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01/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 31.01.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig godkjent (7 st)

Livsløpsutvalgets vedtak 31.01.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
02/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 31.01.2017:
Livsløpsutvalgets leder Vegard Finnes (Ap) beklaget at det var blitt innkalt til møte når det ikke var
oppmeldt noen saker.
Marit L. Haakaas (rådgiver plan og miljø) orienterte om arbeidet med kulturminneplan og oppfordret
til å komme med innspill. Administrasjonen kommer tilbake med mer informasjon når planen
begynner å ta form.
Bodhild Karlsen Lang (virksomhetsleder Helse og barnevern) orienterte om følgende saker:
Endret finansieringmodell for Åssiden bofellesskap gjør at det nå jobbes med innsparingstiltak. Sak
legges frem i mars.
Avtale om drift av fengselshelsetjenesten i nye Eidsberg fengsel er nå på plass og det rekrutteres i
disse dager personale til avdelingen.
Det kommer ny fastlege i Trøgstad kommune fra 1. mars -17.
Homestart har nå fått 5 frivillige noe som gjør at flere familier kan bli tilbudt hjelp.
Kommunen har fått prosjektmidler til forsterket helsestasjon og psykolog. Det bygges opp
kompetanse og nye måter å jobbe på for implementering i drift når prosjektperioden er omme.
Det jobbes med plan for å forebygge vold i nære relasjoner, denne vil omfatte både barn, partner og
eldre.
Trøgstad kommune lar seg høre sammen med barnevernstjenestene i Indre Østfold i forhold til ny
barnevernslov. Dette kommer som en etteranmeldt sak til formannskap og kommunestyre i denne
møterunden.
Else Berit Baccouche (stabsjef) orienterte om at overføring av fengselsbiblioteket til Eidsberg
kommune i hht vedtak i kommunestyret 81/16 gjøres med virkning fra 1. mars 2017.

Livsløpsutvalgets vedtak 31.01.2017:
Referatsakene tas til orientering.

