Trøgstad kommune

Møteinnkalling
for
Livsløpsutvalget
Møtedato: 27.11.2018
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid:
19:00

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

Saksliste
Saksnr

Tittel

48/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

49/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

50/18

Fritak fra politiske verv grunnet utflytting fra kommunen - Terje Kingsrød (Krf)

51/18

Søknad fra Kari Nilsen (Ap) om fritak for alle politisk verv, og valg av nye
representanter

52/18

Overordnet beredskapsplan for Trøgstad kommune

53/18

Vedlikeholdsplan - 2019

54/18

Referatsaker

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE-033

18/1463

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

27.11.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksnr
48/18

Rådmannens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE-033

18/1463

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

27.11.2018

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
49/18

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Livsløpsutvalget - 13.11.2018
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Else Berit Baccouche

ArkivsakID
18/1443

Fritak fra politiske verv grunnet utflytting fra kommunen - Terje Kingsrød (Krf)
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

50/18

Livsløpsutvalget

PS

27.11.2018

80/18

Kommunestyret

PS

12.12.2018

Rådmannens innstilling:
1. Terje Kingsrød (Krf) fritas fra sine verv i Trøgstad kommune fra og med 12. desember
2018 og ut kommunestyreperioden 2015-2019.
2. I henhold til kommunelovens §16.3 skal det velges nytt medlem til annet folkevalgt
organ enn kommunestyre, selv om det er valgt varamedlem. Saken legges derfor frem
uten forslag til kandidater.
Til samarbeidsutvalget for Båstad skole velges nytt medlem……

Saksopplysninger:
Terje Kingsrød er registrert utflyttet fra kommunen fra 21.09.2018 og i følge kommunelovens §
15.1 er han ikke lenger valgbar til politiske verv i Trøgstad kommune.
Det vises til Kommunelovens §15.1 om uttreden og suspensjon. «Den som taper valgbarheten til et
folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert
utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av
vervet for den tid utflyttingen varer.»
Kommunelovens § 16.3 angir hvordan nye medlemmer skal velges til andre folkevalgte organer
enn kommunestyre.
«Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt
varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det
seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn.»
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Terje Kingsrød er 1. vara for H/Krf i Teknikk og naturutvalget og vil fratre dette vervet. Det er
ytterligere 4 varamedlemmer på listen til H/Krf og dersom listen vurderes utilstrekkelig kan
kommunestyret gjøre et suppleringsvalg.
Dette er hjemlet i kommunelovens §16.5.
«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer.»
6. ledd angir at «Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke
den som skal rykke inn på den ledige plassen.»

Vurdering:
Representanten er ikke lenger valgbar til politiske verv i Trøgstad kommune og kommunestyret
velger nytt medlem til Samarbeidsutvalget til Båstad skole.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Else Berit Baccouche

FE-033,
TI-&16

17/1495

Søknad fra Kari Nilsen (Ap) om fritak for alle politisk verv, og valg av nye
representanter
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

51/18

Livsløpsutvalget

PS

27.11.2018

81/18

Kommunestyret

PS

12.12.2018

Rådmannens innstilling:
1. Kari Nilsen innvilges fritak fra sine verv i Trøgstad kommune fra og med 12.desember
2018 og ut kommunestyreperioden 2015-2019.
2. I henhold til kommunelovens §16.3 skal det velges nytt medlem til annet folkevalgt
organ enn kommunestyre, selv om det er valgt varamedlem. Saken legges derfor frem
uten forslag til kandidater.
Til Livsløpsutvalget velges nytt medlem………….
Til Samarbeidsutvalget for Skjønhaug skole velges nytt medlem………
Til Samarbeidsutvalget for Menighetens barnehage velges nytt varamedlem………

Saksopplysninger:
Det foreligger søknad fra Kari Nilsen om fritak fra sine politiske verv i Trøgstad kommune.
Søknaden begrunnes med helsemessige årsaker.
Saksutredning:
Det vises til Kommunelovens §15 om uttreden og suspensjon. Kommunestyret kan etter søknad
frita for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. I forklaringen til kommuneloven heter
det bl.a.: «fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører».
Kommunelovens § 16.3 angir hvordan nye medlemmer skal velges til andre folkevalgte organer
enn kommunestyre.
«Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt
varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det
seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
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underrepresenterte kjønn.»
I tillegg til å velge nytt medlem i Livsløpsutvalget skal det velges nytt medlem/ varamedlem til
samarbeidsutvalgene for Skjønhaug skole og Menighetenes barnehage. I § 16 5.ledd står det bl.a.
«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer.»
6. ledd angir at «Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den
som skal rykke inn på den ledige plassen.»
Samarbeidsutvalgene har kun to valgte representanter, et medlem og et varamedlem og det vil
derfor være behov for suppleringsvalg.
Vurdering:
Rådmannen anser at kravet i kommunelovens § 15 er oppfylt og anbefaler at søknaden innvilges.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Per Fjeldstad

ArkivsakID
18/1110

Overordnet beredskapsplan for Trøgstad kommune
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

52/18

Livsløpsutvalget

PS

27.11.2018

56/18

Teknikk- og naturutvalget

PS

27.11.2018

70/18

Formannskapet

PS

29.11.2018

82/18

Kommunestyret

PS

12.12.2018

Rådmannens innstilling:
1.

Overordnet beredskapsplan godkjennes og legges til grunn for all kommunal beredskap.

2.

Rådmannens fullmakter fremgår av kommunens gjeldende delegasjonsreglement.

3.
Planen implementeres og samordnes med ROS-analyser og beredskapsplaner i
virksomhetene for å sikre lik utførelse.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Kommuner er, med bakgrunn i Sivilbeskyttelseslovens §15 med tilhørende Forskrift om kommunal
beredskapsplikt pålagt å jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers
av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og
materielle verdier. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område,
som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.
Helhetlig ROS er planleggings-grunnlaget for utarbeiding av mål, prioriteringer og plan for
oppfølging innenfor samfunnssikkerhet. Arbeidet skal forankres i kommunens ledelse og
integreres i kommunens plan- og styringssystemer, herunder i planer etter plan- og bygningsloven.
Trøgstad kommune har gjennomført helhetlig risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) som
omfatter både kommunen som tjenesteyter og geografisk område. Trøgstad kommunes
overordnede beredskapsplan er en oppfølging av ROS analysen og skal være et verktøy under
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kriser og uønskede hendelser for å sikre rask og god håndtering.
Hovedmålet for overordnet beredskapsplan er å forberede det sivile samfunn for å møte en
krise/uønsket hendelse slik at
•

liv og helse blir vernet og ivaretatt

•

omlegging til størst mulig grad selvforsyning skal gjennomføres

•

tap og skade av materielle verdier blir begrenset

Delmål må være:
•

vi skal ha fokus på beredskap, god kriseforebygging

•

vi skal vurdere og søke å redusere risiko og sårbarhet i all planlegging

•

vi skal oppdatere beredskapsplaner og jevnlig øve på å håndtere kriser

Overordnet beredskapsplan sammen med de respektive virksomheters beredskapsplaner utgjør
kommunens beredskapsplanverktøy. Tre hovedprinsipper er lagt til grunn for organisering av
beredskapsarbeidet i Trøgstad kommune
ANSVARSPRINSIPPET
•
Den virksomhet som har ansvaret for en tjeneste har også ansvaret for iverksettelse
av tiltak i en krisesituasjon og sørge for å få iverksatt forebyggende tiltak.

LIKHETSPRINSIPPET
•

Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i en normal – og krisesituasjon

NÆRHETSPRINSIPPET
•

Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå

Disse hovedprinsippene vil være grunnleggende i all beredskapsplanlegging i Trøgstad kommune.
Beredskapsarbeidet baseres seg på et strategisk nivå og et operativt nivå. Kommunens øverste
ledergruppe må kunne håndtere hendelser på strategisk nivå, samtidig som det er forankret roller
nedover i organisasjonen som ivaretar den operative håndteringen.
Det er viktig at kommunen organiserer arbeidet i tråd med likhets-, nærhets- og

9

ansvarsprinsippene.
Det er viktig at det tilrettelegges for en krisehåndtering som sikrer at hendelser håndteres på
lavest mulig nivå, men som samtidig «eskalerer» hendelser når det er behov for dette.
Hva en krise er kan være avhengig av hva som skjedd og hvem som er rammet. For mange vil
småting være en krise. Definisjon av krise: Ulykke eller hendelse som går utover det
linjeorganisasjonen normalt kan takle.
Det vil derfor være svært viktig for kommunen å skille på hva som faktisk er kommunens ansvar
når en krise oppstår. I mange tilfeller vil kommunens primære oppgave være å opprettholde
kommunal tjenesteproduksjon, håndtere evakuerte, sørge for god informasjon og være tilstede og
tilby tjenester til mennesker som er utsatt for kriser
Overordnet beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for ledelsen dersom skade, ulykke eller
katastrofe inntreffer i art eller omfang ut over de hendelser kommunen normalt er forberedt på å
ta hånd om. Denne planen legger særlig vekt på etablering av en kriseledelse i kommunen,
informasjon til befolkningen, og en operativ del med varslingsliste og ressursoversikt.
Beredskapsplanen kommer i tillegg til fagplaner og andre planer vedrørende beredskap som de
enkelte kommunale virksomheter har utarbeidet.
Ny overordnet beredskapsplan er endret i oppbygging i forhold til tidligere planer og er
funksjonsbasert. Det foreslås å benytte organiseringsprinsipp fra enhetlig ledelsessystem (ELS). ELS
tar sikte på å bidra til en mer ensartet og gjenkjennbar organisering av beredskapen i kommunen.
Alle hendelser håndteres etter samme struktur der organisasjonen utvides ved å sette inn mer
ressurser etter hvert som hendelsen utvides dvs at det benyttes samme organisering i alle
hendelser uansett hvor i organisasjonen hendelser oppstår. En av suksessfaktorene ved systemet
er at alle hendelser håndteres etter samme system, og det er en rød tråd gjennom i organiseringen
gjennom en eventuell opptrapping.
Rådmannens kommentar:
Et omfattende arbeid med å oppdatere en eldre ROS- og beredskapsplan er nå gjennomført.
Overordnet beredskapsplan må implementeres og samordnes med ROS analyser og
beredskapsplaner i virksomhetene for å sikre lik utførelse og forståelse.
Overordnet beredskapsplan gir nye føringer for vårt beredskapsplanarbeid. Blant annet er det, i
tråd med anbefalinger nå rådmannen som er øverste leder av en hendelse. I tidligere planer var
dette ansvaret tillagt ordfører. Det betyr dog ikke at ordfører har et betydelig og vesentlig ansvar i
kommunal beredskap.
Andre tilpasninger er at når beredskap aktualiseres kan rådmannen eller den rådmannen
bemyndiger
·
disponere inntil 5 mill. kroner til nødvendig hjelp, forpleining, skadebegrensning og
sikringstiltak (kan overstiges hvis bevilgende folkeorgan ikke kan samles)
·

omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til nødvendige tiltak

10

·
stanse midlertidig enkelt av kommunens virksomheter hvis nødvendig for omdirigering
av ressurser
·

pålegge overtids- og ekstraarbeid

·

utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever

I rådmannens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) kommunalsjefer,
teknisk sjef

Vedlegg:
Overordnet Beredskapsplan 2018
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Heidi Haakaas

ArkivsakID
18/1436

Vedlikeholdsplan - 2019
Saksnr

Utvalg

Type

Dato

53/18

Livsløpsutvalget

PS

27.11.2018

57/18

Teknikk- og naturutvalget

PS

27.11.2018

73/18

Formannskapet

PS

29.11.2018

87/18

Kommunestyret

PS

12.12.2018

Rådmannens innstilling:
Vedlikeholdsplanen tas til orientering. Vedlikeholdsoppgavene søkes løst ved kommunens
kontinuerlige vedlikeholdsarbeid og gjennom budsjettprosesser.

Saksopplysninger:
Det er i budsjettdokumentet avsatt 675 000,- fra eiendomsskatt på vedlikeholdsfond som skal
brukes til vedlikehold av bygninger. Det ble i 2014 laget en vedlikeholdsplan med prioriterte tiltak i
en 4 års periode. Denne skal hvert år revideres og fremlegges for politikerne.
Kommunale bygg trenger i stor grad vedlikehold. Trøgstad kommune har de siste årene avsatt
betydelig midler for å ruste opp eksisterende bygg. Det er også bygget flere nye bygg. Disse
tiltakene har bremset vedlikeholdsetterslepet, men det er behov for omfattende tiltak fortsatt.
Tiltak som etterisolering og energistyring vil være påkrevd for å redusere energibruk. Bytte av tak,
maling av bygg både innvendig og utvendig er påkrevd for å holde byggene vedlike.
Vedlikeholdsplanen er for perioden 2019-2022. I arbeidet med planen er det laget
eiendomsoversikt med kostnadsberegning av vedlikehold i et 30 års perspektiv.
Eiendomsoversikten er grunnlag for tiltaksplan i perioden. Oversikten omfatter 4 skoler, 2
bygninger for SFO, 2 barnehager, Trøgstadheimen, Trøgstadhallen, 62 omsorgsboliger, dagsenter,
14 øvrige kommunale leiligheter, 9 borettslagsleiligheter, kommunehuset, Skjøndal,
høydebassenget, Sandstangen og Fortet.
I 2018 har vedlikeholdsmidlene bl.a. blitt brukt til oppgradering av Trøgstadheimen, leiligheter
Heimlia, Kirkeng, Båstad skole og opparbeidelse av garderober og dusjer Skjøndal. Vi har også
byttet lamper i svømmehall og garderober på badet.
Vurdering:
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Vedlikeholdsbehovene er fortsatt store på de kommunale byggene, og noen tiltak kan ikke vente.
Oppgradering av pasientrom og korridorer på Trøgstadheimen. Maling av avdelinger Skjønhaug
barnehage og sette inn ventilatorer på alle avdelingskjøkken. Slipe og lakke gulv i gymsal Båstad
skole. Bytte dører Trøgstadhallen og slipe/lakke hallgulvet.
Disse tiltakene har en kostnadsramme på over 675 000,- som er avsatt fra eiendomsskatten, men
rådmannen forutsetter en videreføring av vedlikeholdsmidler på linje med foregående år, noe som
betyr kr 1,675 mill. til vedlikehold av bygg.
Vedlikeholdsplanen er et levende dokument og angir stipulerte kostnader. Fordelingen av midlene
vil være veidedene da det kan skje uforutsette ting i løpet av året som gjør at prioriteringene må
endres.

Vedlegg:
vedlikeholsplan_2019-2022
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE-033

18/1463

Utvalg

Type

Dato

Livsløpsutvalget

PS

27.11.2018

Referatsaker
Saksnr
54/18

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
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