Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Åfjord - Komite for livsløp
Kommunestyresalen, Åfjord Rådhus
07.06.2017
08:30 – 15:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Gunnar Singsaas
Leder
Sten Aaknes
Nestleder
Faten Farhan
Medlem
Eva Berdal Nygård
Medlem
Hilde Blix
Medlem
Geir Berdahl
Medlem

Representerer
ÅF-FRP
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-SP
ÅF-SP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Else Britt Humstad
Medlem

Representerer
ÅF-H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Kim Bugten
Else Britt Humstad

Representerer
ÅF-FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Eli Braseth
Sektorsjef helse og velferd
Reidun Momyr
Sektorsjef oppvekst
Andre:
I forbindelse med orientering om Prestegårdsfjøset møtte representant for Prestegårdens venner,
Historielaget, Kultursjef, representant fra Kirken og medlem av komite for vekst og utvikling.

Merknader:

Saksnr
RS 15/17
RS 16/17
RS 17/17
RS 18/17
PS 11/17

Sakstittel

Lukket

Referatsaker komite for livsløp
Møteprotokoll komite for livsløp 20.04.2017
Referat fra møte KFL/Åfjord kommune 24.05
Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med
folkehelseformål mv.
Tilsyn Introduksjonsloven Åfjord kommune
Saker til behandling
Lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Orienteringssak:
 Orientering om planer for Prestegårdsfjøset
Representanter for Prestegårdens Venner, Historielaget, Kultursjef, representant fra
Kirken og representanter fra komite for vekst og utvikling møtte.
Landskapsarkitekt Asberg Sigurgeirsson og interiørarkitekt Ines Berghorn la fram
skisser for totalrehabilitering av Prestegårdsfjøset med både lokaler til lag og
organisasjoner, barnehage og leiligheter, samt lokaler til kirken.
Drøftingssaker:
 Barnehagestruktur
Komiteen drøftet ulike løsninger og forslag til hvordan fremtidens barnehagestruktur kan
se ut i Åfjord kommune. Vi tok med oss innspillet fra mulighetsstudien om
Prestgårdsfjøset.
Det ble bestemt å kjøre involveringsmøter til høsten både for barnehageansatte og
foreldre for at meninger skal komme fram. FAU og Su skal kobles på.
Vi planlegger å ha et forslag klart før budsjettforhandlingene til høsten.
Det ble satt ned en egen gruppe for å jobbe med denne saken:
Eva Berdal Nygård
Reidun Susanne Momyr
Sten morten Aaknes
Gunnar Singsaas
Gruppa skal møtes i begynnelsen av august for å starte saken, i tillegg skal komite for
Livsløp og komite for vekst og utvikling ha felles møte den 7.september for å drøfte
denne saken.

 Tilstandsrapport for grunnskolene
Komite for livsløp ønsker at sektorsjef og rektorer lager den første tilstandsrapporten og
gjennomfører i løpet av våren 2018. Denne rapporteringen vil bli gjenstand for drøfting
på om rapporten fungerer som den skal med tanke på involvering av folkevalgte.
Informasjonssaker:
 Kap. 9a i Opplæringsloven.
Ny tekst med endring og presisering
Informasjon fra sektorsjef oppvekst Reidun Momyr
Bestemmelsen har vært i loven lenge, men endring i saksgang, skoleeiers rolle,
Fylkesmannens rolle og klargjøring av rektors ansvar.
Endringen består i; opplæringslovens kapittel 9A
Rektor: All henstilling om mobbing skal skriftliggjøres, det fattes ikke enkeltvedtak, men
det er dokumentasjonsplikt over de tiltak som settes i verk.
Dersom foreldre ikke er fornøyd, kan de klage direkte til fylkesmannen med kopi til
rektor. Klagen kan også settes fram muntlig. FM gjør vurdering og kan gi pålegg til
skoleeier om tiltak, også gi dagbøter.
Fra handlingsplikt til aktivitetsplikt
Informasjonsplikt om lovens bestemmelser og intensjon til foreldre og alle elever.
Lovens bestemmelser omhandler alle ansatte på skolen og de som er innom,
vaktmestere, skolehelsetjeneste, foredragsholdere, gjelder foreldre som jevnlig henter
barn – alle skal følge med og gripe inn- varsle
Rektor har hovedansvaret for oppfølging av henstilling om mobbing, men rektor kan
velge å delegere.
SFO og leksehjelp omfattes også av loven, men er frivillig tiltak og derfor kan ikke
skolens ordensreglement anvendes.
 Ny Barnehagelov
Tydeliggjøring av bestemmelsene om PPT’s ansvar og plikt
§ 19 beskriver nye rettigheter

Gunnar Singsaas
komiteleder

RS 15/17 Møteprotokoll komite for livsløp 20.04.2017
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 07.06.2017
Behandling:
Tatt til orientering.

RS 16/17 Referat fra møte KFL/Åfjord kommune 24.05
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 07.06.2017
Behandling:
Tatt til orientering.

RS 17/17 Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål
mv.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 07.06.2017
Behandling:
Tatt til orientering.

RS 18/17 Tilsyn Introduksjonsloven Åfjord kommune
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 07.06.2017
Behandling:
Tatt til orientering.

PS 11/17 Lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 13.02.2017
Behandling:
Komite for livsløp sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag til vedtak.
Endelig vedtak:
1.
2.
3.

Komite for livsløp vedtar å sende forskrift på høring til Seniorrådet og Råd for
Funksjonshemmede. Samtidig legges forslag til forskrift ut på kommunens hjemmeside
med mulighet til kommentarer.
Høringsfrist 31.03.2017.
Saken behandles på nytt i komite for livsløp og sendes kommunestyret for endelig
behandling, senest i møte 22. juni 2017.

Vedtaket var enstemmig.
Rådmannens innstilling til møte i komiteen 07.06.2017:
Åfjord kommune vedtar lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester med virkning fra 01.07.2017.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 07.06.2017
Behandling:
Endelig vedtak:
Åfjord kommune vedtar lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester med virkning fra 01.07.2017.
Vedtaket var enstemmig.

