Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

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

Forfall meldes til servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Innkalling er sendt til:
Navn
Gunnar Singsaas
Sten Aaknes
Faten Farhan
Eva Berdal Nygård
Else Britt Humstad
Hilde Blix
Geir Berdahl

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Representerer
ÅF-FRP
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-H
ÅF-SP
ÅF-SP

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
 Organisering av sektor oppvekst i lys av kommunestruktur
 Drøft gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for russen.
Innspill fra Else Britt Humstad

 Vurdering av hybelsituasjonen for elever ved Åfjord videregående skole.
Innspill fra Else Britt Humstad

Kl. 10.30 Felles møte med komite for vekst og utvikling
 Tema: Barnehagestruktur

Kl. 11.30 Felles lunsj
Orienteringssaker:
 Oppstart plan for habilitering og rehabilitering
 Nord-Fosen modellen.
Et samarbeidsprosjekt mellom Åfjord og Osen kommuner, Åfjord
videregående skole og NAV Nord-Fosen
 Presentasjon av resultatet fra Ungdataundersøkelsen

Ekstra møte i komite for livsløp høsten 2017.

Gunnar Singsaas
komiteleder
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Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Åfjord - Komite for livsløp
Kommunestyresalen, Åfjord Rådhus
07.06.2017
08:30 – 15:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Gunnar Singsaas
Leder
Sten Aaknes
Nestleder
Faten Farhan
Medlem
Eva Berdal Nygård
Medlem
Hilde Blix
Medlem
Geir Berdahl
Medlem

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Else Britt Humstad
Medlem

Representerer
ÅF-H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Kim Bugten
Else Britt Humstad

Representerer
ÅF-FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Eli Braseth
Sektorsjef helse og velferd
Reidun Momyr
Sektorsjef oppvekst
Andre:
I forbindelse med orientering om Prestegårdsfjøset møtte representant for Prestegårdens venner,
Historielaget, Kultursjef, representant fra Kirken og medlem av komite for vekst og utvikling.

Merknader:
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Saksnr
RS 15/17
RS 16/17
RS 17/17
RS 18/17
PS 11/17

Sakstittel

Lukket

Referatsaker komite for livsløp
Møteprotokoll komite for livsløp 20.04.2017
Referat fra møte KFL/Åfjord kommune 24.05
Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med
folkehelseformål mv.
Tilsyn Introduksjonsloven Åfjord kommune
Saker til behandling
Lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Orienteringssak:
 Orientering om planer for Prestegårdsfjøset
Representanter for Prestegårdens Venner, Historielaget, Kultursjef, representant fra
Kirken og representanter fra komite for vekst og utvikling møtte.
Landskapsarkitekt Asberg Sigurgeirsson og interiørarkitekt Ines Berghorn la fram
skisser for totalrehabilitering av Prestegårdsfjøset med både lokaler til lag og
organisasjoner, barnehage og leiligheter, samt lokaler til kirken.
Drøftingssaker:
 Barnehagestruktur
Komiteen drøftet ulike løsninger og forslag til hvordan fremtidens barnehagestruktur kan
se ut i Åfjord kommune. Vi tok med oss innspillet fra mulighetsstudien om
Prestgårdsfjøset.
Det ble bestemt å kjøre involveringsmøter til høsten både for barnehageansatte og
foreldre for at meninger skal komme fram. FAU og Su skal kobles på.
Vi planlegger å ha et forslag klart før budsjettforhandlingene til høsten.
Det ble satt ned en egen gruppe for å jobbe med denne saken:
Eva Berdal Nygård
Reidun Susanne Momyr
Sten morten Aaknes
Gunnar Singsaas
Gruppa skal møtes i begynnelsen av august for å starte saken, i tillegg skal komite for
Livsløp og komite for vekst og utvikling ha felles møte den 7.september for å drøfte
denne saken.
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 Tilstandsrapport for grunnskolene
Komite for livsløp ønsker at sektorsjef og rektorer lager den første tilstandsrapporten og
gjennomfører i løpet av våren 2018. Denne rapporteringen vil bli gjenstand for drøfting
på om rapporten fungerer som den skal med tanke på involvering av folkevalgte.
Informasjonssaker:
 Kap. 9a i Opplæringsloven.
Ny tekst med endring og presisering
Informasjon fra sektorsjef oppvekst Reidun Momyr
Bestemmelsen har vært i loven lenge, men endring i saksgang, skoleeiers rolle,
Fylkesmannens rolle og klargjøring av rektors ansvar.
Endringen består i; opplæringslovens kapittel 9A
Rektor: All henstilling om mobbing skal skriftliggjøres, det fattes ikke enkeltvedtak, men
det er dokumentasjonsplikt over de tiltak som settes i verk.
Dersom foreldre ikke er fornøyd, kan de klage direkte til fylkesmannen med kopi til
rektor. Klagen kan også settes fram muntlig. FM gjør vurdering og kan gi pålegg til
skoleeier om tiltak, også gi dagbøter.
Fra handlingsplikt til aktivitetsplikt
Informasjonsplikt om lovens bestemmelser og intensjon til foreldre og alle elever.
Lovens bestemmelser omhandler alle ansatte på skolen og de som er innom,
vaktmestere, skolehelsetjeneste, foredragsholdere, gjelder foreldre som jevnlig henter
barn – alle skal følge med og gripe inn- varsle
Rektor har hovedansvaret for oppfølging av henstilling om mobbing, men rektor kan
velge å delegere.
SFO og leksehjelp omfattes også av loven, men er frivillig tiltak og derfor kan ikke
skolens ordensreglement anvendes.
 Ny Barnehagelov
Tydeliggjøring av bestemmelsene om PPT’s ansvar og plikt
§ 19 beskriver nye rettigheter

Gunnar Singsaas
komiteleder
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RS 15/17 Møteprotokoll komite for livsløp 20.04.2017
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 07.06.2017
Behandling:
Tatt til orientering.

RS 16/17 Referat fra møte KFL/Åfjord kommune 24.05
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 07.06.2017
Behandling:
Tatt til orientering.

RS 17/17 Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål
mv.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 07.06.2017
Behandling:
Tatt til orientering.

RS 18/17 Tilsyn Introduksjonsloven Åfjord kommune
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 07.06.2017
Behandling:
Tatt til orientering.
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PS 11/17 Lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 13.02.2017
Behandling:
Komite for livsløp sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag til vedtak.
Endelig vedtak:
1.
2.
3.

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.
Høringsfrist 31.03.2017.
Saken behandles på nytt i komite for livsløp og sendes kommunestyret for endelig
behandling, senest i møte 22. juni 2017.

Vedtaket var enstemmig.
Rådmannens innstilling til møte i komiteen 07.06.2017:
Åfjord kommune vedtar lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester med virkning fra 01.07.2017.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 07.06.2017
Behandling:
Endelig vedtak:
Åfjord kommune vedtar lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester med virkning fra 01.07.2017.
Vedtaket var enstemmig.
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l-l/
Fylkesmannen
i Vestfold
Postboks 2076

3103 Tønsberg

Deres ref:

2017/301

Vår ref:

Vedrørende

henvendelse

tilgjengelige

tjenester

Det vises til deres henvendelse
besvare

om

17/65

Vår dato:

kommunens

ansvar

07.06.2017

for

etter sosialtjenesteloven
datert 16. februar 2017. Vi beklager at det har tatt lang tid å

henvendelsen.

Som det fremgår av NAV-loven § 13 så skal Arbeids- og velferdsetaten og kommunene ha
felles lokale kontorer som dekker alle kommuner. Videre sier sosialtjenesteloven
§ 3 at
kommunen
er ansvarlig
delegere sin myndighet

for å utføre oppgavene etter sosialtjenesteloven.
Kommunen
kan
til et interkommunalt
organ eller en annen kommune. Kommunene

står med andre ord fritt til å organisere sin virksomhet

innenfor rammene av

NAV-loven
§ 13 og sosialtjenesteloven
§ 3. Videre følger det av sosialtjenesteloven
tjenester som ytes etter sosialtjenesteloven
skal være forsvarlige.

§ 4 at

Kanalstrategien
og tjenestepakkene
som ble lansert den 3. april 2017 gjelder kun for den
statlige delen av NAV, og handler derfor ikke om de sosiale tjenestene som kommunene
skal
gi etter sosialtjenesteloven.
Arbeids- og velferdsdirektoratet
vil presisere at kanalstrategi
og

tjenestepakker
handler om hvordan Arbeids- og velferdsetaten kan levere bedre tjenester, gi
riktig informasjon, samtidig som vi frigjør tid til tettere, arbeidsrettet oppfølging av brukerne
som trenger

det mest.

Kanalstrategi
og tjenestepakkene
handler ikke om åpningstider,
ikke om å hindre «drop-in»
og har heller ingen absolutte krav til timeavtaler.
NAV-kontoret
skal alltid kartlegge hvilket
behov brukeren har, for eksempel om vedkommende
kan benytte seg av digitale løsninger

eller ikke.
Da NAV-loven

§ 16 ble endret med virkning fra 1. januar 2015, ga den ansatte ved Arbeids-

og velferdsetatens
kontaktsentertjeneste
tilgang til sentrale opplysninger
om individuelle
kommunale
stønadssaker.
Dette innebærer blant annet konto- og adresseinformasjon
samt
søknads- og vedtaksinformasjon
om økonomisk stønad. Lovendringen
innebærer ikke en

overføring
Kommunen

av ansvaret for å yte tjenester etter sosialtjenesteloven
må gjennom sin internkontroll

sikrer forsvarlige

tjenester.

sikre at NAV-kontoret

Forsvarlighetskravet

fra kommune til stat.
er organisert slik at det

stiller blant annet krav til tilgjengelighet

til

........ ..A.R.B.E.!P.$.-.96.
I~.'.l.5.'*.lE$.".'E4'\.\.'.l.’.'5.L.l.'4.<‘a.l5.'.‘.
.il. ._A.RB.l71!P.$.-.¢.>.<.3.
.V_E!-.F!5B.P§P!REKI9BATET.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Postadresse:
Besøksadresse

Postboks

5, St. Olavs

: Økernveien

94

plass

// 0130

Oslo

// Oslo

Tel: 21071000
www.nav.no
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tjenestene.
Med dette menes at tjenestene skal være tilgjengelige for alle som har et
hjelpebehov.
Kommunen
har ansvar for at personell som yter tjenester og utfører oppgaver
etter loven har tilstrekkelig
kunnskap og kompetanse til å gi forsvarlige tjenester.
Sosialtjenesteloven

er samfunnets

siste sikkerhetsnett

og skal ivareta de vanskeligst

stilte.

NAV-kontoret skal sørge for at alle som henvender seg får sine interesser ivaretatt, og har en
utvidet plikt til å gi råd og veiledning med hjemmel i § 17 i loven. NAV-kontoret skal for
eksempel hjelpe brukeren å søke om tjenester, nedtegne muntlige søknader, bidra til å
identifisere
hjelpebehov
og peke på omstendigheter
som kan ha særlig betydning for

resultatet i det konkrete tilfellet. Loven skal både bidra til å forebygge og løse sosiale
problemer, og personer som har behov for sosiale tjenester er ofte i en vanskelig
Iivssituasjon.
Når det gjelder hjelp i en nødssituasjon
samme dag som den er mottatt.

Det at sosialtjenesteloven

er samfunnets siste sikkerhetsnett

tilgjengelighet,
også når det gjelder åpningstider.
begrunnet ut fra kunnskap om samfunnsmessige

innbyggernes
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Jan Erik Grund

ernlien”

seksjonssjef

emiddelsseksjonen
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Solveig
esdal
kontor 'ef

Kopi:
Arbeids- og sosialdepartementet,
Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo
Statens helsetilsyn,
Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo
Alle landets fylkesmenn
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har ofte behov for hjelp

yter forsvarlige

hilsen
//->

raskt, ofte

krever stor grad av

behov. Personer som eri en vanskelig livssituasjon

f

behandles

Begrensede åpningstider
må være
og sosiale forhold i kommunen,
herunder

«her og nå», og kommunen
må sikre at NAV-kontoret
sosialtjenesteloven,
jf. det som står ovenfor.

Med vennlig

må slike søknader

tjenester

etter

Ber om at brevet vert distribuert til:
Ordførar
Rådmann/ byrådsleiar

Dykkar ref:

Vår ref:

Dato:

23.06.2017

Informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018
Norske kommunar har dei siste åra gjort ein formidabel innsats når det gjeld busetting og
kvalifisering av flyktningar. Det er viktig at kommunane held fram dette arbeidet for at
flyktningar raskt skal kunne busette seg. 2016 vart eit rekordår med over 15 000 busette
flyktningar. 1 600 av desse var einslege mindreårige flyktningar. Busettinga held eit høgt nivå
også i 2017 og oppdaterte prognosar for busettingsbehov frå UDI tilseier at behovet vil vere om
lag 11 080 personar inkludert 820 einslege mindreårige. Samstundes vil den låge innkomsten
av asylsøkjarar føre til eit langt lågare busettingsbehov i 2018.
Basert på oppdaterte prognosar for busettingsbehov frå UDI, ser det no ut til at behovet for
busetting av flyktningar i 2018 vil vere om lag 4 440 personar. Dette er om lag ein tredel av
busettingsbehovet for inneverande år. Det er venta at 210 av dei vil vere einslege mindreårige
flyktningar og av desse vil i underkant av halvparten av dei vere under 15 år. Det er vanskeleg
å seie om desse tala vil endre seg, vi kan berre slå fast at uvissa er stor.
Dersom busettingsbehovet for 2018 blir som noverande prognosar syner, vil ikkje alle kommunar
som i år buset verte oppmoda for neste år. Dei kommunane som vert oppmoda, må vere
førebudde på stor reduksjon. IMDi og KS er klar over at dette kan skape utfordringar for noen
kommunar.
Kor mange flyktningar som skal busettast kan vere vanskeleg å talfeste på førehand. Det har
alltid vore variasjon i talet på asylsøkjarar som kjem til Noreg, men aldri så store svingingar som
no. Trass dei mange flyktningane i verda, er det no få som kjem til Noreg. Det er nødvendig at
kapasiteten for busetting vert tilpassa behovet.
IMDi vil, i samarbeid med UDI, følgje utviklinga nøye utover sommaren og hausten. På grunn av
den store uvissa knytt til talet på nye asylsøkjarar, vil oppmodinga om busetting i den einskilde
kommune først gå ut i fjerde kvartal i år. Slik sett vil oppmodinga vere basert på dei siste
tilgjengelege prognosane.
Ta gjerne kontakt med IMDi sine regionkontor dersom de ønskjer meir informasjon.
Informasjon om busetting og nedgangen i busettingsbehov finst også på IMDi sine heimesider
www.imdi.no
Med helsing

Libe Rieber-Mohn
direktør, IMDi

Lasse Hansen
administrerande direktør, KS

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no
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