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50/14 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra møtet 18.11.2014 godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. (7st)
Livsløpsutvalgets vedtak 09.12.2014:
Protokoll fra møtet 18.11.2014 godkjennes.

52/14 : BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune bosetter 12 flyktninger i perioden 2014-2017, henholdsvis 5 flyktninger
i 2015, 4 flyktninger i 2016 og 3 flyktninger i 2017. Enslig mindreårige flyktninger inngår
ikke i dette antallet.
2. Fortrinnsvis bosetter kommunen barnefamilier.
Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Kari Nilsen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)
Livsløpsutvalgets innstilling 09.12.2014:
1. Trøgstad kommune bosetter 12 flyktninger i perioden 2014-2017, henholdsvis 5 flyktninger
i 2015, 4 flyktninger i 2016 og 3 flyktninger i 2017. Enslig mindreårige flyktninger inngår
ikke i dette antallet.
2. Fortrinnsvis bosetter kommunen barnefamilier.

51/14 : FORSKRIFT OM LIKEVEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL
IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER
Rådmannens innstilling:
Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, gjeldende fra 01.01.2015, vedtas.
Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Kari Nilsen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)
Livsløpsutvalgets innstilling 09.12.2014:
Lokale retningslinjer for Trøgstad kommune til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, gjeldende fra 01.01.2015, vedtas.

53/14 : BÅSTAD BARNEHAGE - VALG AV TOMT OG BESLUTNING OM INNHENTING AV ANBUD
Rådmannens innstilling:
1. Det utlyses anbudskonkurranse for bygging av ny barnehage med inntil 90 fulltidsplasser på
regulert område ved Båstad skole. Konkurransegrunnlaget utformes slik som det beskrives i
saksfremleggets vurdering.
2. Saken legges frem for kommunestyret for endelig beslutning om bygging.
3. Når den nye barnehagen er tatt i bruk, skal eksisterende Båstad barnehage rives for å erstatte
tapt uteområde for Båstad skole.
Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Bleie (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Marianne Larsen (Uavh)
Rådmannen inntilling tiltres enstemmig (7 st)
Livsløpsutvalgets innstilling 09.12.2014:
1. Det utlyses anbudskonkurranse for bygging av ny barnehage med inntil 90 fulltidsplasser på
regulert område ved Båstad skole. Konkurransegrunnlaget utformes slik som det beskrives i
saksfremleggets vurdering.
2. Saken legges frem for kommunestyret for endelig beslutning om bygging.
3. Når den nye barnehagen er tatt i bruk, skal eksisterende Båstad barnehage rives for å erstatte
tapt uteområde for Båstad skole.

54/14 : SKJØNHAUGSKOLENE, KULTUR OG IDRETT - BESLUTNINGSPUNKT 2
Rådmannens innstilling:
1. Forprosjektet og konkurransegrunnlaget for ny barneskole, ombygging av ungdomsskolen,
ny kulturarena og ny idrettshall, legges til grunn for anbudsutlysning med tanke på
gjennomføring.
2. Resultatet av anbudskonkurransen legges fram for kommunestyret for beslutning om
endelig gjennomføring, helt eller delvis, samt valg av entreprenør.
Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Stian Myhre Eriksen (Ap)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Olav Bleie (Sp)
Ellen Løchen Børresen (Adm)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)
Livsløpsutvalgets innstilling/vedtak 09.12.2014:
1. Forprosjektet og konkurransegrunnlaget for ny barneskole, ombygging av ungdomsskolen,
ny kulturarena og ny idrettshall, legges til grunn for anbudsutlysning med tanke på

gjennomføring.
2. Resultatet av anbudskonkurransen legges fram for kommunestyret for beslutning om
endelig gjennomføring, helt eller delvis, samt valg av entreprenør.

55/14 : OMSORGSBOLIGER OG LOKALER FOR DAGSENTER OG HJEMMETJENESTER
Rådmannens innstilling:
1. Arbeide med utvikling av base for dagaktiviteter og hjemmetjenester fortsetter.
2. Arbeidet med utvikling av 24 omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helseog omsorgstjenester fortsetter.
3. Trøgstad kommune søker Husbanken om støtte til prosjektene.
4. Når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjon foreligger, skal
endelig avtale med KonseptPluss AS om omfang og utvikling av prosjektene godkjennes av
kommunestyret.
5. Utvikling av ytterligere botilbud i Trøgstad vurderes fortløpende når erfaringene med
omsorgsboligene i denne saken foreligger.
Livsløpsutvalgets behandling 09.12.2014:
Følgende hadde ordet i saken:
Olav Bleie (Sp)
Marianne Larsen (Uavh)
Kari Nilsen (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Bleie fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Frp og SP:
1. Arbeidet med utvikling av base for dagaktiviteter og hjemmetjenester fortsetter.
2. Arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester fortsetter.
3. Trøgstad kommune søker Husbanken om støtte til prosjektene.
4. Endelig avtale med KonseptPluss AS om omfang og utvikling av prosjektene godkjennes av
kommunestyret når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjonen
foreligger.
5. Administrasjonen bes utrede et alternativt bofellesskap på 4-6 boenheter organisert som
borettslag sentralt på Skjønhaug, gjerne i samarbeid med aktuelle tomteeiere og boligutviklere.
6. Utvikling av ytterligere botilbud i Trøgstad vurderes fortløpende og i samråd med aktuelle
brukergrupper når erfaringene med omsorgsboligene i denne saken foreligger.
Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet et nytt punkt 7:
Det oppnevnes to politiske representanter til prosjektgruppa.
Det ble stemt over fellesforslget fra Ap, Frp og Sp og forslaget fra Hanne Therese Myhrer (Frp)
samlet.

Det samlede forslaget i 7 punkter ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Livsløpsutvalgets innstilling 09.12.2014:
1. Arbeidet med utvikling av base for dagaktiviteter og hjemmetjenester fortsetter.
2. Arbeidet med utvikling av omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester fortsetter.
3. Trøgstad kommune søker Husbanken om støtte til prosjektene.
4. Endelig avtale med KonseptPluss AS om omfang og utvikling av prosjektene godkjennes av
kommunestyret når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjonen
foreligger.
5. Administrasjonen bes utrede et alternativt bofellesskap på 4-6 boenheter organisert som
borettslag sentralt på Skjønhaug, gjerne i samarbeid med aktuelle tomteeiere og boligutviklere.
6. Utvikling av ytterligere botilbud i Trøgstad vurderes fortløpende og i samråd med aktuelle
brukergrupper når erfaringene med omsorgsboligene i denne saken foreligger.
7. Det oppnevnes to politiske representanter til prosjektgruppa.

56/14 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.

Livsløpsutvalgets vedtak 09.12.2014:
Ingen referatsaker.

