
Møteinnkalling

Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp
Møtested: Åfjord Rådhus, Kommunestyresalen
Møtedato: 14.11.2016
Tid: 16:00

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 24/16 Møteprotokoll komite for livsløp 04.10.2016

Saker til behandling
PS 13/16 Revidering av plan for bosetting av flyktninger i 2017 og 2018
PS 14/16 Satser og egenbetaling for Helse og velferdstjenester 2017
PS 15/16 Satser for foreldrebetaling i sektor oppvekst 2017

Drøftingssaker:

 Budsjett 2017,  Helse og Oppvekst

 Økonomiplan 2017 – 2020,  Helse og Oppvekst

Gunnar Singsaas
komiteleder
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Møteprotokoll

Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp
Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord Rådhus
Dato: 04.10.2016
Tid: 11:00 – 15.45

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
Else Britt Humstad Medlem ÅF-H
Hilde Blix Medlem ÅF-SP
Geir Berdahl Medlem ÅF-SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Funksjon Representerer

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Eli Braseth Sektorsjef helse og velferd
Reidun Momyr

I tillegg møtte:
Laila Refsnes
Sissel Rånes Braseth

Sektorsjef oppvekst

Avdelingsleder for Hjemmetjenesten
Avdelingsleder for Helse og familie

Merknader:
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Sakstittel Lukket
Referatsaker komite for livsløp

RS 21/16 Møteprotokoll komite for livsløp 24.08.2016
RS 22/16 Samarbeidsavtalen for NAV Nord-Fosen
RS 23/16 Ny fastlegehjemmel - Liste uten fast lege er registrert

Saker til behandling
PS 11/16 Barnehagene i Åfjord, rapport og plan for videre drift og 

utvikling og pedagognorm
PS 12/16 Søknad som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem 

og hjemmetjenesten

Tilleggsopplysninger til referatsakene:

Tilleggsopplysning fra Eli Braseth, RS 22/16:
Utarbeidet internkontroll på tjenestene fra NAV, dokumentet gjelder for alle
kommunene på nord Fosen.

Tilleggsopplysning fra Eli Braseth, RS 23/16:
Ny fastlegehjemmel: opprettet i all hast, da fastlegene hadde fulle lister. Nå er det en
liste uten fast lege som blir dekket av vikarlege. 

Orienteringssaker:

 Fosen barneverntjeneste

Orientering fra Therese Guddingsmo, leder for Fosen barneverntjeneste.
Se eget vedlegg.

 Orientering om ICDP

Eva Berdahl Nygård, 10% av stillingen som koordinator for veilederne.

Veiledning i hjemmet, forebygging av psykisk helse i hjemmene.
• Skape refleksjon
• Erfaringsdeling
• Følger et program
• Fokus på å forsterke de gode historiene
Målet er å samles og bli ledet på rett vei i forhold til barneoppdragelse.

Programmet er for foreldre til barn under 18 år. Åfjord setter fokus på barn i
barnehagealder.
Planen er å sette i gang et program også for tenåringer.
Åse Naustan er sertifisert og kan drive litt av promoteringen opp mot
flyktingeforeldrene?
Sette dette på agendaen for barnehagene. Bør det inngå som en del av
barnehageløpet?
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 Økonomirapportering fra sektorene

Eli og Reidun informerer om økonomisk status per 31.08.16.
Oppvekst har tatt seg inn litt og er på rett vei. Merforbruket skyldes økt bemanning i
barnehagene og etterslep på skolen i forbindelse med skjevhet i skoleåret.

Helsesektoren får overforbruk i pleie og omsorg på grunn av for lavt budsjett på
avtalefestede tillegg og redusert inntekt knyttet til vederlag for opphold og husleieloven.
Videre har barnevern meldt et overforbruk pga plassering i fosterhjem.

Budsjettarbeidet starter i komiteen 4.11.16.

 Orientering om bosetting av enslig mindreårige asylsøkere

Orientering av Eli Braseth.
IMDi forventer ikke at Åfjord kommune skal bosette enslig mindreårige flyktninger
dette året eller neste år, men at kvoten kan gjøres om til voksne.

 Orientering om nettverksorientert bosetting av flyktninger

Eli Braset orienterer.
Lærende nettverk. Bli kjent i samfunnet. Vi jobber med ankomstfasen, det å bli kjent
med samfunnet, Røde Kors jobber også opp mot flyktningeguiden. 
Familievenner, karriere- lage en karriereplan, bli selvstendig.

 Orientering av Fosen Helse IKS om Fosen legevaktsenter

Morten Jensvold, medisinsk systemansvarlig lege
Berit Groeggen Wikund, driftssjef
Salar Tadbiri Amby, kommunelege
Johan Østerås, kommunelege
Se eget vedlegg

 Barn og unges oppvekstvilkår

Reidun Momyr og Eli Braset orienterer.
Det foreligger ingen ferdig plan akkurat nå. Vi manøvrerer i en jungel av planer og har
ikke enda klart å finne hvilken form eller strategi som skal legges til grunn for arbeidet.
Men arbeidet fortsetter og formen kommer etter hvert.
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Drøftingssak:

 Oppstart budsjettarbeid sektor helse og oppvekst

Hvor vil vi med budsjettet for kommende år ?

Eli og Reidun orienterte kort om økonomisk status tidligere i møtet og komiteen ønsket
å få litt innblikk i budsjettønsker og prioriteringer for budsjettåret 2017.

Oppvekst: ønsker budsjettøkning i forhold til oppbemanning på Maribo og By
barnehage, samt noe på investering i forhold til opprustning og vedlikehold.

Helse: utfordringene er mange: barnevern og Pleie og Omsorg har de største.

Kommer tilbake til temaet i neste Komitémøte 04.11.16

Gunnar Singsaas
                               komiteleder
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Referatsaker komite for livsløp

RS 21/16 Møteprotokoll komite for livsløp 24.08.2016

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 04.10.2016

Behandling:

Til orientering.

RS 22/16 Samarbeidsavtalen for NAV Nord-Fosen Samarbeidsavtale mellom styret for det 
interkommunale samarbeidet mellom Åfjord kommune, Osen kommune, Roan kommune 
og NAV Sør-Trøndelag

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 04.10.2016

Behandling:

Til orientering.

RS 23/16 Ny fastlegehjemmel - Liste uten fast lege er registrert 16/135398-11 - Ny 
fastlegehjemmel - Lege uten fast lege er registrert

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 04.10.2016

Behandling

Til orientering.
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Saker til behandling

PS 11/16 Barnehagene i Åfjord, rapport og plan for videre drift og utvikling og 
pedagognorm

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 08.06.2016

Behandling:

Innspill fra komiteen på møtet 8. juni:

- barn med spesielle behov bør nevnes i oppsummeringen
- faglig forsvarlighet bør bakes inn i innstillingen under avsnittet om pedagogisk 

bemanning
- det bør framkomme i innstillingen at når antallet barn overstiger 18 på storbarnsavdeling 

og 9 barn på småbarnsavdeling utløser det en ekstra pedagogressurs

Endelig vedtak 08.06.2016:

Saken utsettes til høsten og komiteen ønsker en befaring på By barnehage i forbindelse med ny 
behandling av saken.
Innspill fra komiteens møte 8. juni innarbeides i plan for videre drift og utvikling.

Rådmannens innstilling til møte i komiteen 04.10.2016:

Komite for livsløp tar utredningen til etterretning og gir rådmannen ved sektorsjef i oppdrag å 
påse at kvalitetsutviklingsarbeidet i barnehagene fortsetter.

I barnehagene i Åfjord skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er 
over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige 
oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan 
barnetallet økes noe per pedagogisk leder

Dersom barnetallet på småbarnsavdelinger overstiger et antall på 9 barn og det på 
storbarnsavdeling overstiger et antall på 18 barn, utløses en ekstra pedagogressurs. I alle 
henseender skal det sikres en forsvarlig drift av barnehagene.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 04.10.2016

Endelig vedtak:

Komite for livsløp tar utredningen til etterretning og gir rådmannen ved sektorsjef i oppdrag å 
påse at kvalitetsutviklingsarbeidet i barnehagene fortsetter.

I barnehagene i Åfjord skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er 
over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige 
oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan 
barnetallet økes noe per pedagogisk leder
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Dersom barnetallet på småbarnsavdelinger overstiger et antall på 9 barn og det på 
storbarnsavdeling overstiger et antall på 18 barn, utløses en ekstra pedagogressurs. I alle 
henseender skal det sikres en forsvarlig drift av barnehagene.

Vedtaket var enstemmig.

PS 12/16 Søknad som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenesten

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen søke Helsedirektoratet om å bli tildelt rollen som vertskommune 
for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør -Trøndelag.
Åfjord kommune stiller kontor og utstyr til utviklingssenteret og bidrar med personell i de ulike 
prosjektene som skal gjennomføres. Åfjord kommune bidrar med et årlig tilskudd på kr. 500 000 
til driftsstøtte. Rådmannen bes innarbeide tilskuddet i budsjettet for 2017 og økonomiplan for 
2017-2020.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 04.10.2016

Endelig vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen søke Helsedirektoratet om å bli tildelt rollen som vertskommune 
for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør -Trøndelag.
Åfjord kommune stiller kontor og utstyr til utviklingssenteret og bidrar med personell i de ulike 
prosjektene som skal gjennomføres. Åfjord kommune bidrar med et årlig tilskudd på kr. 500 000 
til driftsstøtte. Rådmannen bes innarbeide tilskuddet i budsjettet for 2017 og økonomiplan for 
2017-2020.

Vedtaket var enstemmig.

-�12�-



-�13�-

Saker�til�behandling



-�14�-

Saker�til�behandling



ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/6616

Dato:   04.11.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

13/16 Åfjord - Komite for livsløp 14.11.2016

Saksbehandler: Eli Johanne Braseth

REVIDERING AV PLAN FOR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2017 OG 2018

Vedlegg:

1 Oppdatert informasjon om bosettingsbehovet - antatt videre utvikling 2016

2 Færre enslige mindreårige flyktninger må bosettes i kommunene

3 Bosetting 2016 - konvertering av enslige mindreårige til bosetting av ordinære 
flyktninger

4 Bosetting av flyktninger 2017 - reduksjon av vedtak

Sakens bakgrunn og innhold:
Plan for bosetting av flyktninger i 2017 og 2018 ble behandlet i kommunestyret den 
11.12.2015 , og det ble fattet følgende vedtak:
«Åfjord kommune vil bosette flyktninger i hht til følgende plan:
14 flyktninger i 2016
12 flyktninger i 2017
12 flyktninger i 2018
IMDI kom med en ny anmodning om bosetting av flyktninger, som ble kjent etter at komiteen 
behandlet saken den 24.11.2015. Av de 14 som bosettes i 2016 åpner kommunestyret for at 4 kan 
være mindreårige, og tilsvarende 2 i 2017, og 
2 mindreårige i 2018.
Sett i lys av at det planlegges et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere her i Åfjord vil 
kommunestyret åpne for at de mindreårige asylsøkerne kan være under 15 år.
Rådmannen sikrer aktuelle fagtjenester ifht organisering av arbeidet, kapasitet og kompetanse.
Den totale driften skjer innenfor rammen av integreringstilskudd. Budsjett justeres ifht antall 
bosettinger.
Egen plan for boliger innarbeides i Boligplan som er under utarbeidelse. Dette må omfatte både 
tilgang på og på sikt avhending av boliger.

Det inngås samarbeidsavtaler med frivillig sektor for å sikre tilbud på fritid»

I løpet av 1. kvartal 2016 ble det gjort forberedelser ved at Frisk forberedte etablering av 
omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøker (EMA), og Åfjord kommune hadde kontakt 
med BUF-etat for å forberede bosetting av enslige mindreårige. 
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Situasjonen i forhold EMA endret seg, mengden av de som kom til Norge avtok, og 
omsorgssenteret i Åfjord ble ikke satt i drift. 

16.05.2016 mottar vi e-post fra IMDi Midt Norge om at det er for få bosettingsklare til at alle 
kommuner som ønsker å bosette kan få flyktninger utsøkt, men det skulle bli flere 
bosettingsklare ut over sommeren og høsten. 

Kommunen planla bosetting av enslige mindreårige høsten 2016 og styrket flyktningtjenesten 
med 48 % stilling fra 01.08.2016 for å arbeide konkret med å etablere bokollektiv for enslige 
mindreårige over 15 år.
Før vi gikk ut med utlysing av stillinger, ble IMDi muntlig forespurt om vi ville få utsøkt 
enslige mindreårige, vi fikk beskjed om at det kunne vi ikke få svar på før tiltaket var i drift 
og vi var klare for bosetting. Videre ble vi informert at det var færre mindreårige som skulle 
bosettes enn anslaget i forventningsbrevet for 2016.
I mellomtiden bosettes en enslig mindreårig som kom sammen med sin søster og hennes to 
barn.

Sektorsjef informerte kommunestyret i møte 15.09.2016 om situasjonen og det ble gitt 
tilslutning til at vi avsluttet planlegging med bokollektiv til enslige mindreårige og avventer 
nytt anmodningsbrev.

Det kommer skriftlig bekreftelse fra IMDi den 30.09.2016 om at det ikke forventes at Åfjord 
kommune bosetter enslige mindreårige flyktninger hverken i 2016 eller 2017, men vi 
oppfordres til å endre de siste tre bosettingene til voksne. Det imøtekom vi og det er nå bosatt 
13 voksne og en person under 18 år i 2016.

Samtidig mottar vi et brev fra IMDi, datert 30.09.16 hvor de informerer om situasjonen 
nasjonalt.

I anmodningsbrevet fra IMDI, datert 10.10.2016, om bosetting 2017, nedjusteres 
anmodningen til å gjelde 10 personer i 2017. Dette pga det statlige bosettingsbehovet er 
nedjustert. 

Vurdering og oppsummering:

Åfjord kommune har nå bosatt flyktninger siden høsten 2014, til sammen 46 personer inkl. 
familiegjenforeninger. I og med at det nasjonale behovet er mindre, både for voksne og 
mindreårige, er det naturlig at Åfjord kommune følger IMDi’s anmodning om å bosette 10 
personer i 2017. Usikkerheten omkring enslige mindreårige, vil medføre en planlegging og 
en kostnad som vi ikke vet om fører til bosetting. Av den grunn anbefaler rådmannen at vi 
bosetter personer over 18 år. Flyktningtjenesten er styrket med en 60% stilling og en 48 % 
stilling i 2016. Det er mange som er i slutten på introduksjonsprogrammet, 13 nye i løpet av 
2017. Det er et intenst arbeid for å kartlegge karriere og legge til rette for arbeid eller 
utdanning etter introduksjonsprogrammet er gjennomført. Dette gjøres i et nært samarbeid 
mellom flyktningen selv, flytningtjenesten, voksenopplæringa, næringslivet og NAV.   

Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:

Å bosette flyktninger omhandler å ta imot nye landsmenn som kommer fra ulike land og 
kulturer. I et folkehelseperspektiv må vi ha gjensidig kunnskap om hverandre og benytte de 
ressurser alle har for å mestre og lykkes i hverdagen. I tillegg til trygg bolig er opplæring, 
jobb og fritid viktig. Åfjord kommune må sammen med de frivillige lag og organisasjoner 
arbeide med integrering i samfunnet. Det å være til nytte er viktig i et folkehelseperspektiv. 
Frivilligsentralen og Åfjord Røde Kors er viktige bidragsytere og samarbeidsparter når det 
gjelder fritid, men det er fortsatt et potensiale og behovet er mangfoldig. Samarbeidet må 
utvikles videre og det er viktig å få flere aktører med. 

-�16�-



Rådmannens innstilling:

Åfjord kommune reviderer sin plan for bosetting av flyktninger til 
10 flyktninger i 2017
10 flyktninger i 2018
Rådmannen sikrer aktuelle fagtjenester ifht organisering av arbeidet, kapasitet og 
kompetanse.

Den totale driften skjer innenfor rammen av integreringstilskudd. Budsjett justeres ifht antall 
bosettinger.
Egen plan for boliger innarbeides i Boligplan som er under utarbeidelse. Dette må omfatte 
både tilgang på og på sikt avhending av boliger. Det inngås samarbeidsavtaler med frivillig 
sektor for å sikre tilbud på fritid»
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ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6161

Dato:   28.10.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

14/16 Åfjord - Komite for livsløp 14.11.2016

Saksbehandler: Eli Johanne Braseth

SATSER OG EGENBETALING FOR HELSE OG VELFERDSTJENESTER 2017

Sakens bakgrunn og innhold:

Kommunen bestemmer følgende priser/ satser selv innenfor prinsippet om at det ikke skal 
overstige kostpris, dette gjelder tjenestene: 

 Trygghetsalarm  
 Matombringing 
 Opphold på Aktivitets- og dagsenteret    
 Middag på trygdepensjonatet i Stokksund og ved Helsesenteret
 Egenbetaling for praktisk bistand: Staten fastsetter ihht Forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester kap 2, §§ 8,9,10 tak for egenbetaling for de 
med inntekt under 2G. Kommunen kan fastsette satsen for øvrige inntektsgrupper, 
dog ikke ut over kostpris.

Beregning av max timepris for praktisk bistand:
Tekst Årslønn Årstimer Pr. time

gjennomsnitt

   392 100 35,5 212,40
Tilleggslønn 0
Feriepengetillegg 2,3 % 4,90
Pensjon 23 % 49,98

267,30

Arbeidsgiveravgift 5,1% 13,63

280,93
Administrasjonskostnader 10 % 28,95

Total kostnad 309,90

MAX timepris 309,90 

Vurdering:
I tillegg har helse og velferd felleslokaler som leies ut til private arrangement og privat 
virksomhet. Lag og organisasjoner har i utgangspunktet gratis leie av kommunale lokaler 
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I rådmannens budsjettforslag for 2016 er det lagt til grunn en lønnsøkning på 2,5 %.
Satsene kommunen kan fastsette foreslås framskrevet med 2,5%.

Vederlag for institusjon, langtids og korttidsopphold er regulert i Forskrift om egenandel 
for kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 1.
Dette omfatter langtidsplass, korttidsplass og dag/ nattplass
Ved langtidsopphold gis fradrag for boutgifter i hovedregel for 3 måneder.

Vederlag for langtidsopphold skal ikke overskride kurdøgnpris på kr ….. pr. døgn og 
kr. ………( dette er 2015 tall)

Videre følger Åfjord kommune statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp ihht til 
Lov om sosiale tjenester i NAV. Barnetrygd beholdes i sin helhet i familien, den holdes 
utenfor beregning. Det innføres aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

Timelønn til støttekontakt, tiltak i hht Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene og/ 
eller Lov om barnevern, er ikke tariff-festet. Kommunene fastsetter selv timelønn. Det 
foreslås en økning på 2,5%  til 148,- pr. time fra 01.01.2017.

Når det gjelder avlastningshjem/ besøkshjem følges statens veiledende satser. Satsene 
justeres årlig.

Abonnement på hjemmehjelp/ praktisk bistand/ miljøarbeid
Egenbetaling styres av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
kap 2.  
Egenandel for de med inntekt inntil 2G (G er lik folketrygdens grunnbeløp) reguleres ut fra 
sentral bestemmelse i egen forskrift.
For inntekt ut over 2 G økes egenbetalingen med 2,5%:
2-3G: kr 615,00 pr mnd

3-4: G kr 770,00

4-5G: kr 1230,00

5G og over: kr 1544,00

Ingen skal betale ut over kommunens maxpris pr. time på kr. 309,90

Trygghetsalarm, egenbetaling er den kostnaden Åfjord kommune betaler for tilknytning pr. 
alarm til SOS, Trygghetssentralen.
Trygghetsalarm økes fra kr. 268,00 pr. mnd til ….
Trygghetsalarm inklusive brannvarsling fra kr 301,00 til 
Dersom trygghetsalarm er en erstatning for pleie og omsorgstjeneste skal den være gratis.
Tilknytningsavgift for trygghetsalarm justeres ikke i 2017, den blir fortsatt kr. 400,-, dette er 
et engangsbeløp.
Matombringing: kr. 105,00 pr. porsjon, det ligger en dekning av utkjøring i prisen.
Opphold på Aktivitets- og dagsenteret, økes fra kr.126,- til kr 135,00 pr. uke, inkl. enkel 
servering.    
Middag for beboere på trygdepensjonatet i Stokksund og ved Helsesenteret kr. 88,- pr 
porsjon.
«Åges matkasse»: innhold frokost, middag, ettermiddag og kvelds: kr 4000 pr. mnd.

Velferdsteknologi:
Utleie av GPS: det skal utarbeides egen tjenestebeskrivelse, der egenandel beskrives, det 
kommer statlig veiledende.
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Prinsippet er også der dersom dette erstatter pleie og omsorgstjeneste skal dette være gratis

Utleie av lokaler: samme pris som i 2016:
Pårørenderom: kr. 500,- pr. døgn, kr. 3000,- for hele uker.
Pårørende til døende pasienter bor gratis.
Utleie av lokaler til private arrangement, privat virksomhet, kurs og lignende: kr. 300,-

Stille rom: kr. 5000,- pr år for lokale begravelsesbyrå, kr. 1000,- pr. båre for utenbygds
begravelsesbyrå.

På grunnlag av dette revideres retningslinjene for satser og egenbetaling for helse og 
velferdstjenester med virkning fra 01.01.2017

Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:

Saken har ingen betydning for  Folkehelseperspektivet

Rådmannens innstilling:

Åfjord kommunestyre vedtar retningslinjer for satser og egenbetaling / vederlag for helse og 
velferdstjenester for 2017
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ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/6614

Dato:   04.11.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

15/16 Åfjord - Komite for livsløp 14.11.2016

Saksbehandler: Hilde Engen

SATSER FOR FORELDREBETALING I SEKTOR OPPVEKST 2017

Sakens bakgrunn og innhold

Foreldrebetaling i sektor oppvekst omfatter:

 brukerbetaling av opphold i SFO

 betalingssatser for elever i kulturskolen

 foreldrebetaling i barnehagen

Disse betalingssatsene vedtas av kommunen og justeres vanligvis årlig i forbindelse
med budsjettbehandlingen.
Det foreslås en generell økning for alle satsene basert på en forventet lønns og prisvekst på 
2,5 % i 2017.

Brukerbetaling av opphold i SFO ble sist justert for 2016.
Satsene var da blant de laveste på Fosen og ble økt med 5 %.

De nye satsene for 2017 blir som følger:
  satser 2016
Opphold til og med 7 timer kr      50,- pr. time    kr      48,-

Opphold over 7 timer, til og med 13 timer pr. uke kr 1 640,- pr. mnd kr 1 600,-

Opphold over 13 timer pr. uke kr 1 965,- pr. mnd kr 1 915,-

Ekstradag, inkl. mat kr    230,- pr. dag kr    220,-

Søskenmoderasjon:
30 % moderasjon for barn nr. 2 og 50 % moderasjon fra og med det 3. barnet.
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Betalingssatsene for elever i kulturskolen ble også sist justert for 2016.
De ble økt med 5 % i forhold til 2015-satsene.

De nye satsene for 2017 blir som følger:
satser 2016

Faste tilbud: kr 1 060,- pr. halvår (semester) pr. elev kr 1 030,-

Småkultur (8 uker pr. semester): kr 565,- pr. semester pr. elev kr    550,-

Kurs og kortere prosjekter/workshops prises ut fra prosjektets varighet og innhold.

Søskenmoderasjon gis til elever under 18 år på faste tilbud.

Søsken-/flerfagsmoderasjon: 2. barn (elevplass)/2.tilbud – 25% moderasjon
    3.barn (elevplass)/3. tilbud – 50% moderasjon
  Utover 3. barn(elevplass) gis 50% moderasjon
  Utover 3. tilbud pr. barn gis ingen moderasjon

Familier med lav inntekt kan søke om friplass, eventuell reduksjon av satsene i kulturskolen.
Grensen for å kunne søke om dette følger inntektsgrensen for ordningen med gratis kjernetid 
for 3-,4- og 5-åringer i barnehagene.

Foreldrebetaling i barnehagen.
Kommunestyret vedtok 11.12.2013 at satsene for foreldrebetaling for opphold i barnehagen 
til enhver tid skal følge gjeldende nasjonal makspris for heltidsplass.
Forslag til ny makspris for 2017 er kr 2 730,-. Prisen for en heltidsplass er pr. i dag kr 2 655,-

Retten til spesialpedagogisk hjelp ble fra 1. august i år flyttet fra Opplæringsloven til 
Barnehageloven, noe som medfører at fritak for foreldrebetaling for timer med 
spesialpedagogisk hjelp faller bort. Foreldre som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattet 
med hjemmel i nytt regelverk etter 1. august i år, får ikke fritak for timene.

Kostpengene reguleres i tråd med ordinær prisvekst, og ble for 2016 økt med 3 %.

De nye satsene for 2017 blir som følger:

Satsene for foreldrebetaling for opphold i barnehagen følger til enhver tid gjeldende nasjonal 
makspris for heltidsplass, for 2017 er makspris kr 2 730,-.
Satsene for opphold i 2 til 4 dager beregnes i forhold til dette.

Søskenmoderasjon: 
30% reduksjon for barn nr. 2 og 50% reduksjon fra og med det 3. barnet

Kostpenger justeres til følgende satser:
satser 2016

Opphold i 5 dager pr. uke: kr 330,- kr 320,-

Opphold i 4 dager pr. uke: kr 270,- kr 260,-

Opphold i 3 dager pr. uke: kr 195,- kr 190,-

Opphold i 2 dager pr. uke: kr 135,- kr 130,-

Ekstra dag, inkl. kost: kr 190,- kr 180,-
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Rådmannens innstilling:

Åfjord kommunestyre vedtar følgende satser for foreldrebetaling i sektor oppvekst 2017:

Brukerbetaling av opphold i SFO

Opphold til og med 7 timer kr      50,- pr. time    

Opphold over 7 timer, til og med 13 timer pr. uke kr 1 640,- pr. mnd

Opphold over 13 timer pr. uke kr 1 965,- pr. mnd

Ekstradag, inkl. mat kr    230,- pr. dag

Søskenmoderasjon:
30 % moderasjon for barn nr. 2 og 50 % moderasjon fra og med det 3. barnet.

Betalingssatsene for elever i kulturskolen

Faste tilbud: kr 1 060,- pr. halvår (semester) pr. elev

Småkultur (8 uker pr. semester): kr 565,- pr. semester pr. elev

Kurs og kortere prosjekter/workshops prises ut fra prosjektets varighet og innhold.

Søskenmoderasjon gis til elever under 18 år på faste tilbud.

Søsken-/flerfagsmoderasjon: 2. barn (elevplass)/2.tilbud – 25% moderasjon
    3.barn (elevplass)/3. tilbud – 50% moderasjon
  Utover 3. barn(elevplass) gis 50% moderasjon
  Utover 3. tilbud pr. barn gis ingen moderasjon

Familier med lav inntekt kan søke om friplass, eventuell reduksjon av satsene i kulturskolen.
Grensen for å kunne søke om dette følger inntektsgrensen for ordningen med gratis kjernetid 
for 3-,4- og 5-åringer i barnehagene.

Foreldrebetaling i barnehagen.

Satsene for foreldrebetaling for opphold i barnehagen følger til enhver tid gjeldende nasjonal 
makspris for heltidsplass, for 2017 er makspris kr 2 730,-.
Satsene for opphold i 2 til 4 dager beregnes i forhold til dette.

Søskenmoderasjon: 
30% reduksjon for barn nr. 2 og 50% reduksjon fra og med det 3. barnet

Kostpenger justeres til følgende satser:

Opphold i 5 dager pr. uke: kr 330,-

Opphold i 4 dager pr. uke: kr 270,-

Opphold i 3 dager pr. uke: kr 195,-

Opphold i 2 dager pr. uke: kr 135,-

Ekstra dag, inkl. kost: kr 190,-

De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2017.
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