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37/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (7st)

Livsløpsutvalgets vedtak 25.10.2016:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
38/16 : TERTIALRAPPORT 2 - 2016
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 2 – 2016 tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Jan R. Evensen (H)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Marianne Nordlie (Krf)
Kari Nilsen (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Else Berit Baccouche (Stabssjef)
Fremtidens omsorgsbehov og hvordan dette kan løses ble diskutert i lys av de utfordringer som
omtales i tertialrapporten. Jan R. Evensen (H) etterspurte videre fremdrift knyttet til anbud ny Båstad
barnehage.
Videostreaming av politiske møter ble disktutert og et eventuelt behov må fremmes i
budsjettprosessen.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
Tertialrapport 2 – 2016 tas til etterretning.

39/16 : POLITIVEDTEKTER FOR TRØGSTAD KOMMUNE - REVIDERING
Rådmannens innstilling:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune legges ut på høring med høringsfrist 31. desember
2016.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Livsløputvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
Forslag til politivedtekter for Trøgstad kommune legges ut på høring med høringsfrist 31. desember
2016.

40/16 : HANDLINGSPLAN SLT TRØGSTAD 2017-2019
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Jan R. Evensen (H)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
Saken tas til orientering

41/16 : LEVERING AV TJENESTER TIL INDRE ØSTFOLD FENGSEL - FENGSELSBIBLIOTEK
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune overfører bibliotekstjenesten i Indre Østfold fengsel til Eidsberg
kommune i rimelig tid før åpning av utvidet kapasitet i Eidsberg som skjer i løpet av første
halvår 2017. Overføring skjer under forutsetning av aksept fra Nasjonalbiblioteket.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før
iverksetting.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)

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

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
1. Trøgstad kommune overfører bibliotekstjenesten i Indre Østfold fengsel til Eidsberg
kommune i rimelig tid før åpning av utvidet kapasitet i Eidsberg som skjer i løpet av første
halvår 2017. Overføring skjer under forutsetning av aksept fra Nasjonalbiblioteket.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før
iverksetting.

42/16 : SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TRØGSTAD OG EIDSBERG KOMMUNER OM
FENGSELSHELSETJENESTE I INDRE ØSTFOLD FENGSEL, AVD EIDSBERG
Rådmannens innstilling:

1. Saken tas til orientering.
2. Trøgstad kommune fornyer samarbeidsavtalen med Eidsberg kommune om
fengselshelsetjeneste. Trøgstad kommune er vertskommune.
3. Før avtalen undertegnes av partene forutsettes det at politikerne i begge
kommuner har behandlet saken og gitt sin tilslutning.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Vegard Finnes fremmet forslag til endringer i rådmannens innstilling: Pkt 1 fjernes, pkt 2 i
rådmannens innstilling blir nytt pkt. 1, pkt 3 endres til nytt pkt 2 som følger: Det forutsettes
likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før ny avtale undertegnes.
Det ble stemt punktvis over rådmannens innstilling:
pkt 1 fjernes - enstemmig tiltrådt (7 st)
pkt 2 blir nytt pkt 1 - enstemmig tiltrådt (7 st)
pkt 3 blir nytt pkt 2 med foreslåtte endringer - enstemmig tiltrådt (7 st)
Til slutt ble rådmannens innstilling samlet med endringsforslagene tatt opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:

1. Trøgstad kommune fornyer samarbeidsavtalen med Eidsberg kommune om
fengselshelsetjeneste. Trøgstad kommune er vertskommune.
2. Det forutsettes likelydende vedtak i denne saken i både Eidsberg og Trøgstad før ny
avtale undertegnes.

43/16 : TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TRØGSTAD KOMMUNE 2015-2016
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad har nulltoleranse for mobbing. Skolene skal videreutvikle sitt anti-mobbe-arbeid
med utgangspunkt i opplæringsloven § 9a-3 «Det psykososiale miljøet», og eventuelt sørge
for iverksetting av tiltak etter føringer i denne lov.
2. Trøgstadskolen har som mål å utvikle elever med gode grunnleggende ferdigheter. Skolene
skal videreutvikle sin satsing på dette gjennom hele grunnskoleløpet, spesielt med fokus på
lesing som en avgjørende grunnleggende ferdighet på tvers av fag.
3. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Trøgstad kommune 2015-2016 tas til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Kari Nilsen (Ap)
Jan R. Evensen (H)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Rune Natrud (skole- og barnehagefaglig rådgiver)
Rune Natrud orienterte om tilstandsrapporten for grunnskolen i Trøgstad kommune 2015-2016.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
1. Trøgstad har nulltoleranse for mobbing. Skolene skal videreutvikle sitt anti-mobbe-arbeid
med utgangspunkt i opplæringsloven § 9a-3 «Det psykososiale miljøet», og eventuelt sørge
for iverksetting av tiltak etter føringer i denne lov.
2. Trøgstadskolen har som mål å utvikle elever med gode grunnleggende ferdigheter. Skolene
skal videreutvikle sin satsing på dette gjennom hele grunnskoleløpet, spesielt med fokus på
lesing som en avgjørende grunnleggende ferdighet på tvers av fag.
3. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Trøgstad kommune 2015-2016 tas til orientering.

44/16 : SVAR PÅ HØRING AV PLANPROGRAM FOR RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked, utdanning
og handel. Planen, herunder arealstrategien, bør gjenspeile dette, og samordning av strategier bør
sees på tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og Trøgstad kommune støtter at disse
temaene får stort fokus i fylkesplanen.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta hensynet til
dyrka og dyrkbar mark.

4. Trøgstad kommune ber om mindre grad av føringer for kommunens arealdisponering og
tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Spesielt må føringene for handel i områdesentra endres.
5. Det bør vurderes om samfunnsdelen bør vedtas først, slik at denne blir reelt førende for
arealstrategien.

Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Tone Evenby (Sp) fremmet på vegne av Senterpartiet forslag til nytt pkt 4:
Trøgstad kommune ber om vesentlig mindre grad av føringer for kommunens arealdisponering og
tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Kommunene må i større grad få bestemme behovet for
handels-, bolig- og næringsutvikling i egen kommune.
Det ble stemt punktvis over rådmannes innstilling:
pkt.1-pkt 3 samlet som ble enstemmig tiltrådt (7 st)
pkt 4 med endringsforslag fra Tone Evenby (Sp) ble enstemmig tiltrådt (7 st)
pkt 5 ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling samlet med endringsforslag til pkt 4.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 25.10.2016:
1. Regionen Indre Østfold har stor tilknytning til Akershus/Oslo både innen arbeidsmarked,
utdanning og handel. Planen, herunder arealstrategien, bør gjenspeile dette, og samordning
av strategier bør sees på tvers av fylker.
2. Østfold har utfordringer innen levekår og folkehelse, og Trøgstad kommune støtter at disse
temaene får stort fokus i fylkesplanen.
3. Østfold har noe av landets beste dyrkingsjord, og arealbruken i Østfold må ivareta hensynet
til dyrka og dyrkbar mark.
4. Trøgstad kommune ber om vesentlig mindre grad av føringer for kommunens
arealdisponering og tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Kommunene må i større grad
få bestemme behovet for handels-, bolig- og næringsutvikling i egen kommune.
5. Det bør vurderes om samfunnsdelen bør vedtas først, slik at denne blir reelt førende for
arealstrategien.Trøgstad kommune ber om vesentlig mindre grad av føringer for kommunens
arealdisponering og tettstedsutvikling enn i inneværende plan. Kommunene må i større grad
få bestemme behovet for handels-, bolig- og næringsutvikling i egen kommune.

45/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 25.10.2016:
Stabssjef Else Berit Baccouche orienterte om at Mestringsplanen, oppført i planstrategien, vil ivaretas
igjennom at overordnede mål og strategier inngår i kommuneplanen. Det utarbeides i tillegg en
handlingsplan for fagområdene som er angitt i planprogrammet.

Livsløpsutvalgets vedtak 25.10.2016:
Referatsakene ble tatt til orientering.

