
Møteprotokoll

Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp
Møtested: Møterom "Toppen", Åfjord helsesenter
Dato: 10.05.2016
Tid: 09:00 – 15:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Gunnar Singsaas Leder ÅF-FRP
Sten Aaknes Nestleder ÅF-AP
Reidun Momyr 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
Faten Farhan Medlem ÅF-AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Eva Berdahl Nygård Faten Farhan ÅF-AP

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Eli Braseth
Astrid Mathilde Petterson

Sektorsjef helse
Sektorsjef oppvekst

Merknader:

Møtet startet med befaring i Maribo barnehage.
Komitéen ble mottatt med sang.
Orientering om barnehagens drift v/styrer Ann Kristin Dolmseth



Saksnr Sakstittel Lukket
Referatsaker komite for livsløp

RS 8/16 Møteprotokoll komite for livsløp 06.04.2016, 
RS 9/16 Referat fra årsmøte 2016 og årsmelding 2015

fra Krisesenteret for Orkdal og omegn

Saker til behandling
PS 6/16 Revidert samarbeidsavtale Fosen barnevern - forslag til 

internkontrollsystem
PS 7/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Åfjord 2016

Orienteringssaker:

 Læringsnettverk for integrering og bosetting av flyktninger
Disse er med: Hilde Løkling, Terje By, Eli Braseth, Gunnars Singsaas 
og Astrid M Petterson.
KS er ansvarlig for nettverket.
Vi har beskrevet situasjonen i Åfjord.
Har begynt å intervjue bosatte flyktninger for å lære av deres erfaringer med
bosettingsfasen.

Det har også vært et møte med BUF-etat, kommuneledelsen, aktuelle enhetsledere
og politisk ledelse i slutten av april ang. bosetting av enslige mindreårige flyktinger.
Tema: Hvordan bosette? Økonomien og oppgavene til kommunen.
Det har også vært et åpent møte for å prøve å rekruttere til fosterhjem for enslige,
mindreårige flyktninger, men kommunen tenker bofellesskap som et godt alternativ.
BUF-etat velger da ut barn som kan ha god nytte av å bo i bofellesskap.
Kommunen har vedtak om å bosette 4 enslige mindreårige i 2016.

 Orientering om helsesøstertjenesten og skolehelsetjenesten v/Sissel R. Braseth
Har 2,5 stillingshjemmel i helsestasjonen (100% stilling er vakant) og 50% jordmor.
Bemanningen er i henhold til normen.
Utfordringen er å få på plass en ny helsesøster. Bør være stabilitet i dette.
Det arbeides med å rekruttere lokal sykepleier som kan ta helsesøsterutdanning.

Skolehelsetjenesten blir nå mere omtalt som en elevtjeneste. Den omfatter:
Helsesøster
Psykiatrisk sykepleier
Fysioterapeut

Det er en statlig veileder som følges for skolehelsetjenesten.
Det er godt samarbeid med legetjenesten.

Angående tverrfaglig samarbeid: Se vedlegg fra Sissel

Dette er etablert:
Utviklingsteam
Elevtjeneste/Barnehageteam (har også småbarnsteam, men bare i samarbeid med 
Maribo. Et eget prosjekt med Kari Soleim som leder) møtes to ganger pr. halvår.
Denne tjenesten skal evalueres i juni av Familiesenteret og Oppvekst.



Helsestasjon for ungdom 13 – 20 år.
Disse inngår i tjenesten: Helsesøster, lege på henvisning eller på helsestasjons-
legedagene, psykisk helse.
Tilbudet er gratis og har åpent annenhver tirsdag kl. 14.00 – 15.30.
Tjenesten er lett tilgjengelig på telefon.
Møter ungdommene der de ønsker. Lærerne er ofte mellomledd.

Else Britt Humstad kommenterte at det ikke har skjedd økning på skolehelse-
tjenesten tross statlige satsinger. Over 3 år er det snakk om ca. 600 000,- i
statlige midler.
Eli Braseth: Det er ikke funnet rom for denne økningen på grunn av stram økonomi
i alle sektorer. Men Flyktningetjenesten er inne i Familiesenteret og er styrket med
50% stilling fra 01.05.2016.
Åfjord har også interkommunal kommunepsykolog for voksne.

Spørsmål fra Eva Berdahl Nygård: 
Psykisk helse inn i skolen som eget tema eller «fag»?
Et mulig satsingsområde for Åfjord-skolen?
Prosjektarbeid er en mulig vei å gå? I samband med Verdensdagen for psykisk helse?
Inn i samfunnsdelen i revidert Kommuneplan?
Dette kan tas med inn i planen for Barn- og unges oppvekstvilkår.
Tips fra Rissa: inviter alle 7. klassinger inn på helsestasjonen i forbindelse med
at jentene tar HPV-vaksinen?

 Om økonomi  
Rapport pr. 30.04. lagt fram for komiteen. Se vedlegg.

 Tilsettinger Stokksund oppvekstsenter

 Tilsetting sektorsjef oppvekst
Orientering om tilsettingsprosessen så langt

Drøftingssaker:

 Oppfølging av interpellasjon i kommunestyret 17. mars
- arbeid mot mobbing  
Kan frivillige lag og organisasjoner kobles mer på dette arbeidet sammen med
barnehage og skole?
Hvordan jobber vi felles for å motvirke mobbing på ulike arenaer – også på sosiale 
medier.
Kan vi jobbe ut gode kriterier som ligger i bunn for å få tildelt kulturmidler?
Er det mulig å samle ledere fra lag og organisasjoner sammen med skoler, barnehager,
kommuneledelse og politikere til et felles møte hvor anti mobbearbeid er tema?
Løft fram de gode og bevisste lederne



Bevisstgjør barna – gjerne i forbindelse med at de går dommerkurs og blir modeller for 
de andre.
Andre gode rollemodeller: trivselslederne på Åset
Sette enkle rammer for hvordan voksne og barn skal handle for at alle blir inkludert.

Komiteen arrangerer et felles møte med eventuelt en god, ekstern innleder.
Lag gjerne en hyggelig ramme rundt dette.

Kan kommunen utnevne et trivselsombud?
Samhandle med ungdomsrådet?

Dette ble bestemt:
En arbeidsgruppe bestående av:
Fra komite for livsløp - Sten Aaknes og Else Britt Humstad.
Fra administrasjonen – Jan Ove Berdahl, Eli Braseth og Astrid Mathilde Petterson.
Leder av ungdomsrådet.
Eli og Astrid kaller inn til møte før sommerferien.

 Svømmeanlegget og behov sett i lys av komiteens virkeområde
Komiteen drøftet innhold i det framtidige svømmeanlegget.
Hvilke funksjoner skal inn?
Har skolene behov for areal?
Gunnar Singsaas fortalte litt om fellesanlegget på Støren hvor kommunale og
fylkeskommunale funksjoner deler areal.
Kan vi samarbeide med Åfjord videregående i forhold til innholdet i svømmeanlegget?

Aktuelle funksjoner:
Kulturkafé
Kulturskole
Bibliotek/skolebibliotek
Vrimleareal tilgjengelig for både videregående og grunnskolen
Voksenopplæringen
Flyktningetjenesten 

Dagens kommentar:
«Vi må ha et basseng hvor vi kan lære å svømme og ikke bare å snu».

Gunnar Singsaas
komiteleder



Referatsaker komite for livsløp

RS 8/16 Møteprotokoll komite for livsløp 06.04.2016, referatsak

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 10.05.2016

Behandling:

Tatt til etterretning.

RS 9/16 Referat fra årsmøte 2016 og årsmelding 2015 fra Krisesenteret 
for Orkdal og omegn

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 10.05.2016

Behandling:

Eli Braseth redegjorde for ordningen om samarbeid med Krisesenteret i Orkdal.
Kommunen betaler ca. 200 000,- pr. år for tiltaket.
En lovpålagt oppgave. Tilbud til kvinner og menn.
Årsmeldingen lagt fram for komitéen.



Saker til behandling

PS 6/16 Revidert samarbeidsavtale Fosen barnevern - forslag til internkontrollsystem

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Åfjord kommune vedtar revidert rammeavtale for samarbeid om 
barneverntjeneste på Fosen med følgende vedlegg: 

o Internkontrollsystem for barneverntjenesten

o Årshjul

o Mal for bestillerbrev fra kommunene

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 10.05.2016

Behandling:
Eli Braseth redegjorde for saken:
I samarbeidsavtalen er pkt. 5 endret – Internkontroll er tatt inn i ny versjon av avtalen.

En arbeidsgruppe har arbeidet med revidering av avtalen med årshjul, bestillerbrev (mal for
dette er utarbeidet) internkontrollsystem hvor krav om halvårsrapportering inngår.
Arbeidsgruppa har arbeidet på oppdrag fra Rådmannsgruppa.
Arbeidsgruppa her består av: Sigrid Angen, Eli Braseth, Odd Erik Røstad og Therese 
Guddingsmo.
Bestillerbrevet omfatter bl.a.: samhandling, rutiner for saksbehandling, hvor skal barnevernet 
være i det tverrfaglige samarbeidet.
Ansvar- og rolleavklaring – kommunene og barnevernet.
Kompetanseutvikling
Oppgavefordeling i det forebyggende barnevernet.
Samhandling i undersøkelsesfasen – barnevernet og de kommunale tjenestene.
En tydeliggjøring av oppgavene og forventningene til barnevernet og kommunene.

Spørsmål fra Hilde Blix:
Blir tilsynsfører lønnet av Åfjord kommune eller hjemkommunen til fosterhjemsbarnet?
Eli avklarer dette til neste møte.

Komiteens behandling:
Eli ber om en redegjørelse fra Fosen Barnevern ang. tilsynsførerfunksjonen, orientering om 
Fosen Barnevernstjeneste og status for tjenesten i Åfjord. Barnevernet inviteres inn i 
komitemøte tidlig høst 2016.

Vedtak i tråd med rådmannens innstilling.

Endelig vedtak:

Kommunestyret i Åfjord kommune vedtar revidert rammeavtale for samarbeid om 
barneverntjeneste på Fosen med følgende vedlegg: 

o Internkontrollsystem for barneverntjenesten

o Årshjul

o Mal for bestillerbrev fra kommunene

Vedtaket var enstemmig.



PS 7/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Åfjord 2016

Rådmannens innstilling:
Åfjord kommunestyre tar «Tilstandsrapport for grunnskolen 2016» til etterretning og gir sin 
tilslutning til prioriterte satsingsområder for kommende skoleår.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 10.05.2016

Behandling:

Astrid informerte om hovedpunktene i rapporten med spesielt fokus på resultater av
arbeidet med elevens læringsmiljø.

Vedtak i tråd med rådmannens innstilling med følgende tillegg:
….,slik de framkommer i konklusjonen i rapporten.

Endelig vedtak:

Åfjord kommunestyre tar «Tilstandsrapport for grunnskolen 2016» til etterretning og gir sin 
tilslutning til prioriterte satsingsområder for kommende skoleår, slik de framkommer i 
konklusjonen i rapporten.

Vedtaket var enstemmig.


