
Møteinnkalling

Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp
Møtested: Åfjord Rådhus, Kommunestyresalen
Møtedato: 13.02.2017
Tid: 08:30

Møtet starter med besøk på By barnehage.
Oppmøte ved Rådhuset kl. 08.30 for felles kjøring.

Forfall meldes til servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. 
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
Gunnar Singsaas Leder ÅF-FRP
Sten Aaknes Nestleder ÅF-AP
Faten Farhan Medlem ÅF-AP
Eva Berdal Nygård Medlem ÅF-AP
Else Britt Humstad Medlem ÅF-H
Hilde Blix Medlem ÅF-SP
Geir Berdahl Medlem ÅF-SP
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Saksnr Sakstittel Lukket
Referatsaker komite for livsløp

RS 9/17 Møteprotokoll komite for livsløp 19.01.2017
RS 10/17 Møtereferat Åfjord Ungdomsråd, møte 02.02.2017

Saker til behandling
PS 4/17 Lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
PS 5/17 Evaluering av Kjør for livet

Drøftingssaker:

 Etablere prosjekt fargespill

 Drøfting om Tilstandsrapport i skolen

Informasjonssaker:

 Forebyggende hjemmebesøk hos eldre

 Satsingsområder 2017, Folkehelsearbeid

 Skoleruta 2017/2018

Gunnar Singsaas
komiteleder
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Møteprotokoll

Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp
Møtested: Toppen, Åfjord Helsesenter
Dato: 19.01.2017
Tid: 08:30 – 16:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Gunnar Singsaas Leder ÅF-FRP
Sten Aaknes Nestleder ÅF-AP
Faten Farhan Medlem ÅF-AP
Eva Berdal Nygård Medlem ÅF-AP
Hilde Blix Medlem ÅF-SP
Geir Berdahl Medlem ÅF-SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Funksjon Representerer
Else Britt Humstad Medlem ÅF-H

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Reidun Momyr
Eli Braseth

I tillegg møtte:
Jannice Breivold By
Terje By
Laila Refsnes
Jan Ove Berdahl

Sektorsjef oppvekst
Sektorsjef helse og velferd

Rektor Stokksund oppvekstsenter
Leder voksenopplæringen
Pleie- og omsorgssjef
Kultursjef

Merknader:
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Saksnr Sakstittel Lukket
Referatsaker komite for livsløp

RS 1/17 Møteprotokoll komite for livsløp 14.11.2016
RS 2/17 Veiledende sosiale satser - Rundskriv A-3/2016
RS 3/17 16/23820-101 - Åfjord kommune - Tildeling av oppgaven som 

vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjeneste i Sør-Trøndelag fylke

RS 4/17 Informasjonsbrev om bosettingsarbeidet og oversikt over 
kontaktinformasjon om bosettingsarbeidet i Midt-Norge i julen 
2016

RS 5/17 Informasjon om automatisering av egenandelstak 2 og krav til 
innrapportering fysioterapeuter

RS 6/17 Rundskriv I-1/2017 om endring av fribeløp og egenandeler for 
kommunale helse- og omsorgstjenester

RS 7/17 Oversendelse av rapport etter tilsyn i form av egenvurdering 
med kommunens tilsyn med barn i fosterhjem

RS 8/17 17/416 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak 
i 2017 - korrigert

Saker til behandling
PS 1/17 Endring av vedtekter for barnehagene i Åfjord kommune
PS 2/17 Evaluering av Kjør for livet
PS 3/17 Møteplan og årshjul for komite for livsløp 2017

Informasjonssaker:

1. Ekstern skolevurdering v/ rektor Jannice Breivold By, viser til vedlagt presentasjon

Ekstern skolevurdering er et samarbeid på Fosen, pedagoger som utfører tilsyn etter egen 
modell.
Hvert tredje, fjerde år på hver skole.
Rapporten ligger på Stokksund Oppvekstsenters hjemmeside med Kvalitetsmål for tilpasset 
opplæring, Foreldreinnvolvering og praksis som kan bli bedre.

Satsingene: 
Skolen som lærende organisasjon, forbedring innenfor dette området.
Fast tid for erfaringsdeling og innsyn på tvers av hovedtrinn X jevnlig praksisdeling X 
fagsamarbeid på tvers av hovedtrinn X erfaringsutveksling

Lokale læreplaner, der faggrupper samarbeider om "den røde tråden " i opplæringsløpet : 
Årsplan
Kvalitetsystem, rutiner og system for å sikre at alle er involvert. 
Oppvekstsenteret er et positivt og åpen organisasjon i bygda. 
Omdømme.  Felles holdning. 

Utarbeide system og rutiner, oversiktsdokumenter
Hvilke endringer må skje også med den enkelte lærer 
Kommunedelplan for skolene i Åfjord Arbeidsmiljø Implementering

Komiteen diskuterte videre Olweus sertifisering, noe Stokksund ikke er. 
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Komiteen har tillit til at skolen arbeider videre for sertifisering som Olweusskole.
Forslag fra Gunnar:
Leder, nestleder, oppvekstsjef og Hilde Blix fra Fou tar et arbeidsmøte med kontrollutvalgets 
leder. 
Oppvekstsjef innkaller til møte.

2. Foreløpig rapport etter Fylkesmannens tilsyn med Stokksund Oppvekstsenter

Oppvekstsjef informert om at foreløpig rapport etter tilsynet er sammenfallende med resultatet 
etter Ekstern skolevurdering. 
Det er god praksis og undervisning, men det systematiske arbeidet er ikke beskrevet i planer og 
internkontroll. 
Komiteen skal få forelagt endelig rapport og plan for lukking av avvik når dette er ferdig 
utarbeidet.

3. Omvisning i de nye Omsorgsboligene

Laila Refsnes informerte om det nye tilbudet som blir et bo og tjenestetilbud som ligger mellom 
omsorgs/tilrettelagt bolig og sykehjem. 
Boligene skal ha tilgang til heldøgns tjenestetilbud. Brukerne leier sin leilighet og betaler 
husleie, strøm osv. 
Tjenester blir gitt ut fra enkeltvedtak. 
Felles måltid og fellesaktiviteter skal bidra til sosialt fellesskap, hygge og mestring. 
Det ble gått en runde rundt i enheten og i møterom FoRum. 

Drøftingssaker:

1. Grunnskoletilbud:  

Vi har pr dato ikke tilbud om grunnskoletilbud. Hvordan kan vi rigge et tilbud i Åfjord?
Loven pålegger kommunen å etablere et grunnskoletilbud.

Innhold i tilbudet:
I dag har vi kun VO til flyktninger og innvandrere, og det er et godt samarbeid med ÅVG.
Mange elever har ikke papirer med seg, mange ønsker et utdanningsløp som skal føre til et yrke.
Fagene i grunnskoletilbudet: Norsk, matte, engelsk samfunnsfag og naturfag eller KrL
To-årig tilbud, mellomtrinn og ungdomsskole. Eksamen på lik linje med 10.klasse 
Kunnskapsløftet er lærerplanen
Det er pr. dato aktuelt for 5-6 personer.
Alle tar et år VO i intro før grunnskoleopplæring. 
Kan benytte introstøtte i grunnskoleopplæringen, kan også få opplæringsstipend.

Organisering av tilbudet.
Tilrettelegging i VO første året, samarbeid med Åset på ungdomskolenivået.

Tilbakemelding fra komiteen: 
Komiteen ber administrasjon utarbeide en plan for oppstart av grunnskoleopplæring fra 
skoleåret 2017/2018, saken legges fram for komiteen til behandling i april.
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2. Barnehagestruktur – kortsiktig – langsiktig

Barnehagestruktur, info fra oppvekstsjef.
Det er fullt i alle småbarnsavdelinger.
Plass for store barn i Stokksund.
3 barn er på venteliste.

Kortsiktig tiltak:
Oppvekstsjef vedtar en dispensasjon i Maribo for å kunne ta plass til et barn ( flyktningbarn). 
De to andre får tilbud om plass på By.

Langsiktig:
Må vurdere behovet framover. 
Rigge tilbudet slik at vi kan ha en restkapasitet på 5-6 plasser.
Videre framover: 
Hvilke tilbud skal vi ha i Maribo, skal paviljongen leies videre etter 2018 ?
Hva med By Barnehage? bestå eller utvides, alternativ uteavdeling i samarbeid med Bakkan
gård.

Konklusjon: 
Forlenger kontrakten med brakkene fram februar 2019.
Starter drøfting med barnehagestruktur i møte på juni. 
Besøk på By barnehage i møtet på februar. 
Se på By barnehage med tanke på buffer.
Oppvekstsjef utarbeider et kostnadsforslag for å sette By barnehage i hensiktsmessig stand. 

3. Tidlig intervensjon – satsing på forebyggende tiltak

ICDP sertifiserte veiledere, søkte midler fra BUFDIR i 2015, fikk tilsagn, 
Eva Berdahl Nygård er ansvarlig veileder med 5 andre, oppstart med 14 foreldre høsten 2016 
fordelt på 2 grupper. 
Plan for videreføring i 2017. Lavterskeltilbud for å styrke foreldrerollen.

Kommunestyret kom med forslag om å også ta i bruk, Godt samliv. Dette kommer som et godt 
forslag, men pga at vi ikke har et utfordringsbilde og ikke ferdig overordnet plan for Barn og 
Unges oppvekstmiljø.

Er det andre måter vi kan møte denne utfordringen fra kommunestyret på, og samtidig sikre
kontinuiteten i ICDP og de kurs som allerede er i gang.
ICDP- foreldrerollen og gode strategier på å utøve godt foreldreskap, målgruppe foreldre for 
barn fra et år og oppover. 
Godt samliv, styrking av parforhold, forhandlinger i fredstid, førstegangsforeldre og når barnet 
er ca et halvt år. 

Det er de samme foreldrene som er aktuelle for begge programmene, vi må unngå at vi ikke 
oppnår ønsket resultat ved at det blir for mye.
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ICDP arbeidet er knyttet opp til flyktningene i voksenopplæringen og Eva skal dit den
20.jan for å rekruttere foreldre til den ordinære ICDP- gruppen. 

Hvordan møter komiteen forslaget fra kommunestyret med å kjøre to forskjellige
foreldreveiledningsprogram?
Eli, Eva, Sissel og Elisabeth jobber fram et forslag til hvordan vi skal jobbe frem mot vedtaket i 
budsjettforslaget innen 31.08. Skaffe en oversikt over de tiltak vi har og forslag til hvordan vi 
kan gi foreldre støtte i foreldreskapet og samlivet.  
Ny drøfting da.

4. Fritidsklubben

Jan Ove Berdahl deltok og informerte om tilbudet.
Bemanning 
20% som leder
20% medarbeider
En frivillig 
Medlemstallet har økt. Ca. 30 barn i løpet av kvelden
Klubben inni badeanlegget? 

Komiteens synspunkter:
Dagens lokaler ikke helt oversiktlig, ungdommene ønsker et rom som er litt skjermet, 
voksne har behov for oversikt og kunne spre noen aktiviteter
Innhold i klubben er viktigere enn plassering. 
Kom ikke konkrete forslag fra komiteen om det var ønskelig å planlegge klubben inn i 
aktivitetshuset med Badeanlegg på Årneset.

Gunnar Singsaas
komiteleder
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Referatsaker komite for livsløp

RS 1/17 Møteprotokoll komite for livsløp 14.11.2016

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Til orientering.

RS 2/17 Veiledende sosiale satser - Rundskriv A-3/2016 

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Til orientering.

RS 3/17 16/23820-101 - Åfjord kommune - Tildeling av oppgaven som vertskommune for 
utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Sør-Trøndelag fylke 

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Til orientering.

RS 4/17 Informasjonsbrev om bosettingsarbeidet og oversikt over kontaktinformasjon om 
bosettingsarbeidet i Midt-Norge i julen 2016 

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Til orientering.
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RS 5/17 Informasjon om  automatisering av egenandelstak 2 og krav til innrapportering 
fysioterapeuter 

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Til orientering.

RS 6/17 Rundskriv I-1/2017 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse-
og omsorgstjenester 

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Til orientering.

RS 7/17 Oversendelse av rapport etter tilsyn i form av egenvurdering med kommunens 
tilsyn med barn i fosterhjem 

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Til orientering.

RS 8/17 17/416 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak i 2017 - korrigert 

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Til orientering.
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Saker til behandling

PS 1/17 Endring av vedtekter for barnehagene i Åfjord kommune

Rådmannens innstilling:

Komite Livsløp slutter seg til vurderingene gitt i saken overfor og legger dem frem for videre 
behandling i kommunestyret med følgende innstilling:

Åfjord kommunestyre endrer punkt 5 i vedtektene for de kommunale barnehagene fra et 
hovedopptak med løpende opptak gjennom året, til 2 hovedopptak i året, 15.april og 
1.november. Kommunen kan innvilge barnehageplass utenom hovedopptak dersom det er 
ledig kapasitet. 

I tillegg er det behov for å utdype klageretten bedre i vedtektene. Derfor har vi tatt med 
hele §6 fra forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. 

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Sektorsjef oppvekst gikk gjennom bakgrunn for å innføre to hovedopptak i året slik det er 
beskrevet i saksframlegget og presiseringen vedrørende klagerett.

Komiteen drøftet også punkt 6, Foreldrebetaling, og avkortning av betaling når kommunen 
initierte oppstart senere enn 1. i måneden.

Komiteen ber oppvekstsjefen komme med tilføyelse til vedtektene, punkt 6, som blir med i 
innstillingen til kommunestyret.

Oppvekstsjefens tilføyelse til punkt 6, Foreldrebetaling :
«Oppstartsdato for barnet går fra 01.08 og fra 01.01. Skulle foreldrene bli gitt en annen 
oppstartsdato for sitt barn, av for eksempel styrer, vil kostnadene løpe fra den dagen 
barnet starter. Hvis foreldrene selv ønsker annen oppstartsdato, løper utgiftene fra 01.08.
eller 01.01.»

Endelig vedtak:

Komite Livsløp slutter seg til vurderingene gitt i saken overfor og legger den frem for videre 
behandling i kommunestyret med følgende innstilling:

Åfjord kommunestyre endrer punkt 5 i vedtektene for de kommunale barnehagene fra et 
hovedopptak med løpende opptak gjennom året, til 2 hovedopptak i året, 15.april og 
1.november. Kommunen kan innvilge barnehageplass utenom hovedopptak dersom det er 
ledig kapasitet. 
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I tillegg er det behov for å utdype klageretten bedre i vedtektene. Derfor har vi tatt med 
hele §6 fra forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Følgende tilføyes i vedtektenes punkt 6, Foreldrebetaling:
«Oppstartsdato for barnet går fra 01.08 og fra 01.01. Skulle foreldrene bli gitt en annen 
oppstartsdato for sitt barn, av for eksempel styrer, vil kostnadene løpe fra den dagen 
barnet starter. Hvis foreldrene selv ønsker annen oppstartsdato, løper utgiftene fra 01.08.
eller 01.01.»

Vedtaket var enstemmig.

PS 2/17 Evaluering av Kjør for livet

Rådmannens innstilling:

Komite for livsløp ber administrasjonen gjennomføre evaluering av tiltaket Kjør For Livet ved 
at samarbeidsparter som tjenester for barn og unge, barnevern, grunnskolene, videregående 
skole og politiet får uttale seg. Videre inviteres de 14 deltakerne til å dele sin erfaring fra å være 
deltaker i Kjør For Livet. 
Komite for livsløp ber om at dette gjennomføres snarest og legges fram til ny behandling i møte 
13.02.2016

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Komiteen drøftet muligheten til å gi målgruppen et målrettet tilbud innenfor etablerte 
kommunale fritidstilbud i regi av Fritidsklubben og eller Kulturskolen. Videre ser komiteen det 
viktig å få vite hvordan det er gått med deltakerne og ber administrasjonen også få 
tilbakemelding fra foreldre/ foresatte.

Komite for livsløp slutter seg til rådmannens forslag til vedtak.

Endelig vedtak:

Komite for livsløp ber administrasjonen gjennomføre evaluering av tiltaket Kjør For Livet ved 
at samarbeidsparter som tjenester for barn og unge, barnevern, grunnskolene, videregående 
skole og politiet får uttale seg. Videre inviteres de 14 deltakerne til å dele sin erfaring fra å være 
deltaker i Kjør For Livet. 
Komite for livsløp ber om at dette gjennomføres snarest og legges fram til ny behandling i møte 
13.02.2016

Vedtaket var enstemmig.
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PS 3/17 Møteplan og årshjul for komite for livsløp 2017

Rådmannens innstilling:

Forslag til møteplan for komite for livsløp 2017:

 19. januar
 13. februar
 20. april
   8. juni
 31. august
   6. oktober
   2. november
 23. november

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Forslag til møteplan og årshjul ble drøftet. 
Forslag til møteplan hadde flere møter på samme dag som formannskapsmøtene. 
Det ble foreslått endring på datoene. 
Komiteen ønsket befaring/ besøk i By Barnehage før videre drøfting/ behandling av 
barnehagestruktur. 

Endelig vedtak:

Møteplan for komite for livsløp 2017: 

 19.01.2017
 13.02.2017
 20.04.2017
 07.06.2017
 07.09.2017
 06.10.2017
 01.11.2017
 22.11.2017

Møtene  starter kl. 08.30. 

Årshjul 2017, dette er et planleggingshjul som kan endres underveis i løpet av året

Dato saker Inviterte gjester
19.01.2017 Se møteinnkalling

Omvisning nye omsorgsboliger v/ Laila
Jannice Breivold By
Sissel Rånes Braseth
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Elisabeth Møsleth
13.02.2017 Oppvekst- systemarbeid med tilstandsrapport

Besøk By barnehage
Barnehagetilbudet i Maribo
Evaluering av Kjør for Livet
Etablering av prosjekt Fargespill

Tydeliggjør retten til sykehjemsplass- lokal 
forskrift
Forebyggende hjemmebesøk hos eldre

Inger HelenMørreaune
Jannice Breivold By
Synnøve Stegali
Anne Kristin Dolmseth
Tormod Gjeldsvold

Laila Refsnes

20.04.2017 Tema Planarbeid-
delmøte med komite for vekst og utvikling?
Strategi for Frivillighet
Grunnskoletilbud for voksne

Kjell Vingen

Terje By
07.06.2017 Tema Barnehage

Barnehagestruktur
Informasjon fra Fosen Barnevern 

Therese Guddingsmo
07.09.2017 Kulturskolen

Godt samliv- tidlig intervensjon

Velferdsteknologi som tjeneste- Ros- analyse 

Tormod Gjeldsvold
Sissel R Braseth og 
Elisabeth Mølsleth
Laila Refsnes

06.10.2017 Utfordringsbilde i helse og i oppvekst
Utfordringer og strategier i helse og omsorg
Fag og delplaner

01.11.2017 BU og Økonomiplan
22.11.2017 BU og Økonomiplan
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ÅFJORD KOMMUNE

Åfjord Ungdomsråd

Referat – oppsummering fra møte

Tid / sted: Torsdag 2. Februar kl. 12.00 – 14.00 i kommunestyresalen

Til stede:

Meldt forfall: 

Referent: 

Neste møte:

Silje Kristine Stjern

Odin Hårstad

Karoline Kiran Sagmyr

Caroline Sundet

Tora Marie Sæther

Vegard Herfjord møtte for Lina Bjerkli

Marte Hårstad

Tonje R. Andreassen

Halvor Bueng

Anne Lise Haugdahl Humstad 

Monika Kataja

Mandag 6 mars kl 08.00 på rådhuset

Sakliste:

Vi begynte møte med feiring av dagens oppslag i Fosna-Folket om vedtak på fylkestinget om at elever i 

videregående skole skal kunne benytte t:kort Skole utenom skolens ordinære start- og sluttider. Nå gjelder en 

tur/retur pr skoledag. Denne saken ble tatt opp i Ungdomsrådet i Åfjord.

Sak 6: Oppfølging av sak om uteområdene ved skolene

Det er blitt klart at ballbingen i Stokksund eies av Sportsklubben Stokksund. Leder Bjørn 

Hosen er kontaktet, og bekrefter eierforhold og at det er en avtale mellom sportsklubben og 

kommunen på samarbeid om vedlikehold. 

Tora og Halvor gikk og snakket med kultursjef Jan Ove Berdal om muligheten for å finansiere 

bytte av dekke i ballbingen ved hjelp av tippemidler. Å få ut tippemidler tar forholdsvis lang 

tid og de dekker ca halvparten av kostnadene. Dessuten er det Sportsklubben Stokksund som 

eier anlegget som må søke.

Ungdomsrådet vil be kommunen om å forskuttere kostnaden til bytte av dekke i ballbingen 

ved Stoksund oppvekstsenter. Leder skriver brev til Jan Ove Berdal og ber han følge opp saken 

videre. Det er kommet ønske om flere oppgraderinger og utbedringer på uteområdet ved 

Stoksund oppvekstsenter fra elevrådet ved skolen. 

Dette er mindre utbedringer og oppgraderinger, så elevrådsleder tar dette med tilbake til rektor 

og FAU ved skolen i første omgang. 

Kostnader med bytte av sand i sandvolleyballbanene, og endring av kanten rundt banen på 

Åset vil bli søkt dekt av kommunestyret.
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Det er fremdeles ønske om flere benker til uteområdet på Åset skole.

Angående ønske som utbygging av tak over inngangsparti ved Åset skole er det først og fremst 

over inngangspartiet utenfor musikkrom og kulturstue, men også mellomtrinnet behøver tak 

over inngangsparti. Monika tar kontakt med Åfjord Videregående skole og teknisk sjef på 

kommunen for å få laget en sak til kommunestyret.

Andre saker:

Møte angående planlegging av møteplassen Tangen etterspørres hos Åfjord Utvikling.

I mail fra leder i komite livsløp Gunnar Singsaas, ble ungdomsrådet bedt om å drøfte om 

interkommunale anlegg/samarbeid mellom Åfjord – Ishallen og Haugsdalen var interessant for 

ungdommen for å bidra til økt bruk. Ungdomsrådet mener at særlig Haugsdalen er populært. 

Ungdom bruker skianlegget i dag når det er åpent. Økt bruk betinger snø, kurant åpningstid og 

at fasilitetene er i orden. Snøkanoner ville absolutt bidra til lengre sesong, og ungdomsrådet 

tror anlegget ville bli mye brukt. Avstander virker ikke å være ett tema da de som vil dra 

ordner det, men busstilbud ville jo absolutt være positivt.

Tonje skriver om saken på Snap.

Ungdomsrådet ble også bedt om umiddelbare fremtidstanker for klubben, status, innhold, 

lokaler m.m. Hva funker, hva funker ikke? Ungdomsrådet var samstemte i at det meste på 

klubben fungerer bra. Gode lokaler med bra plassering å være på Bakeriet. Da klubben var i 

lensmannsgården på Årneset, var det mange som var på butikkene hele kvelden i stedet for på 

klubben.

Det negative med klubben er at det er lite organisert tilbud, aktiviteter eller turer, så det er 

kjedelig. Der blir bare en oppbevaringsplass hvor ungdommene sitter med mobiltelefonene 

sine. Betaler 30 kr for inngang inkludert mat. Burde heller være gratis inngang, så kan den som 

vil ha kjøpe mat. Flere har allergi eks mot gluten – men det er aldri mat tilpasset allergikere på 

menyen.

Innkomne saker på snapchat

Ingen innkomne meldinger. 

Saker til neste møte

Skal ungdomsrådet arrangere en temadag?

Videre oppfølging av saken om uteområdene ved skolene.

Åfjord 06.02.2017

Monika Kataja

Sekretær

Mobil: 95 76 86 76

E-post: monika.kataja@afjord.kommune.no
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ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/4106

06.02.2017

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

4/17 Åfjord - Komite for livsløp 13.02.2017

Saksbehandler: Eli Johanne Braseth

LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER 
TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS 
TJENESTER

Vedlegg:

1 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

2 Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Åfjord kommune

Sakens bakgrunn og innhold:

Stortinget vedtok 9. juni endring av Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og 
omsorgstjenesteloven som innebærer «å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i 
sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg». Kommunene er 
pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av plasser og disse skal nedfelles i lokal 
forskrift, som skal være vedtatt slik at de kan tre i kraft 01.07.2017. Plikten til å utarbeide 
kommunale kriterier avgrense til langtidsopphold, og forskriften vil således i hovedsak være 
innrettet mot eldre pasienter. 

Bakgrunnen for lovendringen er å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i 
tilsvarende bolig med heldøgns tjenester.

 Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, 
som skal avgjøre. 

 Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den 
enkelte. 

 Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og 
pårørende og gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på 
sykehjemsplass eller heldøgns tjenester i Norge. 

 Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi kunne se 
hvor behovene er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker 
innsatsen der behovene tydeliggjøres.

-�17�-



Forvaltningsloven(FVL) kapittel 7 omtaler saksgang ved utferdigelse av kommunale 
forforskrifter, der kommunen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak 
treffes. Jfr FVL §37.

Dette kan ivaretas ved at komite for livsløp kan vedta at forskriften sende på høring, for så og 
behandles på nytt med evt innsigelser før saken går til kommunestyret for endelig 
behandling.

Vurdering:
Kommunen har ansvar for å sørge for kommunale helse og omsorgstjenester og at disse 
tjenestene er forsvarlige. 
Retten på sykehjem eller særskilt bolig med heldøgns tjenester tilsier at en skal ha venteliste 
dersom det ikke er tilgjengelig plass, tjenestemottakeren har rett på nødvendig og forsvarlig 
helsehjelp om en står på venteliste eller ikke. Åfjord kommune har vedtatt 
tjenestebeskrivelser og kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. All 
saksbehandling følger forvaltningslovens bestemmelser og vedtak fattes ut fra Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om pasient- og brukerrettigheter. Med 
bakgrunn i dette vil ikke den kommunale forskriften avvike fra den praksis helse –og 
omsorgstjenestene har i dag. 

Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:

Når personene kommer i en livssituasjon hvor en trenger helsehjelp, pleie og omsorg og 
bistand for å mestre hverdagen er det viktig med forutsigbarhet. Fokuset er at det å mestre og 
ha råderett over egen situasjon og hverdag er viktig i et folkehelseperspektiv. Således vil en 
kommunal forskrift bidra forutsigbarhet og ikke minst klargjøre kriterier for langtidsplass i 
sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Rådmannens innstilling:

1. 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. 

2. Høringsfrist 31.03.2017.
3. Saken behandles på nytt i komite for livsløp og sendes kommunestyret for endelig 

behandling, senest i møte 22. juni 2017.
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Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester - kriterier og ventelister   

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- 
og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Grunnlaget for lovvedtaket er Prop. 
99 L (2015-2016) og Innst. 372 L (201-2016). 
 
Lovendringene 
For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 
2-1 e første ledd. Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold 
dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som 
kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
Kommunens korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. I disse tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles 
plass og kan ikke settes på venteliste. 
 
Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte 
kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte 
pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen 
vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente 
av langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven 
kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2. 
 
I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker 
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Side 2 
 

som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente 
av langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert 
for langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og 
omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som 
venter på langtidsopphold.  
 
Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig etter at det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering 
av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det er gitt forskriftshjemmel for å 
gi slike nasjonale kriterier i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a tredje ledd. 
 
Ikraftsetting 
Lovvedtaket innebærer at Kongen kan sette i verk de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.  
Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
i ny § 2-1 e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett. 
Det samme er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første 
ledd i helse- og omsorgstjenesteloven. Disse bestemmelsene settes i kraft fra 1. juli 2016, jf. 
sanksjoner og ikrafttredelser i Statsråd 17. juni 2016.  
 
Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister må kommunene 
gis tid til å utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for 
tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før 
pasientenes og brukernes rettigheter ikraftsettes. Kommunens plikt og hjemmel til å gi 
forskrifter etter ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven settes derfor i kraft fra 
1. juli 2016, jf. sanksjoner og ikrafttredelser i Statsråd 17. juni 2016.  
 
Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017. Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte 
på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister 
fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak dersom 
vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette innebærer at de 
kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017. 
 
Forskriftshjemmelen og forskrift med nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester vil først iverksettes 
på et senere tidspunkt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Elisabeth Salvesen (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 Hanne Ramstad Jensen 
 seniorrådgiver 
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Åfjord kommune

                    Sektor helse og velferd

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig  særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester – Kriterier og venteliste Åfjord kommune. 

Fastsatt av Åfjord kommunestyre den……… med hjemmel i endring av 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a første og andre ledd samt 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e første ledd av 01.07.2016

§ 1. Formål

Forskriften skal sikre den enkelte bruker bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt kriterier 

for tildeling og ventelister samt styrke rettighetene til omsorgstrengende. Den skal 

tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er 

knyttet til kommunens kapasitet der og da

§ 2.Virkeområde

Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Forskriften skal omfatte brukere og pasienter som vil være best tjent med langtidsopphold, 

men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig tjenester kan bo hjemme i 

påvente av langtidsopphold

§ 3. Definisjoner

Med institusjon menes blant annet sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig, 

kommunal rusinstitusjon og døgnplasser for øyeblikkelig hjelp etter helse –og 

omsorgstjenestelovens §3-5. Opphold i sykehjem er oftest et tjenestetilbud beregnet på 

eldre pasienter. Forskriften vil derfor være innrettet mot eldre pasienter og brukere og 

institusjonen sykehjem. Plikten til å utarbeide kommunale kriterier avgrenses til 

langtidsopphold.
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Omsorgsbolig og andre tilpassede boliger er ikke institusjon. Begrepet er en fellesbetegnelse 

på boliger som er helt eller delvis oppført med offentlige midler, og er tilrettelagt for 

mennesker med særskilte hjelp -og eller tjenestebehov. Beboerne i disse leilighetene betaler 

leie og bor i sine egne hjem. De har krav på å få dekket sine hjelpebehov ved individuelle 

vedtak om helsetjenester i hjemmet.

§ 4.Kriterier for tildeling av sykehjemsplass

Langtidsopphold i sykehjem er for pasienter som har store behov for medisinsk oppfølging 

og omfattende helse –og omsorgstjenester

Tildeling av langtidsopphold i sykehjem baseres på en grundig vurdering av søkers behov, 

sett opp mot tjenestetilbudet gitt av hjemmetjenesten, geografi og sosiale og familiære 

nettverk søker har.

Hjelp/vurderingskriterier

 Tilpasning av eksisterende bolig, alternative botilbud i forhold til søkers psykiske, 

fysiske og sosiale situasjon

 Tilrettelegging av hjelp i hjemmet

 Velferdsteknologiske hjelpemidler

 Avlastning

 Korttidsopphold, familiesituasjon, nettverk skal være kartlagt

 Trygghetsskapende tiltak som eks. trygghetsalarm skal være prøvd.

Langtidsopphold i sykehjem er primært for pasienter som på grunn av kroniske lidelser har 

hyppige akutte innleggelser på sykehus, korttidsavdeling eller ofte benytter legevakt av ulike 

helseplager. Kravet er at tilbudet som gis skal være forsvarlig og at hjemmebaserte tjenester 

må være prøvd ut først, jf. Åfjord kommunes helse –og omsorgstrapp vedtatt av 

kommunestyret. Vurderingen vil bli gjort i samarbeid med bruker og pårørende.

 Du må selv ha søkt om tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan 

nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke

 Du må eter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp i Lov om 

helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-2, pkt6.c og6.d

 Du må gi ditt samtykke til at tjenesten iverksettes

 Du må ha mange og sammensatte diagnoser med store somatiske behov som krever 

tett oppfølging av lege

 Tilbudet i hjemmet er ikke forsvarlig.
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Tilleggsvilkår for langtidsopphold i skjermet avdeling

 Før innleggelse på skjermet avdeling må du ha en fastsatt demensdiagnose stilt av 

lege

 Pasienter med langt fremskyndet forløp i sin demenssykdom, som er redde, 

utagerende, vandrende og urolige

§ 5. Kriterier for tildeling av omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Personer som har et omfattende, døgnkontinuerlig bistandsbehov som ventes å vedvare 

livet ut og som ikke kan ivaretas i nåværende bolig. Ved hyppige sykehusinnleggelser eller 

ofte innleggelse på kommunens korttidsavdeling grunnet akutt eller kronisk sykdom vil 

langtidsopphold i bolig med heldøgns omsorg bli vurdert.

 Du må selv ha søkt om tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan 

nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke

 Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år

 Du må fysisk og/eller psykisk funksjonsnivå som tilsier et stort behov for omsorgs-

tjenester

 Din nåværende boligs beliggenhet/tilgjengelighet og egnethet er ikke tilpasset dine 

funksjonsnedsettelser.

 Et vedtak om kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker gis en tidsbestemt 

leieavtale for 3 år.

 Søkere med varige behov for kommunal bolig kan etter en konkret vurdering gis 

vedtak som angir leiekontrakt med varighet ut over 3 år. Behovet for bolig vil bli 

vurdert fortløpende.

 Vedtak om kommunal bolig bortfalles om søker uten saklig grunn avslår boligtilbud.

 Vedtak om kommunal bolig bortfaller om søkers situasjon er endret fra 

søknadstidspunkt til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt. Endringene må være 

av en slik art at søker ikke lenger fyller vilkårene for leie av kommunal bolig.

 Om leie av kommunal bolig faller bort skal det fattes et nytt vedtak i saken.

 I tilfelle hvor ektefeller flytter inn og en fyller vilkår, kan gjenlevende ektefelle som 

ikke fyller vilkår, måtte flytte.  Åfjord kommune kan være behjelpelig med å finne ny 

bolig.

§6. Kriterier for venteliste
Pasient eller bruker som oppfyller kommunens kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme har rett til 

vedtak. Kommunen skal ha en oversikt over de pasienter/brukere med vedtak som står på 

venteliste og en oversikt over den enkelte brukers behov.

Venteliste på sykehjemsplass innebærer ikke et køsystem. Tildeling av plass skal enhver tid 

vurderes etter det konkrete behovet til den enkelte og ikke etter den plassen pasienten har 

på ventelisten.
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Kommunen skal alltid vurdere hvem som har størst behov for langtidsopphold. Ved ledig 

sykehjemsplass har den som trenger plassen mest, fortrinnsrett.

§ 7.Klageadgang

Sykehjem 

Klagen fremmes/sendes Inntaksteam for helse og omsorg ved Åfjord Helsesenter innen 4 

uker hvor klagen vil bli behandlet. Dersom du ikke får medhold sendes klagen til 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, lov om pasient og brukerrettigheter §7-2. innen 4 uker. 

Nærmere orientering om klagebehandling fremkommer av vedtaket

Omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Klagen fremmes/sendes Inntaksteam for helse og omsorg ved Åfjord Helsesenter innen 4 

uker hvor klagen vil bli behandlet. Dersom du ikke får medhold sendes klagen til 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, lov om pasient og brukerrettigheter §7-2. innen 4 uker. 

Nærmere orientering om klagebehandling fremkommer av vedtaket

§ 8. Ikraftsettelse

Disse bestemmelsene trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort.
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SAKSFRAMLEGG
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2/17 Åfjord - Komite for livsløp 19.01.2017

5/17 Åfjord - Komite for livsløp 13.02.2017

Saksbehandler: Eli Johanne Braseth

EVALUERING AV KJØR FOR LIVET

Vedlegg:

1 Rapport Kjør for livet for perioden oktober 2013 - desember 2014

2 Rapport vedrørende Åfjord kommunes deltakelse i Kjør for Livet

3 Evaluering foreldre/foresatte

4 Evaluering samarbeidspartnere

Sakens bakgrunn og innhold:
I 2012 ble Åfjord kommune kontaktet av Kjør for Livet (KFL) med forespørsel om 
kommunen var interessert i deltakelse og få opprettet klubb i Åfjord.
Rådmannen la fram sak for kommunestyret som i møte 10.05.2012 fattet følgende vedtak:

«Kommunestyret vil legge til rette for at Kjør for livet etablerer seg med en klubb i Åfjord og 
vil finansiere dette som et prøveprosjekt over 1 år.

Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond med kr 300.000 og kommunestyret ber om 
at rådmannen korrigerer Åfjord kommunes budsjett for 2012 i henhold til dette.

Kommunestyret ber om at rådmannen evaluerer tiltaket før utløpet av prøveperioden med 
sikte på om tiltaket skal videreføres eller ikke, i dette ligger også å søke eksterne midler for

medfinansiering.

Kommunestyret ber videre om at rådmannen går gjennom øvrige tiltak og programmer som

Åfjord kommune er engasjert i, med sikte på en vurdering av kostnadene i forhold til 
effektene av tiltakene, samt en vurdering av videre deltakelse.»

Det ble så underskrevet avtale 26.06.2012 for perioden 01.10.12 til 30.09.2013. Det ble 
oppstart med 5 deltakere 8 november 2012.
Beslutningen om videreføring av avtalen ut over 30.09.2013 ble utsatt til behandling av 
budsjettet 2014. Avtalen ble videreført etter vedtak i kommunestyret, med 3 mnd oppsigelse.
Saken om videreføring kom opp i budsjettbehandlingen for 2015 og 2016, da med tilskudd 
slik at klubben kunne drives ut skoleåret 2016/2017. 
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I rådmannens forslag til budsjett 2017 var det forutsatt at Åfjord kommune sa opp avtalen 
med Kjør for Livet. Årsaken var at dette var et dyrt tiltak for 5 deltakere som ble finansiert av 
fond. Rådmannen fant ikke rom for å legge tiltaket i drift. Under kommunestyrets behandling 
av budsjett for 2017 i møte 09.12.2016 ble det fattet følgende vedtak:
«Kjør for livet; kommunestyret oversender spørsmålet om videreføring av «Kjør for livet» til

komite for livsløp, og utsetter realitetsbehandlingen av saken til den er behandlet av 
komiteen.»
Sektorsjefens vurdering av tiltaket er lagt i et notat til kommunestyret, legges ved saken. 

Kjør for livet har også gitt oppsummering av tiltaket, dette legges også ved saken

Vurdering:

Komite for livsløp har fått saken oversendt og det anbefales en bred evaluering av tiltaket, 
både ved at alle samarbeidsparter og deltakere får uttalelse seg om tiltaket. På dette grunnlag 
kan komite for livsløp gi sin innstilling til kommunestyret som skal fatte endelig beslutning.

Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:
Alle tiltak til barn og unge som gir mulighet til trivsel og mestring er gode folkehelsetiltak. 
Kjør for livet er et tiltak som gis til en utvalgt gruppe med kjente utfordringer, totalt til 14 
personer i perioden 2013- 2016. Kjør for livet har således vært sekundærforebyggende tiltak. 
Det må vurderes om kompenserende tiltak kan gi samme effekt, og da for en større og 
bredere målgruppe. 

Rådmannens innstilling:

Komite for livsløp ber administrasjonen gjennomføre evaluering av tiltaket Kjør For Livet 
ved at samarbeidsparter som tjenester for barn og unge, barnevern, grunnskolene, 
videregående skole og politiet får uttale seg. Videre inviteres de 14 deltakerne til å dele sin 
erfaring fra å være deltaker i Kjør For Livet. 
Komite for livsløp ber om at dette gjennomføres snarest og legges fram til ny behandling i 
møte 13.02.2016

Nye saksopplysninger, det er sendt ut enkelt spørreskjema til foresatte til deltakere og 
samarbeidsparter til Kjør for livet. Se vedlagte spørreskjema. Svarfristen er satt til 09.02.2016 
og oppsummering vil således bli lagt fram på møtet.

Saken legges nå fram til komiteen for innstilling til kommunestyret. 
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017

Behandling:

Komiteen drøftet muligheten til å gi målgruppen et målrettet tilbud innenfor etablerte kommunale 
fritidstilbud i regi av Fritidsklubben og eller Kulturskolen. Videre ser komiteen det viktig å få vite 
hvordan det er gått med deltakerne og ber administrasjonen også få tilbakemelding fra foreldre/ 
foresatte.

Komite for livsløp slutter seg til rådmannens forslag til vedtak.

Endelig vedtak:
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Komite for livsløp ber administrasjonen gjennomføre evaluering av tiltaket Kjør For Livet ved at 
samarbeidsparter som tjenester for barn og unge, barnevern, grunnskolene, videregående skole og 
politiet får uttale seg. Videre inviteres de 14 deltakerne til å dele sin erfaring fra å være deltaker i Kjør 
For Livet. 
Komite for livsløp ber om at dette gjennomføres snarest og legges fram til ny behandling i møte 
13.02.2016

Vedtaket var enstemmig.
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KJOR FOR LIVET-KLUBB #10 ÅFJORD — 2. DRIFTSÅR
RAPPORT FOR PERIODEN OKTOBER 2013 — DESEMBER 2014

1. GENERELT

--:"---
KJØR LIVET

L.:15

1.1 Bakarunn
KFL ble en realitet fordi det manglet et pedagogisk forankret tilbud til spenningssøkende
ungdommer med interesse for motor og mekanikk. KF1, skal gjennom et tilpasset fritidstilbud gi
risikoutsatte ungdommer ulik type av mestringsfølelse og økt sosial kompetanse. V i ønsker å være
et godt lag for risikoutsatt ungdom som trenger startgass for å være i stand til å ta de riktige valgene
i livet sitt. Kjør for livet skal skape en mestringsarena der økt stolthet og selvfølelse bidrar til bedre
livskvalitet for ungdommene.

I .2 Samarbeidsavtalen
Den første samarbeidsavtalen mellom Kjør for livet og Afjord kommune ble signert 26.06.12, for
perioden 01.10.12 — 30.09.13. Torsdag ble valgt som klubbkveld. Første klubbkveld var 08.11.12.

2. KFL-TEAMET I ÅFJORD

2.1 KFL-kontakten i kommunen
Eli Braseth. sektorsjef helse og sosial, har vært vår kontaktperson siden oppstarten i 2012.

2.2 Veilederteamet
Teamet har bestått av Jan Morten Forfot (teamsjef) og Ole Kristian Skorstad (teamveileder). Begge
har vært med siden oppstarten. Ole Eskil Moan kom med ijanuar 2014, og har siden delt på
veilederjobben med Skorstad.
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I evalueringsmøte 10.09.13 ble det bestemt at avtalen i første omgang skulle videreføres ut 2013, og
at spørsmålet om en videreføring ut over dette ble tatt inn i kommunens budsjettbehandling for
2014.

Avtalen ble videreført 03.01.14 etter vedtak i kommunestyret 11.12.13, og underskrevet av rådmann
Per Ola Johansen i Åfjord kommune, og daglig Edvard Halgunset i Kjør for livet. Avtalen ble gjort
tidsubegrenset med tre måneders gjensidig oppsigelsesfrist.
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Vi har i tillegg i tidsrommet 07.04.14 — 21.08.14 gjennom Sør-Trøndelag Friomsorgskontor hatt
nytte av en barne- og ungdomsarbeider som på eget initiativ ønsket å gjennomføre sin
samfunnsstraff med å arbeide som veileder for Kjør for livet. I lun har fungert på en veldig god måte
i teamet i Åfjord, og har bidratt positivt inn i klubben.

KJØR LIVET

2.3 Inntaksteamet
Inntaksteamet i en kommune består av teamsjef. en person fra KFLs fagutvalg. og KFL-kontakten i
kommunen. Kommunen kan ha med andre personer i inntaksteamet i tillegg hvis de ønsker det.
Inntaksteamet velger ut deltakere til KFL-klubben, med bakgrunn i teamsammensetning og hvem
som kan nyttiggjøre seg et tilpasset fritidstilbud som KFL. Inntaksteamet vurderer til enhver tid om
tiltaket er hensiktsmessig for den enkelte deltakeren og de andre ungdommene i klubben. Det er
Kristin Børseth som har representert fagutvalget i inntaksteamet.

Det ble gjennomført et inntaksmøte 03.01.14, hvor det ble besluttet å ta inn en ny deltaker. På dette
møtet deltok KFL-kontakt. fagutvalget i KFL og en representant for barnevernet. Teamsjef var
tbrhindret fra å delta på dette møtet.

Det var et nytt inntaksmøte 21.08.14. På dette møtet deltok KFL-kontakt, teamsjef, representanter
fra skolene og helsestasjonen. Kjør for livet var representert blant annet med sin nye styreleder, som
ønsket å se også denne delen av virksomheten.

2.4 Deltakere
Det er fem deltakere i hver KFL-klubb. 1 klubber som har vært i drift en tid er det åpnet for at det
kan være seks deltakere i klubben dersom inntaksteamet vurderer dette til å være aktuelt.

Den sjette deltakeren kan også være en juniorveileder. En juniorveileder er en ungdom som har
deltatt i KFI, i en periode og som vurderes til at vedkommende kan bidra positivt inn i en ny
gruppe, samtidig som ungdommen fortsatt har behov for tilhørighet til KI.L-klubben. Slike
juniorveiledere vil kunne delta som sjettemann i gruppa mot en kostnad på 50 % av en ordinær
deltaker.

Deltakerne i KFL-klubb #10 Åfjord er født i tidsrommet 1997 — 2001. Disse er rekruttert gjennom
skole og barnevern.

På inntaksmøtet 03.01.14 ble det bestemt å ta inn en deltaker via barnevernet, som erstatning for en
deltaker som hadde stort fravær og skapte mye uro i gruppa. Den nye deltakeren er den første i
Å fjord som rekrutteres gjennom barnevernet. Denne deltakeren hadde sin første klubbkveld
16.01.14, samtidig med at teamveileder Ole Eskil Moan også begynte i klubben.

Etter inntaksmøtet 21.08.14 ble det tatt inn to nye deltakere i klubben, mens to av de gamle ble
avsluttet. En av deltakerne flyttet på grunn av utdanning. Den andre deltakeren har vært med fra
starten i november 2012, har blitt mer reflektert og cr i ferd med å vokse fra tilværelsen som Kjør
for livet-deltaker. I tillegg var det en åpning for at en tredje deltaker kunne vurderes byttet etter en
tid.
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3. AKTIVITET I KLUBBEN

2.5 Lokale ambassadører
Teamet rundt den lokale klubben kan ta initiativ til å skaffe lokale ambassadører til klubben. Dette
cr personer som vil fremstå som gode rollemodeller for ungdommene og klubben. Det er KFL
sentralt som behandler slike henvendelser, som kanaliseres gjennom teamsjef. #I0 Åfjord har så
langt ingen lokale ambassadører.

3.1 Aktiviteter
Aktivitetene har vært varierte. Bilcross har vært en av hovedoppgavene. Det er brukt mye tid på
læring av generelle aktiviteter som sveising, sliping og arbeid med stål. Det har vært aktivitet på
tilrettelagt bane som er laga på dugnad. Her har deltakerne lært seg å bcherske kjøretøyene i
klubben.

Av aktk,iteter utenfor klubblokalet har det så langt vært bilcross på banen på Lånke i Stjørdal. i
tillegg til at klubben har deltatt på noen arrangementer.

Klubben har opprettet en lukket facebook-gruppe som benyttes blant annet til å formidle beskjeder
mellom teamsjef, deltakere og foresattc. samt til å avtale skyss til og fra klubbkveldene.

Det ble gjennomført en åpen dag i klubben 31.10.13. Her deltok KFL-kontakten, politikere,
representanter for Fosen videregående skole og lederen av fritidsklubben.

Det ble høsten 2014 hadde klubben en åpen dag, hvor slekt og venner av deltakerne fikk delta.
Dette ble gjennomført som en motordag i forbindelse med sesongavslutningen for uteaktivitet.

Klubben deltok på bygdedagen i Afjord i høst. Da hadde klubben egen stand hvor det var en
motorquiz som publikum kunne delta i og vinne KFL-effekter. Kjøretøy. banner m.m. ble vist fram
av stolte ungdommer.

Klubben planlegger å gjennomføre lisenskurs sammen med NMK Verdal/Levanger i løpet av
fehruar 2015.  

3.2 Lokaler
Klubben leier lokaler av Bilshoppen i verkstedhallen til teamsjeffan Morten Forfot. 1 ler har
klubben fått et eget område med god plass til flere prosjekter, og et eget tlott innredet pauserom.
Klubben har mulighet til å låne mye utstyr og hjelpemidler fra verkstedet til teamsjef.

3.3 Utstyr
Klubben leier verktøy av Bilshoppen. Klubben har god tilgang til verktøy og øvrig utstyr.

Klubben skaffet i august 2014 til veie en ny 125 ccm crossykkel som yngstemann kunne bruke, da
han er for ung til å kjøre bileross. Det var en populær anskaffelse, og sykkelen ble vist fram på
bygdedagen den påfølgende helga.

Klubben har mange prosjekter tilgjengelig. En minitraktor ser ut til å bli et framtidig prosjekt, og
dette er noe ungdommene er veldig gira på. Prosjektene baseres mye på at ungdommene skal lære
noe av det de holder på med.
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4. FAGL1G OPPFØLGING

4.1 Fagutvalget i KFL
Kristin Børscth cr leder i KFL sitt fagutvalg. Kristin er utdannet førskolelærer. Hun har mange års
erfaring som pcdagogisk leder i en bamehage, og har jobbet som lærer ved Melhus videregående
skole i 8 år. Hun har videreutdanning innenfor spesialpedagogikk. Fagutvalget er ansvarlig for
faglig innhold og oppfølging i Kjør for livet.

4.2 Samlinger for veilederne
Det gjennomføres to samlinger i året for teamveilederne våre. Jan Morten Forfot har deltatt på alle
KFL-samlingene. til og med før klubben startet opp. Ole Eskil Moan deltok på samlingen 8. - 9.
november 2014.

4.3 Utarbeidelse av individuell plan
Individuelle planer blir utarbeidet i samarbeid mellom deltakernes foresatte og fagutvalget i KFL.

4.4 Utarbeidelse av halvårsrapporter
Det utarbeides halvårsrapporter for den enkelte ungdom når vedkommende har vært i tiltaket i seks
måneder. Halvårsrapporten blir utformet av fagutvalget sammen med teamsjef, og i dialog med
deltakernes foresatte og kontaktlærere.

4.5 Utarbeidelse av temaer
Fagutvalget utarbeider forslag til temaer, som grunnlag for den teampraten som veilederne
gjennomfører i starten av klubbkveldene. Disse temaene legges ut på Its Leaming, slik at de er
tilgjengelige når veilederne trenger dem.

4.6 Annen faglig oppfølging
Fagutvalget har fulgt opp teamveilederne via mail, telefon og møter.

5. SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER

5.1 Joresatte
Det ble gjennomført ringerunder til foresatte i forbindelse med halvårsrapporter 27.01.14 og
04.09.14 med svært positive tilbakemeldinger både fra foresatte og kontaktlærere.

Teamveilederne har ukentlig kontakt med de foresatte når de leverer og henter ungdommene. Det
har også vært en del kontakt mellom teamsjef/teamveileder og foreldrene i tillegg til dette.

Foreldrene ble innbudt til åpen dag 30.11.13. med godt oppmøte. Dette er viktige kontaktpunkter
for oss inn mot foreldrene.

Det skal heretter gjennomføres to foreldremøter i året i klubbene våre.

5.2 Skole
Det ble i januar 2014 ringt til kontaktlærerne for de fem deltakerne for å høre hvordan de vurderte
virkningen av tiden i KFL. Kontaktlærerne kom med veldig gode tilbakemeldinger. Det ble ikke
foretatt tilsvarende ringerunde i høst. Dette fordi gruppa ble byttet ut, og vi ønsket å vente til de nye
deltakerne hadde vært en stund i klubben før vi pratet med deres kontaktlærere. Dette vil bli gjort
ved neste halvårsrapport i mars 2015.

K Z'R
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Skolene har også deltatt på åpen dag, og på inntaks- og evalueringsmøter.

forkant av inntaksmøtet 03.01.14 ble det gjennomført et møte hvor både Fosen vgs var
representert sammen med KFL-kontakt, barnevern, psykisk helse, helsesøster og Kjør for livet. Åset
skole var forhindret fra å delta.

5.3 Det lokale motorsportmiljøet
Banen i Kroken er ikke godkjent pr. dags dato, men KFL-klubben er i dialog med motocrossrniljøet
som har tilhold her. Det er mulig at KEL-klubben velger å ta lisenskurs her etter hvert, men
foreløpig har ikke deltakerne i KFL-klubben den nødvendige tryggheten til å kjøre sammen med de
som behersker sporten godt. Så langt trener de på clutching, giring og å få rytme i kjøringa si.

5.4 Andre lokale aktører
Det ble gjennomført en åpen dag sammen med Ungdomsklubben i Åfjord i november. 2013. Dette
ble lagt til en kveld ungdomsklubben var åpen. Kjør for livet deltok sammen med politiet og lederen
av motocrossklubben i Åfjord. Trafikksikkerhet var tema for denne klubbkvelden.

6. ADMIN1STRATIVT SAMARBEID

6.1 Gjennomførte møter
Det er gjennomført følgende møter i perioden:

31.10.13 Åpen dag klubben
03.01.14 Inntaksmøte
21.08.14 Inntaksmøte

6.2 Annen kontakt
Ut over disse møtene har det vært en del kontakt på mail og telefon.

7. DOKUMENTASJON

KJØR LIVET

7.1 Godkjenninger
Det blir innhentet samtykkeerklæringer for utarbeidelse av individuell plan samt samtykke for
publisering av bilder og film fra deltakere/foresatte ved oppstart. KFL har konsesjon fra
Datatilsynet til å behandle personopplysninger. Alle veiledere i KFL må fremvise politiattest. Alle
ansatte i KFL underskriver taushetserklæring. Klubben har en egen perm for HMS-arbeidet.

7.2 Loggføring
Teamsjefene fører logger hver uke i læringsplattformen Its Learning. Disse loggene tar
utgangspunkt i det holdningsskapende temaet som er valgt for kvelden, aktiviteter som er utført o2
hvordan den enkelte deltaker har respondert på dette. Teamsjefene fører også oppmøteoversikt for
hver klubbkveld.

Klubben gjennomfører holdningsskapende samtaler innenfor de fire hovedtemaene trafikksikkerhet,
sosial kompetanse, teambygging og livsstil. Her har de diskutert for eksempel tema som bruk av
vemeutstyr, førstehjelp, sikkerhet på bane, teamregler, ombygging av biler og kjøreegenskaper,
folkeskikk, holdninger, respekt, kosthold, nettmobbing, kjøring på bane kontra offentlig vei og
skolerelaterte utfordringer.
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Det cr avholdt 55 klubbkvelder i perioden oktober 2013 til desember 2014. Deltakerne har hatt et
gjennomsnittlig oppmøte på 83 %.

KJØR  LIVET

7.3 Halvårsrapporter
Loggene som teamsjef legger inn i Its Learning danner grunnlaget for halvårsrapportene som sendes
fienestekjøper. Rapportene sendes KFL-kontakten samt foresatte i de tilfellene hvor deltakeren er
under 18 år. KFL-kontaktcn avgjør om rapportene skal sendes til flere enn disse.

Halvårsrapportene er utarbeidet av fagutvalget i KFL i samråd med teamsjef. Rapportene ble sendt
til KFL sin kontaktperson i Afjord kommune, Eli Braseth. I tillegg ble halvårsrapportene sendt til de
foresatte.

7.4 Forskning
Sintef/NTNL1 Samfunnsforskning utarbeidet i april 2013 et prosjektnotat om deltakernes bakgrunn
og holdninger til trafikksikkerhet, basert på en studie i fem av KFL-klubbene om hvordan
foreldre/foresatte og ungdommene opplever å ha tilbudet Kjør for livet.

DNV GI, (Det Norske Veritas) utarbeidet i april 2014 en samfunnsnytteanalyse for prosjektene som
er tilknyttet Kronprinsparets Fond. Denne viser at det er samfunnsøkonomisk å etablere en Kjør for
livet-klubb. I tillegg til en reell gevinst i kroner og øre, cr det også mange positive faktorer som ikke
er prissatt i analysen. Samfunnsnytteanalysen som gjelder Kjør for livet er vedlagt denne rapporten.

Vista Analyse har foretatt en lignende analyse for prosjektene som er i porteføljen til Ferd Sosiale
Entreprenører, med tilsvarende resultater.

7.5 Klubben i lokalmedia
Synliggjøring av KFL og klubben i lokalmedia og ellers i lokalmiljøet. er med på å skape stolthet
blant deltakerne over å tilhøre laget.

1 desember 2014 var det en reportasje om klubben i Fosna-folket, under tittelen "Skaper holdninger
med fastnøkler og fettpresser": 1111p-,.  ;,c!) I L;11 ieN
;I; i().L(smi ';;(-,t)," ;.1 1 ;;-.1 111 ()(JCY;),\.._ 1c15-;', ),;()()7c1-)";;J, ,;(-)1')ecU

Klubb #10 Afjord ble kåret til beste KFL-klubb på samlingen for teamveiledere våren 2014, og fikk
æresbevisningen "Pole Position" i Kjør for livet. Prisen deles ut til den av Kjør for livet-klubbene
som samlet gjennom det siste halvåret har levert det beste arbeidet, resultatene og fått de beste
tilbakerneldingene.

7.6 Tilbakemeldinger

7.6.1 "Filbakemeldinger fra forcsatte
Var på foreldremøte sist uke og fikk mye skryt av sin sønn. Han har kun EN dag han har

kommet for sent på skolen. Mor ble svært glad! Det har vært et stort problem for denne

deltakeren å komme seg opp på morgenen og komme presist på skolen.

Foreldrene merker stor positiv endring på sinnet til sin deltaker siden han startet i Kjør for

livet. Han blir verken så lett eller så ofte sint nå. Og har blitt mye bedre til å si ifra dersom

noe plager han.
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r Han har blittllinkere til å legge seg i rett tid på kvelden, og mor sier han har fått en større

forståelse av viktigheten av skole etter han startet i KFL.

Ingenting stopper han fra å dra på klubbkveld.

7.6.2 Tilbakemeldinger fra skolen
Fungerer godt på skolen. Ståkarakterer i alle fag.
Gjennomført møte med alle fellesfaglærerne — bare gode tilbakemeldinger.
Fungerer bedre både faglig og sosialt på skolen.
Han forstår de sosiale kodene bedre. Kontaktlærer mener dette kommer av hans deltakelse i
KFL. Han har utviklet kunnskaper og ferdigheter som selv ikke de "sterkeste" i klassen har,
eks bilcross (både mekking, kjøring og reglement på billøp).

8. VEDLEGG
8.1 Rapport fra Det Norske Veritas

Ler, 11.02.2015

Edvard Halgunset
Daglig leder

Kopi: Teamsjef/Teamveileder
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Åfjord kommune
Sektorsjef Helse/sosial

Postadresse Øvre Årnes 7 Telefaks 72532301

   7170 Åfjord E-post postmottak@afjord.kommune.no

Besøksadresse Åfjord rådhus Internett www.afjord.kommune.no

Telefon 72532317                                  Bankgiro

Kommunestyrets medlemmer

Deres ref. Vår ref. Dato
42241/2016/C11/8EBR 05.12.2016

Rapport vedrørende Åfjord kommunes deltakelse i Kjør for Livet

Bakgrunn:

Åfjord kommune ble kontaktet av Kjør for Livet (KFL) med forespørsel om kommunen var 

interessert i deltakelse og få opprettet klubb i Åfjord.

Rådmannen la fram sak for kommunestyret som i møte 10.05.2012 fattet følgende vedtak:

«Kommunestyret vil legge til rette for at Kjør for livet etablerer seg med en klubb i Åfjord og vil
finansiere dette som et prøveprosjekt over 1 år.
Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond med kr 300.000 og kommunestyret ber om at
rådmannen korrigerer Åfjord kommunes budsjett for 2012 i henhold til dette.
Kommunestyret ber om at rådmannen evaluerer tiltaket før utløpet av prøveperioden med sikte
på om tiltaket skal videreføres eller ikke, i dette ligger også å søke eksterne midler for
medfinansiering.
Kommunestyret ber videre om at rådmannen går gjennom øvrige tiltak og programmer som
Åfjord kommune er engasjert i, med sikte på en vurdering av kostnadene i forhold til effektene
av tiltakene, samt en vurdering av videre deltakelse.

Vedtaket var enstemmig.»

Det ble så underskrevet avtale 26.06.2012 for perioden 01.10.12 til 30.09.2013. Det ble oppstart med 5 

deltakere 8 november 2012.

Beslutningen om videreføring av avtalen ut over 30.09.2013 ble utsatt til behandling av budsjettet 2014.

Avtalen ble videreført etter vedtak i kommunestyret, med 3 mnd oppsigelse.

Saken om videreføring kom opp i budsjettbehandlingen for 2015 og 2016, da med tilskudd slik at klubben 

kunne drives ut skoleåret 2016/2017. 

Av den grunn kommer saken opp igjen i forbindelse med budsjett for 2017.

Erfaringen med samarbeidet med KFL.

Sektorsjef helse og velferd har vært kommunens kontaktperson for KFL.

Det har vært god dialog, har Åfjord kommune hatt behov for samarbeidsmøte, drøftinger har daglig leder 

kommet, ofte sammen med vår kontaktperson i fagutvalget i KFL. 
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Samarbeidet fungerer også ved at vi får årsrapporter på deltakerne.

Det ble besluttet at vi ved skoleårets slutt skulle gjøre felles vurdering om kandidatene skulle fortsette 

eller at tiltaket skulle avsluttes for noen. Det har vært viktig at når vi får henvendelse om kandidat til 

slik situasjonen har vært har det vært naturlig slutt, enten i forbindelse med skolegang i annen kommune 

eller flytting.

Vi har sammen drøftet utfordringer, noe som har ført til at vi har anmodet om rutiner fra KFL.

KFL har også direkte kontakt  med både skole vedrørende den enkelte deltakerne.

Det har vært samme klubbleder i de 4 årene som klubben har vært i Åfjord, det har vært skiftet av 

teamveileder og her har kommunen vært med i beslutningen om hvem som skulle engasjeres.

For selve driften og aktivistene av klubben vises til vedlagt rapport for 2016.

Faglig vurdering av tilbudet i KFL:

Siden oppstarten har det vært 14 deltakere i klubben. De har vært i alderen 13 til 17 år. Lengden på

deltakelse er svært ulik, fra 13 til 88 klubbkvelder. Av de 10 som har avsluttet tiltaket har 8 personer hatt 

framgang og mestrer livet sitt, noen er i utdanning, andre i arbeid. En tidligere deltaker er veileder i 

klubben nå.

Klubben har deltatt på arrangementer Fritidsklubben har hatt, på Åpen dag ved skolestart for Åfjord VGS, 

og de har selv arrangert åpen klubbkveld. I 2015 hadde klubben også et åpent fritidstilbud, der deltakerne 

måtte betale selv deltakelse.

Tilbudet i KFL er et positivt tiltak for de som er så heldige at de får bli med. Utfordringen er at vi er en 

liten kommune, og det å sette sammen en gruppe som vil kunne fungerer godt sammen har ikke vært lett. 

Det er kandidater som har hatt interesse, og som har vært i målgruppen, som ikke har fått plass pga 

gruppesammensetningen. 

Rekruttering av kandidater:

Ved ledig plass får sektorsjef beskjed og sender henvendelser til tjenestene på Familiesenteret, ( PPT, 

barnevern, helsesøstertjenesten og psykisk helsearbeid) grunnskolene og Åfjord VGS.

Er det flere kandidater samles inntaksteamet som får informasjon og tar avgjørelse på hvem som får plass. 

KFL tar da kontakt med foresatte og oppstart skjer ganske umiddelbart. 

Det er slik at de fleste kandidatene er kommet fra skolehelsetjenesten, da drøftes dette også med skolene 

og det tas kontakt med foresatte før de foreslås som reell deltaker i KFL. 

Ved de siste ledige plassene har det vist seg at det har vært vanskelig å få kandidater, og en plass har nå 

stått ledig siden skolestart. De som er foreslått er enten ikke bosatt i Åfjord eller andre forhold som gjør at 

det ikke er aktuelt med deltakelse. Det at det er vanskelig å få aktuelle kandidater kan tyde på at tiltaket 

ikke er godt nok kjent/ forankret i de ulike tjenestene eller at målgruppen er for liten. 

Rådmannens konklusjon og anbefaling:

Det viser seg at det i perioder har vært ledig plass ved kjør for livet. Lite tilgang på kandidater eller at 

gruppesammensetningen ikke passer, har gjort det vanskelig å fylle opp plassene til enhver tid. Det blir 

dyrt å ha ledige plasser i tiltaket.

Det er i løpet av 4 årsperioden vi har deltatt, brukt ca 1,6 mill. Dette har vist seg å være godt anvendte 

midler for de 14 som har deltatt. Men når det viser seg gjennom disse 4 årene at det er en utfordring å 

finne riktige kandidater, er det riktig å gjøre en vurdering på om dette er riktig anvendte midler?

Rådmannen ser det ikke naturlig at vi senker kriteriene for å delta, det skal være et tilbud til ungdommer 

som trenger positive opplevelser, mestring og økt sosial kompetanse.

-�37�-



Gjennom tiltaket skal ungdommene gis inspirasjon og motivasjon og mot til å tro på seg selv og sin 

fremtid.

Selv om erfaringene med tiltaket er godt, ser rådmannen nå at det er riktig å avvikle tiltaket til sommeren 

og det må ses på andre mulige tiltak for å sikre ungdommene i Åfjord positive opplevelser og mestring, et 

helsefremmende oppvekstmiljø. Dette er et tverrfaglig oppdrag og må ivaretas gjennom strategiene i Plan 

for barn og ungdoms oppvekstsvilkår i Åfjord kommune. 

Eli Johanne Braseth

Sektorsjef helse og velferd
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            ÅFJORD KOMMUNE
            Sektor helse og velferd                                                   26. okt. 2016

              Adr.:                             Tlf. Rådhuset             Telefax Rådhuset                Giro                            Giro skatt                           Org.nr.
Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord             72 53 23 00                  72 53 23 01             4345 06 00793                7855 05 16305              964 982 864 MVA

Til foreldre / foresatte til deltakere som har deltatt/ deltar i Kjør for Livet.

EVALUERING AV KJØR FOR LIVET 

Åfjord kommune skal i løpet av våren evaluere avtalen med Kjør for Livet.
I den forbindelse ønsker vi å vite om erfaringene både fra deltakerne og foreldre.
Håper dere kan gi oss tilbakemlding som kan bidra til best mulig grunnlag for evaluering av tiltaket.
Håper dere kan/vil svare tabellen og sende dette tilbake  i post i vedlagte konvolutt.
Fint hvis jeg får svaret snarest mulig, og gjerne innen 9. februar.

Når var din sønn deltaker i Kjør for Livet:
Angi oppstart og evt sluttdato:

Hva var / er den største utbytten for deltakeren: 

Hva er situasjon pr i dag: 
sett kryss for alternativ

Grunn – eller videregpående utdanning 
I utdanning 
I jobb
Annet

Annet dere vil formidle:

Underskrift

……………………………………………………………..

På forhånd takk

Med vennlig hilsen 

Eli Braseth

Sektorsjef helse og velferd

Åfjord kommune

7170 Åfjord

Telefon: 72 53 23 17 / mobil 91836412
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            ÅFJORD KOMMUNE
            Sektor helse og velferd                                                   26. okt. 2016

              Adr.:                             Tlf. Rådhuset             Telefax Rådhuset                Giro                            Giro skatt                           Org.nr.
Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord             72 53 23 00                  72 53 23 01             4345 06 00793                7855 05 16305              964 982 864 MVA

Til samarbeidsparter 

EVALUERING AV KJØR FOR LIVET 

Åfjord kommune skal i løpet av våren evaluere avtalen med Kjør for Livet.
I den forbindelse ønsker vi å vite om erfaringene fra samarbeidspartene.
Håper dere kan gi oss tilbakemlding som kan bidra til best mulig grunnlag for evaluering av tiltaket.
Håper dere kan svare tabellen og sende dette tilbake i mail til eli.braseth@afjord.kommune.no

Fint hvis jeg får svaret snarest mulig, og gjerne innen 9. februar.

Virksomhet: Navn på den som fyller ut: 

Hvor godt kjenner du/ din virksomhet  tiltaket 
Kjør for Livet?

Hva har vært utfordringen med å rekruttere 
deltakere til tiltaket?

Samarbeid med kjør for livet når det har vært 
deltaker fra din virksomhet med i tiltaket

Har du fått tilbakemelding om tiltaket fra 
deltakeren(e)?

Annet du tenker er viktig å ta med i evalueringen 

På forhånd takk
Med vennlig hilsen 

Eli Braseth

Sektorsjef helse og velferd

Åfjord kommune

7170 Åfjord

Telefon: 72 53 23 17 / mobil 91836412
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