
 

 

                                 Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Utvalg Helse og oppvekst 
Møtested: FoRum, Åfjord Helsesenter 
Dato: 01.06.2021 
Tid: 08:30 – 14:00 

 
 
 

Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Nina Edvardsen Leder KRF 
Stian Skjærvik Hansen Nestleder AP 
Sandra Brattgjerd Medlem AP 
Anne Iren Lian Medlem H 
Oddbjørn Rømma Medlem SP 
Mari Krogfjord Medlem SP 

 
 
 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Per Ivar Markanes Medlem AP 

 
 
 

Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Magne Ugedal Per Ivar Markanes H 

 
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Reidun Momyr 
Laila Refsnes 
Camilla Hestmo Berdal 
 
Hilde Engen 

Sektorsjef oppvekst 
Sektorsjef helse og velferd 
Virksomhetsleder barnehage, deltok ved politisk sak 
barnehage 
Utvalgssekretær 

 
 

Merknader: 
    Ingen merknader til innkallingen. 
  



 
Saksnr Innhold Lukket 
 Saker til behandling:  

PS 6/21 Uttalelse ang utfordringer ved avdeling Vik-
Bessaker barnehagen 

 

 
INFO / ORIENTERING: 
 
Oppvekst 
 

 Tilstandsrapport for skolene 
 

- Stoksund oppvekstsenter, avd. skole v/rektor Stian Denstad  
- Åset skole v/rektor Inger Helen Torgals 
- Brandsfjord skole v/rektor Herman Klok 
- Sør-Roan skole v/rektor Thomas Ege  

 
Tilstandsrapportene ble gjennomgått for alle skolene. 
Det vil bli utarbeidet en kommunal rapport som legges fram for Kommunestyret til 
høsten. 

 
 Brakkerigg  Åset 

Leie av undervisningsrom på Parken avsluttes dette skoleåret. 
Brakkerigg for to klassetrinn etableres fra høsten (kommende skoleår), 
neste års 1. og 6. trinn. 
Sak for bevilgning av midler behandles i formannskap og kommunestyret.  

 
 
 Konkurransegrunnlag for arbeidet med skole- og barnehagestrukturen 

Det er kommet tilbud fra tre firma. 
Målsetting: å velge tilbyder slik at det kan vedtas i kommunestyret 17. juni. 
Oppstart av prosessen etter sommeren. 

 
Helse 
 Laila orienterte fra helsesektoren 

Alle enhetsledere har laget et tilstand- og målbilde fra sin enhet. Dette skal inn i  
Helhetlig helse og omsorgsplan. 
Sektoren sliter generelt med rekruttering (gjelder også for resten av Fosen). 
Har lyst ut 3 stipender for sykepleiere. Mottatt 1 søknad hittil. Stipendet er på 50 000 
med bindingstid(skattefritt) 

 
 

 Fremdrift og avslutning bygging omsorgsboliger 
Prosjekter som skulle vært ferdig er forlenget med 1 mnd. (til juli 21). 
Det er etablert en arbeidsgruppe for å planlegge framtidig drift og innflytningsrutiner. 
Møbleringsplan er utsendt til to tilbydere, det forventes innflytning i august 2021. 

 
 
 Koronavaksinering 

Mye logistikk for å få gjennomført vaksineringsarbeidet. 
Har fram til nå mottatt få doser til kommunen, men det vil komme flere i kommende uker 
(juli måned). Utfordring med nok bemanning for få utført vaksineringen i «ferieukene», 
det vil derfor bli gjennomført vaksinering kun på ett sted i kommunen – Åfjord sentrum i 
ukene 29 – 33. De fleste i Åfjord sier JA til vaksinering. 
 



Ansvar kun for de som er folkeregistrert i kommunen (ikke for ferierende). 
Helsepersonell i pasientnært arbeid er prioritert. Oversikt ligger på hjemmesiden. 
 
Nytt datasystem/fagsystem Pridoc er tatt i bruk på legekontoret – gir en «bedre 
hverdag», mange flere muligheter for legekontoret til å nå innbyggerne. Letter arbeidet 
ved varsling av vaksinering. 

 
 
 Etter tilsyn beredskap 

God tilbakemelding fra Statsforvalter. 
Planene for gamle Roan og gamle Åfjord er ikke samkjørt. To gode ROS-analyser hver 
for seg. Samlet Helse og sosial beredskapsplan vil bli lagt fram til høsten. 
 

 
 Fremdrift utredning legevakt – legekontor Åfjord 

Framdrift utredning legevakt pågår fremdeles. 
Arbeid med nytt legekontor med tannhelse skal igangsettes. 
Hvor mye areal trengs?  Er det andre som er aktuelle inn i bygget? 
Oppstartsmøte i arbeidsgruppen i sommer. 

 
 Ny kommuneproposisjon 2022 

Krav og utfordringer til kommunen. Ressurskrevende tjenester utfordrer både faglig, 
ressursmessig og økonomisk.  
Omfang av helse- og omsorgstjenester tildelt av kommunen har økt over tid. 
Stor økning til personer under 67 år. Ikke så stor økning for personer i alderen 80+ når 
det gjelder antall personer som mottar tjenester, men pleietyngden har økt. 
 
Barnevernreformen/oppvekstreformen.  
Kommunene vil få økt ansvar – det vil koste. Kommunene vil kompenseres for reformen 
gjennom en økning i rammetilskudd. Formålet: er at det skal være mer lønnsomt å 
forebygge. Som andre kommuner har også Åfjord utfordringer i gruppen barn og unge 
og deres familier. 

 
 

 Orientering HP – fremdrift 
Tanken er: En innbygger = en journal. Felles løp for kommunene på Fosen. 
Mål: Helseplattformen skal være i drift høsten 2022. 
Åfjord kommune er prosjekteier for «Helseplattformen Åfjord», 
er nå i gang med forprosjektet. 
Lokal styringsgruppe og lokal prosjektleder - Victor Valderaune. 
Vi jobber sammen på Fosen for å få Helseplattformen i havn på en best mulig måte. 
Politisk representant til Styringsgruppa må velges. 
 
 
 
 
 
  Nina Edvardsen 
  utvalgsleder 

  



Saker til behandling: 
 
PS 6/21 Uttalelse ang utfordringer ved avdeling Vik-Bessaker barnehagen 
 
Rådmannens innstilling 
 
Barn og voksne ved Vik-Bessaker barnehage flyttes over til Brandsfjord barnehage fra 01.08.21.  
Utvalget vedtar rådmannens innstilling slik den er fremlagt og sender saken videre til endelig 
behandling i kommunestyret.  
 
Saksprotokoll i Utvalg Helse og oppvekst - 04.05.2021  
 
Behandling: 
 
Oddbjørn Rømma (Sp) fremmet forslag om å utsette saken til Utvalgets møte 
i juni. 
 
 
Votering: 
 
Oddbjørn Rømmas forslag om å utsette saken ble vedtatt med 5 stemmer. 
2 stemte for rådmannens innstilling, Nina Edvardsen (Krf) og Anne Rånes Lian (H) 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til Utvalgets møte i juni. 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg Helse og oppvekst - 01.06.2021  
 
Behandling: 
 
Åfjord senterpart v/Oddbjørn Rømma fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Barnehagedriften på Vik-Bessaker barnehage videreføres. 
2. Det gjøres nødvendige pedagogiske og organisatoriske tiltak for å sikre et faglig tilbud. 

Utvalg for Helse og oppvekst holdes orientert om hvilke tiltak som iverksettes og effekten 
av disse. 

3. Skole- og barnehagestrukturen vurderes samlet for alle enheter i kommunen i løpet av 
2022. 

 
 
Votering: 
 
Oddbjørn Rømmas forslag til vedtak fikk tre stemmer og falt.  
Oddbjørn Rømma (Sp), Mari Krogfjord (Sp) og Magne Ugedal (H). 
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med fire stemmer.  
 
 
 
 
 
 



 
Vedtak: 
 
Barn og voksne ved Vik-Bessaker barnehage flyttes over til Brandsfjord barnehage fra 
01.08.21. 
Utvalget vedtar rådmannens innstilling slik den er fremlagt og sender saken videre til endelig 
behandling i kommunestyret. 
 
 
 
 


