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38/12
SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS
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.

Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).

39/12
ENDRING AV VEDTEKTER FOR MORTENSTUA SKOLE-SFO
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.
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Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Unni L. Torsøe(KrF)
Livsløpsutvalgets innstiling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).

40/12
TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI - FYLKESVEI 115 - HØLANDSVEIEN
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.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hilde S. Haakaas(Sp).
Hilde S. Haakaas(Sp) fremmet følgende forslag til nye punkt 2 og 3:
2. Trøgstad kommune er av den oppfatning at det er fylkeskommunen selv som bør dekke
skyssutgifter på veier definert som farlig skolevei der fylket selv er eier av veien.
3. Utskrift av vedtaket sendes Østfold fylkeskommune.
Det ble stemt samlet over rådmannens innstilling og forslaget fra Hilde S. Haakaas(Sp), og
dette ble enstemmig tiltrådt(7 st.).
Livsløpsutvalget innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling er etter dette:
1. 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.
2. Trøgstad kommune er av den oppfatning at det er fylkeskommunen selv som bør
dekke skyssutgifter på veier definert som farlig skolevei der fylket selv er eier av
veien.
3. Utskrift av vedtaket sendes Østfold fylkeskommune.
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41/12
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM TILDELING AV
BARNEVERNTJENESTER I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten om tildeling av barneverntjenester i Trøgstad
kommune, samt kontrollutvalgets vedtak, til etterretning.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).

42/12
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
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
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).

43/12
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BO- OG DAGTILBUD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Bo-og dagtilbud til funksjonshemmede” i
Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.
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Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig(7 st.).

44/12
ALTERNATIVE SKOLETILBUD OG TILRETTELAGT OPPLÆRING VED TRØGSTAD
UNGDOMSSKOLE
Rådmannens innstilling:
Redegjørelsen tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Kari Nilsen(Ap)
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Hilde S. Haakaas(Sp)
Ellen Løchen Børresen(virksomhetsleder TUSK)
Hanne Therese Myhrer(FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 1:
Livsløpsutvalget ber administrasjonen om å utrede en ny organisering av tilbudet på
Langholen, hvor tilbudet da organiseres som en enhet direkte under skolefaglig
rådgiver/rådmann.
Nytt punkt 2:
Langholen vurderes utvidet, hvor tilbudet også kan tilpasses flere elever på barne- og
ungdomsskoletrinna.
Nytt punkt 3:
Ny organisering krever også en ny finansieringsmodell slik at lærerressurs/assistent ikke tas
fra ungdomsskolen, men som en del av det totale skolebudsjettet.
Hilde S. Haakaas(Sp) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 1:
Redegjørelsen tas til etterretning.
Nytt punkt 2:
Rådmannen anmodes om å henvende seg innen 1. februar til Indre Østfold-kommunene for
å vurdere Langholen-prosjektet videreført i interkommunal regi.
Det ble først stemt over forslaget fra Hanne Therese Myhrer (FrP). Forslaget fikk 2 stemmer
(FrP, H) og falt.
Det ble deretter stemt over forslaget fra Hilde S. Haakaas punkt for punkt:
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Punkt 1 ble tiltrådt med 4(2 Ap, 2 Sp) mot 3 stemmer:
Punkt 2 ble tiltrådt med 4(2 Sp, 1 FrP, 1 H) mot 3 stemmer.
Livsløpsutvalgets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling er etter dette:
1. Redegjørelsen tas til etterretning.
2. Rådmannen anmodes om å henvende seg innen 1. februar til Indre Østfoldkommunene for å vurdere Langholen-prosjektet videreført i interkommunal regi.
Hilde S. Haakaas(Sp) forlot møtet etter sak 44/12.
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45/12
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - PLANPROGRAM PÅ HØRING
Rådmannens innstilling:
Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2025 sendes på høring med høringsfrist 10.
februar 2013.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Hanne Therese Myhrer (FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt kulepunkt under «…..føringer for videre arbeid med planen….»:
 Trøgstad kommune skal bli en «Trygg Trafikk kommune».
Det ble stemt samlet over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Hanne Therese
Myhrer (FrP), og dette ble enstemmig tiltrådt(6 st.).
Livsløpsutvalgets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling er da:
Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2025 sendes på høring med høringsfrist 10.
februar 2013.
Nytt kulepunkt under «…..føringer for videre arbeid med planen….»:
 Trøgstad kommune skal bli en «Trygg Trafikk kommune».

46/12
SLT - PLAN - PLANPROGRAM PÅ HØRING
Rådmannens innstilling:
Planprogram for SLT – plan 2013-2025 sendes på høring med høringsfrist 10. februar 2013.

Livsløpsutvalgets innstilling:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 st.).

47/12
HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG NÆRMILJØ 2013/2014
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Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2013/2014 som
vist nedenfor.
Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.
Livsløpsutvalgets behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer(FrP)
Hanne Therese Myhrer (FrP) fremmet forslag til endring av prioriteringene av «Ordinære
anlegg»: Punkt 6, Garasje og ENØK-tiltak ved Båstad Kunstis, Båstad IL-skøyter. Er overført
fra forrige planutgave.
Punktet flyttes til plass 3. De andre punktene skyves flyttes nedover på prioriteringslista.
Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Hanne Therese Myhrer(FrP) ble enstemmig
tiltrådt(6 st.).
Livsløpsutvalgets innstilling:
Livsløpsutvalgets innstilling er etter dette:
Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2013/2014 som
vist nedenfor, men med følgende endring under «Ordinære anlegg»:
Punkt 6 i rådmannens innstilling flyttes til plass 3. De andre punktene flyttes nedover på
prioriteringslista.
Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.

48/12
REFERATSAKER
«Retningslinjer for turer og ekskursjoner for grunnskolen i Trøgstad» ble gjennomgått.
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