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FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG
Rådmannens innstilling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 forusettes en god og grundig høringsrunde før endelig politisk behandling av
lokaliseringsspørsmålet.

Livsløpsutvalgets behandling 120313:
Følgende hadde ordet i saken:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Marianne Larsen (H)
Bjørn Ekeberg (Sp)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Trond Andreas Enger nettverk skole
Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet følgende forslag:
1. Det er primært aktuelt å rehabilitere Skjønhaug skole med eksisterende bygninger.
2. Det forutsettes en grundig og god høringsrunde ift. samlokalisering av barneskolene i
kommunen før neste fase påbegynnes (kostnadsoverslag og konsekvensutredning).
3. Høringsuttalelser behandles i september/ oktober 2013.
Forslaget falt med 1 stemme; Hanne Therese Myhrer (Frp).
Hilde Sørby Haakaas (Sp) fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram et forprosjekt for bygging av ny
Skjønhaug skole. Forprosjektet må inneholde tegninger, realistisk kostnadsoverslag
og konsekvensutredninger.
2. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en detaljert og priset oversikt over
hvilke vedlikeholdstiltak og forbedringer som skal gjøres på Skjønhaug skole, uten at
tiltakene klassifiseres som «hovedombygning».
3. Utredningen må også se på hvordan man kan innarbeide økt treningsareal gjennom
ny hallflate og rom for framføring av kultur.
4. Alternativene legges fram til behandling i september/oktober 2013.
5. Det forutsettes en god og grundig høringsrunde før endelig politisk behandling.
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6. Kommunestyret vil ta endelig stilling til evt. tiltak ved Skjønhaug skole eller nybygg i
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 med tanke på prosjektoppstart.
7. Administrasjonen legger fram forslag til budsjettjustering for å finansiere utredningen.
Marianne Larsen (H) fremmet forslag om et punkt 8 i Hilde Sørby Haakaas (Sp) sitt forslag:
8. Administrasjonen purrer på NVE ang. grunnboring, men ser også på mulig
grunnboring fra andre aktører slik at vi har et klart svar om grunnforholdene til
september/oktober 2013.
Det ble stemt samlet over forslag fra Hilde Sørby Haakaas (Sp) og Marianne Larsen (H):
Følgende tiltrådte forslaget: Hilde Sørby Haakaas (Sp), Bjørn Ekeberg (Sp), Tone Evenby
(Sp), Marianne Larsen (H), Hanne Therese Myhrer (Frp).
Det ble stemt på rådmannens innstilling:
Følgende tiltrådte forslaget; Kari Nilsen (Ap), Stian Myhre Eriksen (Ap).
Livsløpsutvalgets innstilling 120313:
1. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram et forprosjekt for bygging av ny
Skjønhaug skole. Forprosjektet må inneholde tegninger, realistisk kostnadsoverslag
og konsekvensutredninger.
2. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en detaljert og priset oversikt over
hvilke vedlikeholdstiltak og forbedringer som skal gjøres på Skjønhaug skole, uten at
tiltakene klassifiseres som «hovedombygning».
3. Utredningen må også se på hvordan man kan innarbeide økt treningsareal gjennom
ny hallflate og rom for framføring av kultur.
4. Alternativene legges fram til behandling i september/oktober 2013.
5. Det forutsettes en god og grundig høringsrunde før endelig politisk behandling.
6. Kommunestyret vil ta endelig stilling til evt. tiltak ved Skjønhaug skole eller nybygg i
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 med tanke på prosjektoppstart.
7. Administrasjonen legger fram forslag til budsjettjustering for å finansiere utredningen.
8. Administrasjonen purrer på NVE ang. grunnboring, men ser også på mulig
grunnboring fra andre aktører slik at vi har et klart svar om grunnforholdene til
september/oktober 2013.
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SMITTEVERNPLAN - TRØGSTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Smittevernplan for Trøgstad kommune av 2013 godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 120313:
Ingen hadde ordet i saken.
Livsløpsutvalgets innstilling 120313:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
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SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT INTRODUKSJONSSENTER
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.
Livsløpsutvalgets behandling 120313:
Følgende hadde ordet i saken:
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Livsløpsutvalgets innstilling 120313:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig.
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ORGANISERING AV 17. MAI KOMITE
Rådmannens innstilling:
1. 17. mai komite 2013 settes sammen etter avtaler koordinert av kulturkonsulent i
kommunen.
2. Fra 2014: 17. mai komiteen organiseres slik;
1. Komiteens leder: leder i LLU, valgperioden 4 år
2. Medlem: nestleder i LLU, valgperioden 4 år
3. Medlem: leder i ungdomsrådet, 1 år
4. Medlem: representant fra Musikkrådet,1 år
5. Medlem: representant fra Idrettsrådet, 1 år
6. Medlem: representant fra Eldrerådet, 1 år
7. Medlem: representant fra Rådet for funksjonshemmede, 1 år
8. Sekretær: kulturkonsulent Trøgstad kommune
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Det forutsettes at rådene vedtar å tiltre den nye ordningen.
3. Dersom råd/utvalg ikke godtar ordningen organiseres 17.maikomiteen i fremtiden
med en ren politisk sammensetning.
Livsløpsutvalgets behandling 120313:
Hilde Sørby Haakaas (Sp) fremmet følgende forslag:
Punkt 2.1. og 2.2. erstattes av nytt punkt 2.1: Livsløpsutvalget utnevner to av sine
representanter til leder og nestleder i 17.maikomitéen for 2 år ad gangen.
Tillegg etter nytt punkt 7: Det oppnevnes personlig vara for medlemmene.
Det ble stemt samlet over rådmannens innstilling og forslaget fra Hilde Sørby Haakaas (Sp)
og ble enstemmig tiltrådt.
Livsløpsutvalgets vedtak 120313:
1. 17. mai komite 2013 settes sammen etter avtaler koordinert av kulturkonsulent i
kommunen.
2. Fra 2014: 17. mai komiteen organiseres slik;
1. Livsløpsutvalget utnevner to av sine representanter til leder og nestleder i
17.maikomitéen for 2 år ad gangen.
2. Medlem: leder i ungdomsrådet, 1 år
3. Medlem: representant fra Musikkrådet,1 år
4. Medlem: representant fra Idrettsrådet, 1 år
5. Medlem: representant fra Eldrerådet, 1 år
6. Medlem: representant fra Rådet for funksjonshemmede, 1 år
7. Sekretær: kulturkonsulent Trøgstad kommune
Det oppnevnes personlige vara for medlemmene.
Det forutsettes at rådene vedtar å tiltre den nye ordningen.
3. Dersom råd/utvalg ikke godtar ordningen organiseres 17.maikomiteen i fremtiden
med en ren politisk sammensetning.
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REFERATSAKER
Konfliktsrådets årsmelding 2012 gjennomgått.
Nytt styre i Frivillighetssentralen: Knut Lien – leder, Jan Nordheggen nestleder.
Livsløpsutvalgets møter bør innimellom holdes på virksomheter.
Livsløpsutvalgets møte i juni holdes på Karlsøy – sekretær ordner dette.
Livsløpsutvalgets møte i april holdes i Båstad barnehage.
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