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09/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (7 st).

Livsløpsutvalgets vedtak 04.05.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
10/17 : SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING MØTEPLASSEN CAFE OG UTESERVERING AS - BÅSTAD
Rådmannens innstilling:
· Møteplassen Cafe og uteservering AS ved Johannes Fimland gis serveringsbevilling med
åpningstider fra 10.00 – til kl. 22.00, inne og ute, hele året.
· Trøgstad kommune godkjenner Johannes Fimland som daglig leder av stedet.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets vedtak 04.05.2017:
· Møteplassen Cafe og uteservering AS ved Johannes Fimland gis serveringsbevilling med
åpningstider fra 10.00 – til kl. 22.00, inne og ute, hele året.
· Trøgstad kommune godkjenner Johannes Fimland som daglig leder av stedet.

11/17 : SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING MØTEPLASSEN CAFE OG UTESERVRING AS - BÅSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til Møteplassen Kafe og uteservering A/S ved
Johannes Fimland.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 22.00
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 11.00 – kl. 22.00
· Alle dager utendørs: kl. 11.00 – kl. 22.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 22.00
· Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl. 22.00
6. Skjenking i sluttede selskap kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Wajid Hussain f. 23.04.1992
8. Som stedfortreder godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.1986
9. Man setter som vilkår at Møteplassen Cafe og uteservering A/S skal ha tilfredsstillende

internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangement vil dette bli krevd.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til Møteplassen Kafe og uteservering A/S ved
Johannes Fimland.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 22.00
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 11.00 – kl. 22.00
· Alle dager utendørs: kl. 11.00 – kl. 22.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 22.00
· Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl. 22.00
6. Skjenking i sluttede selskap kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Wajid Hussain f. 23.04.1992
8. Som stedfortreder godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.1986
9. Man setter som vilkår at Møteplassen Cafe og uteservering A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangement vil dette bli krevd.

12/17 : SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING PÅ HJØRNET TRØGSTAD AS
Rådmannens innstilling:
· PÅ HJØRNET TRØGSTAD ved Anette Storeide gis serveringsbevilling med åpningstid
kl. 08.00 – kl. 02.00 alle dager både inne og ute, hele året.
· Trøgstad kommune godkjenner Anette Storeide som daglig leder av stedet.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets vedtak 04.05.2017:
· PÅ HJØRNET TRØGSTAD ved Anette Storeide gis serveringsbevilling med åpningstid
kl. 08.00 – kl. 02.00 alle dager både inne og ute, hele året.
· Trøgstad kommune godkjenner Anette Storeide som daglig leder av stedet.

13/17 : SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ HJØRNET TRØGSTAD AS
Rådmannens innstilling:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til PÅ HJØRNET TRØGSTAD AS v/ Anette Storeide.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes til alle dager til kl. 02.30
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 08.00 – kl. 02.00
· Alle dager utendørs: kl. 08.00 – kl. 24.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 02.00
· Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl. 24.00
6. Skjenking i sluttede selskaper kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Anette Storeide f. 21.03.1968
8. Som stedfortreder godkjennes Ann-Kristin Enger f. 21.12.1963
9. Man setter som vilkår at PÅ HJØRNET TRØGSTAD A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap kreves ikke til vanlig drift, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/ større arrangementer vil dette bli krevd.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt ( 7 st.)

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til PÅ HJØRNET TRØGSTAD AS v/ Anette Storeide.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes til alle dager til kl. 02.30
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 08.00 – kl. 02.00
· Alle dager utendørs: kl. 08.00 – kl. 24.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 02.00
· Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl. 24.00
6. Skjenking i sluttede selskaper kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Anette Storeide f. 21.03.1968
8. Som stedfortreder godkjennes Ann-Kristin Enger f. 21.12.1963
9. Man setter som vilkår at PÅ HJØRNET TRØGSTAD A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap kreves ikke til vanlig drift, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/ større arrangementer vil dette bli krevd.

14/17 : SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING MØTEPLASSEN CAFE OG UTESERVERING ASSKJØNHAUG
Rådmannens innstilling:
· Møteplassen Cafe og uteservering AS ved Johannes Fimland gis serveringsbevilling med
åpningstider fra 11.00 – til kl. 02.00 alle dager, inne og ute, hele året.
· Trøgstad kommune godkjenner Johannes Fimland som daglig leder av stedet.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets vedtak 04.05.2017:
· Møteplassen Cafe og uteservering AS ved Johannes Fimland gis serveringsbevilling med
åpningstider fra 11.00 – til kl. 02.00 alle dager, inne og ute, hele året.
· Trøgstad kommune godkjenner Johannes Fimland som daglig leder av stedet.

15/17 : SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING MØTEPLASSEN CAFE OG UTESERVERING AS - SKJØNHAUG
Rådmannens innstilling:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til Møteplassen Cafe og uteservering A/S
ved Johannes Fimland.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30.
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
a. Alle dager innendørs: kl. 11.00 – kl. 02.00
b. Alle dager utendørs: kl. 11.00 – kl. 24.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
a. Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl.02.00
b. Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl.24.00
6. Skjenking til sluttede selskaper kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.1986
8. Som stedfortreder godkjennes Kim-Andre Hongslo f. 28.06.1985
9. Man setter som vilkår at Møteplassen Cafe og uteservering A/S skal ha
tilfredsstillende internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangementer vil dette bli krevd.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til Møteplassen Cafe og uteservering A/S
ved Johannes Fimland.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30.
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:

5.

6.
7.
8.
9.
10.

a. Alle dager innendørs: kl. 11.00 – kl. 02.00
b. Alle dager utendørs: kl. 11.00 – kl. 24.00
Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
a. Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl.02.00
b. Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl.24.00
Skjenking til sluttede selskaper kan skje frem til kl. 02.30
Som styrer godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.1986
Som stedfortreder godkjennes Kim-Andre Hongslo f. 28.06.1985
Man setter som vilkår at Møteplassen Cafe og uteservering A/S skal ha
tilfredsstillende internkontrollsystem.
Vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangementer vil dette bli krevd.

16/17 : NY 110 SENTRAL ØST - FELLES SAKSFREMLEGG
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering
og drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til
hinder for det.
3. Kommunestyret instruerer sin representant i representantskapet i Indre Østfold brann- og
redning IKS til å stemme for å delta i Øst 110-sentral IKS, å stemme for foreslått
selskapsavtale og å oppnevne representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (Rådmann)
Marianne Nordlie (Krf)
Jan R. Evensen (H)
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering
og drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til
hinder for det.
3. Kommunestyret instruerer sin representant i representantskapet i Indre Østfold brann- og
redning IKS til å stemme for å delta i Øst 110-sentral IKS, å stemme for foreslått
selskapsavtale og å oppnevne representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS.

17/17 : ETABLERING AV BIBLIOTEK PÅ SKJØNHAUG TORG - ENDELIG BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad Kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebibliotek fra 01.01.2018. Trøgstad Sparebank pusser opp og
tilpasser lokalene for utleie til bibliotek virksomhet.
2. Trøgstad kommune gjør investeringer i nødvendig inventar og utstyr til drift av
virksomheten med en ramme på inntil 3 mill kr. Investeringene belastes reservefondet.
3. Det etableres et prosjekt for utvikling og gjenbruk av lokalene ved ungdomsskolen.
4. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å undertegne kontrakt i henhold til tilbud av
24.04.2017.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Jan R. Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (Rådmann)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Vegard Finnes (Ap) fremmet forslag om endring i rådmannens innstilling.
pkt 1.
Trøgstad Kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på Skjønhaug Torg til
folkebibliotek fra 01.01.2018. Kontakten tegnes for 5 år med opsjon for ytterligere 5 år. Trøgstad
Sparebank pusser opp og tilpasser lokalene for utleie til bibliotek virksomhet.
Forslaget ble stemt over og falt mot 3 (Sp) og 1 (Krf)
pkt 3. Det etableres et prosjekt for utvikling og gjenbruk av lokalene ved ungdomsskolen.
Oppgradering av lokalene gjøres med overskytende midler innenfor rammen på 3 mill kr som er
avsatt i pkt 2 til inventar.
Forslaget ble stemt over og ble enstemmig tiltrådt (7 st).
Deretter tok Livsløpsutvalget rådmannens innstilling med endring i pkt 3 til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Trøgstad Kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebibliotek fra 01.01.2018. Trøgstad Sparebank pusser opp og
tilpasser lokalene for utleie til bibliotek virksomhet.
2. Trøgstad kommune gjør investeringer i nødvendig inventar og utstyr til drift av
virksomheten med en ramme på inntil 3 mill kr. Investeringene belastes reservefondet.
3. Det etableres et prosjekt for utvikling og gjenbruk av lokalene ved ungdomsskolen.
Oppgradering av lokalene gjøres med overskytende midler innenfor rammen på 3 mill kr
som er avsatt i pkt 2 til inventar.
4. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å undertegne kontrakt i henhold til tilbud av
24.04.2017.

19/17 : HØRINGSFORSLAG KOMMUNEPLAN 2017-2029
Rådmannens innstilling:
1. Kommuneplanen sendes på høring med 10. august, i medhold av plan- og bygningslovens §
11-14.
2. Dersom det er behov for politiske avklaringer etter høring før planen går til endelig vedtak,
f.eks ved innsigelser, oppnevnes følgende 3 til forhandlingsutvalg:
1. …
2. …
3. …
Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
John Øyvind Langstad (Sp)
Jan R. Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Kari Nilsen (Sp)
Tone Evenby (Sp)
Betty Hvalsengen (Rådmann)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Trøgstad Senterparti v/ Hilde Sørby Haakaas fremmet følgende forslag til endringer:
Verbalforslag - samfunnsdelen
1. Generellt
Kommunestyret ber administrasjonen gjennomføre en grundig språkvask og redaksjonell
gjennomgang før endelig vedtak. Eventuelle kostnader tas fra formannskapets disposisjonsfond.
Kommunestyret ber administrasjonen gjør dokumentet til Trøgstad kommunes og konsekvent fjerner
henvisninger til Cowi som for eksempel i tabell på side 16 og 21 m.m.fl. fordi dette er Trøgstad
kommunes plan, ikke Cowis. Kommunestyret ber administrasjonen fjerne henvisningen til NHO'S
nærings-NM på side 31 – tabell og avsnittet under. Det er unaturlig å bruke en næringspolitisk
organisasjon som NHO som sannhetsvitne i kommunens kommuneplan, særlig når vi vet at disse
kåringene er politisk omstridt.
2. Om fortetting
Kommunestyret ber administrasjonen balansere planens ordlyd om fortetting i høringsforslaget som
sendes ut. Slik planen nå foreligger nevnes bare fordeler ved fortetting. Kommunestyret ønsker en
plan som også omtaler og ivaretar Trøgstad særpreg med stor plass, spredt bebyggelse og næring.
Forskning viser til en viss grad også at fortetting og konsentrering av mennesker på mindre arealer
også medføre redusert trivsel og livskvalitet for enkeltindivider, og større sosiale problemer for
samfunnet jmf leverkårsundersøkelser. Dette bør også omtales og være en del av drøftingen. Dette
kan for eksempel skje som tillegg og omredigering på side 4 i samfunnsdelen.
Innspill fra administrasjonen: sidene 3-6 er referert til nasjonale føringer, en lokal vurdering eller
føring bør eventuelt innarbeides under kap 3 s 8-9 lokale føringer.
3. Om frivillighet Kommunestyret ber administrasjonen ytterligere forsterke planens ordlyd om
frivillighet da det å spille på lag med frivilligheten er en svært viktig del av kommunes virksomhet.
Livsløpsutvalget sluttet seg til punkt 1 og 3. Vurderinger knyttet til fortetting gjøres eventuelt i kap 3 -

lokale føringer.
Konkrete endringsforslag - samfunnsdelenSide 4, 1. punkt strykes og erstattes av: •
kommunenes tre bygdesentrum er ønskelig og det skal tilrettelegges for dette.

Fortetting i

Livsløpsutvalget sluttet seg til at dette punktet må samsvare med nasjonale føringer - lokale føringer
tas i kap. 3.
Side 13, 4.avsnitt: «Trøgstad kommune er rik på muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet», tillegg: I
dette bildet spiller lag og foreninger en helt sentral rolle. Det legges vekt på at frivillighet, idrett,
musikk og øvrig kulturliv har gode anlegg og gode arbeidsforhold. Spesielt fokus i denne
kommuneplanen vil være på å sikre nødvendige anlegg for motorsport i bygda. Trøgstad har på
landsbasis et unikt motorsportmiljø som engasjerer ungdom som ikke har interesse for annen
organisert virksomhet innen idrett og kultur. Det er særdeles viktig i et folkehelseaspekt at dette nå
faller på plass.
6. avsnitt, ny setning til slutt: Kommunen bør samarbeide tett med kommunens motorsportsmiljø,
Trygg trafikk og andre relvante aktører for bedre trafikkulturen.
Side 14, tabell, 4 kulepunkt, endring av 1. underpunkt:Et attraktivt og levende bygdesetrum
Side 14, tabell, siste kulepunkt endres til:Et mer attraktivt torv for innbyggere og gjennomreisende
Livsløpsutvalget ble enige om at setningen "Et mer attraktivt torv for innbyggere og
gjennomreisende" kommer i tillegg til "Blikkfang på Torvet".
Side 15, Om befolkningsutvikling, teksten endres til:I treårsperioden 2011 til 2014 hadde Trøgstad
kommune en årlig befolkningsøkning på nær 1,5 prosent. De siste årene har kommunen hatt
hovedfokus på utbygging av fasiliterer innen skole, barnehage, idrett og omsorg, og vi forventer at
denne satsingen - sammen med raskere reisevei til Oslo og økt attraktivitet i Indre Østfold vil også
attraktiviteten til Trøgstad øke ytterligere. I 2030 venter SSB at Oslo kommune alene vil ha 819.000
innbyggere og hovedtsatdsregionen generellt vil ha stort press med de konsekvenser det medfører.
Trøgstad har som ambisjon at denne veksten bør flates ut, og spres utover et større omland. Et
nøkternt ambisjonsnivå vil derfor være en årlig befolkningsøkning på 1,5% i planperioden, hvilket
betyr 1050 flere innbyggere frem til 2029. Et mere ambisiøst mål om 2 prosent årlig befolkningsvekst
vil gi en økning på 1440 innbyggere. Trøgstad kommune har som ambisjon å ha en befolkningsvekst i
planperioden på mellom 1,5 og 2 prosent.
Livløpsutvalget mener at det er mer realistisk å slutte seg til en en befolkningsvekst på 1,5% og ikke
1,5-2 % som foreslått av Sp.
Side 16, siste punkt i tabellen endres til:•
Trøgstad bør ha en aktiv boligpolitikk som trekker
flere innbyggere med høyere utdanning til kommunene for å utjeven dagens levekårsutfordringer.
Livsløpsutvalget sluttet seg til at tabellen skrives om til en faktadel som henviser til Cowi med en
vurderingsdel om hvordan Trøgstad kommune forholder seg til de anbefalte kriteriene.
Side 20, 3. avsnitt:1. setning strykes 2. setning endres til: Kommunen skal legge til rette for …..
Side 21 Skjønhaug sentrumAvsnittet skrives om, mange av de kommende endringene som beskrives
er allerede gjennomført og teksten er utdatert. Teksten bør heller ikke forskuttere en
kommunesammenslåing. Endringen anses redaksjonell. Siste punkt i tabellen strykes.
Side 22Teksten under bildet endres:Suksessfaktoren for å skape et attraktivt….Nest siste avsnitt
endres:Torget skal utvikles til et mer attraktivt område både for kommunens innbyggere og
gjennomreisende. En attraktivitet eller et skulpturelt innslag som bidrar til synlighet , og som
tiltrekker seg de aller minste er et mål.Dette kan for eksempel være…..
Side 27 Tabell, 3 kulepunkt, endring:• Drive aktiv lederutvikling og kompetanseutvikling for
kommunens ledere og medarbeidere.5. kulepunkt strykes og erstattes av: •
Tilpasse aktivitets- og

tjenestenivå til det enhvertid politisk bestemte inntektsnivå.
Livsløpsutvalget diskuterte Sp forslag knyttet til side 27 og det var enighet om at forslag til nytt
kulepunkt 3 er et tiltak for å "Ha kompetent og god ledelse og faglig kompetente medarbeidere".
Punkt 3 beholdes. Kulepunkt 5 strykes uten erstatning.
Side 28, siste avsnitt, 1. setning strykes. Ny innledning: Trøgstad kommune må til enhver tid evne å
tilpasse seg interne og eksterne rammebetingelser, politiske så vel som administrative, økonomiske
og strukturelle. Trøgstad kommune må finne alternative løsninger….
Side 35, 2. og 11 kulepunkt:SFO tas inn sammen med barnehager og skoler.Side 36, 1. avsnitt: SFO tas
inn sammen med barnehager og skoler.
Side 44 tillegg til 1. avsnitt:Det er et mål å styrke kulturskolen og kommunen har en visjon om at det
ikke skal være venteliste i kulturskolen.
s.46 Nytt punkt under avsnittet Folkehelse:• Tilrettelegge for og stimulere til aktiviteter som bidrar
til god mental og psykisk helse. Kommunene ser også at den har et ansvar for å tilrettelegge for å
ivareta innbyggernes ekstensielle helse. Endring av 2. punkt, 1.underpunkt under
Befolkningsutvikling:• Et attraktivt og levende bygdesentrum
Endring av 3 punkt, 3 underpunkt under Bærekraftig utvikling:
*
Videreføre streng holdning til fradeling og nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.
Vegard Finnes (Ap) foreslo:
s. 2 Utropstegn i tabell "Slik vil vi ha det og Slik gjør vi det" fjernes.
s. 39 3. avsnitt endres til: "Helsesøstre, sosiallærere og sosialarbeidere ved skolene, natteravner og
foresatte som deltar i frivillige aktiviteter er andre som har stor betydnig for at ungdommene skal føle
seg trygge og ivaretatte"
Livsløpsutvalget gikk igjennom kommuneplanens samfunnsdel side for side og innspill og endringer
ble diskutert. De punktene som ikke er spesielt kommentert sluttet Livsløpsutvalget seg til.
Livsløpsutvalget stemte over rådmannens innstilling. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt med de
forslag til endringer som er referert under behandlingen i protokollen (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Kommuneplanen sendes på høring med 10. august, i medhold av plan- og bygningslovens §
11-14.
2. Dersom det er behov for politiske avklaringer etter høring før planen går til endelig vedtak,
f.eks ved innsigelser, oppnevnes følgende 3 til forhandlingsutvalg:
1. Ordfører Ole André Myhrvold (Sp)
2. Varaordfører Tor Melvold (Ap)
3. Marianne Nordlie (Krf)
Livsløpsutvalget gikk igjennom kommuneplanens samfunnsdel side for side og innspill og endringer
ble diskutert. De punktene som ikke er spesielt kommentert sluttet Livsløpsutvalget seg til. Følgende
endringer ble foreslått:
Trøgstad Senterparti v/ Hilde Sørby Haakaas fremmet følgende forslag til endringer:

Verbalforslag - samfunnsdelen
1. Generelt.
Kommunestyret ber administrasjonen gjennomføre en grundig språkvask og redaksjonell
gjennomgang før endelig vedtak. Eventuelle kostnader tas fra formannskapet
disposisjonsfond. kommunestyret ber administrasjonen gjøre dokumentet til Trøgstad
kommunes og konsekvent fjerner henvisninger til Cowi som for eksempel i tabell på side 16
og 21 m.fl fordi dette er Trøgstad kommunes plan, ikke Cowis. kommunestyret ber
administrasjonen fjerne henvisningen til NHOs nærings-NM på side 31 - tabell og avsnitt
under. Det er unaturlig å bruke en næringspolitisk organisasjon som NHO som sannhetsvitne i
kommunens kommuneplan, særlig når vi vet at disse kåringene er politisk omstridt.
2. Om fortetting.
Kommunestyret ber administrasjonen balansere planens ordlyd om fortetting i
høringsforslaget som sendes ut. Slik planen nå foreligger nevnes bare fordeler ved fortetting.
Kommunestyret ønsker en plan som også omtaler og ivaretar Trøgstad særpreg med stor
plass, spredt bebyggelse og næring. Forskning viser til en viss grad også at fortetting og
konsentrering av mennesker på mindre arealer også medfører redusert trivsel og livskvalitet
for enkeltindivider, og større sosiale problemer for samfunnet jmf levekårsundersøkelser.
Dette bør også omtales og være en del av drøftingen. Dette kan for eksempel skje som tillegg
og omredigering på side 4 i samfunnsdelen.
Innspill fra administrasjonen: sidene 3-6 er referert til nasjonale føringer, en lokal vurdering
eller føring bør eventuelt innarbeides under kap 3 s 8-9 lokale føringer.
3. Om frivillighet.
Kommunestyret ber administrasjonen ytterligere forsterke planens ordlyd om frivillighet da
det å spille på lag med frivilligheten er en svært viktig del av kommunens virksomhet.
Livsløpsutvalget sluttet seg til punkt 1 og 3. Vurderinger knyttet til fortetting gjøres eventuelt i kap 3 lokale føringer.
Konkrete endringsforslag - samfunnsdelen.
side 4, 1. punkt strykes og erstattes av: Fortetting i kommunens tre bygdesentrum er ønskelig og det
skal tilrettelegges for dette.
Livsløpsutvalget sluttet seg til at dette punktet må samsvare med nasjonale føringer - lokale føringer
tas i kap 3.
side 13, 4. avsnitt: "Trøgstad kommune er rik på muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet", tillegg: I
dette bildet spiller lag og foreninger en helt sentral rolle. Det legges vekt på at frivillighet, idrett,
musikk og øvrig kulturliv har gode anlegg og gode arbeidsforhold. Spesielt fokus i denne
kommuneplanen vil vøre på å sikre nødvendige anlegg for motorsport i bygda. Trøgstad har på
landsbasis et unikt motorsportmiljø som engasjerer ungdom som ikke har interesse for annen
organisert virksomhet innen idrett og kultur. Det er særdeles viktig i et folkehelseaspekt at dette nå
faller på plass
6. avsnitt, ny setning til slutt: Kommunen bør samarbeide tett med kommunens motorsportsmiljø,
Trygg trafikk og andre relevante aktører for å bedre trafikkulturen.
side 14, tabell, 4 kulepunkt, endring av 1. underpunkt: Et attraktivt og levende bygdesentrum. Siste
kulepunkt endres til: Et mer attraktivt torv for innbyggere og gjennomreisende" .
Livsløpsutvalget ble enige om at setningen: Et mer attraktivt torv for innbyggere og
gjennomreisende" kommer i tillegg til "Blikkfang på Torvet".
side 15, Om befolkningsutvikling, teksten endres til: I treårsperioden 2011 til 2014 hadde Trøgstad
kommune en årlig befolkningsøkning på nær 1,5 prosent. De siste årene har kommunen hatt
hovedfokus på utbygging av fasiliteter innen skole, barnehage, idrett og omsorg, og vi forventer at
denne satsingen - sammen med raskere reisevei til Oslo og økt attraktivitet i Indre Østfold vil også
attraktiviteten til Trøgstad øke ytterligere. I 2030 venter SSB at Oslo kommune alene vil ha 819.000
innbyggere og hovedstadsregionen generelt vil ha stort press med de konsekvenser det medfører.
Trøgstad har som ambisjon at denne veksten bør flates ut, og spres utover et større omland. Et

nøkternt ambisjonsnivå vil derfor være en årlig befolkningsøkning å 1,5% i planperioden, hvilket
betyr 1050 flere innbyggere frem til 2029. Et mere amibisiøst mål om 2 prosent årlig befolkningsvekst
vil gi en økning på 1440 innbyggere. Trøgstad kommune har som ambisjon å ha en befolkningsvekst i
planperioden på mellom 1,5 og 2 prosent.
Livsløpsutvalget mener at det er mer realisitisk å slutte seg til en befolkningsvekst på 1,5 % og ikke
1,5-2% sin foreslått av Senterpartiet.
side 16, siste punkt i tabellen endres til: Trøgstad bør ha en aktiv boligpolitikk som trekker flere
innbyggere med høyere utdanning til kommunene for å utjevne dagens levekårsutfordringer.
Livsløpsutvalget slutter seg til at tabellen på side 16 skrives om til en faktadel som henviser til Cowi
med en vurderingsdel om hvordan Trøgstad kommune forholder seg til de anbefalte kriteriene.
side 20, 3. avsnitt: 1 setning strykes 2. setning endres til: Kommunen skal legge til rette for.....
side 21, Skjønhaug sentrum. Avsnittet skrives om, mange av de kommende endringene som
beskrives er allerede gjennomført og teksten er utdatert. Teksten bør heller ikke forskuttere en
kommunesammenslåing. Endringen anses redaksjonell. Siste punkt i tabellen strykes.
Side 22. Teksten under bildet endre: Suksessfaktoren for å skape et attraktivt.... Nest siste avsnitt
endres: Torget skal utvikles til et mer attraktivt område for både kommunens innbyggere og
gjennomreisende. En attraktivitet eller et skulpturelt innslag som bidrar til synlighet, og som
tiltrekker seg de aller minste er et mål. Dette kan for eksempel være....
side 27. Tabell, 3 kulepunkt, endring: Drive aktiv lederutvikling og kompetanseutvikling for
kommunens ledere og medarbeidere.
5. kulepunkt strykes og erstattes av: Tilpasse aktivitets- og tjenestenivå til det enhver tid politisk
bestemte inntektsnivå.
Livsløpsutvalget diskuterte Sp forslag knyttet til side 27 og det var enighet om at forslag til nytt
kulepunkt 3 er et tiltak for å "Ha kompetent og god ledelse og faglig kompetente medarbeidere".
Punkt 3 beholdes. Kulepunkt 5 strykes uten erstatning.
Side 28, siste avsnitt, 1. setning strykes. Ny innledning: Trøgstad kommune må til enhver tid evne å
tilpasse seg interne og eksterne rammebetingelser, politiske så vel som administrative, økonomiske
og strukturelle. Trøgstad kommune må finne alternative løsninger....
Side 35, 2. og 11 kulepunkt: SFO tas inn sammen med barnehager og skoler.
Side 36, 1. avsnitt: SFO tas inn sammen med barnehager og skoler
Side 44 tillegg til 1. avsnitt: Det er et mål å styrke kulturskolen og kommunen har en visjon om det at
det ikke skal være venteliste i kulturskolen.
Side 46. Nytt punkt under Folkehelse: Tilrettelegge for og stimulere til aktiviteter som bidrar til god
mental og psykisk helse. Kommunene ser også at den har et ansvar for å tilrettelegge for å ivareta
innbyggernes ekstensielle helse. Endring av 2. punkt, 1. underpunkt under Befolkningsutvikling: Et
attraktivt og levende bygdesentrum.
Endring av 3 punkt, 3 underpunkt under bærekraftig utvikling: Videreføre streng holdning til fradeling
og nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.
Vegard Finnes (Ap) foreslo:
side 2 Utropstegn i tabell " Slik vil vi ha det" og "Slik gjør vi det" fjernes.
side 39, 3. avsnitt endres til: "Helsesøstre, sosiallærere og sosialarbeidere ved skolene natteravner og
foresatte som deltar i frivillige aktiviteter er andre som har stor betydning for at ungdommene skal
føle seg trygge og ivaretatte.

18/17 : ORIENTERINGSSAK - NAV I EN NY TID - FOR ARBEID OG AKTIVITET
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar saken «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (Rådmann)
Jan R. Evensen (H)
Livsløpsutvalget ønsker å bli løpende orientert om videre utvikling i saken. NAV-leder inviteres til
neste utvalgsmøte.
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
Kommunestyret tar saken «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» til orientering.

20/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Berit A. Enger (virksomhetsleder BODAF) og Sissel Røen Ytrehus (virksomhetsleder Pleie og omsorg)
orienterte om kriterier for omsorgsboliger samt arbeidet knyttet til etablering av 24 omsorgsboliger
for heldøgns omsorg.
Sissel Røen Ytrehus orienterte også om "Kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig". Denne behandles i neste utvalgsmøte.
Ingen referatsaker

Livsløpsutvalgets vedtak 04.05.2017:
Referatsakene tas til orientering.

