Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Livsløpsutvalget
Møtedato: 29.08.2017
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 19:00 - 22:00

Til stede

Medlemmer:
Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad, Kari Nilsen, Marianne Nordlie,
Vegard Finnes
Varamedlemmer:

Forfall

Hilde Sørby Haakaas, Tone Evenby

Administrasjonen

Else Berit Baccouche, Heidi Eriksson

Saksliste
Saksnr

Tittel

30/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

31/17

PPT Indre Østfold - oppsigelse av samarbeidsavtalen

32/17

Svar på høring - fylkesplanens samfunnsdel

33/17

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Trøgstad - orientering

34/17

Referatsaker

30/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 29.08.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig godkjent (5 st).

Livsløpsutvalgets vedtak 29.08.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

31/17 : PPT INDRE ØSTFOLD - OPPSIGELSE AV SAMARBEIDSAVTALEN
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune sier opp samarbeidsavtalen med Rakkestad, Eidsberg og Marker
kommune om PPT Indre Østfold med virkning fra 01.08.2018
2. Trøgstad kommune etablerer en ny PP-tjeneste sammen med Askim, Eidsberg,
Spydeberg og Hobøl som en del av en ny og større kommune i Indre Østfold.

Livsløpsutvalgets behandling 29.08.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Kari Nilsen (Ap)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig
tiltrådt (5st).

Livsløpsutvalgets innstilling 29.08.2017:
1. Trøgstad kommune sier opp samarbeidsavtalen med Rakkestad, Eidsberg og Marker
kommune om PPT Indre Østfold med virkning fra 01.08.2018
2. Trøgstad kommune etablerer en ny PP-tjeneste sammen med Askim, Eidsberg,
Spydeberg og Hobøl som en del av en ny og større kommune i Indre Østfold.

32/17 : SVAR PÅ HØRING - FYLKESPLANENS SAMFUNNSDEL
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune har følgende kommentarer til fylkesplanens samfunnsdel:
1. Transporteffektivitet kan ikke alene være førende for arealbruken i Østfold. Jordvern og
stedsutvikling må likestilles med transporteffektivitet.
2. Ved utarbeidelse av arealstrategien med utgangspunkt i fylkesplanens samfunnsdel må
det være rom for ulike løsninger pga forskjeller i fylket.
3. Antallet strategier kan med fordel reduseres. Det foreslås at strategi nr 16 og 29 under

hovedtema Klima og miljø tas ut.
4. Planstrategi nr 24 skrives om for å tydeliggjøre at dette en samfunnsoppgave, ikke en
planoppgave.
5. Frivillighet og tilrettelegging for frivilligheten bør løftes frem som eget hovedtema med
mål og strategier. Frivilligheten blir i for stor grad beskrevet som et middel for å nå målet
om økt aktivitet og utjevning av sosiale forskjeller. Velferdsstaten kan ikke håndtere
fremtidens utfordringer alene. Dette må det tas hensyn til i fylkesplanen.
6. Frafall i videregående skole bør tillegges større vekt i strategi nr 14 under hovedtema
Verdiskapning og kompetanse, og strategiene tilhørende delmålet Utdanning og
arbeidsliv bør også ta for seg forebygging av frafall.
7. Sammenhengen mellom arbeid/utdanning og sosiale ulikheter bør fremkomme under
hovedtema Verdiskapning og kompetanse.

Livsløpsutvalgets behandling 29.08.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemming
tiltrådt (5 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 29.08.2017:
Trøgstad kommune har følgende kommentarer til fylkesplanens samfunnsdel:
1. Transporteffektivitet kan ikke alene være førende for arealbruken i Østfold. Jordvern og
stedsutvikling må likestilles med transporteffektivitet.
2. Ved utarbeidelse av arealstrategien med utgangspunkt i fylkesplanens samfunnsdel må
det være rom for ulike løsninger pga forskjeller i fylket.
3. Antallet strategier kan med fordel reduseres. Det foreslås at strategi nr 16 og 29 under
hovedtema Klima og miljø tas ut.
4. Planstrategi nr 24 skrives om for å tydeliggjøre at dette en samfunnsoppgave, ikke en
planoppgave.
5. Frivillighet og tilrettelegging for frivilligheten bør løftes frem som eget hovedtema med
mål og strategier. Frivilligheten blir i for stor grad beskrevet som et middel for å nå målet
om økt aktivitet og utjevning av sosiale forskjeller. Velferdsstaten kan ikke håndtere
fremtidens utfordringer alene. Dette må det tas hensyn til i fylkesplanen.
6. Frafall i videregående skole bør tillegges større vekt i strategi nr 14 under hovedtema
Verdiskapning og kompetanse, og strategiene tilhørende delmålet Utdanning og
arbeidsliv bør også ta for seg forebygging av frafall.
7. Sammenhengen mellom arbeid/utdanning og sosiale ulikheter bør fremkomme under
hovedtema Verdiskapning og kompetanse.

33/17 : KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I TRØGSTAD - ORIENTERING
Rådmannens innstilling:
«Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i Trøgstad kommune 2017», med tilhørende
temakart og registreringsskjema tas til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 29.08.2017:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
Jan Roar Evensen (H)
Saken ble tatt til orientering. Enstemmig tiltrådt (5 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 29.08.2017:
«Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i Trøgstad kommune 2017», med tilhørende
temakart og registreringsskjema tas til orientering.

34/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 29.08.2017:
Det ble orientert om rekruttering av ny rådgiver oppvekst.
John Øivind Langestad (Sp) tok opp problematikken med trafikksikkerheten i Havnås:
 for få og for myke fartsdumper
 behov for 30-skilting
 behov for fotgjengerovergang
Det ble orientert om k-sak 70/17, nettilgang i Havnås.
Kari Nilsen (Ap) tok opp behovet for fotgjengerovergang ved Mølla i Skjønhaug for å sikre
skoleveien til den nye skolen.

Livsløpsutvalgets innstilling 29.08.2017:
Referatsakene tas til orientering.

