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13/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (7 st)

Livsløpsutvalgets vedtak 26.04.2016:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
14/16 : HØRING - EIERSTRATEGI FOR MORTENSTUA SKOLE IKS
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Trøgstad gir sin tilslutning til «Eierstrategi for Mortenstua skole IKS», Strategi for
perioden 2016-2019.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
Kommunestyret i Trøgstad gir sin tilslutning til «Eierstrategi for Mortenstua skole IKS», Strategi for
perioden 2016-2019.

15/16: HØRING - EIERSTRATEGI FOR AVLASTNINGSHJEMMET IKS
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til ny eierstrategi for Avlastningshjemmet IKS, for
perioden 2016 -2019.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til ny eierstrategi for Avlastningshjemmet IKS, for
perioden 2016 -2019.

16/16 : DELEGERINGSREGLEMENT 2016 - 2020
Rådmannens innstilling:
Delegeringsreglement 2016 - 2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)

Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
Delegeringsreglement 2016 - 2020 godkjennes og trer i kraft fra og med 3. mai 2016.

17/16 : SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING MARIA BLOM - TRØGSTAD FORT
Rådmannens innstilling:
1. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
2. Det gis skjenkebevilling på øl og vin følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl.08.00 – kl.02.00
Alle dager utendørs: kl.08.00 – kl.02.00
3. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30
4. Som styrer godkjennes Guri Maria Fimland
5. Man unntar MARIA BLOM fra kravet om stedfortreder
6. Bevillingen gjelder fra 04.05.2016
7. Man setter som vilkår at MARIA BLOM skal ha tilfredsstillende internkontrollsystem og ved
større arrangementer ut over vanlig drift vil det være krav om godkjente vakter.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
Kari Nilsen (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Jan Roar Evensen (H)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Sp)
Trøgstad Fort er et friluftsområde hvor både barn og voksne ferdes. Det ble diskutert hvordan dette
kan ivaretas på en god måte samtidig med at det gis skjenkebevilling til MARIA BLOM.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st.)

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
1. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30
2. Det gis skjenkebevilling på øl og vin følgende tidsrom:
Alle dager innendørs: kl.08.00 – kl.02.00
Alle dager utendørs: kl.08.00 – kl.02.00
3. Skjenking i sluttede selskaper kan skje fram til kl. 02.30
4. Som styrer godkjennes Guri Maria Fimland
5. Man unntar MARIA BLOM fra kravet om stedfortreder
6. Bevillingen gjelder fra 04.05.2016
7. Man setter som vilkår at MARIA BLOM skal ha tilfredsstillende internkontrollsystem og ved
større arrangementer ut over vanlig drift vil det være krav om godkjente vakter.

18/16: OPPHØR AV FIRE ÅRS BEGRENSNING PÅ SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I TRØGSTAD
KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune opphever fireårsregelen om krav om ny godkjenning av gjeldende
salgs- og skjenkebevillinger.
2. Trøgstad kommune foretar ny vandelsklaring av de som er styrere og stedfortredere som
har blitt vandelsklaret før 311215.
3. Trøgstad kommune gjennomfører jevnlige vurderinger av gjeldende bevillinger og innfører
nødvendige restriksjoner etter behov.
4. Alkoholpolitiske retningslinjer legges frem for Kommunestyret for godkjenning i juni 2016.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
Kari Nilsen (Ap)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Jan Roar Evensen (H)
Det ble stilt spørsmål om hvordan og hvem som sikrer at endrede regler knyttet til salgs- og
skjenkebevillinger blir fulgt opp av bevillingshavere etter at kommunal bevilling er gitt i hht de nye
reglene. Administrasjonen undersøker dette.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
1. Trøgstad kommune opphever fireårsregelen om krav om ny godkjenning av gjeldende
salgs- og skjenkebevillinger.
2. Trøgstad kommune foretar ny vandelsklaring av de som er styrere og stedfortredere som
har blitt vandelsklaret før 311215.
3. Trøgstad kommune gjennomfører jevnlige vurderinger av gjeldende bevillinger og innfører
nødvendige restriksjoner etter behov.

4. Alkoholpolitiske retningslinjer legges frem for Kommunestyret for godkjenning i juni 2016.

19/16 : HØRINGSFORSLAG - KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN
Rådmannens innstilling:
1. Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen legges ut på høring med
høringsfrist 1. august 2016.

Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Marianne Nordlie (Krf)
Kari Nilsen Ap)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Marit Haakaas orienterte om kommunal planstrategi og prosessen videre i forkant av møtet i
Livsløpsutvalget.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 26.04.2016:
1. Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen legges ut på høring med
høringsfrist 1. august 2016.

20/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 26.04.2016:
Virksomhetsledere og ledere for SFO orienterte om tilbudet ved de ulike skolene i forkant av møtet.
Rådmannen orienterte om trafikksikkerhetstiltak ved Havnås skole som ble spilt inn på forrige møte.
Det igangsettes et arbeid med å utbedre parkeringsplassen slik at bussen kan snu.

Livsløpsutvalgets vedtak 26.04.2016:
Referatsakene tas til orientering.

