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Reidun Momyr
Sektorsjef oppvekst
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Avdelingsleder for Helse og familie

Saksnr
RS 24/16

Sakstittel
Referatsaker komite for livsløp
Møteprotokoll komite for livsløp 04.10.2016

PS 13/16
PS 14/16
PS 15/16

Saker til behandling
Revidering av plan for bosetting av flyktninger i 2017 og 2018
Satser og egenbetaling for Helse og velferdstjenester 2017
Satser for foreldrebetaling i sektor oppvekst 2017

Lukket

Drøftingssaker:
 Budsjett 2017, Helse og Oppvekst
«Kjør for livet» - foreslått tatt ut av budsjett.
Komiteen savner evaluering av opplegg, fra driverne av det.
Det er statlige føringer på hvordan opplegget skal være.
Eli minner om at det er fondsmidler som blir brukt.
Går kanskje an å få til en evaluering før kommunestyremøtet i desember.
Komiteen ønsker evaluering fra både drivere av «Kjør for livet» og fra
administrasjonen.
Budsjett helse og velferd:
Eli orienterer om budsjett for sektor helse og velferd
Se eget vedlegg.
Budsjett oppvekst:
Reidun orienterer om budsjett for sektor oppvekst.
Se eget vedlegg.
 Økonomiplan 2017 – 2020, Helse og Oppvekst

Gunnar Singsaas
komiteleder

Referatsak komite for livsløp
RS 24/16 Møteprotokoll komite for livsløp 04.10.2016
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 14.11.2016
Behandling:
Til orientering.

Saker til behandling:
PS 13/16 Revidering av plan for bosetting av flyktninger i 2017 og 2018
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.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 14.11.2016
Behandling:
Orientering av Sissel Rånes Braseth.
Komite for livsløp slutter seg til rådmannens innstilling.
Endelig vedtak:
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.
Vedtaket var enstemmig.

PS 14/16 Satser og egenbetaling for Helse og velferdstjenester 2017
Rådmannens innstilling:
Åfjord kommunestyre vedtar retningslinjer for satser og egenbetaling / vederlag for helse og
velferdstjenester for 2017
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 14.11.2016
Behandling:
Representanten Gunnar Singsaas fremmet forslag om at leie av Stille rom blir gratis.
Det ble votert over forslaget, og det ble vedtatt mot en stemme.
Komiteens innstilling til vedtak:
Komite for livsløp slutter seg til rådmannens innstilling med følgende tillegg:
Leie for Stille rom tas ut av retningslinjene og leies ut gratis med virkning fra 01.01.2017.
Endelig vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar retningslinjer for satser og egenbetaling / vederlag for helse og
velferdstjenester for 2017.
Leie for Stille rom tas ut av retningslinjene og leies ut gratis med virkning fra 01.01.2017.

PS 15/16 Satser for foreldrebetaling i sektor oppvekst 2017
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.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 14.11.2016
Behandling:
Komite for livsløp slutter seg til rådmannens innstilling med følgende tillegg:
Sektorsjef oppvekst sjekker ut dekning på kostpenger for barnehagene.
Brukes kostpengene slik at det sikres et sunt og godt kosthold for barna?
Eller bør satsene økes for å gi rom for bedre kosthold?
Endelig vedtak:
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.
Sektorsjef oppvekst sjekker ut dekning på kostpenger for barnehagene.
Brukes kostpengene slik at det sikres et sunt og godt kosthold for barna?
Eller bør satsene økes for å gi rom for bedre kosthold?

Vedtaket var enstemmig.

