Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Åfjord - Komite for livsløp
Toppen, Åfjord Helsesenter
20.04.2017
08:30 – 14:00

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

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidun Momyr
Sektorsjef oppvekst
Eli Braseth
Sektorsjef helse og velferd
Andre:
Linda Strøm Nilsen
Kjell Vingen
Jannice Breivold By
Inger Helen Mørreaunet

Merknader:

Folkehelsekoordinator og fysioterapeut,
deltok under informasjonsakene og PS 7/17
Arealplanlegger, deltok under Planarbeid
Rektor Stokksund oppvekstsenter
Rektor Åset skole
begge deltok under Olweus- og elevundersøkelsene i skolene

Saksnr

Sakstittel

RS 11/17
RS 12/17
RS 13/17
RS 14/17

Referatsaker komite for livsløp
Møteprotokoll komite for livsløp 13.02.2017
Årsmelding 2016, barnevern
Årsrapport 2016 Legevaktsentralen Orkdal sykehus
Krisesenteret for Orkdal og omegn - referat fra årsmøte 2017

PS 6/17
PS 7/17
PS 8/17
PS 9/17
PS 10/17

Saker til behandling
Evaluering av Kjør for livet
Deltakelse i program for folkehelsearbeid i kommunene
Strategi for Frivillighet i Åfjord kommune
Grunnskoleopplæring for voksne
Barnehagestruktur og kapasitet i barnehagene i Åfjord

Lukket

Informasjonssaker:
1. Presentasjon av medlemmene i komiteen for de eksterne personene som er tilstede.
2. Informasjon om planstrategi ved Kjell Vingen. Presentasjonen legges ved som vedlegg.
3. Informasjon om Olweus og elevundersøkelsen fra Jannice og Len. Stokksund har bare
resultater fra elevundersøkelsen fra i år, mens Åset har både Olweus og elevundersøkelsen.
Stokksund har tatt Olweusundersøkelsen for kort tid siden og har ikke fått svarene enda.
Komiteen har fått informasjon om hvordan ståa er på begge skolene og hvilke tiltak som gjøres
i forbindelse med at resultatene blir gjort kjent for skolen. Skolene driver systematisk arbeid
for å forebygge mobbing. Resultatene viser at skolemiljøet har bedret seg veldig.
4. Orientering fra sektorene om hvordan det jobbes med 10-faktorundersøkelsen. Det er viktig
å gjøre seg refleksjoner rundt hva faktorene betyr og dette har skapt gode diskusjoner på
avdelingene. Enhetslederne tar arbeidet med seg i hver sin avdeling. I oppvekst ses dette
sammenheng med det utviklingsarbeidet som allerede pågår. Helse har tatt det mer direkte fra
undersøkelsen inn i personalet og lagt tiltak inn årsplan, fokus på kompetanse og
rolleavklaringer.
5. Tilstandsrapporten for skolene i Åfjord sendes ut per Mail i Word slik at politikerne kan
skrive endringer i rapporten til neste møte i juni. Vi tar større drøfting på denne saken i det
møtet. Reidun har ansvar for å sende ut rapporten.
6. Informasjon om presseoppslag vedr begravelse som Åfjord kommune hadde ansvar for å
gjennomføre.
7. Infosak om realkompetansevurdering. Vi har en gruppe flyktninger som har søkt seg til
Åfjord videregående skole fra høsten av. Noen av disse kan komme inn hvis kommunen foretar
en realkompetansevurdering slik at de får et vitnemål. Noen har sendt inn papirer på
videregående skolegang fra hjemlandet sitt og faller derfor utenfor rettighetene på
videregående skolegang i Norge.

Dette er en stor utfordring, da de ikke vil kunne bruke denne skolegangen til et yrkesliv i Norge.
Fylkeskommunen er ikke villig til å se bort fra regelverket, selv om Åfjord videregående skole er
villige til å ta inn disse personene. Dette er en fortvilet situasjon for kommunen og de
flyktningene som ikke får mulighet til å kvalifisere seg til et yrke i Norge. Hva kan vi gjøre?
Reidun sender mail til Gunnar med fakta i saken slik at han kan ta det med videre til fylket.
Reidun går noen ekstra runder med aktuelle personer før saken eventuelt kjøres politisk.

Gunnar Singsaas
komiteleder

Referatsaker komite for livsløp ______________________________________________
RS 11/17 Møteprotokoll komite for livsløp 13.02.2017
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 20.04.2017
Behandling:
Til orientering

RS 12/17 Årsmelding 2016, barnevern
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 20.04.2017
Behandling:
Til orientering

RS 13/17 Årsrapport 2016 Legevaktsentralen Orkdal sykehus
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 20.04.2017
Behandling:
Til orientering

RS 14/17 Krisesenteret for Orkdal og omegn - referat fra årsmøte 2017
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 20.04.2017
Behandling:
Til orientering

Saker til behandling i komite for livsløp_________________________________________
PS 6/17 Evaluering av Kjør for livet
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.03.2017
Behandling:
Halvor Bueng (Sp)ble vurdert som habil til å delta i behandling av saken.
Gunnar Singsaas (Frp) og Bjørn Hosen (A) ble vurdert som inhabile og fratrådte under
behandling av saken.
Ordføreren lukket møtet under info fra sektorsjef Eli Braseth og behandling av resten av saken.
Halvor Bueng (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å utsette behandlingen av saken om evaluering av Kjør for livet til neste
kommunestyremøte, og ber om at rådmannen til neste møte legger frem en fullstendig sak med
all tilgjengelig informasjon slik at kommunestyrets medlemmer kan fatte en beslutning på et
korrekt grunnlag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Rådmannens innstilling til møte i komiteen 20.04.2017:
Åfjord kommune viderefører avtalen med Kjør for Livet fram til skoleslutt våren 2018.
Evaluering av virkningene av de nye tiltakene/ rutinene gjøres i 1. kvartal 2018.
Rådmannen innarbeider kostnadene i salderingen av budsjettet for 2017 og i budsjett for 2018.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 20.04.2017
Behandling:
Komiteen vedtar enstemmig den nye innstilingen. Saken sendes kommunestyret for endelig
behandling.
Gunnar Singsaas ble erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken.
Endelig vedtak:
Åfjord kommune viderefører avtalen med Kjør for Livet fram til skoleslutt våren 2018.
Evaluering av virkningene av de nye tiltakene/ rutinene gjøres i 1. kvartal 2018.
Rådmannen innarbeider kostnadene i salderingen av budsjettet for 2017 og i budsjett for 2018.
Vedtaket var enstemmig.

PS 7/17 Deltakelse i program for folkehelsearbeid i kommunene
Rådmannens innstilling:
Åfjord kommune melder sin interesse og søker om å delta i program for folkehelsearbeid i
kommunene i regi av Nye Trøndelag Fylke. Kommer vi med i programmet skal
folkehelsearbeidet i kommunen utvikles i tråd med intensjonene og målet i programmet.
Folkehelsekoordinator blir kontaktperson mot fylkeskommunen.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 20.04.2017
Behandling:
Endelig vedtak:
Åfjord kommune melder sin interesse og søker om å delta i program for folkehelsearbeid i
kommunene i regi av Nye Trøndelag Fylke. Kommer vi med i programmet skal
folkehelsearbeidet i kommunen utvikles i tråd med intensjonene og målet i programmet.
Folkehelsekoordinator blir kontaktperson mot fylkeskommunen.
Vedtaket var enstemmig.

PS 8/17 Strategi for Frivillighet i Åfjord kommune
Rådmannens innstilling:
Legges fram uten innstilling
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 20.04.2017
Behandling:
Komite for livsløp velger Faten Farhan som representant i arbeidsgruppa.
Endelig vedtak:
Komite for livsløp velger Faten Farhan som representant i arbeidsgruppa.
Vedtaket var enstemmig.

PS 9/17 Grunnskoleopplæring for voksne
Rådmannens innstilling:
Komiteen tar rådmannens vurderinger til etterretning og legger frem saken for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar etablering av grunnskoleopplæring for voksne med virkning fra
01.08.2017 og ber Rådmannen innarbeide tilbudet i budsjettet for 2018.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 20.04.2017
Behandling:
Endelig vedtak:
Komiteen tar rådmannens vurderinger til etterretning og legger frem saken for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar etablering av grunnskoleopplæring for voksne med virkning fra
01.08.2017 og ber Rådmannen innarbeide tilbudet i budsjettet for 2018.
Vedtaket var enstemmig.

PS 10/17 Barnehagestruktur og kapasitet i barnehagene i Åfjord
Rådmannens innstilling:
Komiteen tar Rådmannens vurderinger til etterretning og legger saken frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar ombygging av By barnehage og utvider med en avdeling med 12 plasser.
Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide plan for finansiering av tiltaket.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 20.04.2017
Behandling:
Endelig vedtak:
Komiteen tar Rådmannens vurderinger til etterretning og legger saken frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar ombygging av By barnehage og utvider med en avdeling med 12 plasser.
Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide plan for finansiering av tiltaket.
Vedtaket var enstemmig.

