 &01

Utvalg
Livsløpsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.03.2013
14.03.2013
19.03.2013

Rådmannens innstilling:
1. Samarbeidsavtalen med Indre Østfold Introduksjonssenter sies opp.
2. Det foretas en budsjettjusteringer i virksomheten NAV Trøgstad, slik at det kan lyses
ut en 100 % veilederstilling med flyktninger som sitt
hovedarbeidsområde.Budsjettjusteringen skal ikke påvirke kommunens totale
kostnader negativt.
Bakgrunn:
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(Introduksjonsloven), ble obligatorisk for kommunene 1. september 2004. I den forbindelse
ble det i februar 2005 opprettet et interkommunalt introduksjonssenter for å ivareta
oppgaver i henhold til denne loven. Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Askim,
Hobøl, Marker, Spydeberg, Skiptvet og Trøgstad kommune. Askim ble oppnevnt til
vertskommune og introduksjonssenteret ble organisert under virksomhet Sosiale tjenester.
Det ble opprettet en styringsgruppe bestående av tre rådmenn og virksomhetsleder Sosiale
tjenester. Virksomhetsleder er styringsgruppas sekretær.
Det ble ved oppstart engasjert 3 personer (programrådgivere) fra samarbeidskommunene i
50 % stilling, totalt 1,5 årsverk. På grunn av et langt større deltakerantall, ble dette senere
øket til 2 årsverk (2 x 100 % stillinger). I kommunestyresak 39/07 ble det vedtatt at
interkommunalt introduksjonssenter skulle videreføres som en fast ordning, og at
engasjementsstillingene skulle omgjøres til faste stillinger.
I 2012 ble antall årsverk øket til 2,5 (styresak).
Hovedmålsettingen var at programrådgiverne skulle være en koordinerende instans for den
enkelte deltaker, samt være koordinerende instans i tverrfaglig samarbeid.
Det ble utarbeidet en samarbeidsavtale og et rutine- og rolledokument. I samarbeidsavtalen
er det fastsatt en kostnadsfordeling mellom kommunene. 20 % av kostnadene for
Introduksjonssenteret fordeles etter innbyggertall, og 80 % av kostnadene fordeles etter
antall deltakere respektive kommune har fattet vedtak om skal delta i ordningen.
Introduksjonsstønad til den enkelte deltaker utbetales av bostedskommunen.
Saksutredning:
Innføring av NAV-reformen
Alle kommunene i samarbeidsavtalen bortsett fra Spydeberg (endret fra 01.01.13), har lagt
arbeidet med flyktninger inn i NAV-kontoret. Den opprinnelige samarbeidsavtalen var noe
forvirrende da det ble operert med flere betegnelser på NAV-kontoret.
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Introduksjonsprogrammet og tilhørende rutiner var ikke endret og tilpasset de endringer
kommunene hadde gjort i forbindelse med etableringen av NAV-kontor.
Styret vedtok høsten 2011 at det skulle oppnevnes en arbeidsgruppe med en representant
fra hver kommune og med deltakelse fra introduksjonssenteret. Gruppa fikk som mandat å
se på rutiner som skulle resultere i klare grensesnitt mellom de forskjellige involverte parter.
Den 3.1.12 skrev Trøgstad kommune /NAV et brev til Styret i Indre Østfold
Introduksjonssenter v/formann Synnøve Rambek, ang. mulig oppsigelse av samarbeidsAvtalen. Bakgrunnen for dette er at vi opplever ulik forståelse bl.a. rundt grunnleggende
endringer i kjølvannet av NAV-reformen som igjen fører til diskusjoner rundt
oppgavefordelingen. Oppsigelsestiden er i henhold til avtalen, 12 måneder.
Vurdering:
Vi ser at det er en stor fordel at programrådgiverne befinner seg i kort avstand fra skolen, og
at flyktningene har muligheter for råd og veiledning uten timeavtale. Dette kan medføre
færre henvendelser til NAV-kontoret, selv om vi også ser at det av og til «skaper»
henvendelser. Programrådgiverne har også muligheten for å kunne ha fokus kun på et
arbeidsfelt – dvs. følge opp deltakerne i skoleløpet.
Flyktningene har forventninger til bosettingskommunen, og ønsker tettere oppfølging/kontakt
med sitt lokale NAV-kontor. Introsenteret kan oppleves som et «ekstra-ledd».
Arbeidsformen anses uhensiktsmessig , og den største grunnen til dette er at vi ønsker å ha
en tett oppfølging underveis i intro-perioden. Dersom denne perioden ikke blir vellykket for
den enkelte deltaker, er det stor fare for at de blir sosialhjelpsmottakere etter endt periode.
Vi ønsker å gjøre dem selvstendige og økonomisk uavhengig av kommunen.
I henhold til samarbeidsavtalen/rolledokumentet, er det NAV-kontoret som skal skaffe tilveie
arbeidspraksisplasser, mens det er programrådgiverne som skal følge opp deltageren.
Denne to-delingen av arbeidsoppgavene fungerer ikke tilfredsstillende. Arbeidsgiverne må
ha kontakt med NAV-kontoret i forkant av en praksisperiode, for så å ha kontakt med
introsenteret i praksisperioden. Vi ser at dette ikke er heldig, og at det er inngått avtaler
som ikke er i henhold til rutinene.
Vurderingen er om de økonomiske midlene kan brukes til å ansette en veileder som får som
sin hovedoppgave å håndtere arbeidsoppgaver relatert til flyktninger. Denne kan f.eks ha en
fast dag hver uke på skolen, noe som vil medføre mindre behov for å oppsøke NAV-kontoret i
skoletiden (og få fravær). Veilederen vil også kunne arbeide mer målrettet mot «Trøgstadsamfunnet» enn vi gjør i dag, slik at bl.a. frivillige organisasjoner involveres mer i
integreringsarbeidet.
Vi mener at ved å foreta en budsjettjustering i virksomheten, vil det være mulig å lyse ut 100
% veilederstilling.
Tidspunkt for opphør av samarbeidsavtalen, må avtales med vertskommunen.
Utskrift sendes: Virksomhetsleder NAV
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