Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Livsløpsutvalget
Møtedato: 06.12.2016
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 19:00 - 19:45

Til stede

Medlemmer:
Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad, Kari Nilsen,
Marianne Nordlie, Tone Evenby, Vegard Finnes
Varamedlemmer:

Forfall
Administrasjonen

Betty Hvalsengen, Else Berit Baccouche

Saksliste
Saksnr

Tittel

49/16

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

50/16

Relokalisering av biblioteket til Skjønhaug Torg

51/16

Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad

52/16

Anmodning om bosetting av flyktninger 2017

53/16

Søknad serveringsbevilling Båstad Kro DA - nytt lokale

54/16

Referatsaker

49/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 06.12.2016:
Rådmannens innstilling ble enstemmig godkjent (7 st).

Livsløpsutvalgets vedtak 06.12.2016:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
50/16 : RELOKALISERING AV BIBLIOTEKET TIL SKJØNHAUG TORG
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
for å inngå endelig avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwi-lokalene» på
Skjønhaug Torg.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene.

Livsløpsutvalgets behandling 06.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Kari Nilsen (Ap)
Jan R. Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Else Berit Baccouche (Stabssjef)
John Øyvind Langstad (Sp) fremmet på vegne av senterpartiet forslag til ny innstilling. Endring i pkt 1,
pkt 2 tilsvarende rådmannens innstilling og et nytt pkt 3:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
med mål om avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwi-lokalene» på Skjønhaug
Torg.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene.
3. Endelig avtale legges fram for politisk godkjenning.
Forslaget ble satt opp i mot rådmannens innstilling og det ble foretatt en punktvis avstemming.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 06.12.2016:
1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å fortsette forhandlinger med Trøgstad Sparebank
med mål om avtale om leie av lokaler til biblioteket i gamle «Kiwi-lokalene» på Skjønhaug

Torg.
2. Trøgstad kommune etablerer et forprosjekt og utreder kostnader for drift og nødvendige
investeringer i lokalene.
3. Endelig avtale legges fram for politisk godkjenning.

51/16 : REVIDERING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad vedtas. Vedtektene gjøres
gjeldende fra 01.01.2017.

Livsløpsutvalgets behandling 06.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 06.12.2016:
Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad vedtas. Vedtektene gjøres
gjeldende fra 01.01.2017.

52/16 : ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune bosetter 4 flyktninger i 2017. Disse kommer i tillegg til dem som er vedtatt
bosatt i 2016 (12 flyktninger), men hvor bosettingstidspunktet har blitt forskjøvet til 2017 for noen av
flyktningene. Enslige mindreårige inngår ikke i dette tallet.

Livsløpsutvalgets behandling 06.12.2016:
Følgende hadde ordet:
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Jan R. Evensen (H)
Livsløpsutvalget fant det vanskelig å forstå hva vedtaket handler om med hensyn til antall nye
flyktninger som kommer i 2017 opp i mot det som fremkommer i saksopplysningene. Saken sendes
videre til Formannskapet uten vedtak fra LLU. Det bes om en orientering om fakta i saken.

Livsløpsutvalgets innstilling 06.12.2016:
Saken sendes direkte til Formannskapet uten vedtak fra Livsløpsutvalget.

53/16 : SØKNAD SERVERINGSBEVILLING BÅSTAD KRO DA - NYTT LOKALE
Rådmannens innstilling:
· Båstad Kro DA gis serveringsbevilling på serveringsstedet Møteplassen med adresse
Båstadveien 651, 1866 Båstad med åpningstiden kl.11.00 – kl. 20.00 alle dager.
· Trøgstad kommune godkjenner Sajid Hussain som daglig leder av serveringsstedet

Livsløpsutvalgets behandling 06.12.2016:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Livsløpsutvalget tok rådmannens inntilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets vedtak 06.12.2016:
· Båstad Kro DA gis serveringsbevilling på serveringsstedet Møteplassen med adresse
Båstadveien 651, 1866 Båstad med åpningstiden kl.11.00 – kl. 20.00 alle dager.
· Trøgstad kommune godkjenner Sajid Hussain som daglig leder av serveringsstedet

54/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 06.12.2016:
Livsløpsutvalgets leder Vegard Finnes (Ap) får fullmakt til sammen med administrasjonen å sette opp
en oversikt over presentasjoner fra virksomhetene for 1. halvår 2017. Det settes av 1 time og møtene
starter da kl. 18.00. Påminnelse om presentasjonene gjøres i innkallingen.

Livsløpsutvalgets vedtak 06.12.2016:
Referatsakene tas til orientering.

