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31/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 13.09.2016:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (7 st)

Livsløpsutvalgets vedtak 13.09.2016:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

32/16 : FASTSETTELSE AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI MED PLANPROGRAM FOR
KOMMUNEPLANEN
Rådmannens innstilling:
1. Kommuneplanen får en planhorisont på 12 år (2017-2029) og dette legges inn i tittelen på
side 1.
2. I avsnittet om vei s 18 rettes teksten til «….utsatt av Samferdselsdepartementet»
3. Kulturminner settes opp som tema i kommuneplanarbeidet i lista s 21.
4. Folkehelse legges som en overordnet føring for kommuneplanarbeidet. Dette omtales i
planprogrammet under temaet Folkehelse s 16 og pkt 2 s 21. Mål og strategier for
folkehelsearbeidet utformes i kommuneplanprosessen i stedet for at det lages en egen
kommunedelplan for folkehelse.
5. Innflyttere og innvandrere nevnes som grupper som det er viktig å nå under overskriften
Medvirkning på s 22.
6. Det føyes til en setning i 4 avsnitt under overskriften Reguleringsplaner s 23 at Det kan
være aktuelt å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke lenger fyller noen funksjon.
7. Tabellen som viser framdrift s 22 utvides med følgende:
15. oktober
Oktobernovember

Frist for innspill fra innbyggere, grunneiere og andre til arealdelen
Eventuelt temamøte(r) for aktuelle fokusområder (næring, kultur,
folkehelse m.fl.)

Ultimo mars 2017
April 2017
Juni 2017

Planforslag ut på høring
Innbyggermøte(r) om kommuneplanen
Vedtatt plan

Livsløpsutvalgets behandling 13.09.2016:
I forkant av behandling av saken ble kommuneplanprosesen og fokustema som det skal jobbes
spesielt med gjennomgått av Marit Haakaas (plan- og miljørådgiver). Det ble under orienteringen
diskutert og gitt innspill til prosessen og temaene som administrasjonen tar med seg i det videre
arbeidet.
Livsløpsutvalget tok deretter saken til behandling og Vegard Finnes (Ap) fremmet følgende
endringsforslag:
Pkt 5 i rådmannens innstilling endres til:
5. Innvandrere og andre innflyttere nevnes som grupper som det er viktig å nå under overskriften
Medvirkning på s. 22.
I tillegg fremmet Vegard Finnes (Ap) forslag til to nye punkter på bakgrunn av diskusjonen under

orienteringen:
Nytt pkt 8. Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 10 til: Tjenester for mennesker med
omsorgsbehov.
Nytt pkt 9. Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 11 til: Oppvekst - fullført utdanning.
Livsløpsutvalget tok deretter rådmannens innstilling opp til avstemming punkt for punkt:
Pkt 1: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 2: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 3: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 4: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 5: Endringsforslag fremmet av Vegard Finnes (Ap) ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 6: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Pkt 7: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Nytt pkt 8: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Nytt pkt 9: Enstemmig tiltrådt (7 st)
Til slutt ble rådmannens innstilling samlet med endringsforslagene tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.09.2016:
1. Kommuneplanen får en planhorisont på 12 år (2017-2029) og dette legges inn i tittelen på
side 1.
2. I avsnittet om vei s 18 rettes teksten til «….utsatt av Samferdselsdepartementet»
3. Kulturminner settes opp som tema i kommuneplanarbeidet i lista s 21.
4. Folkehelse legges som en overordnet føring for kommuneplanarbeidet. Dette omtales i
planprogrammet under temaet Folkehelse s 16 og pkt 2 s 21. Mål og strategier for
folkehelsearbeidet utformes i kommuneplanprosessen i stedet for at det lages en egen
kommunedelplan for folkehelse.
5. Innvandrere og andre innflyttere nevnes som grupper som det er viktig å nå under
overskriften Medvirkning på s 22.
6. Det føyes til en setning i 4 avsnitt under overskriften Reguleringsplaner s 23 at Det kan
være aktuelt å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke lenger fyller noen funksjon.
7. Tabellen som viser framdrift s 22 utvides med følgende:
15. oktober
Oktobernovember

Frist for innspill fra innbyggere, grunneiere og andre til arealdelen
Eventuelt temamøte(r) for aktuelle fokusområder (næring, kultur,
folkehelse m.fl.)

Ultimo mars 2017
April 2017
Juni 2017

Planforslag ut på høring
Innbyggermøte(r) om kommuneplanen
Vedtatt plan

8.
Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 10 til: Tjenester for mennesker
med omsorgsbehov.
9.
Under Tema i kommuneplanarbeidet s. 21 endres pkt 11 til: Oppvekst - fullført
utdanning.

33/16 : HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNN
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering. Trøgstad kommune deltar i prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn».

Livsløpsutvalgets behandling 13.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Jan Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.09.2016:
Saken tas til orientering. Trøgstad kommune deltar i prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn».

34/16 : SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING BÅSTAD KRO DA
Rådmannens innstilling:
· Båstad Kro DA ved Mehmood Ahmed gis serveringsbevilling med åpningstid kl. 13.00 – kl.
01.00 hele året både inne og ute.
· Trøgstad kommune godkjenner Sajid Hussain som daglig leder av serveringsstedet.

Livsløpsutvalgets behandling 13.09.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st)

Livsløpsutvalgets vedtak 13.09.2016:
· Båstad Kro DA ved Mehmood Ahmed gis serveringsbevilling med åpningstid kl. 13.00 – kl.
01.00 hele året både inne og ute.
· Trøgstad kommune godkjenner Sajid Hussain som daglig leder av serveringsstedet.

35/16 : SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING HALLANGEN AS
Rådmannens innstilling:
· Hallangen AS ved Grete Anita Gromholt gis serveringsbevilling med åpningstid kl. 17.00 –
kl. 03.00 til lukkede selskaper, både inne og ute, hele året.
· Trøgstad kommune godkjenner Grete Anita Gromholt som daglig leder av serveringsstedet.

Livsløpsutvalgets behandling 13.09.2016:
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st)

Livsløpsutvalgets vedtak 13.09.2016:
· Hallangen AS ved Grete Anita Gromholt gis serveringsbevilling med åpningstid kl. 17.00 –
kl. 03.00 til lukkede selskaper, både inne og ute, hele året.
· Trøgstad kommune godkjenner Grete Anita Gromholt som daglig leder av serveringsstedet.

36/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 13.09.2016:
Ingen referatsaker.

Livsløpsutvalgets vedtak 13.09.2016:
Referatsakene tas til orientering.

