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21/15 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Radmannens innstilling enstemmig vedtatt (7 st)

Livsløpsutvalgets vedtak 09.06.2015:
Protokoll fra møte 28.04.15 godkjennes.

22/15 : ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2014 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.206.494,12 avsettes som følger:
a. Kr 6.580.000,- avsettes til fond for premieavvik
b. Kr 2.700.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller
etablering av nye plasser i egen kommune
c. Kr 1.926.494,12 avsettes til reservefondet, om nødvendig for bruk til inndekking av
sviktende inntekter fra skatt og inntektsutjevning i 2015
Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling/vedtak 09.06.2015:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2014 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.206.494,12 avsettes som følger:
a. Kr 6.580.000,- avsettes til fond for premieavvik
b. Kr 2.700.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller
etablering av nye plasser i egen kommune
c. Kr 1.926.494,12 avsettes til reservefondet, om nødvendig for bruk til inndekking av
sviktende inntekter fra skatt og inntektsutjevning i 2015
23/15 : TERTIALRAPPORT 1 - 2015
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)

Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.

24/15 : KLAGE PÅ UTMÅLING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL MENIGHETSBARNEHAGEN FOR
ÅRENE 2008, 2009 OG 2010
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner at Trøgstad Kirkelige Fellesråd sin anmodning om at klagesaken knyttet
til utmåling av kommunalt tilskudd til menighetsbarnehagen for årene 2008, 2009 og 2010 avsluttes
uten økonomisk oppgjør mellom partene.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling tilstres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
Kommunestyret godkjenner at Trøgstad Kirkelige Fellesråd sin anmodning om at klagesaken knyttet
til utmåling av kommunalt tilskudd til menighetsbarnehagen for årene 2008, 2009 og 2010 avsluttes
uten økonomisk oppgjør mellom partene.

25/15 : HØRING - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune anbefaler en finansieringsmodell som tar utgangspunkt i at tilskuddet til
godkjente private barnehager skal beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den
enkelte kommune.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende ordet:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
Trøgstad kommune anbefaler en finansieringsmodell som tar utgangspunkt i at tilskuddet til
godkjente private barnehager skal beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den
enkelte kommune.

26/15 : SYKEHJEMSKAPASITET I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen bes om å utrede mulige tiltak for å kunne mestre svingningene i behovet for
sykehjemsplasser bedre.
2. Tiltakene som skal vurderes må ta sikte på at flere kan tilbys sykehjemsplasser lokalt.
Presset på eksisterende lokaler og bemanning skal søkes redusert.
3. Forslag til tiltak med vurdering av økonomiske konsekvenser, legges fram for
kommunestyret i september.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Hilde Sørby Haakaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende forslag:
1. Rådmannen bes om å utrede mulige tiltak for å kunne mestre svingningene i behovet for
sykehjemsplasser bedre.
2. Tiltakene som skal vurderes må ta sikte på at flere kan tilbys sykehjemsplasser lokalt. Presset
på eksisterende lokaler og bemanning samt bruk av dobbeltrom skal søkes redusert.
3. Forslag til tiltak med vurdering av økonomiske konsekvenser og en tidsplan for
gjennomføring, legges fram for kommunestyret i september.
Livsløpsutvalget stemte over forslaget fra Senterpartiet. Forslaget ble enstemmig vedtatt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling/vedtak 09.06.2015:
1. Rådmannen bes om å utrede mulige tiltak for å kunne mestre svingningene i behovet for
sykehjemsplasser bedre.
2. Tiltakene som skal vurderes må ta sikte på at flere kan tilbys sykehjemsplasser lokalt.
Presset på eksisterende lokaler og bemanning samt bruk av dobbeltrom skal søkes
redusert.
3. Forslag til tiltak med vurdering av økonomiske konsekvenser og en tidsplan for
gjennomføring, legges fram for kommunestyret i september.

27/15 : OMSORGSBOLIGER, DAGSENTER OG BASE FOR HJEMMETJENESTER - ENDELIG AVTALE MED
KONSEPTPLUSS AS
Rådmannens innstilling:
Vedlagte avtaler mellom Trøgstad kommune og KonseptPluss AS godkjennes og prosjektene
gjennomføres.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Marianne Larsen
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Kari Nilsen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
Vedlagte avtaler mellom Trøgstad kommune og KonseptPluss AS godkjennes og prosjektene
gjennomføres.

28/15 : SØKNAD OM SALGSBEVILLING - BÅSTAD LANDHANDLERI
Rådmannens innstilling:
1. Båstad Landhandleri AS (Bunnpris Båstad ) gis bevilling for salg av øl og annen alkoholdig
drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent til følgende salgstider:
Hverdager

kl.08.00 – 20.00

Lørdager

kl.08.00 – 18.00

Onsdag før skjærtorsdag

kl.08.00 – 18.00

Påskeaften

kl.08.00 – 16.00

30. april (dag før 1, mai )

kl.08.00 – 20.00

16. mai ( dag før 17. mai )

kl.08.00 – 20.00

Onsdag før Kristi Himmelfartsdag

kl.08.00 – 20.00

Pinseaften

kl.08.00 – 16.00

Julaften

kl.08.00 – 16.00

Nyttårsaften

kl.08.00 – 18.00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- og helligdager, 1.
mai og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestindsvalg, kommunestyrevalg
og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Vi gjør oppmerksom på det i 2015 vil avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag
14. september.
2. Trude Helen Novak og Stine Severinsen Helmersen godkjennes som styrer og stedfortreder
for bevillingen.
3. Bevillingsperioden fastsettes fra 17.06.2015 – 30.06.2016

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
1. Båstad Landhandleri AS (Bunnpris Båstad ) gis bevilling for salg av øl og annen alkoholdig
drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent til følgende salgstider:
Hverdager

kl.08.00 – 20.00

Lørdager

kl.08.00 – 18.00

Onsdag før skjærtorsdag

kl.08.00 – 18.00

Påskeaften

kl.08.00 – 16.00

30. april (dag før 1, mai )

kl.08.00 – 20.00

16. mai ( dag før 17. mai )

kl.08.00 – 20.00

Onsdag før Kristi Himmelfartsdag

kl.08.00 – 20.00

Pinseaften

kl.08.00 – 16.00

Julaften

kl.08.00 – 16.00

Nyttårsaften

kl.08.00 – 18.00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- og helligdager, 1.
mai og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestindsvalg, kommunestyrevalg
og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Vi gjør oppmerksom på det i 2015 vil avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag
14. september.

2. Trude Helen Novak og Stine Severinsen Helmersen godkjennes som styrer og stedfortreder
for bevillingen.
3. Bevillingsperioden fastsettes fra 17.06.2015 – 30.06.2016

29/15 : GJENNOMFØRINGSBESLUTNING - SKJØNHAUG SKOLENE - KULTUR OG IDRETTBESLUTNINGSPUNKT 3 - VALG AV ENTREPRENØR
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Betongbygg på Entreprise 1 for bygging av ny
Skjønhaug barneskole med påbygg av ny hallflate mm til Trøgstadhallen.
2. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Asbjørn Brandsrud AS på Entreprise 2 for
gjennomføring av byggearbeider og rehabilitering av Trøgstad ungdomsskole med nytt
vrimle-areal.
3. Vedtakene i saken oversendes kommunens faste byggekomite for videre oppfølging.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende ordet:
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Livsløpsutvalget stemte over rådmannens innstilling.
Innstillingen ble tiltrådt mot 1 stemme (1 Frp)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Betongbygg på Entreprise 1 for bygging av ny
Skjønhaug barneskole med påbygg av ny hallflate mm til Trøgstadhallen.
2. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Asbjørn Brandsrud AS på Entreprise 2 for
gjennomføring av byggearbeider og rehabilitering av Trøgstad ungdomsskole med nytt
vrimle-areal.
3. Vedtakene i saken oversendes kommunens faste byggekomite for videre oppfølging.

30/15 : AKTIVITETSPLAN 2015-2018
Rådmannens innstilling:
Informasjon om ny aktivitetsplan for perioden 2015-2018, som vist i vedlegg, tas til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
Informasjon om ny aktivitetsplan for perioden 2015-2018, som vist i vedlegg, tas til orientering.

31/15 : FREMTIDIG ORGANISERING AV BARNEVERNET I INDRE ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1.Prosjektrapport for barnevernarbeidet i indre Østfold tas til orientering.
2. Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder:
- a) felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold
- b) felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold
- c) felles tiltaksbank for indre Østfold
Utredningene gjennomføres av barnevernlederne i fellesskap og skal være gjennomført innen
01.09.15. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske
forutsetninger for drift av tiltakene med tanke på oppstart 01.01.2016 (tiltak a, b og c). Prosjektleder
velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er styringsgruppe for arbeidet.
3. Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å igangsette en gjennomgang av den interkommunale
barnevernvakta i indre Østfold, med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold.
Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15.
4.Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre Østfold.
Utredningen må sees i sammenheng med utviklingen av de ulike alternativene kommunereformen.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Rådmannens inntilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 09.06.2015:
.Prosjektrapport for barnevernarbeidet i indre Østfold tas til orientering.
2. Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder:
- a) felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold
- b) felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold
- c) felles tiltaksbank for indre Østfold

Utredningene gjennomføres av barnevernlederne i fellesskap og skal være gjennomført innen
01.09.15. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske
forutsetninger for drift av tiltakene med tanke på oppstart 01.01.2016 (tiltak a, b og c). Prosjektleder
velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er styringsgruppe for arbeidet.
3. Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å igangsette en gjennomgang av den interkommunale
barnevernvakta i indre Østfold, med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold.
Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15.
4.Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre Østfold.
Utredningen må sees i sammenheng med utviklingen av de ulike alternativene kommunereformen

32/15 : EKSTRA BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune opprettholder sitt bosettingsvedtak for 2015-2017, jfr. Kommunestyresak
85/14.
2. Dersom bosetting utover dette antallet skal vurderes, stiller kommunen krav om full finansiering
fra staten. Alternativt må kommunestyret ta stilling til omprioriteringer fra andre tjenesteområder.

Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Kari Nilsen (Ap)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)

Livsløpsutvalgets vedtak 09.06.2015:
1. Trøgstad kommune opprettholder sitt bosettingsvedtak for 2015-2017, jfr. Kommunestyresak
85/14.
2. Dersom bosetting utover dette antallet skal vurderes, stiller kommunen krav om full finansiering
fra staten. Alternativt må kommunestyret ta stilling til omprioriteringer fra andre tjenesteområder.

33/15 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 09.06.2015:
Rådmannen orienterte om reguleringsplan Båstad skole og barnehage - 1. gangs behandling og viste
til sak teknikk- og naturutvalget 52/15.
Rådmannen orienterte om intervju med Nrk tilkyttet et tilsyn i virksomhet Pleie og Omsorg.
Stabssjef gav en kort orientering om status i folkehelsearbeidet.

Livsløpsutvalgets vedtak 09.06.2015:
Referatsakene tas til orientering.

