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Åfjord - Komite for livsløp
FoRum, Åfjord Helsesenter
05.09.2017
08:30 – 15:30

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

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Geir Berdahl
Medlem
Eva Berdal Nygård
Medlem

Representerer
ÅF-SP
ÅF-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Nina Edvardsen
Geir Berdahl
Karl Sydskjør (til kl. 12.00)
Eva Berdal Nygård

Representerer
ÅF-KRF
ÅF-AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Eli Braseth
Sektorsjef helse og velferd
Reidun Momyr
Sektorsjef oppvekst
Andre:
Folkehelsekoordinator Linda Strøm Nilssen.
Barnehagestyrerne Lise Taraldsen, Ann-Kristin Dolmseth og Julianne Aune Støkkan, og
Hilde Engen under drøfting av barnehagestruktur.
Inger Helen Mørreaunet og Jannice Breivold By deltok under presentasjonen av
Ungdataundersøkelsen.

Merknader:

Saksnr
RS 19/17
RS 20/17
RS 21/17

Sakstittel

Lukket

Referatsaker komite for livsløp
Møteprotokoll komite for livsløp 07.06.2017
Kommunens ansvar for tilgjengelige tjenester etter
sosialtjenesteloven
Informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018

Drøftingssaker:
 Kulturskolen
Sektorsjef Reidun Momyr orienterte om at prosessen med å se på Kulturskolen er i gang,
har hatt samtaler med ansatte, men ikke tatt noen konklusjon

 Organisering av sektor oppvekst i lys av kommunestruktur
Sektorsjef Reidun Momyr orienterte om bakgrunn for og hensikten med forslag til
organisering av sektoren.
Det var to prinsipper som er viktig, få en faglig administrativ overbygging for
barnehagene (barnehagefaglig) for Åfjord kommunes barnehager. Personen blir
virksomhetsleder og nærmeste leder til styrerne.
Videre er det ønskelig å samle de merkantile funksjonene.
Oppgavene er omfattende, krever kompetanse og stabilitet.
Barnehagene har i dag ikke merkantil funksjon, så mye legges til styrerne.
Ved en kommunesammenslåing med Roan, vil det kreve en god struktur for hele
sektoren. Organiseringen må gjenspeile dette og sikre kompetanse, robusthet og stabilitet
i alle ledd.
Positiv tilbakemelding fra komiteen.
Sektorsjef arbeider videre med modellen og saken tas inn til reellbehandling i komite i
neste møte.

 Drøft gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for russen.
Innspill fra Else Britt Humstad
Else Britt orienterte om bakgrunnen. Elevtjenesten sier at det er en stor andel som ikke
tar vaksine, spesielt svartrussen. Fagtjenesten anbefaler å følge anbefalingen om
vaksinasjon for alderen 17-19 år, altså VG2 og VG3.
I skoleåret 2017/2018 er det ca. 107 elever. Kostnader ca: kr 60 000 inkl.
forbruksmateriale og arbeidstid.
Komite for livsløp ber om å få saken til behandling på neste komitemøte, slik at den kan
legges fram til budsjettbehandlingen.

 Vurdering av hybelsituasjonen for elever ved Åfjord videregående skole.
Innspill fra Else Britt Humstad
Else Britt informerte om bakgrunnen.
En økning av antall elever på Åfjord VGS, ekstra klasse på anleggslinja. Dette legger
press på hybelmarkedet. Status er 51 elever på hybel, 4 som har bosted, men ønsker
hybel i sentrum, 3 har midlertidig botilbud på brakkerigg.
Elevtjenesten ved Åfjord VGS ser at det er elever som kommer på hybel som trenger
støtte og oppfølging. Forslag er hybel med vertskap, hybler med tilsyn. Komiteen drøftet
kommunens ansvar som vertskommune. Ser at for elever med særskilte behov er det
svært viktig med samarbeid med hjemkommune.
Komite for Livsløp ber om at utfordringene i hybelsituasjonen tas med i utarbeidelse av
kommunens boligplan

Felles møte med komite for vekst og utvikling:
 Tema: Barnehagestruktur
Sektorsjef Reidun Momyr innledet med at komite for livsløp har nedsatt utvalg som er i
gang med å se på barnehagestrukturen. Målet er å utarbeide en god og helhetlig plan for
barnehagen i Åfjord med fokus på Friluftsliv, sunn kost og sundt liv.
Alle barnehagene skal ha uteprofil.
Dagens situasjon er at 161 barn har plass i barnehage, det utgjør 227 plasser, dette er den
kapasiteten en anslår at det vil være behov for i årene framover.
Arbeidsgruppen har ikke konkludert med noen anbefalinger men har drøftet følgende:
1. By barnehage skal bestå med et tilbud til barn i Stordalen, 24 plasser i to avdelinger,
dersom det kapasitetsutfordringer løses det med utebarnehage
2. Stokksund barnehage fortsetter som i dag, dersom det kapasitetsutfordringer løses det
med utebarnehage.
3. sentrumsbarnehagene Heggli og Maribo.
Heggli består med tre avdelinger, Maribo blir den barnehagen en ser må ha større
kapasitet. En mulig vei er å benytte dagens lokaliteter i Maribo (med unntak av
paviljongen) til småbarnsavdeling og bygge ny storbarnsavdeling.
Flere alternativer ble drøftet, fra ny avdeling for Maribo, nybygg for Maribo 2
avdelinger,
Heggli kunne tilbys lokaler i Maribo, se på Prestegårdsfjøset osv.
Konklusjon fra fellesmøte:
4 oktober holdes temadag med barnehageansatte og politikerne der struktur for
framtidens barnehage i Åfjord drøftes.
Komite for vekst og utvikling vurderer tomtealternativer/ arealer for barnehage.
Sammendraget på dette punktet oversendes komite for vekst og utvikling.



Steinuttaket på Skola og plager for beboerne ved Hutjønna;
Leder i komite for vekst og utviklingen Walter Solberg orienterte om saken som
komiteen hans har hatt til behandling flere ganger.
Det er en godkjent reguleringsplan for området, men beboerne er svært plaget med støy
og støv, slam og overvann ifm med uttaket.
Det er slik at vilkårene i reguleringsplanen ikke er overholdt. Det har vært kontakt med
entreprenør, men det oppleves ikke bedring.
Mineralloven krever konsesjon, søknad er sendt, behandling i direktoratet er nå i gang og
det er bedt om høring bl.a. fra kommunen. Komite for vekst og utvikling sender et
høringsnotat til direktoratet.
Helsemyndighetene/ miljørettet helsevern kan bli bedt om å komme med vurdering og
uttalelse.
Komite for livsløp avventer evt ny henvendelse.

Orienteringssaker:
 Oppstart av plan for habilitering og rehabilitering
Sektorsjef Eli Braseth orienterte om prosess for utarbeidelse av plan for rehabilitering og
habilitering.
Regjeringen har en opptrappingsplan for området og bevilget tilskuddsmidler.
Åfjord kommune søkte og har mottatt midler til utarbeidelse av plan, kompetanseheving
og etablering og implementering av samhandlingssystem.
Administrasjonen har sammen med fagtjenesten laget disposisjon for hvordan planen
skal utarbeides og plan for brukerinvolvering og politisk involvering og forankring.
Råd for funksjonshemmede får samme informasjon i møte 6. sept.
Dersom det ikke kommer innsigelser til prosessen der slutter komiteen seg til prosessen.
Det planlegges dialogmøte med bred deltakelse fra interessenter 6. oktober, det kommer
egen invitasjon.
 Nord-Fosen modellen.
Et samarbeidsprosjekt mellom Åfjord og Osen kommuner, Åfjord
videregående skole og NAV Nord-Fosen
Sektorsjef helse og velferd informerte, Nord-Fosen modellen er en samarbeidsmodell
med mål om integrering som fører til utdanning og/ eller fast arbeid for flyktningene.
Videre skal modellen nyttes for andre som står i fare for/ falt ut av utdanningsløpet.
Modellen ble født ifm. deltakelse i Læringsnettverk for bosetting og integrering i
samarbeid med Osen kommune. Samarbeidsmodellen omfatter Åfjord og Osen
kommuner (VO og flyktningjentenes) (Roan er invitert inn) Åfjord VG skole, NAV
Nord- Fosen, Fosen vekst AS og næringslivet i kommunene.
Åfjord kommune stiller ressurs til rådighet for å ivareta prosjektledelsen.

 Presentasjon av resultatet fra Ungdataundersøkelsen
Katrine Øyen fra KORUS gikk gjennom resultatet fra undersøkelsen,
viser til vedlagt presentasjon.
Sammenlignet med undersøkelsen i 2013 var det en økning i ensomhet,
en økning i mobbing og en økning i de som har opplevd vold.
Ut over dette er det bedring eller like resultater.
Resultatet vil bli brukt sammen med Folkehelseprofil for å utarbeide utfordringsbilde til
Åfjord. Dette vil ligge til grunn for fagplaner som skal utarbeides.
Det er også drøftet temadag med ungdommene for gjennomgang av resultatet og høre
deres synspunkt på resultatet.
Involvere Ungdomsrådet i arbeidet.

Gunnar Singsaas
komiteleder

RS 19/17 Møteprotokoll komite for livsløp 07.06.2017
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 05.09.2017
Behandling:
Tatt til orientering

RS 20/17 Kommunens ansvar for tilgjengelige tjenester etter sosialtjenesteloven
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 05.09.2017
Behandling:
Tatt til orientering.

RS 21/17 Informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 05.09.2017
Behandling:
Tatt til orientering.

