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21/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent (7 st).

Livsløpsutvalgets vedtak 13.06.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

22/17 : ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier.
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g. Kr 8.000.000,- avsettes til investeringsfond som bidrag til finansiering av ny Båstad
barnehage.
h. Kr 5.711.431,71 avsettes til reservefondet.
Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Mariane Nordlie (Krf)
John Øyvind Langstad (Sp) ba om en nærmere presisering av hva som ligger i pkt 2 f) IKT. Rådmann
orienterte om dette og at det kommer en egen sak knyttet til netttilgang på Havnås til høsten.
John Øyvind Langstad (Sp) fremmet forslag om at punkt g) og h) i rådmannens instilling ble strøket og
fremla forslag til nye punkter:
nytt pkt g) Kr. 2.000.000 avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet. Administasjonen bes
igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til kommuneplan.
nytt pkt h) kr. 4.000.000 avsettes til påbygg for to nye klasserom ved Båstad skole. Et påbygg bør
også ivareta behovet for større SFO-lokaler.
i) kr. 2.000.000 avsettes til gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
j) kr. 2.000.000 avsettes for utbygging/ vedlikehold av barnehage Havnås oppvekstsenter
k) kr. 2.855.718 avsettes til gang og sykkelsti nord/ sør for Skjønhaug langs rv. 22.
l) kr. 855.713,71 avsettes til reservefondet.

Det ble deretter avholdt gruppemøter og følgende forslag ble fremmet fra Vegard Finnes (Ap):
nytt pkt h) i forslag fra John Øyvind Langstad tas ut og legges til nytt pkt l) reservefondet i forslaget.
Rådmannen bes utrede behov og muligheter for påbygg for to nye klasserom og større SFO-lokaler
ved Båstad skole. Det var enighet om å stemme punktvis over følgende instilling:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a.
Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik
.b.
Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c.
Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d.
Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale
byggefelt / kommunale veier.
f.
Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g.
Kr 2.000.000,- avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet.
Administasjonen bes igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til kommuneplan.
h.
Kr. 2.000.000,- avsettes til gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
i.
Kr. 2.000.000,- avsettes for utbygging/ vedlikehold av barnehage Havnås
oppvekstsenter
j.
Kr. 2.855.718,- avsettes til gang og sykkelsti nord/ sør for Skjønhaug langs rv. 22.
k.
Kr. 4.855.713,71 avsettes til reservefondet.
Rådmannen bes utrede behov og muligheter for for påbygg for to nye klasserom og større
SFO-lokaler ved Båstad skole innenfor en ramme på 4.000.000,-.
Punkt 1 ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Punkt 2 a)-g) ble enstemmig tiltrådt (7 st)
Punkt 2 h) ble tiltrådt mot to stemmer 1 (H) og 1 (Krf)
Punkt 2 i) ble tiltrådt mot to stemmer 1 (H) og 1 (Krf)
Punkt 2 j)-k) ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet i drift på kr 19.552.431,71 disponeres som følger:
a. Kr 1.453.000,- avsettes til fond for premieavvik.
b. Kr 665.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser.
c. Kr 240.000,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved
Trøgstadheimen bo- og servicesenter.
d. Kr 483.000 avsettes til tomtefondet.
e. Kr 1.000.000,- avsettes til asfalt i kommunale byggefelt / kommunale veier.
f. Kr 2.000.000,- avsettes til IKT.
g. Kr 2.000.000,- avsettes til opprustning av torget og sentrumsområdet.
Administasjonen bes igangsette prosess i tråd med strategi i høringsforslag til
kommuneplan.
h. Kr. 2.000.000,- avsettes til gårds- og bosettingshistorie for Trøgstad.
i. Kr. 2.000.000,- avsettes for utbygging/ vedlikehold av barnehage Havnås
oppvekstsenter
j. Kr. 2.855.718,- avsettes til gang og sykkelsti nord/ sør for Skjønhaug langs rv. 22.
k. Kr. 4.855.713,71 avsettes til reservefondet. Rådmannen bes utrede behov og
muligheter for for påbygg for to nye klasserom og større SFO-lokaler ved Båstad skole
innenfor en ramme på 4.000.000,-.

23/17 : TERTIALRAPPORT 1 - 2017
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 – 2017 tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
Tertialrapport 1 – 2017 tas til etterretning.

24/17 : KOMMUNAL FORSKRIFT OM LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune vedtar kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Kari Nilsen (Ap)
Vegard Fines (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Jan R. Evensen (H)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstillling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig vedtatt
(7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
Trøgstad kommune vedtar kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

25/17 : PROSJEKT INNOVATIV REHABILITERING INDRE ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
· Trøgstad kommune har vurdert prosjektrapportene «Tverrfaglig vurderingsteam» og «Senger
for intensiv rehabilitering» (begge av 10.05.17) og ber prosjekt Innovativ Rehabilitering
ferdigstille og legge frem forslag til følgende tiltak:
· Tverrfaglig vurderingsteam

·
·

· Senger for intensiv rehabilitering
Trøgstad kommune viser til vedlagte høringssvar og ber Prosjekt Innovativ Rehabilitering ta
hensyn til dette i sitt arbeid med utforming av forslag til tiltak
Det forutsettes at forslag til tiltak utarbeides i tett samarbeid med kommunens administrasjon,
faglig ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt
(7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
· Trøgstad kommune har vurdert prosjektrapportene «Tverrfaglig vurderingsteam» og «Senger
for intensiv rehabilitering» (begge av 10.05.17) og ber prosjekt Innovativ Rehabilitering
ferdigstille og legge frem forslag til følgende tiltak:
· Tverrfaglig vurderingsteam
· Senger for intensiv rehabilitering
· Trøgstad kommune viser til vedlagte høringssvar og ber Prosjekt Innovativ Rehabilitering ta
hensyn til dette i sitt arbeid med utforming av forslag til tiltak
· Det forutsettes at forslag til tiltak utarbeides i tett samarbeid med kommunens administrasjon,
faglig ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

26/17 : FORDELING AV KULTURMIDLER 2017
Rådmannens innstilling:
Forslag til fordeling av kulturmidler 2017:
Kr.
450.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
137.000,til sang og musikk
Kr.
53.000,til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid
Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd, Trøgstad
Musikkråd og kommunens kulturavdeling.

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
John Øyvind Langstad (Sp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Marianne Nordlie (Krf)
Jan R. Evensen (H)
Betty Hvalsengen (rådmann)

Kari Nilsen (Ap)
Stabssjef orienterte om mindre endringer i fordelingen fra idrettsrådet.
Livsløpsutvalget verdsetter frivilligheten i Trøgstad høyt og ba administrasjonen ta med dette inn i
det videre arbeidet . Kommuneplan på høring har mål og strategier som ivaretar frivilligheten som en
viktig samarbeidspartner.
Livsløpsutvalget tok rådmannes innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7
st).

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
Forslag til fordeling av kulturmidler 2017:
Kr.
450.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
137.000,til sang og musikk
Kr.
53.000,til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid
Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd, Trøgstad
Musikkråd og kommunens kulturavdeling.

27/17 : SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - BÅSTAD MOTELL OG ITALIENSK PIZZERIA A/S
Rådmannens innstilling:
· Båstad Motell og Italiensk Pizzeria A/S ved Gulistan Demirbas gis serveringsbevilling med
åpningstider fra 06.00 – til kl. 22.00 alle dager, inne og ute, hele året. Bevillingen vil trå I kraft
fra det tidspunkt hvor alle krav til en serveringsbevilling er oppfyllt.
· Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette serveringsbevillingen når alle krav er oppfyllt.

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig godkjent
(7 st).

Livsløpsutvalgets vedtak 13.06.2017:
· Båstad Motell og Italiensk Pizzeria A/S ved Gulistan Demirbas gis serveringsbevilling med
åpningstider fra 06.00 – til kl. 22.00 alle dager, inne og ute, hele året. Bevillingen vil trå I kraft
fra det tidspunkt hvor alle krav til en serveringsbevilling er oppfyllt.
· Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette serveringsbevillingen når alle krav er oppfyllt.

28/17 : REFERATSAKER

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Åsmund Kobbevik fra "Innovativ Rehabilitering" orienterte om prosjektet.
John Øyvind Langstad (Sp) anmerket at orienteringen fra prosjekt "Innovativ Rehabilitering" burde
stå på dagsorden.
John Øyvind Langstad (Sp) stilte spørsmål om fartsgrenser i boligfelt i Trøgstad. Det finnes ikke 30sone skilt, noe som betyr at det er 50 km/t inne i byggefeltene.

Livsløpsutvalgets vedtak 13.06.2017:
Referatsakene tas til orientering.

29/17 : MUSIKKINSTRUMENTER NY SKOLE
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret bevilger kr 45.000 fra kommunens reservefond til innkjøp av musikkutstyr til
musikkrommet i den nye skolen.

Livsløpsutvalgets behandling 13.06.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
John Øyvind Langstad (Sp)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Kari Nilsen (Ap)
Vegard Finnes (Ap) fremmet forslag om endret innstilling:
Kommunestyret bevilger kr 45.000 fra kommunens reservefond til innkjøp av særs tiltrengt
musikkutstyr til musikkrommet i den nye skolen.
Livsløpsutvalget tok forslaget opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 13.06.2017:
Kommunestyret bevilger kr 45.000 fra kommunens reservefond til innkjøp av særs tiltrengt
musikkutstyr til musikkrommet i den nye skolen.

