Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Livsløpsutvalget
Møtedato: 07.03.2017
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 19:00 - 21:00

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, Bodhild Karlsen Lang, Else Berit Baccouche, Rune Natrud,
Sissel Røen Ytrehus

Saksliste
Saksnr

Tittel

03/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

04/17

Åssiden bofellesskap-endring i drift

05/17

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

06/17

Oppgradering og muligheter for Biblioteket i Trøgstad

07/17

Innovativ Rehabilitering Indre Østfold

08/17

Referatsaker

03/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 07.03.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig godkjent (7 st)

Livsløpsutvalgets vedtak 07.03.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

04/17 : ÅSSIDEN BOFELLESSKAP-ENDRING I DRIFT
Rådmannens innstilling:
· Trøgstad kommune ønsker å bosette enslige mindreårige flyktninger også i årene fremover.
· Åssiden bofellesskap utvikler botilbudet til en mer fleksibel og helhetlig tjeneste. Dette
innebærer en kombinasjon av bofelleskap, fosterhjem og hybler med oppfølging.
· Åssiden gjennomfører de tilpasninger i driften som trengs for at kommunen i løpet av 2018
kan drifte Åssiden bofellesskap uten å belaste flyktningefondet.
· Åssiden tilpasser og effektiviserer driften for 2017 i tråd med endringene i
finansieringsmodellen.
· Dersom bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser fra IMDI om nye
bosettinger innen 01.04.17 slik at bofelleskapet har 5 ungdommer, vil det bli
iverksatt nødvendige tiltak for å tilpasse driften til de 2 ungdommene som vil
være bosatt fra sommeren. Dersom bofellesskapet ikke har mottatt
henvendelser om bosetting av nye mindreårige flyktninger innen 01.08.17 vil det
fremmes en ny politisk sak vedrørende videre tiltak.
Livsløpsutvalgets behandling 07.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Bodhild Karlsen Lang (virksomhetsleder Helse- barnevern)
Marianne Nordlie (Krf)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Jan Roar Evensen (H)
Virksomhetsleder orienterte om saken.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt
(7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 07.03.2017:
· Trøgstad kommune ønsker å bosette enslige mindreårige flyktninger også i årene fremover.
· Åssiden bofellesskap utvikler botilbudet til en mer fleksibel og helhetlig tjeneste. Dette
innebærer en kombinasjon av bofelleskap, fosterhjem og hybler med oppfølging.
· Åssiden gjennomfører de tilpasninger i driften som trengs for at kommunen i løpet av 2018
kan drifte Åssiden bofellesskap uten å belaste flyktningefondet.
· Åssiden tilpasser og effektiviserer driften for 2017 i tråd med endringene i
finansieringsmodellen.

·

Dersom bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser fra IMDI om nye
bosettinger innen 01.04.17 slik at bofelleskapet har 5 ungdommer, vil det bli
iverksatt nødvendige tiltak for å tilpasse driften til de 2 ungdommene som vil
være bosatt fra sommeren. Dersom bofellesskapet ikke har mottatt
henvendelser om bosetting av nye mindreårige flyktninger innen 01.08.17 vil det
fremmes en ny politisk sak vedrørende videre tiltak.

05/17 : PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune deltar videre i et interkommunalt samarbeid for å videreutvikle Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) slik at tjenesten svarer til de forventninger Trøgstad kommune har til PPT,
og som ivaretar de føringer for tjenesten som barnehagelov og opplæringslov beskriver.

Livsløpsutvalgets behandling 07.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Rune Natrud (Skole- og barnehagefaglig rådgiver)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Marianne Nordlie (Krf)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 07.03.2017:
Trøgstad kommune deltar videre i et interkommunalt samarbeid for å videreutvikle Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) slik at tjenesten svarer til de forventninger Trøgstad kommune har til PPT,
og som ivaretar de føringer for tjenesten som barnehagelov og opplæringslov beskriver.

06/17 : OPPGRADERING OG MULIGHETER FOR BIBLIOTEKET I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebiblioteket i hht til tilbud fra og med 01.01.2018.
2. Lokalene tilpasses behovet og det gjøres nødvendige investeringer innenfor de skisserte
økonomiske rammer.
3. Det etableres et prosjekt og innhentes kompetanse for detaljplanlegging av lokalene.
Budsjetterte midler for innværende år kan benyttes til dette.
4. Dagens løsninger for bibliotektjenester opprettholdes for barneskolene. For
ungdomsskolen etableres egen skoleboksamling i umiddelbar nærhet hvor det
tilrettelegges for en selvbetjent utlånsordning utenom åpningstidene.

Livsløpsutvalgets behandling 07.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Jan Roar Evensen (H)

Else Berit Baccouche (stabssjef)
John Øyvind Langstad (Sp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Marianne Nordlie (Krf)
Trøgstad Arbeiderparti v/ Vegard Finnes kom med forslag til ny innstilling:
Saken utsettes. Administrasjonen kommer tilbake med en helt konkret kostnadsramme på hva de vil
koste å gjøre dagens bibliotek til et folkebibliotek som fyller kravene. Samt hva det vil koste å kun ha
et funksjonelt skolebibliotek der.
Livsløpsutvalget satte forslaget fra Trøgstad Arbeiderparti opp mot rådmannens innstilling. Forslaget
fra Trøgstad Arbeiderparti falt mot 3 stemmer (2 Ap) og 1 (H). Rådmannens innstilling ble tiltrådt
med 4 stemmer 3 (Sp) og 1 (Krf).

Livsløpsutvalgets innstilling 07.03.2017:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebiblioteket i hht til tilbud fra og med 01.01.2018.
2. Lokalene tilpasses behovet og det gjøres nødvendige investeringer innenfor de skisserte
økonomiske rammer.
3. Det etableres et prosjekt og innhentes kompetanse for detaljplanlegging av lokalene.
Budsjetterte midler for innværende år kan benyttes til dette.
4. Dagens løsninger for bibliotektjenester opprettholdes for barneskolene. For
ungdomsskolen etableres egen skoleboksamling i umiddelbar nærhet hvor det
tilrettelegges for en selvbetjent utlånsordning utenom åpningstidene.

07/17 : INNOVATIV REHABILITERING INDRE ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
 Trøgstad kommune tar prosjektrapporten «Innovativ Rehabilitering Indre Østfold», med
forslag til handlingsplan for 2017-2020, til orientering
 Trøgstad kommune imøteser prosjektets forslag til levering, som beskrevet i rapportens
handlingsplan, og vil behandle oversendte saker fortløpende

Livsløpsutvalgets behandling 07.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Kari Nilsen (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt
(7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 07.03.2017:
· Trøgstad kommune tar prosjektrapporten «Innovativ Rehabilitering Indre Østfold», med
forslag til handlingsplan for 2017-2020, til orientering
· Trøgstad kommune imøteser prosjektets forslag til levering, som beskrevet i rapportens
handlingsplan, og vil behandle oversendte saker fortløpende

08/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 07.03.2017:
Virksomhetsleder i Pleie og Omsorg Sissel Røen Ytrehus orienterte om egen virksomhet samt gav en
kort oppsummering av rapporten fra SIO-prosjektet ( følgeevaluere Helsedirektoratets forsøk med
statlig finansiering av kommunale pleie og omsorgstjenester.

Livsløpsutvalgets vedtak 07.03.2017:
Referatsakene tas til orientering.

