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Interpellasjon 1. fra Trøgstad FrP
Saksnr
62/15

Ordførerens forslag til vedtak:
Kommunestyret ber om at mulighetene ved Indre Østfold Lokalmedisinske kompetansesenter IKS og
fremtidige tjenestetilbud der vurderes jamfør vedtak i k-sak 44/15.

Saksopplysninger:
Interpellasjon fra Hanne Therese Myhrer (FrP)
Økt behov for rehabiliteringsplasser og sykehjemsplasser i Trøgstad kommune.
Det er etter samhandlingsreformen blitt økt trykk på kommunehelsetjenesten. Det er strengere krav
til kommunene om å ta utskrivningsklare pasienter hjem. Dette medfører økt trykk på
korttidsplassene på Trøgstadheimen, men også på hjemmetjenesten.
Vi ønsker å sette fokus på rehabilitering i tråd med både tilbakemeldinger fra brukere, men også i
tråd med den nye «Befolkningsoversikt 2015» dokumentet som er under utarbeidelse. Den viser til
høy forekomst av hoftebrudd i Trøgstad, høy levealder og høy forekomst av skader i hjemmet. Planen
viser også til hva komplikasjoner kan medføre og/ eller koste. Rehabilitering er derfor særdeles viktig,
både for bedre prognose for den enkelte, men også i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Helsehuset er starten på ett interkommunalt samarbeid innenfor helse som har potensiale. Det pågår
nå en utredning om Helsehuset sin fremtid. Vi ønsker ikke å trappe ned dette tilbudet, men heller
styrke det. En ny moderne interkommunal rehabiliteringsavdeling vil både bedre tilbudet til
rehabilitering, men også avlaste sykehjemmene i distriktet.

Vi fremmer derfor følgende interpellasjon:
«Trøgstad kommunestyre ber administrasjonen gå i dialog med samarbeidskommunene ved
Helsehuset i Askim for å utrede en mulig samarbeidsmodell/ videreutvikling av Helsehuset. Den nye
avdelingen vil da være en operativ rehabiliteringsavdeling med tidsriktig, moderne utstyr og
kvalifisert bemanning.»

Ordføreren svarer:
Indre Østfold Lokalmedisinske kompetansesenter IKS (Helsehuset) understøtter en viktig del av
Trøgstad kommunes tilbud på helsesiden. Trøgstad er også den av kommunene i Indre Østfold som
siden oppstarten har brukt Helsehuset mest aktivt.
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Både politisk og administrativ ledelse i kommunen er i løpende dialog både med Helsehuset og
samarbeidende kommuner om behovet for nye tjenesteområder. Så langt har utfordringene vært å
få kommunene til å bruke Helsehusets tilbud nok, og holde driften på Helsehuset og ved
sykehjemmene i kommunene på et kostnadsnivå som er forsvarlig for den enkelte kommune.>
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Ole Andrè Myhrvold

FE - 231

15/1113

Utvalg

Type
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Kommunestyret

PS

16.06.2015

Interpellasjon 2. fra Trøgstad FrP
Saksnr
63/15

Ordførerens forslag til vedtak:
Trøgstad kommunestyre ber derfor administrasjonen om å se på muligheten for en jevnere fordeling
av de kommunale avgiftene innenfor dagens fire terminforfall og eventuelt legge fram sak om dette i
forbindelse med årsbudsjett 2016.

Saksopplysninger:
Interpellasjon fra Hanne Therese Myhrer (FrP)
Innkreving av kommunale avgifter

De kommunale gebyrene er på tjenestene vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.
Gebyrene blir delt inn i følgende forfall:
20.03
¼ faste årsgebyrer vann, avløp, feiing og renovasjon. ½ eiendomsskatt, ½ gebyr vann
hytter og hytterenovasjon
20.05
¼ faste årsgebyrer vann, avløp, feiing og renovasjon. Forbruk av vann og kloakk for
perioden 01.07-31.12.
20.09
¼ faste årsgebyrer vann, avløp, feiing og renovasjon. ½ eiendomsskatt, ½ gebyr vann
hytter og hytterenovasjon
20.11
¼ faste årsgebyrer vann, avløp, feiing og renovasjon. Forbruk av vann og kloakk for
perioden 01.01-30.06.
Forbruket av vann og kloakk vil bli fordelt på 2 terminer i stedet for 1. Avlesning av målerstand vil
heretter bli pr 31.12.
Dette betyr at de kommunale avgiftene er høye 1. termin, dette er en termin som også andre statlige
avgifter skal betales. Dette fører til ett særdeles høyt trykk på husstandenes økonomi. Det er flere
grupper som opplever dette som vanskelig og belastende.
Eiendomsskatten er allerede hevet og kloakkavgiften vil økes, det vil si at regningene til
husholdningene vil øke ennå mer.
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Vi fremmer derfor følgende interpellasjon:
Trøgstad kommunestyre ber derfor administrasjonen om å se på muligheten for en omlegging av
innkrevingen av de kommunale avgiftene.

Ordføreren svarer:
Gjennom kommunestyresak 44/14 justerte Kommunestyret Lokal forskrift om vann- og
avløpsgebyrer i Trøgstad kommune med det mål å innføre flere terminer for innkreving av
kommunale avgifter i kommunen for at den enkelte faktura for kommunale tjenester skal bli mest
mulig like gjennom året.
Utfakturering og innfordring av disse er en betydelig arbeidsprosess og ressurskrevende for
kommunens tjenesteapparat. Det er derfor ikke trolig at det vil være ressursmessig lønnsomt med
ytterligere terminer. En slik utgift vil i så fall også måtte betales av brukerne. Det er trolig ikke
intensjonen eller ønskelig sett med interpellantens øyne heller.
Det har vært vanskelig å slå fast at mars er mer kostnadskrevende enn andre måneder selv om dette
er måneden da den statlige årsavgiften for kjøretøy forfaller.
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Saksframlegg
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ArkivsakID

Ole Andrè Myhrvold

FA - H31

15/1112
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16.06.2015

Interpellasjon 3. fra Trøgstad FrP
Saksnr
64/15

Ordførerens forslag til vedtak:
Kommunestyret avviser interpellasjonen med henvisning til K-sak 44/15, men ber rådmannen ta med
seg problemstillingen i oppfølging av denne og videre oppfølging av Trøgstad kommunes plan for
Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester – fremtidige behov jamfør k-sak 43/14.
Kommunestyret understreker at kommunen vil tilby et allsidig bo- og omsorgstilbud som er tilpasset
den enkeltes behov når de trenger det, med sykehjemsplasser, bofellesskap, omsorgsboliger og
muligheter til å bo hjemme.

Saksopplysninger:
Interpellasjon fra Hanne Therese Myhrer (FrP)
Behov for sykehjemsplasser
Trøgstad kommune har hatt behov for å kjøpe sykehjemsplasser i nærliggende kommuner siden
2013. Vi vet det brukes dobbeltrom og vi antar også at det er søkere på vent. Med venteliste får vi
oversikt over hvor mange som venter, hvilket tilbud de har i mellomtiden.
Vi fremmer derfor følgende interpellasjon:
«Trøgstad kommune søker umiddelbart regjeringen om en ventelisteordning for sykehjemsplass i
tråd med regjeringserklæringen for å avdekke reelt behov. I påvente av lovendringen utarbeides en
oversikt over søkere til ulike omsorgstjenester for eldre, søknader under behandling og
ferdigbehandlede».
Ordføreren svarer:
Stadig flere ønsker å få hjelp der de bor i stedet for å flytte på sykehjem, en trend som ser ut til å
forsterke seg. Vårt viktigste grep for fremtiden er derfor å styrke hjemmetjenesten slik at flest mulig
skal få oppfylt dette ønsket. Dette legger også Trøgstad kommunes plan for boliger, institusjon og
hjemmebaserte tjenester opp til jamfør den såkalte «omsorgstrappa».
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Et annet satsningsområde er hverdagsrehabilitering og folkehelse, som retter innsatsen mot den
enkeltes behov og muligheter til å bli boende hjemme.
Hvorvidt man trenger en sykehjemsplass eller ikke er basert på hvilke behov man har - og om
kommunen har en godt utbygd hjemmetjeneste. I en kommune med dårlig fungerende
hjemmetjeneste og et betydelig antall lite egnede boliger, vil man ha behov for sykehjemsplasser
tidligere. Det viser viktigheten av å se sykehjem, heldøgns omsorg i omsorgsbolig og
hjemmetjenester i sammenheng.
Vi trenger selvsagt gode sykehjemsplasser for dem som ikke lenger kan bo hjemme. Behovet for
sykehjemsplass er en vurdering som for mange tvinger seg frem med økende skrøpelighet med økt
behov for hjelp og trygghet. Utvikling av demens er i dag den viktigste grunnen til at folk trenger
sykehjemsplass.
Fremtidens eldreomsorg vil være basert på en mer individuellbasert eldreomsorg. Det er ikke flere
omsorgsbyråkrater eller nye statlige normer som gir en bedre eldreomsorg, men at flere av oss er
friskere lenger og så flere hender og mennesker til de som trenger det.

7

