Trøgstad kommune

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato: 20.06.2017
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid:
18:00

Forfall meldes til telefon 69681600 .
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste
Saksnr

Tittel

63/17

Musikkinstrumenter ny skole

64/17

Interpellasjon fra Jarle Lindahn (Frp) - tiggerforbud

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Kjersti Karlsrud

ArkivsakID
17/811

Musikkinstrumenter ny skole
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

11/17

Ungdomsrådet

PS

12.06.2017

29/17

Livsløpsutvalget

PS

13.06.2017

42/17

Formannskapet

PS

15.06.2017

63/17

Kommunestyret

PS

20.06.2017

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret bevilger kr 45.000 fra kommunens reservefond til innkjøp av musikkutstyr til
musikkrommet i den nye skolen.

Saksopplysninger:
Høsten 2017 starter en felles hverdag i nye lokaler for Trøgstad ungdomsskole, Skjønhaug skole og
Trøgstad kulturskole. Musikkrommet skal sambrukes, og det er mange år siden det er foretatt en
oppgradering og oppjustering av musikkutstyret som brukes i musikkundervisningen. Gitarer,
trommesett med tilbehør er forbruksvarer som må byttes ut med jevne mellomrom. For at man
ønsker å gi musikkundervisning på et akseptabelt nivå og i tråd med rammer som er satt for
musikkundervisning i norsk skole i dag, må utstyret være i god stand og holde et akseptabelt nivå.
Dette må ses i likhet med innkjøp av undervisningsmateriell i andre fag.
Barneskolen, ungdomsskolen og kulturskolen har hatt noen sambruksmøter, og gjort en
oppsummering av hva som finnes av utstyr i de forskjellige lokalene som musikkundervisningen inntil
nå har funnet sted i. Det var enighet om at det nå er et stort behov for nyinnkjøp av en del utstyr.
Prisantydning: 45 000 + mva.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Ole André Myhrvold

ArkivsakID
17/812

Interpellasjon fra Jarle Lindahn (Frp) - tiggerforbud
Saksnr
64/17

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

20.06.2017

Ordførers innstilling:
Forslaget avvises, men problemstillingen settes på sakslisten og drøftes i neste politiråd.

Saksopplysninger:
Interpellasjon fra Jarle Lindahn (Frp)
Bakgrunn
NRK-programmet «Brennpunkt» har nå grundig dokumentert at utenlandske tiggermiljøer fører med
seg mye kriminalitet, og denne kriminaliteten er til dels organisert av kyniske bakmenn. Vi ser også at
tiggerbarn tas ut av skolen i hjemlandet for å tigge i Norge. Dette er en praksis som er i strid med
barnekonvensjonen, og vi bør gjøre det vi kan for å hindre denne utviklingen, både gjennom at staten
gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte i deres eget hjemland, og gjennom et tiggeforbud i Trøgstad.
Fremskrittspartiet mener et tiggeforbud er helt nødvendig for å ivareta disse barnas oppvekst og
utvikling.
Lederen for romfolkets egen interesseorganisasjon i Romania (National Agency for Roma), Daniel
Vasile, mener tigging bidrar til stigmatisering av romfolk, tigging sementerer fattigdom og tigging
medfører at barn må avbryte utdannelsen. Det er på tide at også Trøgstad politikere slutter med en
naiv tilnærming til et utenlandsk tiggermiljø som kynisk bedriver menneskehandel og kriminalitet.
Kripos- rapporten «Trender og utfordringer i den organiserte kriminaliteten» fra 2014 tar for seg
tiggermiljøene. Har kommer det frem, og jeg siterer:
«Oslo politidistrikt har avdekket en rekke forhold hvor det er sammenheng mellom tigging og
vinningskriminalitet. Personer som driver med tigging, er også siktet/dømt for vinningskriminalitet
og/eller det har fremkommet at de bor eller oppholder seg på de samme stedene som personer som
utøver vinningskriminalitet, og hvor det også oppbevares tyvgods. De samme miljøene knyttes til
grove tyverier og ran av smykker fra eldre.»
Det er med andre ord ikke FrP som hevder en sammenheng mellom tigging og organisert
kriminalitet, dette kommer fra våre mest troverdige politikilder. Dette er heller ikke ny informasjon,
selv om NRK-dokumentaren nå har fått flere til å åpne øynene for den grove utnyttelsen,
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menneskehandelen og kriminaliteten som følger i kjølevannet av utenlandske tiggerbander.
Jeg mener derfor at kommunestyre må forelegges en sak som tar sikte på å benytte seg av
mulighetene i politivedtektene til å forby tigging i Skedsmo.
Forslag
Kommunestyret ber Rådmannen fremme sak med bakgrunn i de nylige endringer i politiloven med
sikte på å forby tigging i Skedsmo kommune.

Ordførerens svar:
Ordfører registrere at Frp har en kampanje der de fremmer forslag om lokale tiggerforbud rundt
omkring i landet. Det er legalt, men tar da heller ikke høyde for de lokale forhold. Tigging kan ikke
sies å være et omfattende problem i Trøgstad.
Ordfører minner også om at kommunestyret for ikke lang tid tilbake nylig vedtok nye politivedtekter
for Trøgstad. Det ville vært et naturlig sted å ta opp et eventuelt kommunalt tiggeforbud. En kan ikke
se at det har vært endringer knyttet til tigging i Trøgstad etter at kommunestyret vedtok disse.
Politiet har heller ikke varslet tigging eller virksomhet knyttet til denne som problematisk eller
utfordrende i Trøgstad gjennom våre regelmessige samarbeidsmøter.
At åpne grenser gir utfordringer er ordfører enig med interpellanten i, men ordfører har liten eller
ingen tro på at disse løses ved å forby tigging lokalt. Bekjempelse av tung organisert kriminalitet som
menneskehandel, prostitusjon og narkotikaomsetning bør håndteres av politiet med de virkemidler
som finnes til rådighet og nasjonale vedtak og tiltak.
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