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34/15 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (7st)

Livsløpsutvalgets vedtak 01.09.2015:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

35/15 : ETABLERE ACT-TEAM I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune inngår samarbeidsavtale med DPS om etablering av ACT-team i Trøgstad
kommune.

Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Kari Nilsen (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7st)

Livsløpsutvalgets innstilling 01.09.2015:
Trøgstad kommune inngår samarbeidsavtale med DPS om etablering av ACT-team i Trøgstad
kommune.

36/15 : HØRING DEMENSPLAN 2020
Rådmannens innstilling:
Den fremlagte høringen tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Rådmannens innstiling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 01.09.2015:
Den fremlagte høringen tas til etterretning.

37/15 : KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSBOLIGER - TRØGSTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Kriterier for tildeling av omsorgsbolig i Trøgstad kommune vedtas innstilling

Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Bjørn Ekeberg (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Det ble stemt punktvis over kriteriene i rådmannens innstiling:
Kriterie 1 ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Kriterie 2 ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Kriterie 3 ble tiltrådt mot 1 stemme Hanne Therese Myhrer (Frp) (6 st)
Kriterie 4 ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Kriterie 5 ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets vedtak 01.09.2015:
Kriterier for tildeling av omsorgsbolig i Trøgstad kommune vedtas.

38/15 : KULTURMIDDELFORDELING 2015
Rådmannens innstilling:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2015:
Kr. 490.000,til idrett og skyttervesen
Kr. 122.000,til sang og musikk
Kr. 53.000,til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid
2. Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd,
Trøgstad Musikkråd og kommunens kulturavdelingen.

Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Else Berit Baccouche (stabssjef)

Livsløpsutvalgets innstilling 01.09.2015:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2015:
Kr. 490.000,til idrett og skyttervesen
Kr. 122.000,til sang og musikk
Kr.
53.000,til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid

2. Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd,
Trøgstad Musikkråd og kommunens kulturavdelingen.

39/15 : SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - CARLSØI TURISTHOTELL
Rådmannens innstilling:
1. Det gis skjenkebevilling på øl og vin i følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl. 09.00 – kl.02.00
2. Det gis skjenkebevilling på brennevin i følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 02.00
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
4. Skjenking til sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30
5. Som styrer for bevillingen godkjennes Arnhild Arnegaard
6. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Cecilie Teige
7. Skjenkebevillingen for Carlsøi Turisthotell vurderes som en bevilling sammen med Fløterhakan og
Hvilebrakka sett i forhold til omsetningsavgift
8. Bevillingen gjelder for perioden 08.09.15 – 30.06.16
Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 01.09.2015:
1. Det gis skjenkebevilling på øl og vin i følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl. 09.00 – kl.02.00
2. Det gis skjenkebevilling på brennevin i følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 02.00
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
4. Skjenking til sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30
5. Som styrer for bevillingen godkjennes Arnhild Arnegaard
6. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Cecilie Teige
7. Skjenkebevillingen for Carlsøi Turisthotell vurderes som en bevilling sammen med Fløterhakan og
Hvilebrakka sett i forhold til omsetningsavgift
8. Bevillingen gjelder for perioden 08.09.15 – 30.06.16
40/15 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
I Innkallingen fremgikk det at følgende sak skulle ettersendes: Omsorgsboliger, dagsenter og base for
hjemmetjenster - endelig avtale med KonseptPluss.
Saken er ikke klar for politisk behandling og det ble orientert om status i saken.

Livsløpsutvalgets vedtak 01.09.2015:
Referatsakene tas til orientering.
41/15 : SYKEHJEMSKAPASITET VIDERE OPPFØLGING
Rådmannens innstilling:
Rådmannen bes om mulig å framforhandle en avtale med Eidsberg kommune om leie av en
sykehjemsavdeling ved Edwin Ruuds sykehjem i Eidsberg med tanke på å redusere vesentlig
overbelegg ved eget sykehjem og redusere leie av plasser andre steder.
Konsekvensene av en slik framforhandlet avtale og en økt satsing på forebyggende tiltak i
hjemmetjenesten søkes belyst i budsjettarbeidet for 2016 med tanke på raskest mulig effektuering
hvis det viser seg å være ønsket løsning.

Livsløpsutvalgets behandling 01.09.2015:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp)
Olav Mansaas Bleie (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Bjørn Ekeberg (Sp)
Hanne Therese Myhrer (Frp) fremmet følgende forslag til ny innstilling:
1. Rådmannen bes legge inn i budsjettet for 2016 prosjektering av utbygging av
Trøgstadheimen.
2. Det nedsettes en gruppe for å utforme anbudsgrunnlag som legges frem sammen med
budsjettet i desember 2015
3. Bofellesskap for 15 personer etableres så raskt som mulig.
Det ble stemt over forslaget og det ble avvist mot 1 stemme (Frp).
Hilde Sørby Haakaas (Sp) fremmet følgende forslag til ny innstilling:
Rådmannen bes om mulig å framforhandle en avtale med Eidsberg kommune om leie av en
sykehjemsavdeling ved Edwin Ruuds sykehjem i Eidsberg med tanke på å redusere vesentlig
overbelegg ved eget sykehjem og redusere leie av plasser andre steder. Avtalen bør søkes begrenset
til tre år med opsjon for ytterligere to.
Konsekvensene av en slik framforhandlet avtale og en økt satsing på forebyggende tiltak i
hjemmetjenesten søkes belyst i budsjettarbeidet for 2016 med tanke på raskest mulig effektuering
hvis det viser seg å være ønsket løsning.
Rådmannen bes igangsette planlegging for bygging av åtte nye plasser ved Trøgstadheimen.
Det ble stemt over forslaget og det ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).

Livsløpsutvalgets innstilling 01.09.2015:
Rådmannen bes om mulig å framforhandle en avtale med Eidsberg kommune om leie av en
sykehjemsavdeling ved Edwin Ruuds sykehjem i Eidsberg med tanke på å redusere vesentlig
overbelegg ved eget sykehjem og redusere leie av plasser andre steder. Avtalen bør søkes begrenset
til tre år med opsjon for ytterligere to.
Konsekvensene av en slik framforhandlet avtale og en økt satsing på forebyggende tiltak i
hjemmetjenesten søkes belyst i budsjettarbeidet for 2016 med tanke på raskest mulig effektuering
hvis det viser seg å være ønsket løsning.
Rådmannen bes igangsette planlegging for bygging av åtte nye plasser ved Trøgstadheimen.

