Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Livsløpsutvalget
Møtedato: 24.10.2017
Møtested: Skjønhaug
Møtetid: 17:00 - 18:00

Til stede

Medlemmer:
Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad, Kari Nilsen,
Marianne Nordlie, Tone Evenby, Vegard Finnes
Varamedlemmer:

Forfall
Administrasjonen

Else Berit Baccouce, Heidi Eriksson

Saksliste
Saksnr

Tittel

35/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

36/17

Tertialrapport 2 - 2017

37/17

Det er mitt valg - videreføring av samarbeidsavtale med Lions

38/17

Endringer i ekteskapsloven - kommunale vigsler; myndighet og rutiner

39/17

Forskrift om ordensreglement - grunnskolen i Trøgstad

40/17

Søknad om salgsbevilling - Trøgstad Handel AS (Bunnpris)

41/17

Videreføring av deltakelse i samarbeidet Klima Østfold

42/17

Referatsaker

35/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig

Livsløpsutvalgets vedtak 24.10.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

36/17 : TERTIALRAPPORT 2 - 2017
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 2 – 2017 tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Jan Roar Evensen (H)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
Tertialrapport 2 – 2017 tas til etterretning.

37/17 : DET ER MITT VALG - VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE MED LIONS
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune forlenger samarbeidsavtale med Lions Club Trøgstad om prosjektet «Det er
mitt valg» fra og med 01.01.2018 til og med 31.12.2019.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)

Jan Roar Evensen (H)
Kari Nilsen (Ap)
Marianne Nordlie (KrF)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Tilleggsforslag fra Jan Roar Evensen (H): Saken bør løftes i fellesnemnda i løpet av 2019.
Votering: Enstemmig

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
Rådmannens innstilling støttes med tilleggspunkt at saken bør løftes i fellesnemnda i løpet 2019.

38/17 : ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER; MYNDIGHET OG RUTINER
Rådmannens innstilling:
1. I medhold av ekteskapsloven har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet i Trøgstad fra
01.01.2018.
I tillegg gis en person fra administrasjonen vigselsrett. Utnevnelse av denne legges fram uten
innstilling på kandidat.
Forslag:_____________________________________

2. Ekteskapsinngåelser kan finne sted i Trøgstad kommunehus på ordinære kontordager innen
normal arbeidstid.
3. Vigsler vil primært være i kommunestyresalen. Dersom det ønskes vigsel utenom
normalarbeidstid og eventuelt i andre lokaliteter, avtales dette i hvert enkelt tilfelle med den
kommunale vigsleren.

4. Kommunale vigsler i Trøgstad skal inntil videre være gratis også utenfor det offisielle lokalet og
for innbyggere fra andre kommuner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide rutiner for vigsler i kommunestyresalen.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Jan Roar Evensen (H)
Kari Nilsen (Ap)
Forslag:
Innstillingspunkt 1: Livsløpsutvalget foreslår at rådmann gis vigselrett.

Votering: Enstemmig

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
1. I medhold av ekteskapsloven har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet i Trøgstad fra
01.01.2018.
I tillegg gis en person fra administrasjonen vigselsrett. Utnevnelse av denne legges fram uten
innstilling på kandidat.
Forslag: Rådmann
2. Ekteskapsinngåelser kan finne sted i Trøgstad kommunehus på ordinære kontordager innen
normal arbeidstid.
3. Vigsler vil primært være i kommunestyresalen. Dersom det ønskes vigsel utenom
normalarbeidstid og eventuelt i andre lokaliteter, avtales dette i hvert enkelt tilfelle med den
kommunale vigsleren.
4. Kommunale vigsler i Trøgstad skal inntil videre være gratis også utenfor det offisielle lokalet og
for innbyggere fra andre kommuner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide rutiner for vigsler i kommunestyresalen.

39/17 : FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT - GRUNNSKOLEN I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Forskrift om ordensreglement for Grunnskolen i Trøgstad vedtas.
2. Det delegeres til den enkelte skole å fastsette særregler ved behov. Disse må være i tråd
med forskriften.
3. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2018

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Else Berit Baccouche (kommunalsjef)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
1. Forskrift om ordensreglement for Grunnskolen i Trøgstad vedtas.
2. Det delegeres til den enkelte skole å fastsette særregler ved behov. Disse må være i tråd
med forskriften.
3. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2018

40/17 : SØKNAD OM SALGSBEVILLING - TRØGSTAD HANDEL AS (BUNNPRIS)
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad Handel AS, ny eier av Bunnpris Trøgstad, gis bevilling for øl og annen alkoholdig drikk
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent, gruppe 1, med følgende salgstider:

·
·
·
·
·

Salgstid hverdager
kl. 08:00-20:00
Salgstider lørdager
kl. 09:00-18:00
Salgstid på påskeaften, pinseaften og julaften til
kl. 16:00
Salgstid onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften til
kl. 18:00
30. april, 16. mai og onsdag før Kr.Himmelfartsdag til
kl. 20:00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- helligdager, 1. og 17. mai.
2. Rune Johnsen, f. 24.03.75, godkjennes som styrer.
3. Wenche Winberg, f. 19.10.55, godkjennes som stedfortreder.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
1. Trøgstad Handel AS, ny eier av Bunnpris Trøgstad, gis bevilling for øl og annen alkoholdig drikk
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent, gruppe 1, med følgende salgstider:
·
·
·
·
·

Salgstid hverdager
Salgstider lørdager
Salgstid på påskeaften, pinseaften og julaften til
Salgstid onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften til
30. april, 16. mai og onsdag før Kr.Himmelfartsdag til

kl. 08:00-20:00
kl. 09:00-18:00
kl. 16:00
kl. 18:00
kl. 20:00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- helligdager, 1. og 17. mai.
2. Rune Johnsen, f. 24.03.75, godkjennes som styrer.
3. Wenche Winberg, f. 19.10.55, godkjennes som stedfortreder.

41/17 : VIDEREFØRING AV DELTAKELSE I SAMARBEIDET KLIMA ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og
energi mellom kommunene, Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune i nye
fem år fra 2018 og stiller seg bak ny samarbeidsavtale.
2. Trøgstad kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr.
20 000 pluss kroner 1,50 per innbygger som til sammen utgjør ca kr 28.000 årlig.
3. Vedtaket gjøres under forutsetning av at flertallet av fylkets kommuner vedtar fortsatt
deltagelse i Klima Østfold.

Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Ingen forslag.
Votering: Enstemmig.

Livsløpsutvalgets innstilling 24.10.2017:
1. Trøgstad kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og
energi mellom kommunene, Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune i nye
fem år fra 2018 og stiller seg bak ny samarbeidsavtale.
2. Trøgstad kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr.
20 000 pluss kroner 1,50 per innbygger som til sammen utgjør ca kr 28.000 årlig.
3. Vedtaket gjøres under forutsetning av at flertallet av fylkets kommuner vedtar fortsatt
deltagelse i Klima Østfold.

42/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 24.10.2017:
1. Rådmann informerte om
· Fartsdumper og skilting i Havnås. Administrasjonen jobber videre med saken.
· Nettilgang i Havnås. Administrasjonen har invitert bredbåndsleverandører til møte 3.nov.
2. Kommunalsjef, Else Berit Baccouche, informerte om bidraget på 2,5 milioner kr som Trøgstad
kommune har mottatt for folkehelseprogrammet.
3. Prosjekteringen av biblioteket går sin gang.

Livsløpsutvalgets vedtak 24.10.2017:
Referatsakene tas til orientering.

