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Kommunestyret
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksnr
53/18

Rådmannens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE-033

18/939

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

12.09.2018

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
54/18

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Kommunestyret - 13.06.2018
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Per Fjeldstad

FA-L82

18/852

Utvalg

Type

Dato

34/18

Teknikk- og naturutvalget

PS

28.08.2018

36/18

Formannskapet

PS

30.08.2018

55/18

Kommunestyret

PS

12.09.2018

Båstad skole utbygging
Saksnr

Rådmannens innstilling:
Det bevilges kr 9 millioner fra reservefondet til prosjekt «Tilbygg Båstad skole»

Saksopplysninger:
Bakgrunn
I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2016 under sak 45/17 pkt. 2j vedtok kommunestyret
å avsette kr 8.711.731 til reservefond hvor rådmannen ble bedt om å utrede behovet for utvidelse
og vedlikehold ved Båstad skole og Havnås oppvekstsenter. Med denne avsettingen står det pr i
dag kr 12 384 450 til disposisjon på kommunens reservervefond.
Saksutredning
I byggekomiteens siste møte før ferien 2018 fikk rådmannen i oppdrag å utarbeide et estimat over
kostnader ved en utvidelse av Båstad skole. I denne saken legger rådmannen fram et
kostnadsestimat basert på erfaringstall fra tilsvarende prosjekter.
Vurdering
Havnås oppvekstsenter har vært prioritert ved bruk av ekstraordinære vedlikeholdsmidler. Etter
en vurdering av bygningsmassen, forventet økning av elever, samt kapasitetsbehov ved en
utvidelse vil rådmannen anbefale at bruk av de avsatte midlene i sak 45/17 benyttes som en andel
av kostnadene ved en utbygging av Båstad skole.
Behov ved Båstad skole
Båstad skole har et stabilt elevgrunnlag på 150 elever og med den boligutbyggingen som er
planlagt i Båstad fremover vil elevgrunnlaget stige noe, men slik det vurderes i dag vil det ikke
være behov for opprettelse av flere klasser på samme trinn.
En gjennomgang med rektor ved Båstad skole synliggjorde at det ville være behov for en utvidelse
med 2 klasserom med grupperom. Det må samtidig vurderes noe ombygging av SFO sine lokaler
for å få bedre garderobeplass til elevene. Med en slik løsning vil en få mer fleksibilitet og en
enklere drift på skolen. I dag benyttes bomberommet som undervisningsrom og brannvesenet har
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satt klare begrensinger i antallet elever som kan være der på grunn av dårlige rømningsforhold.
Det er gjennomført et møte ved skolen og skolen har valgt sine representanter til referansegruppa.
Rådmannen har oppnevnt prosjektleder for oppdraget. Det er ønskelig at det utarbeides
funksjonsbeskrivelse og tegningsgrunnlag for en totalentreprise. Med bakgrunn i dette vil det bli
utarbeidet et skisseprosjekt med kostnadsoverslag for utbygging og ombygging.
Rådmannen har sendt ut forespørsel til 5 arkitekter for å få nødvendig tilbud på skisseprosjekt.
Tilbudsfristen er satt til 15 august. Så fort arkitekt er engasjert vil prosjekteringsarbeidet starte
opp. Det arbeides for å få til en byggestart sommeren 2019.
Økonomi
En utbygging ved Båstad skole er anslått til å utgjøre ca. 200 m² gulvareal. I tillegg vil uteområdet
måtte opparbeides. Ved utbygging av Båstad barnehage ble deler av skolens uteområde tatt i bruk
til barnehagen. Skolen disponerer nå den gamle barnehagens uteområde. Det er over den nye
barnehagens budsjett avsatt midler for opparbeidelse av ny ballbinge på den gamle
barnehagetomta. Dette er bestilt og vil bli utført uavhengig av oppstartstidspunkt for ombyggingen
av skolen.
Med bakgrunn i enhetspriser fra Båstad barnehage vil m² prisen justert for prisstigning, ligge på ca.
kr 45.000 slik at den totale kostnaden ved tilbyggingen vil ligge på ca. 9 millioner eks mva.
Rådmannen
foreslår at beløpet belaster reservefondet hvor det pt. står kr 12 384 450 til disposisjon.
Utskifting av energikilde i kommunale bygg
Det vil også måtte vurderes om det skal foretas en utskifting av energikilde ved Båstad skole, da
det fra 2020 ikke vil være lovlig å benytte fossilt brensel til oppvarming. Slik rådmannen vurderer
det vil det være fornuftig å ta ombygging av varmeanlegget samtidig, men dette kan gjennomføres
som et eget prosjekt.
Det er sendt ut prisforespørsel på utredning av alternative energikilder ved de kommunale
byggene hvor også Havnås skole inngår. Rådmannen legge fram en sak når forstudiet over
løsninger og kostnader foreligger.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Heidi Eriksson

ArkivsakID
18/921

Forvaltningsrevisjonsrapport - Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging
av sykefravær
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

24/18

Arbeidsmiljøutvalget

PS

28.08.2018

37/18

Formannskapet

PS

30.08.2018

56/18

Kommunestyret

PS

12.09.2018

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Tiltak og rutiner for reduksjon og
forebygging av sykefravær til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 7
anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.
2. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å bestille oppfølgingsrapport fra
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Saksopplysninger:
Trøgstad kommune har mål om 6% sykefravær. I overordnet analyse i 2016 var sykefravær et av
områdene som pekte seg ut i forhold til vesentlighet, og kontrollutvalget valgte
sykefraværsprosjektet på bakgrunn av dette. Ved behandlingen av prosjektbeskrivelsen presiserte
kontrollutvalget overfor revisjonen at det var ønskelig med fokus på forhold rundt oppfølging av
sykemeldte og trivsel på arbeidsplassen.
Prosjektet har følgende problemstilling:
I hvilken grad arbeider Trøgstad kommune hensiktsmessig med å forebygge og redusere
sykefraværet? Herunder samsvarer tiltak og rutiner kommunen har utarbeidet med sentrale
føringer?
Funn, konklusjon og anbefalinger:
Revisor har brukt RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon i gjennomføring av
forvaltningsrevisjonsprosjektet. Det er gitt en utførlig beskrivelse og vurdering av funnene i forhold
til problemstillingen i rapporten.
Revisjonen finner at kommunen i det store og hele forebygger sykefravær på en god måte og at
kommunen har gode forutsetninger for at sykefraværet vil fortsette å gå ned. Imidlertid har også
revisjonen avdekket enkelte forbedringsområder og fremmer på bakgrunn av dette 7 anbefalinger:
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Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler at kommunen setter inn tiltak for å informere sine ansatte om
kommunens HMS-system, slik at sentrale dokumenter og rutiner blir gjort kjent i hele
organisasjonen.
Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen å sette fokus på, overfor ledere og ansatte, hvilke
forventninger som stilles til deres rolle i HMS-arbeidet. Ansatte og ledere bør gis nødvendig tid,
opplæring og ressurser for å møte disse forventningene.
Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen å sørge for at planlagte HMS-relaterte tiltak blir
gjennomført i samtlige av kommunens virksomheter, med særlig fokus på virksomhetene innen
Helse og omsorg.
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å sørge for en bredere involvering av
verneombudene i HMS-arbeidet, slik at vernetjenesten i større grad kan utføre sine oppgaver på
en hensiktsmessig måte.
Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler kommunen å sørge for at IA-veilederen oppleves som et
hensiktsmessig oppfølgingsverktøy, av samtlige ledere med personalansvar.
Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen å kartlegge sammensetningen av sykefraværet,
med et spesielt fokus på å avdekke og motvirke arbeidsrelatert fravær.
Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler kommunen å sette fokus på at fristene I «Tidsplan for
sykefraværsoppfølging», følges opp, slik at fraværet følges opp med tiltak på et tidlig tidspunkt.
Kommunen er målt mot tre revisjonskriterier som går på forebygging, tiltak og rutiner. Det er
funnet at det er «[...] betydelig variasjon mellom ulike virksomheter, hva angår oppfølgingen og
iverksettingen av kommunens egne planer og tiltak». Videre viser revisjonens funn at
virksomhetene innenfor Helse og omsorg peker seg ut når det gjelder opplevelse av at tiltak blir
iverksatt og i mindre grad opplever å bli involvert i arbeidet med å skape en god arbeidsplass.
Revisjonen skriver at «Et flertall av ansatte opplever også at sykefraværet forebygges på
arbeidsplassen igjennom at arbeidsgiver har etablert et godt arbeidsmiljø, imidlertid skiller igjen
virksomhetene innen Helse og omsorg seg ut, der et knapt flertall oppfatter det motsatte.»
Revisjonen skriver at både arbeidets art og at virksomheten har mange deltidsansatte kan forklare
at virksomheten kommer dårligere ut enn de andre enhetene.
I rådmannens tilbakemelding til revisjonen gjøres det rede for hvordan de enkelte anbefalinger i
rapporten vil følges opp videre, og skriver i siste avsnitt: Trøgstad kommune er fornøyd med
Revisjonens konklusjon om at vi har de grunnleggende systemene på plass som gir gode
forutsetninger for å lykkes med en fortsatt nedadgående trend i sykefraværet. Vi vil ta til
etterretning de anbefaler som er gitt i revisjonsrapporten, igangsette tiltak som er skissert og
vurdere ytterligere tiltak for å sikre et høyt nærvær.
Vurdering
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering skjer i
henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området.
Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn under revisors
selvstendige, faglige ansvar.
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Sekretariatet har vurdert om rapporten er skrevet i henhold til standardkravene til
forvaltningsrevisjon (RSK 001), og finner at rapporten gir svar på problemstillingen.
Rapporten anses å være i samsvar med kontrollutvalgets bestilling fra møte 19.06.2017.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret tar rapportens anbefalinger til følge og
gjennomføres.

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport - Tiltak og rutiner for reduksjon og foreby.._ (002)
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Ingrid Simonson

ArkivsakID
18/930

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

26/18

Arbeidsmiljøutvalget

PS

28.08.2018

38/18

Formannskapet

PS

30.08.2018

57/18

Kommunestyret

PS

12.09.2018

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta som eier i Smaalenene Bedriftshelsetjeneste
2. Trøgstad kommune vedtar å inngå samarbeidsavtale med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste.
Samarbeidet er regulert etter kommuneloven § 27 og samarbeidsavtalen gjelder for perioden
01.01.19 – 31.12.19
3. Inngåelse av avtalen med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste innebærer en økt kostnad til
bedriftshelsetjeneste med ca. kr 50.000. Dette beløpet søkes innarbeidet i allerede
eksisterende budsjettramme for 2019.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Saken gjelder utvidelse av Smaalenene Bedriftshelsetjeneste (SBHT) til å omfatte Hobøl, Spydeberg
og Trøgstad. Samarbeidsavtalen gjelder frem til iverksettelse av kommunesammenslåingen.
Smaalenene Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 2010 som et samarbeid mellom Askim og Eidsberg
kommune. Bakgrunnen for etablering av Smaalenene bedriftshelsetjeneste var endrede lovkrav
som ga flere yrkesgrupper en rett til bedriftshelsetjeneste, samtidig som kompetansekravene til
bedriftshelsetjenester ble hevet.
Kommunene Hobøl, Spydeberg og Trøgstad har i dag avtaler med ekstern leverandør. Dagens
avtaler har gått ut anbudsperioden. I stedet for å gå inn på en ny anbudsrunde, før kommunene
skal slås sammen, foreslås det at de tre kommunene går inn som medeiere i det eksisterende
samarbeidet mellom Askim og Eidsberg – SBHT. Dette vil være viktig slik at alle ansatte i de 5
kommunene blir ivaretatt på samme nivå videre i prosjektperioden.
Bedriftshelsetjeneste er lovpålagt for kommunalt ansatte utfra §3-3 i Arbeidsmiljøloven.
Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. SBHT jobber utfra
Arbeidsmiljøloven. SBHT er i dag i fysisk adskilte lokaler fra kommunene, noe som er et bevisst valg
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for lettere å kunne opprettholde den frie og uavhengige stillingen.
SBHT er organisert etter § 27 i kommuneloven, som et selvstendig rettssubjekt. Selskapet har
følgende formål: «Selskapet skal yte fullverdige tjenester innenfor BHT i tråd med
arbeidsmiljølovens forskrift til eierne og øvrige aktører i regionen.» Arbeidsmiljølovens kap. 3, §
3.3 samt Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT best.nr 701 § 13 legges til grunn for
selskapets formål.
I forslag til ny samarbeidsavtale er det lagt inn en fordeling mellom kommunene der Hobøl,
Spydeberg og Trøgstad går inn med lik eierandel hver (5,32 %), mens Askim og Eidsberg sine
opprinnelige eierandeler er redusert tilsvarende. Askim og Eidsberg sin innbetaling er uendret,
men totalbudsjettet er utvidet med kr 450 000,-, der de tre kommunene betaler en tredjedel hver,
Trøgstad kommunes andel vil da utgjøre kr 150 000,-årlig.
k
Selskapet driver sin virksomhet innenfor rammen av utvidet egenregi, det vil si at hoveddelen av
omsetningen skal være til eierne. Utover dette står selskapet fritt til å selge tjenester til øvrige
kommuner eller bedrifter. Selskapet selger i dag tjenester til flere bedrifter, med Marker kommune
som største enkeltkunde.
Selskapet evalueres etter kvalitetsverktøyet GOD BHT som er utarbeidet av Statens
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). SBHT som BHT er godkjent av Arbeidstilsynet 19.01.2011. Selskapet
fikk ny godkjenning den 19.01.2016 og er nå godkjent frem til den 19.01.2021.
Vurderinger:
·

·

·

·

·
·
·
·

Bedriftshelsetjenesten er ett av flere virkemidler for å ivareta det forebyggende
helsearbeidet som kommunen som arbeidsgiver er pålagt, og skal sees i sammenheng med
HMS og IA-arbeid.
Ved å etablere en felles tjeneste sikrer man å oppfylle de pålagte lovkravene, samtidig som
man fortsatt skal kunne ivareta en god og synlig BHT, som arbeider tett med kommunens
øvrige helsefremmende og forebyggende organer.
Det er viktig at alle ansatte blir ivaretatt på likt nivå og at det etableres en felles plattform for
alle de ansatte i Indre Østfold kommune i omstillingsperioden. Gevinsten vil være at SBHT
kan bistå på tvers av kommuner i ulike prosesser i omstillingsarbeidet, og gjennom dette
møte de ansatte/arbeidsmiljøer som har behov for samtalepartner i en usikker tid, bidra til
mestring etc.
SBHT har utviklet en «verktøykasse» for å kunne bistå med for eksempel
sunnhetsvurderinger/risikovurderinger knyttet til omstillingsarbeidet, gi lederstøtte,
gjennomføre mestringssamtaler med ansatte, samt at SBHT har kunnskap om psykisk helsestress inn i slike prosesser.
SBHT kan også bidra med implementering av HMS-rutiner og Indre Østfold kommunes
verdigrunnlag ut på arbeidsplassene.
SBHT har bransjespesialisert seg på kommunale virksomheter og det er stor overføringsverdi
fra kommune til kommune.
SBHT er et lavterskeltilbud som jobber tett opp mot kommuneledelsen, verneombud og
hovedverneombud.
Kommunene betaler en engangssum 1 gang/ år, det påløper ingen ekstrakostnader ved bruk
av tjenester fra SBHT.

I kommunene i Indre Østfold står de ansatte overfor utfordringer som i økende grad vil følge fag10

og virksomhetsområder. Allerede nå er det arbeidsmiljøer som opplever at kommunegrensene
viskes ut. Det vil derfor være av vesentlig betydning å få en bedriftshelsetjeneste som kan arbeide
helhetlig med de ansatte i Indre Østfold kommunene.
Askim og Eidsberg har lagt vekt på at SBHT skal være et verktøy for arbeidsgiver for å fremme et
godt arbeidsmiljø for de ansatte, og at selskapet skal bruke ressurser på å arbeide proaktivt
overfor kunder og eierkommunene. SBHT vil kunne være en felles kulturbærer og verdiformidler i
de omstillingsprosesser vi går inn i.
Trøgstad kommune, i likhet med Hobøl og Spydeberg kommuner, har i dag avtale med ekstern
leverandør, som har gått ut anbudsperioden. Ved fortsatt kjøp vil disse kommunene, i henhold til
lov om offentlige anskaffelser, være pliktig i å sette bedriftshelsetjenester ut på anbud. Å gå inn
som medeiere i det eksisterende samarbeidet mellom Askim og Eidsberg – SBHT – krever ingen
anbudsprosess.
Som det går frem av saksopplysningene er det betydelig forskjell på eierandelene for de
opprinnelige eierne og de tre nye kommunene. Andelen for disse tre er satt med utgangspunkt i
omfanget av bedriftshelsetjenester som disse kommunene har kjøpt de seneste årene. For de tre
kommunene vil det å gå inn som eiere av selskapet således ikke innebære store økonomiske
endringer.
Trøgstad kommune har i 2017 hatt utgifter på så vidt i underkant av kr 100.000 til bedriftshelsetjeneste. For innværende år ligger det an til tilsvarende utgiftsnivå. Inngåelse av avtalen med
Smaalenene Bedriftshelsetjeneste innebærer en økt kostnad til bedriftshelsetjeneste med ca. kr
50.000. Dette beløpet søkes innarbeidet i allerede eksisterende budsjettramme for 2019.
SBHT har god kjennskap til dagens eierkommuner Askim og Eidsberg og vil i 2019 prioritere de
primære oppgavene en BHT skal utføre, samt bidra med sin «verktøykasse» inn i
omstillingsprosessen. I kommunene Hobøl, Spydeberg og Trøgstad vil SBHT i 2019 bistå med det
samme, men her ser man også at arbeidsgivere og ansatte vil dra nytte av en tjeneste som kan
følge en prosess som er felles for alle kommunene i Indre Østfold kommune.
Selskapet utvides med et halvt årsverk for å utføre oppgavene i de 3 nye kommunene. Fra før har
SBHT 3 årsverk, med totalt 4 fast ansatte og avtale med bedriftslege i 30% stilling.
Selskapsavtalen er satt med varighet frem til 31.12.19. Dette er en lovmessig følge av et samarbeid
mellom kommuner som slås sammen, og vil opphøre når den nye kommunen trer i kraft. Avtalens
varighet på ett år, er lik oppsigelsesfristen for et § 27-samarbeid.
Smaalenene Bedriftshelsetjeneste (SBHT) er et eget rettssubjekt. Dette innebærer at
arbeidstakerne i SBHT ikke er å betrakte som ansatt i kommunene, og omfattes i utgangspunktet
ikke av arbeidsmiljølovens kapittel 16 ved kommunesammenslåing. Prosjekt Indre Østfold
kommune utreder om bedriftshelsetjenester fortsatt skal håndteres i egen regi etter 2020, og vil
komme med sine anbefalinger innen oktober 2018.

Vedlegg:
Andel - Fordelingsnøkkel SBHT
Budsjett 2019 SBHT
Vedtekter SBHT 010119-311219
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Else Berit Baccouche

FA-C57,
FE-611

18/520

Utvalg

Type

Dato

16/18

Eldrerådet

PS

27.08.2018

23/18

Ungdomsrådet

PS

27.08.2018

11/18

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

27.08.2018

27/18

Arbeidsmiljøutvalget

PS

28.08.2018

35/18

Livsløpsutvalget

PS

28.08.2018

37/18

Teknikk- og naturutvalget

PS

28.08.2018

39/18

Formannskapet

PS

30.08.2018

58/18

Kommunestyret

PS

12.09.2018

Oppgradering av torget i Trøgstad
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. Mulighetsstudie er igangsatt og forslaget fremlegges kommunestyret
for endelig beslutning høsten 2018.
2. Det bevilges ytterligere 4 millioner kroner til prosjektet. Bevilgningen belastes
utviklingsfondet. I Kommunestyre sak 45/17 ble det bevilget kr 2 millioner, prosjektet vil
således ha en totalramme på 6 millioner kroner.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
En oppgradering av torget er et godt tiltak i å øke lokalsamfunnets attraktivitet, en oppgradering
kombinert med gode samarbeidsprosesser mellom det offentlige, næringsliv, frivillige og
befolkningen for øvrig, vil bidra til å øke lokalsamfunnets bostedsattraktivitet i årene fremover.
Det er vedtatt i kommuneplanen at torget skal utvikles til et mer attraktivt område for kommunens
innbyggere og gjennomreisende. Torget er et naturlig midtpunkt i Trøgstad med flere tilbud og
virksomheter sentralt etablert rundt området. I k-sak 45/17 ble det avsatt Kr 2.000.000,- til
opprustning av torget og sentrumsområdet. Arbeidet har startet opp og Østre Linje arkitektkontor
skal innen 20. september levere en mulighetsstudie for torget. Rådmannen legger i denne saken
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fram et kostnadsestimat basert på erfaringstall fra tilsvarende prosjekter.
Torget har gode forutsetninger for å bli en vital plass som binder de ulike tjenestene sammen, og
bli et sted hvor folk ønsker å oppholde seg. Dagens opparbeidede torgplass har fine kvaliteter som
bør utvikles videre. I juni åpnet det et treningssenter og 18. august åpnet bibliotek og
aktivitetshuset, Torvet bok og mer på gateplan tilhørende torget. Disse funksjonene vil bidra til økt
aktivitet også på kveldstid og skape mer liv på torget.
Saksutredning
Torget i Trøgstad med gårdsnr 62 bruksnr 54 er 4431,6 kvadratmeter. Dagens opparbeidede
torgplass er ca. 1000 kvadratmeter. Erfaringstall fra andre kommuner viser et stort spenn i
kostnader knyttet til opprusting av torg. Torget i Brumunddal ble ferdigstilt i 2013 og hadde en
kostnadsramme på 8 millioner kroner. Torget i Brumunddal er ca. 1000 kvadratmeter.
Arbeidersamfunnets plass i Oslo ble ferdigstilt i 2009 og kostet 8 millioner kroner.
Arbeidersamfunnets plass er ca. 1500 kvadratmeter. Stortorvet i Fredrikstad ble ferdigstilt i 2014
og er ca. 3500 kvadratmeter. Det kostet 25 millioner kroner. Disse erfaringstallene viser at det
avsatte beløpet til torgutvikling på 2 millioner kroner ikke vil være tilstrekkelig for å gjøre dagens
torg til et mer attraktivt sted for mennesker å oppholde seg.
I dag oppleves torget for de fleste som en parkeringsplass. Torgplassen som er opparbeidet og
beplantet benyttes i liten grad av innbyggerne og flere bilister bruker plassen som parkering eller
snuplass. Det er 58 oppmålte parkeringsplasser på torget, i tillegg til taxioppstilling. Høsten 2017
ble det gjennomført en to måneders parkeringsanalyse hvor det ble målt antall parkeringer på
torgområdet og på grusområdet klokken 08:00, 11:00, 13:00 og 16:00. Det ble målt mest aktivitet
på formiddagen hvor det i snitt står parkert 43 biler mellom 11:00 og 13:00. Under måleperioden
ble det kun ved to tilfeller observert langtidsparkering på torgparkeringen. På grusplassen var det i
snitt 24 biler mellom klokken 08:00 og 16:00. Det tyder på at ansatte, pendlere og andre med
heldagsærender har som vane å parkere på grusplassen uten å oppta parkeringsområdet på torget
som er forbeholdt korttidsparkering.
For å bedre utnytte torgplassen og gjøre området mer attraktivt vil det være hensiktsmessig å
endre parkeringsstrukturen og opparbeide nye parkeringsplasser på baksiden av torget. Dette vil
også bedre trafikksikkerheten for de som ferdes på torget. På grusplassen er det ikke oppmerkede
parkeringsplasser, det gjør at plassen ikke er maksimalt utnyttet. Erfaringstall fra opparbeiding av
p-plasser ved Båstad barnehage ligger på ca 1000,- pr m2. Det antas at dagens drenering er god
nok / er med i drenerende masser i opparbeidelsen. Lyssettingen bør også kompletteres og byttes
ut med LED. Pris pr. lysmast på p-plassen på Båstad barnehage kostet 40.000,-.
Vurdering
Endring av parkeringsstrukturen på torget vil gi færre parkeringsplasser. Det er kommet flere ulike
innspill i medvirkningsprosessen hvor enkelte er bekymret for at fjerning av parkeringsplasser vil
gjøre at folk ikke tar området i bruk.
Et endelig kostnadsoverslag for arbeidet med restrukturering og opparbeidelse av torget samt
parkeringsareal på grusplassen på baksiden vil foreligge når mulighetsstudiet foreligger og
anbudsprosess for arbeidene er gjennomført.
Følgende budsjett bør beregnes:
kr. 2.000.000 for opparbeidelse av parkeringsplasser på grusplassen (iflg erfaringstall)
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Kr 4.000.000 for restrukturering og opparbeidelse av torget
Kostnadene er inkludert utredning og prosjektering.
Det kan ses på ulike alternativer for parkeringsplassen slik at oppgraderingen av selve torget får
prioritet.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Else Berit Baccouche

FE-027,
FA-F99,
TI-&40

18/940

Opprettelse av dagtilbud til hjemmeboende demente på en Inn på tunet gård
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

17/18

Eldrerådet

PS

27.08.2018

12/18

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

27.08.2018

36/18

Livsløpsutvalget

PS

28.08.2018

40/18

Formannskapet

PS

30.08.2018

59/18

Kommunestyret

PS

12.09.2018

Rådmannens innstilling:
Det opprettes et dagtilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demens på en Inn
på tunet gård i nærområdet.
Tilbudet finansieres gjennom bruk av fondet sykehjemsplasser, kjøp eller utvikling av egne. Det
søkes også Helsedirektoratets tilskuddsordning «Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens».

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Trøgstad kommune har i dag ikke noe organisert dagtilbud for hjemmeboende personer med
kognitiv svikt og demens. I demensplan 2020 fremmes forslag om en endring av helse- og
omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020.
Saksutredning
Inn på tunet er et dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt som
foregår på en gård i nærområdet. Gården er et miljø med dyr, natur og erindringsbilder som for
mange virker kjent. Aktivitetene tilpasses brukernes funksjonsnivå og interesser.
Inn på tunet Akershus SA er et Samvirke av Inn på tunet tilbydere som leverer velferdstjenester på
gårdsbruk, dette være seg for enkeltmennesker eller for grupper. Aktivitetene i tilbudet bygger på
gårdens og bondens ressurser. Tjenestene er tilrettelagt i forhold til målgruppe og
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enkeltmenneskes behov. Tjenestene kan leveres for en eller fem dager i uka.
Samvirkets administrasjon er kontaktpunkt for kjøpere av Inn på tunet tjenester, og gir merkantile
tjenester til sine medlemmer. Nettverket fungerer for medlemmene som en felles arena for faglig
utveksling og utvikling.
Inn på tunet kan tilby dagtilbud for inntil 4 deltagere med lett demens og kognitiv svikt i
nærområdet. Dette tilbudet vil preges av sosialt samvær, ulike typer aktivitet, humor, sang og
musikk. Tilbudene kan tilpasses hver enkelt deltager og omfatter:
Foring og stell av husdyr og kjæledyr
Musikk og sangaktivitet
Turer i skog og mark
Tur til gapahuk på gården, og turer i skogen til tilknyttede eiendommer i nærheten.
Felles måltider og samtaler
Hagearbeid – blomster, frukt, raking og luking.
Vedarbeid – kløyving og stabling
Dagtilbudet kan tilbys flere dager per uke, formiddager eller ettermiddager. Pris pr. time: Kr. 700,for en deltaker, kr 850,- for 2 deltakere og kr 950,- per time for 3 - 4 deltakere. Tilbyder kan også
sørge for henting og hjemkjøring av brukerne av tilbudet som kommer i tillegg til timeprisen.
Trøgstad kommune ønsker å gi dette tilbudet til målgruppen 2-3 ganger pr uke for inntil 4 brukere
fra høsten 2018 ut 2019. Det vil sannsynligvis fra 2020 etableres et felles dagtilbud for demente i
Indre Østfold kommune. For koordinering og oppfølging av aktiviteten utøkes stillingen til
demenskoordinator fra 20% til 40% stilling. Demenskoordinator vil på et faglig grunnlag vurdere
hvilke brukere som kan ha glede av et slikt tilbud.
Gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning «Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens» er det mulig for kommunen å søke tilskuddsmidler. Satsen
pr år pr plass er kr. 75.165. Ett av kravene til ordningen er at deltakere av dagaktivitetstilbudene
har en demensdiagnose, eller det planlegges for slik utredning. Helsedirektoratet gir tilskudd til
350 nye plasser for landet i 2018, 20 av disse er forbeholdt Inn på tunet tilbud. Det søkes om
tilskuddsmidler, men det bør også budsjetteres med bruk av fond dersom kommunen ikke skulle
tilgodesees med tilskuddsmidler.
Anskaffelsen vil ikke overstige terskelverdien for offentlige anskaffelser. Det inngås avtale med en
godkjent Inn på tunet gård i nærområdet.
Vurdering
Et slikt tilbud vil kunne bidra til at brukerne gjennom aktivitetene stimuleres til en aktiv og
meningsfull hverdag. Det øker muligheten for å bo lenger hjemme og mestre de daglige
gjøremålene bedre, og det trener evnen til å kommunisere med andre mennesker.
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Det vil også være nyttig å prøve ut denne type dagaktivitetstilbud og gjøre seg noen erfaringer inn
mot etableringen av Indre Østfold kommune og plikten for kommunen å tilby et dagaktivitetstilbud
inntrer.
Det vises for øvrig til kommunens egen demensplan.

Vedlegg:
Innpatunet_dagaktivitet_2017_Akershus
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Heidi Haakaas

ArkivsakID
18/933

Oppgradering av Trøgstad stadion
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

18/18

Eldrerådet

PS

27.08.2018

24/18

Ungdomsrådet

PS

27.08.2018

13/18

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

27.08.2018

28/18

Arbeidsmiljøutvalget

PS

28.08.2018

38/18

Teknikk- og naturutvalget

PS

28.08.2018

37/18

Livsløpsutvalget

PS

28.08.2018

41/18

Formannskapet

PS

30.08.2018

60/18

Kommunestyret

PS

12.09.2018

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 13.500.000,- til oppgradering av Trøgstad stadion.
Bevilgningen gjøres på følgende måte:
Det bevilges kr 1 851 556 fra Utviklingsfondet.
Det bevilges kr 11 648 444 fra Ubundet investeringsfond (2530801213 – aktiv forvaltning).
Det søkes om tilskudd gjennom spillemiddelordningen til Norsk tipping.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet
inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.

Saksopplysninger:
En oppgradering av stadion er et godt tiltak i å øke lokalsamfunnets attraktivitet, en oppgradering
kombinert med gode samarbeidsprosesser mellom det offentlige, næringsliv, frivillige og
befolkningen for øvrig, vil bidra til å øke lokalsamfunnets bostedsattraktivitet i årene fremover.
I kommunestyremøte 13.06.2018 sak 50/18, bes administrasjonen om å gjennomføre en enkel
utredning av kostnadene ved en oppgradering av Trøgstad stadion.
Trøgstad stadion ble ferdigstilt og tatt i bruk første gang i 1974. Både på 70 og 80 tallet ble banen
brukt hyppig. I år 2000 fikk stadion ny gressmatte, og sargene, skillet mellom løpebanen og
gressmatten fjernet. Disse har aldri kommet på plass igjen. Trøgstad kommune har de siste årene
nedprioritert vedlikehold av dette anlegget. Det har heller ikke vært stor aktivitet annet enn på
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fotballbanen.
Administrasjonen har benyttet Unisport i utredningen av kostnadene ved en mulig oppgradering
av stadion. Det er i første omgang gitt prisoverslag på følgende:
·
·
·
·
·
·

Ny kunstgressbane med Bioinnfyll
Løpedekke – 4 sprintstriper på ene langside, 3 løpebaner rundt, tartandekke også på
halvsirkler
Sandvolleyball bane
Hoppegrop
Høydehopp
Led lysanlegg 200 lux

Den foreløpige budsjettprisen er: kr. 13.500.000 eks mva.
I forbindelse med dette må det poengteres at kunstgressbane med bioinnfyll er ca. 1 mill. dyrere
enn ved bruk av gummigranulat.

Trøgstad kommune har også mottatt en innstilling fra Trøgstad idrettsråd:
1. Trøgstad idrettsråd anbefaler at friidrettsanlegget oppgraderes til et godt
rekruteringsanlegg. Regionalt anlegg for friidrett i nye «Indre Østfold kommune» bør
fortsatt være Askim stadion. Vi anbefaler at det legges fast dekke på løpebanen. Videre
anbefaler idrettsrådet at det opparbeides tidsmessige anlegg for lengde og høyde, samt
kulering. I tillegg kan man kaste stor og liten ball, samt benytte spyd beregnet for
kunstgress. En slik oppgradering vil gi et flott rekruteringsanlegg som vil kunne benyttes
av skoler og barnehage, samt bidra til en «ny start» for et friidrettsmiljø i Trøgstad. Vi vil
understreke at et anlegg med fast dekke vil ha behov for vesentlig mindre vedlikehold
enn et anlegg med annet dekke.
2. Idrettsrådet anbefaler videre at det legges kunstgress uten undervarme på dagens
gressmatte. Trøgstad/Båstad fotballklubb har stor aktivitet, og behovet for en flate til for
trening og kamp er stort. Det er naturlig at dagens kunstgressbane ryddes for snø og
holdes åpen i vinterhalvåret, mens ny bane benyttes vår, sommer og høst.
Dersom Trøgstad kommune skal følge idrettsrådets innstilling må det også ses på mulighetene for
å plassere en kulering, dette løses innenfor den foreslåtte budjettrammen.
Vurdering:
Friidrettsanlegget med løpebaner, hoppegrop og anlegg for kastøvelser er i svært dårlig forfatning
og benyttes lite. Gressmatta på Trøgstad stadion har også vært dårlig de siste årene, og benyttes
mest til trening når det går kamper på kunstgressbanen. Trøgstad/Båstad fotballklubb har stor
aktivitet og har stort behov for en bane til.
Skjønhaug oppvekstområde med barnehage, ny barneskole, restaurert ungdomsskole, idrettshall
og kunstgressbane fremstår som flott og i god stand. I umiddelbar nærhet har vi også fin lysløype
og en skistadion. Trøgstad stadion er nå det siste som gjenstår for å få et helhetlig og fullstendig
oppgradert oppvekst- og idrettsanlegg. Med barnehage og skoler lokalisert i samme området ligger
alt til rette for at et anlegg i god stand kan benyttes både av disse, og som et etterlengtet
rekruteringsanlegg for friidrett i Trøgstad.
Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad inkl. mva. til bygging og/eller
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rehabilitering av ordinære anlegg. Det er kulturdepartementet som godkjenner om anlegget
oppfyller vilkårene. Kunstgressbane og fast banedekke for friidrett vil vurderes særskilt av
departementet. Ved finansiering av nærmiljøanlegg (anlegg for egenorganiserte aktiviteter) som
sandvolleybane på stadionanlegget, kan man søke om inntil 50% av den samlede kostnaden.
For at oppgraderingen av Trøgstad stadion skal oppfylle vilkårene for å få tilskudd, må prosjektet
inn på «Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø», som rulleres i kommunestyret årlig.
Rådmann anbefaler oppgradering av Trøgstad stadion med ny kunstgressbane med bioinnfyll,
løpedekke, sandvolleyballbane, hoppegrop og kulering.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE-033

18/939

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

12.09.2018

Referatsaker
Saksnr
61/18

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
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