Trøgstad kommune

Møteinnkalling
for
Livsløpsutvalget
Møtedato: 29.05.2018
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid:
19:00

Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan innkalles.
Forfall meldes til telefon 69681600 .

Saksliste
Saksnr

Tittel

25/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

26/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

27/18

Årsmelding og regnskap 2017

28/18

Tertialrapport 1 - 2018

29/18

Søknad om skjenkebevilling - Båstad Motell og Italiensk Pizzeria AS

30/18

Søknad om kulturmidler - forslag til fordeling 2018

31/18

Trøgstad kulturskole 20-årsjubileum

32/18

Referatsaker

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE-033

18/637

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

29.05.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksnr
25/18

Rådmannens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE-033

18/637

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

29.05.2018

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
26/18

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Livsløpsutvalget - 17.04.2018
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Nina Teig

FE-210

18/110

Utvalg

Type

Dato

17/18

Ungdomsrådet

PS

28.05.2018

11/18

Eldrerådet

PS

28.05.2018

11/18

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

28.05.2018

19/18

Arbeidsmiljøutvalget

PS

29.05.2018

27/18

Livsløpsutvalget

PS

29.05.2018

24/18

Teknikk- og naturutvalget

PS

29.05.2018

27/18

Formannskapet

PS

31.05.2018

40/18

Kommunestyret

PS

13.06.2018

Årsmelding og regnskap 2017
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune årsmelding og regnskap for 2017 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige udisponerte beløp i investering (overskuddet) på kr 269.765,21
disponeres slik:
a. Kr 154 425,11 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 7114 GS-vei
Skjønhaug-Totorpveien
b. Kr 115.340,10 avsettes til ubundet investeringsfond 253 080 1212 Kommunale
utbyggingsprosjekter
3. Det regnskapsmessige mindreforbruk i drift (overskuddet) på kr 13.712.671,17
disponeres slik:
a. Kr 6.856.000,- avsettes til disposisjonsfond Indre Østfold kommune
b. Kr 550.000,- til ny bil Psykisk helse- og rusteam.
c. Kr 150.000,- avsettes til teknisk vakt for 2018 og 2019
d. Kr 300.000,- til driftsutgifter i tomme formålsbygg
e. Kr 1.000.000,- til asfaltering på kommunale veier
f. Kr 150.000,- til veivedlikehold
g. Kr 650.000,- til snøbrøyting
h. Kr 1.050.000.- til rehabilitering av bad, PO
i. Kr 650.000,- til postkjøkken på sykehjemmet, PO
j. Kr 700.000,- sykesignalanlegg, PO
k. Kr 150.000,- til båreheis,
l. Kr 100.000,- til utstyr nytt formålsbygg (kjøkken, treningskjøkken og trimrom)
m. Kr 750.000,- til IKT
n. Kr 400.000,- Til Trøgstad Forts Venner
o. Kr 100.000,- til Kirkelig fellesråd
p. Kr 156.671,17 settes av til reservefondet
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Saksopplysninger:
I henhold til kommunelovens §48 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og
årsberetning. Det er kommunestyret som skal vedta årsregnskapet og vedtak skal treffes på
grunnlag av innstilling fra formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) eller dekning av regnskapsmessig merforbruk (underskudd).
Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar året etter regnskapsåret og det skal behandles
politisk senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Kontrollutvalget skal påse at kommunens
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Når kontrollutvalget er blitt forelagt
revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av
kommunestyret.
Kontrollutvalget behandlet «Trøgstad kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017 –
kontrollutvalgets uttalelse» i sitt møte 7. mai 2018. sak 18/7, og fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2017 for Trøgstad kommune som vist i
vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 sendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.
Oversendelsesbrevet fra Kontrollutvalgets uttalelse datert 24.04.2018 med tilhørende vedlegg er
vedlagt saken.
Trøgstad kommunes regnskap med tilhørende årsmelding legges fram for politisk behandling
sammen med Indre Østfold Kommunerevisjon IKS sin beretning for kommuneregnskap 2017.
Årsmeldingen for Trøgstad kommune er utarbeidet med deltakelse fra virksomhetsledere og stab.
Dokumentet må ses i sammenheng med det avlagte regnskap for 2017.
På lik linje med 2016 har Trøgstad kommune i 2017 gjennomført store investeringer. Ny
barneskole på Skjønhaug ble ferdigstilt i 2017 og tatt i bruk til skolestart i august 2017. Bygging av
nytt formålsbygg (personalbase og dagsenter) og 24 leiligheter for salg ble påbegynt i 2017 og skal
ferdigstilles i 2018. Bygging av ny barnehage i Båstad ble påbegynt i 2017 og skal ferdigstilles i
forkant av nytt barnehageår 2018. I tillegg er det investert i flere vann og avløpsprosjekter.
Hovedtyngden av pågående vann- og avløpsprosjekter blir fullført og avsluttet i 2018.
Investeringene er beskrevet i årsmeldingen og i note 15 i det avlagte 2017-regnskapet.
Investeringene viser et samlet finansieringsbehov på kr 251.007.296,50 og er fullfinansiert ved
bruk av lån, inntekter fra salg av anleggsmidler, bruk av fond, mottatt kompensasjon for
merverdiavgift og overføringer fra drift.
Investeringsregnskapets udisponerte beløp (overskudd) er på kr 269.765,21 og består av kr
154.425,11 i refusjon gang- og sykkelvei og avdrag på utlån fra Indre Østfold Brann og Redning IKS
med kr 182.346,20. Sistnevnte beløp er delvis benyttet til å dekke opp investeringsutgifter uten
finansiering (ref. regnskapets note 15, pkt. 15). Det foreslås å avsette kr 154.425,11 til ubundet
investeringsfond GS-vei Skjønhaug-Totorpveien. Videre foreslås kr 115.340,10 avsatt til ubundet
investeringsfond for Kommunale utbyggingsprosjekter.
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I løpet av 2017 har flere huseiere i Festningsåsen innløst sine tomter. Inntekten på kr 640.407,- er
som planlagt tilbakeført til utviklingsfondet. Pr. 31.12.17 gjenstår det fire tomter som vil bli innløst
i 2018. Inntekter av øvrige tomtesalg utgjør kr 262.422,- og er tilført tomtefondet.
I 2017 er det ført bruk av eiendomsskattefondet med kr 21.487.000,- til delfinansiering av Båstad
barnehage. Eiendomsskattefondet utgjør kr 5.746.155,- pr. 31.12.17.
Driftsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr
13.712.671,17. Driften innenfor kommunens virksomheter (inkl. VARFS), politisk styring, stab og
fellesområder viser et samlet mindreforbruk på 7,5 mill. kr. Videre viser skatteinntekter en
merinntekt på 3,1 mill.kr mer enn revidert budsjett. Merutgifter på noen av virksomhetene er
dekket gjennom bruk av fond (eksempelvis til kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner).
Det vises til redegjørelse for det økonomiske resultatet i rådmannens årsmelding. Hver virksomhet
har kommentert sitt regnskapsmessige resultat i årsmeldingens kapittel 4. De økonomiske
avvikene knyttet til kommunens tjenesteområder er oppstilt i en egen tabell som følger saken i
eget vedlegg.
Trøgstad kommune har i flere år hatt behov for å kjøpe av sykehjemsplasser i andre kommuner. I
løpet av 2017 ble alle kjøpte sykehjemsplasser avviklet. Fondsmidler til kjøp av sykehjemsplasser
er på kr 2.273.000 pr. 31.12.17 og det foreslås ikke å styrke dette fondet ytterligere ved
disponering av 2017-resultatet.
Av driftsresultatet på kr 13.712.671,17 foreslås det å avsette kr 6.856.000,- til nytt
disposisjonsfond øremerket Indre Østfold kommune. Beløpet utgjør 50% av driftsresultatet. Denne
avsetningen er i tråd med vedtatte handlingsregler i interimsperioden for de fem kommunene som
blir Indre Østfold kommune fra 01.01.20.
Videre foreslås det å bevilge inntil kr 550.000,- til ny bil for Psykisk helse- og rusteam (Soldogg).
Avdelingens bil er ni år gammel. Etter at den ble kollisjonsskadet har det påløpt store reparasjonsog vedlikeholdskostnader. Det er vurdert sambruk av bil med PO og BODAF, men dette lar seg ikke
løse i praksis. Virksomheten vil søke om delvis reduksjon av engangsavgiften med bakgrunn i at
kjøretøyet skal benyttes til personer med nedsatt funksjonsevne. Videre forventes det en
salgsinntekt ved salg av eksisterende bil. Redusert engangsavgift og salgsinntekt vil redusere
finansieringsbehovet. Eventuelt ubenyttet beløp skal tilbakeføres til reservefondet.
Teknisk vakt overføres fra Indre Østfold Brann og Redning til Trøgstad kommune fra og med
01.06.18. I dag er det ingen ansatte i IØBR IKS som har kunnskap om Trøgstad kommunes bygg og
anlegg. Dette medfører at Trøgstad kommune i samråd med IØBR IKS overtar ordningen.
Merkostnaden ved å innlemme denne vaktordningen i eksisterende kommunale vaktordning er
beregnet til kr 100.000,- pr. år. Det foreslås å avsette penger av årets overskudd til å dekke
merutgiften i 2018 og 2019 – til sammen kr 150.000,-.
Driftsutgifter i tomme formålsbygg medfører kostnader kommunen ikke har budsjettdekning for.
Hovedsakelig dreier dette seg om energiutgifter og reparasjon av ruter på Skjønhaug gamle skole.
Det foreslås å dekke opp dette ved å bruke kr 300.000,- av driftsresultatet.
Det er store skader på kommunale veier etter den harde vinteren. Skadene dreier seg om
teleskader, sprekker og krakelering. Det er behov for å reasfaltere deler av Vassbygdaveien,
Totorpveien og Stiklaveien. I tillegg er det behov for noe asfaltering i boligfelt. Det anbefales å
bevilge kr 1.000.000,- til reasfaltering av de angitte strekninger. I tillegg foreslås det å bevilge kr
6

150.000,- til veivedlikehold (grøfting av veier) i Orderudveien og stikkveier til Hølandsveien.

Etter en snørik og lang vintersesong er brøytebudsjettet overskredet. Høye kostnader gjelder kjøp
av snøbrøytetjenester samt ekstra lønnskostnader til egne ansatte og høye driftsutgifter på egne
kjøretøy. Det foreslås å tilføre driftsbudsjettet kr 650.000,- for å dekke opp for kostnader knyttet
til vintervedlikehold på kommunale veier.
Det er behov for å oppgradere alle bad på sykehjemmets beboerfløy i 2. etg. Badene har ikke fall
mot sluk og de har over tid fått betydelige skader/slitasje. Innhentet pris via rammeavtale er kr
70.000,- + MVA pr. bad. Det er 15 bad som har behov for en slik utbedring. Rådmannen foreslår å
bevilge kr 1.050.000.- til rehabilitering av bad på sykehjemmet.
Tilstandsrapport fra Mattilsynet etter tilsyn på sykehjemmet i 2017 påpeker feil og mangler på
postkjøkken. Det gis hygienekrav, f.eks. at det skal være glatte overflater, godkjente
oppvaskmaskiner og håndvask. For å løse pålegget må alle postkjøkken byttes ut/bygges om. Det
er innhentet pris på kr 650.000,- + MVA. Rådmannen foreslår å bevilge kr 650.000.- til
rehabilitering av postkjøkken på sykehjemmet.
Sykehjemmet har et sykesignalanlegg som er gammelt. De siste årene har det vært utført mange
kostbare reparasjoner på anlegget. For en tid tilbake varslet firmaet at ved en eventuell reparasjon
ville det bli vanskelig å skaffe nye deler. Nå er situasjonen den at det ikke lenger produseres deler
til sykesignalanlegget. Pleie og omsorg er i behov av et nytt og moderne sykesignalanlegg med
fremtidens teknologi og muligheter. Virksomheten PO har innhentet tilbud på nytt
sykesignalanlegg. I dette tilbudet er det full integrasjon mot smarttelefoner og nettbrett, og
løsningen medfører stor valgfrihet ved innkjøp av håndholdte enheter. Via mobilapp vil personalet
til enhver tid kunne ha full oversikt over aktivitetsstatus i pasientsignalanlegget. Tilbudt pris er på
kr 700.000,-. Det foreslås at Pleie og omsorg tilføres kr 700.000,- til nytt signalanlegg.
Kapellet tilhørende Trøgstadheimen bo og servicesenter har et bårerom. Bårerommet har en
båreheis som ikke lenger kan benyttes til flere enn ett mors, da heisen ikke lenger fungerer.
Heisen kan heller ikke repareres. Det er svært viktig å legge til rette med heis for ansatte med
tanke på god ergonomi. Det er innhente tilbud på ny båreheis. Prisen er kr.150.000,-. Rådmannen
foreslår at Pleie og omsorg tilføres kr 150.000,- til ny båreheis.Trøgstad kommunes formålsbygg
(dagsenter og personalbase) ferdigstilles i løpet av sommeren 2018. Det er behov for utstyr i
kjøkken, treningskjøkken og trimrom. Rådmannen foreslår å bevilge kr 100.000,- til utstyr i
formålsbygget.
IKT og digitaliseringsprosesser krever personalressurser, utstyr og kjøp av digitale løsninger. Det er
stor aktivitet på IKT-området. Rådmannen foreslår at IKT-fondet tilføres kr 750.000,-.
I 2016 overførte kommunestyret kr 250.000,- fra reservefondet til eget fond Trøgstad Fort 100 år.
Midlene var til gjennomføring av jubileumsprogram i 2017 samt diverse arbeider ved Trøgstad
Fort. I denne forbindelse gikk en vesentlig del av midlene til gruslegging, oppretting og andre
gjøremål for å bedre tilgang for publikum. Jubileumsuken var et samarbeid mellom Trøgstad Forts
Venner og Trøgstad kommune. Trøgstad Sparebank ga midler til å sette opp en friluftsscene. Når
det gjelder Trøgstad Fort har Trøgstad kommune i alle år arbeidet etter følgende tre
hovedpunkter:
1. Vise frem fortet i et historisk lys.
7

2. Utvikle fortet til en kulturarena for forskjellige uttrykk – konserter, utstillinger og
lignende.
3. Tilrettelegge og utvikle et aktivt friluftsområde samt bedre tilbudet for besøkende.

Trøgstad kommune og Trøgstad Forts Venner har invitert Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren til
omvisning på Trøgstad Fort. Riksantikvaren har takket ja og kommer til Trøgstad den 30. august.
Dette er en begivenhet for Trøgstad, og i denne forbindelse ønsker vi å vise hele fortet frem og det
er hensiktsmessig å kunne fremvise den progresjon som har vært ved fortet de siste årene. Det
trengs imidlertid ytterligere midler for å vise frem skyttergraver og infanteristillinger. Dette er
arbeid som utføres på dugnad sommerstid, men det er også ønskelig å leie inn kapasitet for å
fremskynde dette arbeidet. Følgende tiltak er planlagt:
•
•
•
•
•
•
•

Renske skyttergravene på hele fortområdet
Belysning på fortområdet
Omgjøre verkstedbygning til lager
Tilrettelegge 2 offentlige toaletter i verkstedbygning
Videreutvikle og gjøre A+B-batteriet mer tilgjengelig for publikum, samt tilrettelegge
rasteplass for publikum på toppen av A-batteriet
Fremtidig vedlikehold av sceneområdet
Skilting og informasjon på fortområdet

Rådmannen foreslår å bevilge et tilskudd på kr 400.000,- til formålet. Tilskuddet utbetales til
foreningen Trøgstad Forts Venner.
Den 13. mars 2018 sendte Trøgstad kirkelige fellesråd v/kirkevergen en epost til ordfører,
utvalgsledere, gruppeledere og formannskapet angående kommunestyresak 15/18 Endring av
lokale retningslinjer – tilskudd til private barnehager. Kirkevergen ba om at forslaget om fire
telledatoer ble gjort gjeldende fra 01.03.2017 (tilbakevirkende kraft). Kommunestyret vedtok
saken med virkningstidspunkt 01.04.2018. Rådmannen vil peke på at telledatoene over tid gir både
positive og negative utslag. Menighetsbarnehagen har økonomiske utfordringer og for å lette noe
på dette, foreslår rådmannen at Trøgstad kirkelige fellesråd gis et tilskudd på kr 100.000,-.
Reservefondet er et generelt disposisjonsfond som skal være en buffer til dekning av uforutsette
eller ikke budsjetterte utgifter. Pr. 31.12.17 har reservefondet en saldo på kr 12.384.450,48. Herav
har kommunestyret satt ‘merkelapp’ på kr 8.711.431,71 i K-sak 45/17. Det foreslås å tilføre
reservefondet kr 156.671,71.
Konklusjon:
Trøgstad kommune kan framlegge et godt driftsregnskap for 2017. Det positive driftsresultatet er
en kombinasjon av merinntekter på skatt, tilskudd og refusjoner og samlet sett et mindreforbruk
på virksomhetene.
Rådmannen anbefaler at Trøgstad kommunes regnskap og årsmelding for 2017 godkjennes og at
resultatene for investering og drift disponeres som angitt i rådmannens innstilling.
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Vedlegg:
Avlagt 2017 regnskap
TK_Årsmelding_2017
Regnskapmessig avvik 2017_Saksframlegg
Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2017
Uavhengig revisors beretning 2017
Oversendelse av kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Nina Teig

ArkivsakID
18/630

Tertialrapport 1 - 2018
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

18/18

Ungdomsrådet

PS

28.05.2018

12/18

Eldrerådet

PS

28.05.2018

12/18

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

28.05.2018

20/18

Arbeidsmiljøutvalget

PS

29.05.2018

28/18

Livsløpsutvalget

PS

29.05.2018

25/18

Teknikk- og naturutvalget

PS

29.05.2018

28/18

Formannskapet

PS

31.05.2018

41/18

Kommunestyret

PS

13.06.2018

Rådmannens innstilling:
Tertialrapport 1 – 2018 tas til etterretning.

Saksopplysninger:
Det vises til tertialrapport 1 – 2018 som følger saken som vedlegg.
Flere av kommunens virksomheter har et negativt avvik etter fire måneders drift. For de fleste
skyldes dette at man har et etterslep på inntekter, at kjøp skjer periodisk og at påløpte utgifter vil
dekkes ved bruk av fond. Tre virksomheter angir en negativ prognose for året, mens åtte
virksomheter angir at de vil være i balanse ved årets slutt. De fleste virksomheter melder om høye
kostnader til energi hittil i år. Dette kan delvis tilskrives en lang og kald vinter. Kostnaden påvirkes
også av at de fleste fakturaene for april fra strømleverandør inneholder et forskudd fram til
01.07.2018.
Noen uforutsette driftsutgifter ved virksomhet Teknikk og næring hittil i 2018 søkes løst ved
disponering av deler av driftsresultatet for 2017. Dette er det redegjort for i saken Årsmelding og
regnskap 2017.
Årsprognosen for de virksomheter som melder negative avvik kan delvis dekkes opp av andre
virksomheters anslåtte mindreforbruk. Videre ligger kommunen an til å få mer skatteinntekter enn
budsjettert og renter av bankinnskudd ligger over periodisert budsjett. Samlet sett vil dette kunne
dekke opp for merutgiftene i de virksomheter som melder negative avvik.
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Etter fire måneders drift ligger det an til et positivt regnskapsresultat i drift for 2018. Det kan
oppstå uforutsette hendelser i årets gjenstående måneder som kan rokke ved denne situasjonen.
Videre kan endringer i rentemarkedet utgjøre en risiko for den andel av innlån som har flytende
rente. Ett prosentpoeng opp vil utgjøre ca. 3,6 mill. kr pr. år. Renteutjevningsfondet på 7,7 mill. kr
kan være en buffer for en slik renteoppgang.
Det pågår mange investeringsprosjekter, og de fleste av disse følger oppsatt framdriftsplan. Flere
av investeringsprosjektene vil bli avsluttet i løpet av 2018. De fleste investeringsprosjektene er
innenfor den økonomiske rammen, mens to prosjekter har et økonomisk avvik som vil løses ved
salg av leiligheter og ved å benytte ubrukte lånemidler fra tidligere år.

Vedlegg:
Tertialrapport1_K-styre_2018

11

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FA-U63

17/766

Søknad om skjenkebevilling - Båstad Motell og Italiensk Pizzeria AS
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

29/18

Livsløpsutvalget

PS

29.05.2018

45/18

Kommunestyret

PS

13.06.2018

Rådmannens innstilling:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 14.juni 2018 til Båstad Motell og Italiensk Pizzeria v/
Johannes Fimland
2. Åpningstider og skjenketider blir som følger:
a. Lukningstid settes til alle dager kl 02:30
b. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
i. Alle dager innendørs: kl 08:00 – 02:00
ii. Alle dager utendørs: kl 08:00 – 24:00
c. Skjenkebeviling på brennevin gis i følgende tidsrom:
i. Alle dager innendørs: 13:00 – 02:00
ii. Alle dager utendørs: 13:00 – 24:00
d. Skjenking (gruppe 1 og 2) til overnattingsgjester er tilltatt utenfor
maksimaltidene i overnattingsrommene gjennom romservering og minibar på
rommet.
3. Som styrer godkjennes Wajid Hussain f. 23.04.92.
4. Som stedfortreder godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.86.
5. Det settes som vilkår at Båstad Motell og Pizzeria A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
6. Vakthold fra godkjent vaktselskap kreves ikke til vanlig drift, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangementer vil dette bli krevd.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Det foreligger en elektronisk søknad om skjenkebevilling fra Båstad Motell og Pizzeria AS (org.nr:
918823409) ved Johannes Fimland. Søknaden ble mottatt 22.03.2018. Bevilingssøker har tidligere
blitt bevilget serveringsbevilling som ble behandlet i Livsløpsutvalget 5. desember 2017.
Saksutredning
Båstad Motell og Italiensk Pizzeria AS eies av Johannes Fimland (50%) og Metin Oktay Kirzimi
(50%). De ønsker nå å utvide sin virksomhet med skjenking av øl, vin og brennevin innenfor
kommunens maksimaltider. Konseptet til serveringsstedet er spiserestaurant, pub og motell.
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Serveringsstedet har et samlet areal på ca 200m2 innendørs og 50m2 utendørs og vil kunne ha 150
gjester innendørs respektive 40 utendørs. Motellet har 6 overnattingsrom med plass til 2 personer
i hvert rom.
Alkohollovens § 1-7b stiller vandelskrav til bevillingshaver og eiere av vesentlige deler av
virksomheten. De må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i
annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Ved vurdering av vandel skal
det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. Videre påpeker alkohollovens §1-7c at for
hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha dokumentert kunnskap om
alkoholloven og tilhørende bestemmelser, og ha utvist uklanderlig vandel.
Styrer og stedfortreder har blitt vandelsklarert av politiet og framlagt dokumentasjon på bestått
kunnskapsprøve. Norsk politi har ikke kunnet utføre en vandelsklarering av Kirzimi ettersom han er
tyrkisk statsborger uten tilknytning til Norge. Kirzimi har framlagt en vandelsattest utstedt av den
tyrkiske ambassaden i Oslo som bekrefter hans uklanderlige vandel.
I følge alkoholloven §1-7 skal kommunen innhente uttalelse fra sosialtjenesten og politiet før
søknad kan behandles. De alkoholpolitiske retningslinjene i Trøgstad kommune står det skrevet at
bevillingssøker skal også fremlegge attest for skatt og merverdiavgift hvor det fremgår at det ikke
finnes “ikke betalte restanser”. Firma og skatteattest er fremlagt uten merknader. Skatteattest fra
tyrkiske myndigheter på Kirzimi er også framlagt uten merknader. Politiets ordenseksjon har ingen
innvendinger til søknaden. Psykisk helse og rusteam har uttalt seg i saken og og har ingen direkte
innvendinger på søknaden fra Båstad Motell og Italiensk Pizzeria, men påpeker samtidig at
«alkohol er vårt største samfunnsproblem og vi ser i Trøgstad at alkohol er en utfordring både
blant unge og voksne i vår befolkning».
Med skjenkebevillingen endres også serveringsstedets lukningstider til kommunens
maksimalgrense for skjenking. Åpningstidene kan derimot variere, men innenfor kommunens
maksimalgrense. Da virksomheten også er et motell kan det skjenkes alkoholholdig drikk under 22
volumprosent (ikke gruppe 3) til overnattingsgjester utenfor kommunens maksimalgrense, jfr
alkoholloven § 4-4. Det er en forutsetning at skjenking til overnattingsgjester skjer utenfor
overnattingsstedets ordinære skjenkesteder. Det vil si at skjenking (gruppe 1 og 2) er tillatt til
overnattingsgjester på overnattingsrommet gjennom romservering og minibar på rommet også
utenfor kommunens maksimaltid. Ved selvservering fra kjøleskap på motellrommet må det påses
at alkoholholdig drikk og alkoholsvak drikk ikke er tilgjengelig for mindreårige, jfr,
alkoholforskriften §4-8.
Vurdering:
Alkohollovens formål er å begrense de individuelle og samfunnsmessige skadevirkningene av
alkoholbruk. Et av alkohollovens hovedprinsipper er at all omsetning av alkoholholdig drikk krever
særskilt offentlig tillatelse/bevilling, jfr. alkohollovens §1-4a.
Ved vurdering om skjenkebevilling bør gis, kan kommunen bl.a. legge vekt på antallet
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold,
næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig, jfr alkoholloven §1-7a. I Trøgstad
kommune er det per 16.05.2018 to skjenkebevillinger, begge er i Skjønhaug. Møteplassen i Båstad
har nylig sagt opp sin skjenkebevilling, således vil Båstad Motell og Pizzeria være det eneste stedet
med skjenkebevilling i Båstad.
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Rådmannen er positiv til å bevilge skjenkebevilling til Båstad Motell og Italiensk Pizzeria.

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Jan-Inge Karlsrud

FE-223,
FA-C20

18/418

Utvalg

Type

Dato

19/18

Ungdomsrådet

PS

28.05.2018

30/18

Livsløpsutvalget

PS

29.05.2018

46/18

Kommunestyret

PS

13.06.2018

Søknad om kulturmidler - forslag til fordeling 2018
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Fordeling av kulturmidler 2018:
Kr. 450.000,-

til idrett og skyttervesen

Kr. 137.000,-

til sang og musikk

Kr. 53.000,-

til tradisjonell kultur / ungdomsarbeid

2. Spesifisert fordeling gjennomføres slik det er foreslått i vedlegg fra Trøgstad Idrettsråd,
Trøgstad Musikkråd og kommunens kulturavdeling.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Saken gjelder fordeling av kommunale kulturmidler 2018. Midlene fordeles på bakgrunn av
kommunens budsjett og føringer gitt i tidligere vedtak. Trøgstad Idrettsråd og Trøgstad Musikkråd
har laget forslaget til fordeling, samt at Trøgstad kommunes kulturavdeling har laget forslaget på
fordeling av midler til søkere som faller utenfor disse to kulturrådene.
Saksutredning:
Kommunen deler årlig ut ca 1 mill. kr. til bygdas lag, foreninger og museer. Det ble i
kommunestyret, høst 2014, bestemt å øke søkbare midler med 150.000 kr for 2015, ift til lønns- og
prisvekst, da beløpene har vært uregulert over en lengre periode.
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Totalt innstilles for 2018 en tildeling på 1.255.000kr, lik fjorårets tildeling.
Nesten halvparten av den totale summen er bundet opp til følgende:
Trøgstad Bygdemuseum kr 250.000
Båstad kunstis
Trøgstad kunstgress

kr 265.000
kr 100.000

De resterende midlene til fordeling er kr 640.000, og foreslås fordelt til aktivitets og driftsstøtte til
lag og foreninger. Rådmannen anbefaler følgende innstilling:

Det har kommet inn 41 søknader på drifts- og aktivitetsstøtte. Søknadene fordeler seg på 15 innen
tradisjonell kultur, 19 på idrett og 7 innen sang og musikk.
Søknadsfristen for kulturmidler har vært annonsert og har vært tilgjengelig på kommunens
internettsider. Fristen for å søke gikk ut 15. april.
Vurdering:
Antall søkere har vært stabilt fra år til år, og kategoriene foreslås tildelt beløp som vist ovenfor.
Idrettsrådet, musikkrådets og kulturavdelingens vedlagte forslag er benytte som fordelingsnøkkel
ved fordelingen av deler av kulturmidlene.

Vedlegg:
Allmenn kultur, kulturavdelingens forslag til fordeling
Idrettsrådets forslag til fordeling
Musikkrådets forslag til fordeling kulturmidler 2018
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Kjersti Karlsrud

ArkivsakID
18/584

Trøgstad kulturskole 20-årsjubileum
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

31/18

Livsløpsutvalget

PS

29.05.2018

31/18

Formannskapet

PS

31.05.2018

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune setter av inntil kr 50.000 kroner til å dekke eventuelt underskudd i forbindelse
med Trøgstad kulturskoles 20-årsjubileum 10.november 2018. Beløpet tas fra reservefondet.

Saksopplysninger:
Trøgstad kulturskole startet opp i 1998 og feirer i 2018 20-årsjubileum. Alle konserter og
arrangementer, inkludert 10-årsjubileet, har tidligere vært gjort innen egne budsjettrammer, men
ved markeringen av 20 årsjubileet er det behov for et økonomisk løft. Det planlegges prosjektuke i
uke 45 med samspillprosjekter, lærerband og samarbeidsprosjekt og jubileumsforestilling med
stjernekampvinner Knut Anders Sørum 10.november.
Vurdering:
Ved å trekke til seg et kjent navn, løftes jubileumskonserten og gjøres interessant for et bredere
publikum i tillegg til direkte involverte kulturskoleelever og foreldre. Det vil være til motivasjon for
elever, samtidig som det vil ha synlighetseffekt utover Trøgstads kommunegrenser.

Vedlegg:
Budsjett 10.11.18
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE-033

18/637

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

29.05.2018

Referatsaker
Saksnr
32/18

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
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