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32/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I LIVSLØPSUTVALGET 03.06.2014
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møtet i Livsløpsutvalget 03.06.2014 godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 160914:
Rådmannens innstilling vedtas enstemmig (7st)
Livsløpsutvalgets vedtak 160914:
Protokoll fra møtet i Livsløpsutvalget 03.06.2014 godkjennes.
33/14
FORSLAG TIL FORDELING 2014
Rådmannens innstilling:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2014:
Kr.
310.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
90.000,til sang og musikk
Kr.
40.000,til tradisjonell kultur og ungdomsarbeid
Kr.
50.000,til investeringsformål
2. Trøgstad Idrettsråd og Trøgstad Musikkråd fordeler midlene innen sine områder,
samt kulturavdelingens forslag til fordeling på område for annen/generell kultur, som
i vedlagte forslag.
Livsløpsutvalgets behandling 160914:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Livsløpsutvalgets innstilling 160914:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2014:
Kr.
310.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
90.000,til sang og musikk
Kr.
40.000,til tradisjonell kultur og ungdomsarbeid
Kr.
50.000,til investeringsformål
2. Trøgstad Idrettsråd og Trøgstad Musikkråd fordeler midlene innen sine områder,
samt kulturavdelingens forslag til fordeling på område for annen/generell kultur, som i
vedlagte forslag.
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34/14
KOMMUNAL GARANTI - TRØGSTAD/BÅSTAD FOTBALLKLUBB
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune garanterer med simpel garanti for et kortsiktig lån på kr 820.000
som Trøgstad/Båstad fotballklubb tar opp for bygging av nytt klubbhus ved Trøgstad
stadion.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 820.000, og det forutsettes at mottatte
spillemidler til tiltaket fortløpende benyttes til nedbetaling av lånet.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører i sin helhet
31.12.16.
Livsløpsutvalgets behandling 160914:
Følgende hadde ordet:
Olav Bleie (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Livsløpsutvalgets innstilling 160914:
1. Trøgstad kommune garanterer med simpel garanti for et kortsiktig lån på kr 820.000
som Trøgstad/Båstad fotballklubb tar opp for bygging av nytt klubbhus ved Trøgstad
stadion.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr 820.000, og det forutsettes at
mottatte spillemidler til tiltaket fortløpende benyttes til nedbetaling av lånet.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører i sin helhet
31.12.16.
35/14
HØRING - SKOLEBRUKSPLAN FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE (DEL 2)
Rådmannens innstilling:
1. Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2, Høringsutkast juni 2014,
tas til orientering.
2. Framtidig tilbudsstruktur i Indre-Østfold-regionen må opprettholdes, og gjerne
styrkes.
3. Det bør legges til rette for et mest mulig helhetlig videregående skoleløp for elevene i
Indre-Østfold regionen.
Livsløpsutvalgets behandling 160914:
Følgende hadde ordet:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Bleie (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Felles forslag til nytt punkt 4:
Bussavganger fra Trøgstad må tilpasses skoletida ved Askim videregående skole.
Rådmannens innstilling med nytt punkt 4 tiltres enstemmig (7 st.)
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Livsløpsutvalgets innstilling 160914:
1. Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2, Høringsutkast juni
2014, tas til orientering.
2. Framtidig tilbudsstruktur i Indre-Østfold-regionen må opprettholdes, og gjerne
styrkes.
3. Det bør legges til rette for et mest mulig helhetlig videregående skoleløp for
elevene i Indre-Østfold regionen.
4. Bussavganger fra Trøgstad må tilpasses skoletida ved Askim videregående skole.
36/14
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - ENDELIG BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Mål nr 1 i kapittel 5 settes til «Ingen ulykker med drepte eller hardt skadde».
2. Mål 4 endres til: Gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter skal fremme god atferd
i trafikken.
3. Handlingsplanen gjennomgås med tanke på konkretisering og målbarhet ved første
rullering.
4. Teksten om NMK Trøgstad s. 18 endres til: NMK Trøgstad driver målrettet
trafikksikkerhetsarbeid blant egne medlemmer og ungdom i Trøgstad og Indre
Østfold for øvrig. Forening har ambisjoner om å utvikle seg til å bli en betydelig aktør
innen trafikksikkerhetsarbeid.

Muligheter for trygg overgang og sikkerhetsutbedring av strekningen langs rv 22
mellom veien over Langsrudåsen og bussholdeplassen/veien til Øiestad tas opp med
vegvesenet.
Livsløpsutvalgets behandling 160914:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Livsløpsutvalgets innstilling 160914:
1. Mål nr 1 i kapittel 5 settes til «Ingen ulykker med drepte eller hardt skadde».
2. Mål 4 endres til: Gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter skal fremme god atferd
i trafikken.
3. Handlingsplanen gjennomgås med tanke på konkretisering og målbarhet ved første
rullering.
4. Teksten om NMK Trøgstad s. 18 endres til: NMK Trøgstad driver målrettet
trafikksikkerhetsarbeid blant egne medlemmer og ungdom i Trøgstad og Indre
Østfold for øvrig. Forening har ambisjoner om å utvikle seg til å bli en betydelig aktør
innen trafikksikkerhetsarbeid.

Muligheter for trygg overgang og sikkerhetsutbedring av strekningen langs rv 22
mellom veien over Langsrudåsen og bussholdeplassen/veien til Øiestad tas opp med
vegvesenet.

Side 5 av 6

Trøgstad kommune
37/14
HØRING - KULTURHISTORISK LANDSKAP AV NASJONAL INTERESSE
Rådmannens innstilling:
1. Område 6 Glomma gjennom Indre Østfold bør strekkes nordøstover til å innbefatte
søndre del av Øyeren med Sandstangen.
2. Monaryggen og tilliggende områder bør få status som kulturhistorisk landskap av
nasjonal interesse.
3. Det må framgå klart hvilke konsekvenser statusen som «Kulturhistorisk landskap av
nasjonal interesse» har for forvaltning av områdene.
Livsløpsutvalgets behandling 160914:
Følgende hadde ordet:
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Olav Bleie (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.)
Livsløpsutvalgets innstilling 160914:
1. Område 6 Glomma gjennom Indre Østfold bør strekkes nordøstover til å innbefatte
søndre del av Øyeren med Sandstangen.
2. Monaryggen og tilliggende områder bør få status som kulturhistorisk landskap av
nasjonal interesse.
3. Det må framgå klart hvilke konsekvenser statusen som «Kulturhistorisk landskap av
nasjonal interesse» har for forvaltning av områdene.
38/14
REFERATSAKER
Ingen saker
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