Trøgstad kommune
MØTEPROTOKOLL
Livsløpsutvalget
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 03.06.2014
Tid: 19.00

Tilstede på møtet:
Funksjon
Navn
Leder
Marianne Larsen
Nestleder
Olav Mansaas Bleie
Medlem
Hilde Sørby Haakaas
Medlem
Bjørn Ekeberg
Medlem
Kari Nilsen
Medlem
Stian Myhre Eriksen
Medlem
Hanne Therese Myhrer
Behandlede saker:

Trøgstad, 3. juni 2014
Marianne Larsen
leder

23/14-31/14

Forfall

Møtende varamedlem

X
X
X

Tone Evenby
Anne Marie Lintho

Trøgstad kommune
SAKSLISTE
Saksnr.

23/14

Arkivsaksnr.

Tittel
14/401
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I
LIVSLØPSUTVALGET 29.04.2014

24/14

14/120
ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

25/14

14/121
TERTIALRAPPORT 1 - 2014

26/14

14/390
DEN DIGITALE TRØGSTADSKOLEN

27/14

14/386
REVIDERT PLAN FOR INSTITUSJON, BOLIGER OG
HJEMMEBASERTE TJENESTER 2014 - 2025

28/14

14/373
HØRING - RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG
FORDYPNING

29/14

14/384
NY SKJØNHAUG SKOLE - BESLUTNINGSPUNKT 1

30/14

14/385
NY BÅSTAD BARNEHAGE - PROSESSAVKLARING

31/14

14/410
REFERATSAKER

Side 2 av 8

Trøgstad kommune
23/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I LIVSLØPSUTVALGET 29.04.2014
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møtet i Livsløpsutvalget den 29.04.2014 godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 030614:
Rådmannens innstilling vedtas enstemmig (6 st.)
Livsløpsutvalgets vedtak 030614:
Protokoll fra møtet i Livsløpsutvalget den 29.04.2014 godkjennes.
24/14
ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.993.626,64 avsettes som følger:
a) Kr 5.680.000,00 avsettes til fond for premieavvik
b) Kr 3.200.000,00 avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner
c) Kr 3.113.626,64 avsettes til reservefondet
Livsløpsutvalgets behandling 030614:
Følgende hadde ordet:
Hilde S. Haakaas
Hanne Therese Myrer
Rådmann
Stian Myhre Eriksen
Anne Marie Lintho
Hilde S. Haakaas (Sp) fremmet følgende forslag:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.993.626,64 avsettes som følger:
a) Kr 5.680.000,00 avsettes til fond for premieavvik
b) Kr 3.200.000,00 avsettes til fond for sykehjemsplasser, herunder kjøp av plasser i
andre kommuner eller utvikling av egne. Administrasjonen bes komme tilbake til
kommunestyret for nærmere avklaring ved anvendelse av midlene.
c) Kr 100.000,00 avsettes til sikring av tunnel fra Stjerneplassen inn til A-fortet.
d) Kr 100.000,00 avsettes primært til gang- og sykkelveiprosjekt langs rv 22 fra
Fortveien til Esso under forutsetning om medfinansiering og samarbeid med
Statens Vegvesen. Sekundært overføres midlene ved behov til gang- og
sykkelveiprosjekt fra Skjønhaug til Løkenveien.
e) Kr 2.013.626,64 avsettes til reservefondet.
Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet et alternativt forslag til Sps forslag 2b:
Kr 3.200.000,00 avsettes til fond for utvikling av Trøgstadheimenes bo- og servicesenter.
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Det ble først stemt over forslaget fra Hanne Therese Myhrer (Frp) som fikk 1 stemme (Frp)
og falt.
Det ble deretter stemt punktvis over forslaget fra Hilde S. Haakaas (Sp) fra 2b til 2e.
2b ble tiltrådt med 4 stemmer (2 Sp + H + Frp) mot 2 stemmer for rådmannens innstilling
(2 Ap)
2c ble tiltrådt med 4 stemmer ( 1 Ap + 2 Sp + H) mot 2 stemmer (1 Ap + Frp)
2d ble enstemmig tiltrådt (6st.)
2e ble tiltrådt med 5 stemmer (2 Ap + 2 Sp + H) mot 1 stemme (Frp)
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling punkt 1 og punkt 2a. Begge punktene ble
enstemmig tiltrådt (6st.)
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.993.626,64 avsettes som følger:
a) Kr 5.680.000,00 avsettes til fond for premieavvik
b) Kr 3.200.000,00 avsettes til fond for sykehjemsplasser, herunder kjøp av plasser i
andre kommuner eller utvikling av egne. Administrasjonen bes komme tilbake til
kommunestyret for nærmere avklaring ved anvendelse av midlene.
c) Kr 100.000,00 avsettes til sikring av tunnel fra Stjerneplassen inn til A-fortet.
d) Kr 100.000,00 avsettes primært til gang- og sykkelveiprosjekt langs rv 22 fra
Fortveien til Esso under forutsetning om medfinansiering og samarbeid med
Statens Vegvesen. Sekundært overføres midlene ved behov til gang- og
sykkelveiprosjekt fra Skjønhaug til Løkenveien.
e) Kr 2.013.626,64 avsettes til reservefondet.
25/14
TERTIALRAPPORT 1 - 2014
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 – 2014 tas til etterretning.
Livsløpsutvalgets behandling 030614:
Følgende hadde ordet:
Anne Marie Lintho (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Rådmann
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6)
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
Tertialrapport 1 – 2014 tas til etterretning
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26/14
DEN DIGITALE TRØGSTADSKOLEN
Rådmannens innstilling:
Til finansiering av forprosjektet “Den digitale Trøgstadskolen” bevilges kr. 500.000 fra
reservefondet.
Livsløpsutvalgets behandling 030614:
Følgende hadde ordet:
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Anne Marie Lintho (Ap)
Rådmann
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6 st.)
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
Til finansiering av forprosjektet “Den digitale Trøgstadskolen” bevilges kr. 500.000 fra
reservefondet
27/14
REVIDERT PLAN FOR INSTITUSJON, BOLIGER OG HJEMMEBASERTE TJENESTER
2014 - 2025
Rådmannens innstilling:
Revidert plan for Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester- fremtidige
behov, legges til grunn for videre vurderinger av innsatsområder innenfor helse- og
omsorgssektoren.
Livsløpsutvalgets behandling 030614:
Følgende hadde ordet:
Leder leste opp mail fra bukerrepresentanter.
Tone Evenby (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Rådmann
Rådmannens innstilling tiltres med 5 stemmer ( 2 Sp + 2 Ap + H) mot 1 stemme (Frp)
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
Revidert plan for Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester- fremtidige
behov, legges til grunn for videre vurderinger av innsatsområder innenfor helse- og
omsorgssektoren
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28/14
HØRING - RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune ser den nye rammeplanen som et viktig grunnlagsdokument og
verktøy for å løse kulturskolenes sammensatte samfunnsoppdrag som
opplæringsinstitusjon for kunstfag og som et lokalt ressurssenter. Samtidig kan den
bidra til å sikre bred rekruttering og mangfold i kulturskolens virksomhet.
2. Trøgstad kommune har følgende kommentarer til høringen:
a. Det må fremkomme tydelig at kulturskolen også er et skoleslag. Dette er med
på å tydeliggjøre kvalitetsfokuset.
b. Det må være tydeligere at i rollen som lokalt ressurssenter må kulturskolen ha
en egenverdi.
c. Den tredelte organiseringen er godt beskrevet og minner i stor grad om
dagens organisering. Fordypningsprogrammet er formulert slik at det skal gi
alle elever med særlig interesse og motivasjon mulighet for deltagelse i
fordypningsprogram. Dette kan medføre økonomiske utfordringer.
d. Det må presiseres i rammeplanen at det er skoleeiers ansvar å tilrettelegge for
samarbeid med barnehage og grunnskole, samt kunne tilby lokaler tilpasset
undervisningen.
Livsløpsutvalgets behandling 030614:
Følgende hadde ordet:
Hilde S. Haakaas (Sp)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Anne Marie Lintho (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (6st)
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
1 Trøgstad kommune ser den nye rammeplanen som et viktig grunnlagsdokument og
verktøy for å løse kulturskolenes sammensatte samfunnsoppdrag som
opplæringsinstitusjon for kunstfag og som et lokalt ressurssenter. Samtidig kan den
bidra til å sikre bred rekruttering og mangfold i kulturskolens virksomhet.
2 Trøgstad kommune har følgende kommentarer til høringen:
a. Det må fremkomme tydelig at kulturskolen også er et skoleslag. Dette er med
på å tydeliggjøre kvalitetsfokuset.
b. Det må være tydeligere at i rollen som lokalt ressurssenter må kulturskolen ha
en egenverdi.
c. Den tredelte organiseringen er godt beskrevet og minner i stor grad om
dagens organisering. Fordypningsprogrammet er formulert slik at det skal gi
alle elever med særlig interesse og motivasjon mulighet for deltagelse i
fordypningsprogram. Dette kan medføre økonomiske utfordringer.
d. Det må presiseres i rammeplanen at det er skoleeiers ansvar å tilrettelegge for
samarbeid med barnehage og grunnskole, samt kunne tilby lokaler tilpasset
undervisningen.
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29/14
NY SKJØNHAUG SKOLE - BESLUTNINGSPUNKT 1
Rådmannens innstilling:
1. Skisse og kostnadsoverslag tas til orientering og rådmannen bes om å starte
arbeidene med forprosjekt og konkurransegrunnlag for nye Skjønhaug skole.
2. Forprosjektet legges fram for kommunestyre i desember 2014 med intensjon om å
legge det ut på anbud nyåret 2015.
Livsløpsutvalgets behandling 030614:
Følgende hadde ordet:
Tone Evenby (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Rådmann
Hilde S. Haakaas (Sp) fremmet nytt forslag til punkt 1 i rådmannens innstilling.:
Skisse og kostnadsforslag tas til orientering og rådmannen bes starte arbeidene med
forprosjekt og konkurransegrunnlag for nye Skjønhaug skole og utvidelse av Trøgstad
ungdomsskole inkludert ny hallflate, amfi og rehabilitert kultur- og samfunnsdel.
Marianne Larsen (H) fremmet følgende forslag til et punkt 3 i rådmannens innstilling.:
Tilstandsrapporten for «gamle» Skjønhaug skole (Norconsultrapporten) legges ved til
kommunestyrebehandlingen i desember 2014.
Det ble først stemt over forslaget fra Hilde S. Haakaas (Sp) til et nytt punkt 1 som ble tiltrådt
med 4 stemmer (2 Sp + 2 Ap) mot 2 stemmer ( Frp + H)
Det ble deretter stemt over forslaget fra Marianne Larsen (H) til et punkt 3 i innstillingen
som ble tiltrådt med leders dobbeltstemme ( H + Frp + 1 Sp) mot (2 Ap + 1 Sp).
Rådmannens innstilling punkt 2 ble tiltrådt med 4 stemmer ( 2 Sp + 2 Ap) mot 2 stemmer
(Frp + H)
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
1. Skisse og kostnadsforslag tas til orientering og rådmannen bes starte arbeidene med
forprosjekt og konkurransegrunnlag for nye Skjønhaug skole og utvidelse av
Trøgstad ungdomsskole inkludert ny hallflate, amfi og rehabilitert kultur- og
samfunnsdel.
2. Forprosjektet legges fram for kommunestyre i desember 2014 med intensjon om å
legge det ut på anbud nyåret 2015.
3. Tilstandsrapporten for «gamle» Skjønhaug skole (Norconsultrapporten) legges ved til
kommunestyrebehandlingen i desember 2014.
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30/14
NY BÅSTAD BARNEHAGE - PROSESSAVKLARING
Rådmannens innstilling:
Konkurransegrunnlaget for ny Båstad barnehage kvalitetssikres og legges fram for
kommunestyret senest i desember 2014.
Livsløpsutvalgets behandling 030614:
Følgende hadde ordet:
Tone Evenby (Sp)
Hanne Therese Myhre (Frp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Rådmann
Tone Evenby (Sp) og Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet felles forslag til et nytt punkt 1
til rådmannens innstilling og rådmannens innstilling da som punkt 2.
1. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide for byggestart for ny Båstad barnehage
våren 2015 med sikte på åpning barnehagestart høsten 2016.
2. Konkurransegrunnlaget for ny Båstad barnehage kvalitetssikres og legges fram for
kommunestyret senest desember 2014.
Det ble først stemt over fellesforslaget fra Frp og SP som ble tiltrådt med 4 stemmer (2 Sp +
Frp + H) mot 2 stemmer ( 2 Ap)
Livsløpsutvalgets innstilling 030614:
1
2

Kommunestyret ber administrasjonen arbeide for byggestart for ny Båstad barnehage
våren 2015 med sikte på åpning barnehagestart høsten 2016.
Konkurransegrunnlaget for ny Båstad barnehage kvalitetssikres og legges fram for
kommunestyret senest desember 2014.

31/14
REFERATSAKER
Det ble fra Hilde S. Haakaas (Sp) fremmet følgende anmodning til formannskapet som ble
enstemmig tiltrådt ( 6st.)
Livsløpsutvalget ber Rådmannen utrede mulighet for fast toalett ved Mørkfoss badeplass og
innarbeide dette i budsjettet for 2015.
Livsløpsutvalget ber Rådmannen undersøke muligheten for et midlertidig toalett som skal stå
klart ved årets badesesong ved Mørkfoss badeplass, og ber formannskapet bevilge de
nødvendige midler til dette fra disposisjonsfondet, oppad begrenset til kr 20.000.
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