Trøgstad kommune

Møteinnkalling
for
Livsløpsutvalget
Møtedato: 13.11.2018
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid:
19:00

Forfall meldes til telefon 69681600 .
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste
Saksnr

Tittel

44/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

45/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

46/18

Budsjettdokumentet 2019

47/18

Referatsaker

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE-033

18/1397

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

13.11.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksnr
44/18

Rådmannens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Gro Borger

FE-033

18/1397

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

13.11.2018

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
45/18

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Livsløpsutvalget - 16.10.2018
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Nina Teig

FE-153

18/667

Utvalg

Type

Dato

34/18

Ungdomsrådet

PS

12.11.2018

27/18

Eldrerådet

PS

12.11.2018

22/18

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS

12.11.2018

36/18

Arbeidsmiljøutvalget

PS

13.11.2018

46/18

Livsløpsutvalget

PS

13.11.2018

50/18

Teknikk- og naturutvalget

PS

13.11.2018

60/18

Formannskapet

PS

20.11.2018

Kommunestyret

PS

Budsjettdokumentet 2019
Saksnr

Rådmannens innstilling:
1. Rådmannens forslag til ‘Økonomi- og handlingsplan 2019-2022’ vedtas slik det foreligger
i fellesdokumentet ‘Budsjettdokumentet 2019’
2. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 vedtas slik det foreligger i dokumentet
‘Budsjettdokument 2019, Del 2’, Kapittel 2.
3. Felles innstillingspunkter fra rådmennene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og
Trøgstad:
Eiendomsskatt
Trøgstad kommune baserer årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 på videreføring av
dagens utskrivningsalternativ for eiendomsskatt frem til overgangsperiodenes utløp
31.12.2021.
Kirke
Fellesrådene har meldt inn behov for gjennomføring av et omfattende rehabiliterings- og
vedlikeholdsprogram ved en rekke av kirkene/kirkeeiendommene i
sammenslåingskommunene. Før Trøgstad kommune prioriterer ytterligere rehabiliteringsog vedlikeholdstiltak i kirkene/kirkeeiendommene enn i gjeldende økonomiplan, vurderes
det som nødvendig at kirkelig fellesnemnd foretar en tydelig og samlet prioritering av
behovene basert på kvalitetssikrede bygningsmessige vurderinger og kostnadskalkyler.
Prioriteringene bes oversendt Indre Østfold kommune, senest 15. april 2019, og vil vurderes
når Indre Østfold kommune behandler forslag til egen økonomiplan for 2020-2023.
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Idrett
Planene for rehabilitering, vedlikehold og nyinvesteringer i idrettsanlegg er mange i
sammenslåingskommunene. Idrettsrådene i Indre Østfold bes kartlegge situasjonen og
foreta en samlet prioritering av ambisjoner og planer. En samlet prioriteringsoversikt med
vurderinger og kostnadskalkyler bes oversendt Indre Østfold kommune, senest 15. april
2019, og vil vurderes når Indre Østfold kommune behandler forslag til egen økonomiplan for
2020-2023.
Skole/barnehage
Trøgstad kommune ber Indre Østfold kommune utarbeide en barnehageplan og en
skolebruksplan innen 2021. Større investeringer, eller kapasitetsutvidelser, i barnehager og
skoler iverksettes ikke før vedtatt plan foreligger, eller at Fellesnemnda har godkjent at
denne føringen fravikes.
Boliger
Trøgstad kommune har avsatt midler i årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 til
gjennomføring av konkrete boligsosiale tiltak. Fellesnemnda bes snarest og innen 1. mai
2019 foreta en helhetlig vurdering om det foreligger muligheter for å hente ut gevinster ved
å samordne tiltakene. Det forutsettes at Husbanken involveres i dette arbeidet. Trøgstad
kommune legger til grunn Fellesnemndas konklusjoner for sitt videre arbeid med å realisere
tiltakene.
Helse
Rådmannen bes snarest gå i dialog med sammenslåingskommunene og peke på egnede
lokaler og utrede faglige og økonomiske konsekvenser ved etablering av en forsterket
skjermet enhet for særlig ressurskrevende brukere. Det forutsettes at kjøp av denne type
plasser i andre kommuner avvikles i størst mulig grad som følge av en slik etablering og
tiltaket forventes å gi konkrete kostnadsmessige gevinster. Fellesnemnda gis fullmakt til å
godkjenne tiltaket.

Saksopplysninger:
Det vises til Budsjettdokumentene for 2019 som følger saken og som består av følgende fire
vedlegg:
1. Budsjettdokumentet 2019 med undertekstene Økonomiplan 2019-2022 og Årsbudsjett
2019. Dette er et fellesdokument for kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og
Trøgstad. Dokumentet har en felles del som inneholder overordnede mål og
forventninger, overordnede styringssignaler, overovrdnede budsjettforutsetninger,
kommunal tjenesteproduksjon og økonomisk handlefrihet. Videre har dokumentet en
kommunespesifikk del for hver av de fem kommunene. Den kommunespesifikke delen er
skrevet på felles mal.
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2. Budsjettdokument 2019, Del 2, som er Trøgstad kommunes dokument med rådmannens
forslag til vedtak, omtale av tjenesteproduksjon og virksomhetenes handlingsplaner for
2019. Det er noe overlapping mot fellesdokumentet nevnt under pkt. 1.
3. Vedlegg til investeringstiltak i Trøgstad kommune (ett skjema for hvert investeringstiltak
med beskrivelse av behovet, plassering etter grupperingene Må, Må, men kan vente og
Kan, samt referanse til de obligatoriske budsjettskjemaene 2 A og 2 B). Skjemaene er
benyttet av alle fem kommuner.
4. Gebyrregulativ for teknikk og næring, samt utleiepriser – for 2019, er et dokument med
priser for Trøgstad kommune.

Vedlegg:
Budsjett og økonomiplan 2019-2022 IØK 31102018
BudsjettDOK_2019_Rådmannens forslag_endelig
GEBYRREGULATIV 2019
Vedlegg til investeringstiltak 2019-2022
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE-033

18/1397

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

13.11.2018

Referatsaker
Saksnr
47/18

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
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