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Trøgstad kommune
VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TRØGSTAD.
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
11/13
14/13

Rune Natrud
08/394

Arkiv: A10 &00

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
16.04.2013
23.04.2013

Rådmannens innstilling:
1. Følgende vedtatte endringer i vedtektene for kommunale barnehager videreføres:
- «På grunn av ferieavvikling holder de kommunale barnehagene stengt 2 uker i
juli»
- «De kommunale barnehagene holder stengt mellom jul og nyttår for å avvikle
den 3. ferieuka. De resterende feriedagene i 3. ferieuke legges til påskeuka
samme år»
2. Nødvendig tekstlig redigering av vedtektene foretas for å kommunisere overgang
til nettbasert søkeprosess.
Bakgrunn:
Kommunestyret behandlet i sak 6/12 «Ferieavvikling i barnehagene», og vedtok følgende:
1. pt, Aldersgrupper og åpningstider, 4. avsnitt «På grunn av ferieavvikling holder de
kommunale barnehagene stengt i to uker i juli»
2. Endringene trer i kraft fra 01.01.2012.
3. pt 2,5 avsnitt NYTT «De kommunale barnehagene holder stengt mellom jul og nyttår
for å avvikle den 3. ferieuka. De resterende feriedagene i 3. ferieuke legges til
påskeuka samme år».
4. Ordningen trer i kraft fra 01.06.2012.
5. Kommunen informerer i god tid og ved utlysning av hovedopptak til nytt barnehageår,
om hvilke dager som avsettes til ferie for det året.
6. Ordningen evalueres våren 2013.
Rådmannen legger herved fram resultatet av evalueringen.
Samtidig ønsker rådmannen å fremme forslag om nødvendig tekstlig redigering for å
kommunisere at Trøgstad kommune har gått over til elektronisk søkeprosess. Av praktiske
årsaker behandles dette i samme sak.
Saksutredning:
Ferieavvikling i barnehagene
Samarbeidsutvalget i de ulike barnehagene er brukt som høringsinstans for denne
evalueringen.
SU i Båstad barnehage gir følgende evaluering: «Utvalget vurderer det lite sannsynlig at
økonomien tillater åpen barnehage året rundt, og samtidig ha et fullgodt pedagogisk tilbud.
Det antas derfor at det fortsatt må stenges 3 uker i løpet av barnehageåret. Utvalget ser det
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som den beste løsningen med 2 uker sommerstengt i tillegg til fri i romjula og evt. påske for
å avvikle den tredje ferieuka. Utvalget mener også dette er en god løsning for ungene; de får
perioder med ferie fordelt over hele barnehageåret».
SU ved Havnås oppvekstsenter gir følgende tilbakemelding: «Dagens ordning med
feriestengte barnehager to uker på sommeren, i romjul og påske fungerer tilfredsstillende.
Ingen har mottatt noen negative reaksjoner. Også ansatte synes det fungerer bra»
SU i Skjønhaug barnehage skriver i sin vurdering: «Siden de økonomiske rammene til
barnehagene ikke øker, ser SU ikke noe bedre alternativ enn å ha feriestengte barnehager.
Dette for å sikre ett best mulig tilbud resten av barnehageåret. SU ser dette som en
utfordrende løsning for de familiene som har ett dårlig nettverk i nærmiljøet».
Menighetsbarnehagen i Trøgstad, Kirkestua og Kirkestallen barnehager, er som kjent ikkekommunale barnehager. Men siden Trøgstad kommune har et nært samarbeid med
Menighetsbarnehagen bl.a. i forbindelse med hovedopptak, nettverkssamlinger for styrere og
likeverdig behandling, finner rådmannen det naturlig å formidle hva SU i
Menighetsbarnehagen har uttalt i sakens anledning: «Det ble i SU møte for
menighetsbarnehagen i Trøgstad evaluert ferielukking i barnehagen. 2 uker i juli og dagene
mellom jul og nyttår, samt virkedagene i påsken. SU i menighetsbarnehagen i Trøgstad har
ingen innvendinger mot ordningen.»

Ny elektronisk søkeprosess:
Som Livsløpsutvalget er kjent med i form av notat av 01.02.2013, har Trøgstad kommune
valgt å gå over til elektronisk søkeprosess i forhold til å søke/endre barnehageplass. Dette
skjer nå via Oppvekstportalen på kommunens hjemmeside, og rådmannen er av den
oppfatning at dette vil være en mer brukervennlig løsning for foresatte, og kvalitetssikre
dialogen mellom foresatte og kommunen i forhold til søking/endring/oppsigelse av
barnehageplass.
Vurdering:
Ferieavvikling i barnehagene
Rådmannen registrerer at samtlige SU i sine tilbakemeldinger gir aksept til kommunestyrets
vedtak i sak 6/12. Bakgrunnen for saken fra rådmannens side var å legge til rette for en best
mulig drift av barnehagene slik det var formulert i saksutredningen 6/12:
«Det er viktig for oss at barnehagene våre driftes så effektivt som mulig for å oppnå en best
mulig kvalitet for barna. I disse periodene har vi erfaring med at mange som har meldt inn
behov for barnehageplass ikke benytter plassen. Bemanningslistene settes opp etter påmeldt
behov og det brukes unødvendig mye personalressurser når plassene ikke benyttes. Når de
ansatte tar ferie når barnehagen er stengt reduseres vikarbruken stertk og bemanningen blir
mer stabil og arbeidsmiljøet bedre resten av året. Vi har store forventninger til at dette vil
heve kvaliteten på innholdet i barnehagen. Det vil også gi de ansatte bedre muligheter til å
avvikle sin 3-uker ferie samlet i tilknytning til de to ukene barnehagen er stengt. For
barnehagene vil det bety en bedre økonomisk og praktisk løsning.»
Etter en samlet vurdering vil derfor rådmannen anbefale at de endringer i vedtektene som
ble vedtatt i sak 6/12, videreføres på permanent basis.
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Vedlegg:
Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad, gjeldende fra 01.01.2012
Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad. Endringer er skrevet med
uthevet skrift.
Protokoll fra møte i samarbeidsutvalget ved Båstad barnehage 29.01.2013
Referat fra brukerrådet for Havnås oppvekstsenter, avd. barnehage 05.02.2013
Referat fra SU-møte i Skjønhaug barnehage 13.2.2013
Uttalelse fra SU møtet 23.01.2013, Menighetsbarnehagen
Utskrift sendes:
SU i alle barnehagene
Barnehagene v/virksomhetsleder
Delta, Utdanningsforbundet og Fagforbundet
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Trøgstad kommune
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I TRØGSTAD KOMMUNE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
12/13
15/13

Rune Natrud
09/627

Arkiv: A22 &00

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
16.04.2013
23.04.2013

Rådmannens innstilling:
Nødvendig tekstlig redigering av vedtektene foretas for å kommunisere overgang til
nettbasert søkeprosess.
Bakgrunn:
Trøgstad kommune har valgt å gå over til elektronisk søkeprosess i forhold til å søke/endre
sfo-plass. I den forbindelse må vedtektene for skolefritidsordningen justeres slik at disse
beskriver hvordan man nå foretar søkingen.
Saksutredning:
Som Livsløpsutvalget er kjent med i form av notat av 01.02.2013, har Trøgstad kommune
valgt å gå over til elektronisk søkeprosess i forhold til å søke/endre sfo-plass. Dette skjer nå
via oppvekstportalen på kommunens hjemmeside, og rådmannen er av den oppfatning at
dette vil være en mer brukervennlig løsning for foresatte, og kvalitetssikre dialogen mellom
foresatte og kommunen i forhold til søking/endring/oppsigelse av sfo-plass.
Vurdering:
Rådmannen vurderer det som nødvendig å justere vedtektene slik at disse blir i
overenstemmelse med måten man nå går fram på når man skal søke/endre/si opp sfo-plass.
Vedlegg:
Vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Trøgstad, gjeldende fra 01.01.2012.
Forslag til nye Vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Trøgstad. Endringer er skrevet
med uthevet skrift.
Utskrift sendes:
Barneskolene v/Virksomhetsleder
FAU ved barneskolene
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Trøgstad kommune
SLT - PLAN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
5/13
13/13
16/13

Hans Petter L. Ringstad
12/768

Utvalg
Ungdomsråd
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Arkiv: C14

Møtedato
15.04.2013
16.04.2013
23.04.2013

Rådmannens innstilling:
Planprogram for SLT – plan 2013-2025 vedtas med følgende endringer:
•
Side 6. tema «holdninger til alkohol» gjøres om til: holdninger til alkohol og andre
rusmidler.
•
Side 5: medvirkning: framtidsverkstedet og ungdomsrådet skal bli spurt om å komme
med innspill til planen.
Bakgrunn:
I kommunal planstrategi 2012-2015 er det vedtatt at det skal lages en plan for SLT-arbeidet
som en del av kommundelplan for helse.
Saksutredning:
Planprogrammet er utarbeidet av SLT – koordinator og kommuneplanlegger.
Planprogrammet har vært på høring, med frist 10. februar.
Det har kommet 1 innspill fra FAU Havnås skole. Innspillet var i hovedsak om å «rekruttere
og beholde dyktige lærere med rett kompetanse». Dette hører naturlig hjemme under
hovedpunktet Utdanningsnivå/drop out, og vil bli sterkere synliggjort i planen.
Kommunens SLT-arbeidsutvalg har hatt et møte om innholdet i planprogrammet og her
framkom det følgende innspill til planprogrammet:
Temaet «Holdninger til alkohol» gjøres om til «Holdninger til alkohol og andre rusmidler».
Medvirkning: framtidsverkstedet og ungdomsrådet vil bli spurt om å komme med innspill til
planen.
Vurdering:
Planprogrammet er med hensikt kort og oversiktlig. Informasjon og medvirkning er derfor
viktige tema i planprogrammet. Det har kommet 1 innspill i fra FAU Havnås skole samt
justeringer fra SLT – arbeidsutvalg. Disse punktene som nevnt ovenfor, flettes inn i planen
før den sendes på endelig høring.
Vedlegg:
Uttalelse fra foreldrerådet ved Havnås skole
Utskrift sendes:
Saksbehandler for videre utsending til høringsinstanser
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Trøgstad kommune
BUNNPRIS BÅSTAD - KONTROLLRAPPORT SALGSBEVILLING - AVVIK
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
14/13
18/13

Inger-Lise Haugen
09/35

Arkiv: U62

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
16.04.2013
23.04.2013

Rådmannens innstilling:
På bakgrunn av det aktuelle avviket 23.02.2013 sett i forhold til Alkohollovens bestemmelser
§§ 3-7 og 3-7 punkt 3 og Alkoholpolitiske retningslinger for Trøgstad kommune punkt. 11.2
og 11.3 inndras salgsbevillingen til Bunnpris Båstad A/S i tre dager i perioden 020513 til og
med 040513.
Bakgrunn:
Securitas A/S har foretatt kontroll på Bunnpris Båstad den 23. februar 2013, og sendt
Trøgstad kommune en befaringsrapport med tilleggsrapport med mulige avvik sett i forhold
til Alkoholloven § 3-7 (overholdes salgstiden) og § 3-7 nr.3 (er alkohol tilgjengelig utenfor
salgstiden).
Saksutredning:
Bunnpris Båstad A/S ble i kommunestyret 12.06.12 med saksnummer 34/12 innvilget
bevilling av salg av øl og annen alkoholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76for
perioden 01.07.12 - 30.06.16.
Bunnpris Båstad ble her innvilget følgende salgstider: hverdager kl.09.00-20.00 og lørdager
09.00-18.00.
Trøgstad kommune har engasjert Securitas A/S til å foreta kontroller etter Alkohollovens
bestemmelser.
I rapporten fremkommer følgende:

« Kontrollør 25907 ankom salgsstedet kl. 18:18. Ansvarshavende sto da og stablet varer i
butikken, på andre siden av der alkoholen står plassert. En annen dame satt i kassen.
Kl. 18:22 observerte kontrolløren en dame og en mann som hadde en 6-pack med
alkoholholdig øl av type «Chang Beer» i handlekurven sammen med ca. 20 andre varer.
Kontrolløren gikk deretter til tippekasen og sto der og ventet til det beskrevne paret kom til
kassen. De ankom kassen kl. 18:35 og damen i kassa scannet alle varene, også den
alkoholholdige ølen. Da paret hadde betalt og pakket varene gikk damen bort for å hente en
postpakke. Mannen var nå på vei ut av butikken og kontrolløren legitimerte seg for den
ansatte og informerte om avviket.
Den ansatte løp bort til mannen og forklarte situasjonen, beklaget og ba om å få tilbake den
alkoholholdige ølen. Etter at denne ble tilbakelevert kom ansvarshavende, og kontrolløren
forklarte situasjonen for henne. Kontrolløren informerte om at det ville bli skrevet en
tilleggsrapport ihht. alkohollovens § 3-7 samt om kommentarfristen til kommunen.
Ansvarshavende samtykket i avviket.»
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Vi har innhentet uttalelse fra Bunnpris Båstad og de bekrefter avviket ved kontrollen 23.
februar 2013.
I uttalelsen fremkommer følgende: « De beklager hendelsen og belyser hvorfor det skjedde

og hvilke tiltak som iverksatt i etterkant. De ser på denne episoden som et meget « hendig
uhell» og en menneskelig svikt av den ansatte som trodde det var fredag og ikke lørdag.

De sier at deres rutiner er krystallklare og at de legger stor vekt på opplæring av sine
medarbeidere. De har i etterkant av hendelsen 23.02.2013 gjennomgått deres interne rutiner
og alkoholloven med alle sine medarbeidere både i personalmøte og i en til en samtaler.
Vurdering:
I følge Alkohollovens § 1-8 kan Kommunsestyret i en bevillingsperiode inndra en bevilling for
resten av bevillingsperioden, eller for et kortere tidsrom.
I følge merknadene punkt 1.8.2.2 heter det: Kommunen bestemmer om bevillingen skal

inndras og eventuelt for hvor lenge. At vilkårene for å fatte vedtak om inndragning er oppfylt
betyr ikke at kommunen har plikt til å inndra bevillingen. Kommunen skal utøve et skjønn.
Man skal vurdere type overtredelse, grovheten av overtredelsen, om bevillingshaver kan
klandres for overtredelsen, hva er gjort for å rette opp forholdet og hvordan bevillingshaver
har praktisert bevillingen tidligere.
I Trøgstad kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt 18. september 2012 omhandler
punkt 11.2 Type overtredelser og punkt.11.3 Sanksjonsformer.
I følge de politiske retningslinjene defineres denne overtredelsen en « særlig alvorlig
overtredelse» og under sanksjonsformer vil denne overtredelsen medføre inndragning av
bevillingen i 1 – 7 dager.
Det er ingen uenighet mellom rapporten fra Securitas A/S og uttalelsen fra bevillingshaver,
det er solgt alkoholholdigdrikk utenfor godkjent salgstid.
Noen overtredelser av alkoholloven vil etter sin art være grovere enn andre. Eksempelvis er
salg og skjenking til mindreårige, skjenking til åpenbart påvirket person og brudd på
salgstidende å anse som alvorlige brudd på alkoholloven. Dette tilfellet er et alvor brudd sett
i forhold til alkoholloven og de alkoholpolitiske retningslinjene.
Det er første gang denne bevillingshaveren har brutt salgstidende og de har gjort mye i
etterkant av bruddet for å unngå at dette skal gjenta seg i fremtiden. De inndro også den
aktuelle alkoholen når avviket ble oppdaget
Utmåling av sanksjon i denne saken må stå i forhold til graden av forseelsen og hva som er
gjort for rette den opp. Slik saken fremstår synes at en inndragning på tre dager vil være en
riktig sanksjon, da har man vurderert at dette er et alvorlig brudd, feilen ble rettet opp, det
er første gang brudd er oppdaget hos bevillingshaver og bevillingshaver har gjort mye for å
unngå dette i fremtiden.
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Under den politiske debatt ved behandling av søknader om skjenkebevilling er det presisert
at bevilling skal være ” lett å få og lett å miste ”.
Utskrift sendes:
Bunnpris Båstad A/S , Båstadveien 651, 1866 Båstad
Securitas A/S, Postboks 658, Lisleby, 1616 Fredrikstad
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Trøgstad kommune
PARTNERSKAPSAVTALE ØSTFOLDHELSA 2013 - 2015
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
6/13
15/13
21/13

Hege Bakke
13/207

Arkiv: G10 &01

Utvalg
Ungdomsråd
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
15.04.2013
16.04.2013
23.04.2013

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune inngår den fremforhandlede Partnerskapsavtale Østfoldhelsa. Avtale
mellom Østfold fylkeskommune og Trøgstad kommune for å styrke det helhetlige og
tverrsektorielle folkehelsearbeidet, med vekt på å utjevne sosiale ulikheter i helse.
Bakgrunn:
I Østfold er folkehelsearbeidet organisert sentralt i fylkeskommunen med et likeverdig ansvar
i kommunen. Dette er tidligere organisert som et partnerskap. Nå dreier det seg om nye
avtaler mellom fylkeskommunen og primærkommune for perioden 2013- 2015.
Saksutredning:
Østfold har vært et foregangsfylke i å utvikle folkehelsearbeidet. De første
partnerskapsavtalene om samarbeid ble inngått i 2002.
Evaluering av arbeidet ble gjennomført høsten 2011 og en av hovedkonklusjonene var en
videreutvikling og videreføring av partnerskapet.
Videre har samhandlingsreformen, revidert Plan- og bygningslov og ny Folkehelselov,
vektlagt det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunene og regionalt.
Det har vært bred og relevant medvirkning i evalueringsarbeidet.
Rådmannsutvalget har gjennomgått og anbefalt avtaleutkastet slik det foreligger til
behandling. Avtaler med de øvrige partene vil inngås i etterkant av avtalene med hver
kommune. Dette gjelder Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Frivillighetssentralene og
ulike frivillige organisasjoner. Avtalen vil gjelde ut 2015 med virkning fra 2. halvår 2013.
Vurdering:
Trøgstad har så langt ikke hatt egen stillingsressurs som folkehelsekoordinator, men kun hatt
en kontaktperson på området. Folkehelsearbeidet drives gjennom flere virksomheter. Avtalen
vil kunne være et insitament til å forsterke og øke den systematiske tilnærming til
folkehelsearbeidet.
Fra 2013 har kommunen økt sin ressurs til kommuneoverlege til 40 % stilling. Rådmannen vil
vurdere å foreslå hvordan vi ytterligere kan forsterke innsatsen fra kommunens side f.o.m.
neste budsjettår.
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Avtalen er klargjørende for partenes ansvar og oppgaver. Den fremtvinger heller ikke en
annerledes organisering i egen kommune, men den initierer en høyere bevissthet rundt
folkehelsearbeidet i alle kommunens arbeidsområder.
Rådmannen anbefaler at avtalen godkjennes og undertegnes på vegne av Trøgstad
kommune.
Vedlegg:
Partnerskapsavtale Østfoldhelsa

REFRATSAKER:
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
16/13

Arkiv: 033
13/223

Utvalg
Livsløpsutvalget

Møtedato
16.04.2013
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