Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Åfjord - Komite for livsløp
Toppen, Åfjord Helsesenter
19.01.2017
08:30 – 16:30

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

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidun Momyr
Sektorsjef oppvekst
Eli Braseth
Sektorsjef helse og velferd
I tillegg møtte:
Jannice Breivold By
Terje By
Laila Refsnes
Jan Ove Berdahl
Merknader:

Rektor Stokksund oppvekstsenter
Leder voksenopplæringen
Pleie- og omsorgssjef
Kultursjef

Saksnr
RS 1/17
RS 2/17
RS 3/17
RS 4/17
RS 5/17
RS 6/17
RS 7/17
RS 8/17

PS 1/17
PS 2/17
PS 3/17

Sakstittel
Referatsaker komite for livsløp
Møteprotokoll komite for livsløp 14.11.2016
Veiledende sosiale satser - Rundskriv A-3/2016
16/23820-101 - Åfjord kommune - Tildeling av oppgaven som
vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjeneste i Sør-Trøndelag fylke
Informasjonsbrev om bosettingsarbeidet og oversikt over
kontaktinformasjon om bosettingsarbeidet i Midt-Norge i julen
2016
Informasjon om automatisering av egenandelstak 2 og krav til
innrapportering fysioterapeuter
Rundskriv I-1/2017 om endring av fribeløp og egenandeler for
kommunale helse- og omsorgstjenester
Oversendelse av rapport etter tilsyn i form av egenvurdering
med kommunens tilsyn med barn i fosterhjem
17/416 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak
i 2017 - korrigert

Lukket

Saker til behandling
Endring av vedtekter for barnehagene i Åfjord kommune
Evaluering av Kjør for livet
Møteplan og årshjul for komite for livsløp 2017

Informasjonssaker:
1. Ekstern skolevurdering v/ rektor Jannice Breivold By, viser til vedlagt presentasjon
Ekstern skolevurdering er et samarbeid på Fosen, pedagoger som utfører tilsyn etter egen
modell.
Hvert tredje, fjerde år på hver skole.
Rapporten ligger på Stokksund Oppvekstsenters hjemmeside med Kvalitetsmål for tilpasset
opplæring, Foreldreinnvolvering og praksis som kan bli bedre.
Satsingene:
Skolen som lærende organisasjon, forbedring innenfor dette området.
Fast tid for erfaringsdeling og innsyn på tvers av hovedtrinn X jevnlig praksisdeling X
fagsamarbeid på tvers av hovedtrinn X erfaringsutveksling
Lokale læreplaner, der faggrupper samarbeider om "den røde tråden " i opplæringsløpet :
Årsplan
Kvalitetsystem, rutiner og system for å sikre at alle er involvert.
Oppvekstsenteret er et positivt og åpen organisasjon i bygda.
Omdømme. Felles holdning.
Utarbeide system og rutiner, oversiktsdokumenter
Hvilke endringer må skje også med den enkelte lærer
Kommunedelplan for skolene i Åfjord Arbeidsmiljø Implementering
Komiteen diskuterte videre Olweus sertifisering, noe Stokksund ikke er.

Komiteen har tillit til at skolen arbeider videre for sertifisering som Olweusskole.
Forslag fra Gunnar:
Leder, nestleder, oppvekstsjef og Hilde Blix fra Fou tar et arbeidsmøte med kontrollutvalgets
leder.
Oppvekstsjef innkaller til møte.
2. Foreløpig rapport etter Fylkesmannens tilsyn med Stokksund Oppvekstsenter
Oppvekstsjef informert om at foreløpig rapport etter tilsynet er sammenfallende med resultatet
etter Ekstern skolevurdering.
Det er god praksis og undervisning, men det systematiske arbeidet er ikke beskrevet i planer og
internkontroll.
Komiteen skal få forelagt endelig rapport og plan for lukking av avvik når dette er ferdig
utarbeidet.
3. Omvisning i de nye Omsorgsboligene
Laila Refsnes informerte om det nye tilbudet som blir et bo og tjenestetilbud som ligger mellom
omsorgs/tilrettelagt bolig og sykehjem.
Boligene skal ha tilgang til heldøgns tjenestetilbud. Brukerne leier sin leilighet og betaler
husleie, strøm osv.
Tjenester blir gitt ut fra enkeltvedtak.
Felles måltid og fellesaktiviteter skal bidra til sosialt fellesskap, hygge og mestring.
Det ble gått en runde rundt i enheten og i møterom FoRum.

Drøftingssaker:
1. Grunnskoletilbud:
Vi har pr dato ikke tilbud om grunnskoletilbud. Hvordan kan vi rigge et tilbud i Åfjord?
Loven pålegger kommunen å etablere et grunnskoletilbud.
Innhold i tilbudet:
I dag har vi kun VO til flyktninger og innvandrere, og det er et godt samarbeid med ÅVG.
Mange elever har ikke papirer med seg, mange ønsker et utdanningsløp som skal føre til et yrke.
Fagene i grunnskoletilbudet: Norsk, matte, engelsk samfunnsfag og naturfag eller KrL
To-årig tilbud, mellomtrinn og ungdomsskole. Eksamen på lik linje med 10.klasse
Kunnskapsløftet er lærerplanen
Det er pr. dato aktuelt for 5-6 personer.
Alle tar et år VO i intro før grunnskoleopplæring.
Kan benytte introstøtte i grunnskoleopplæringen, kan også få opplæringsstipend.
Organisering av tilbudet.
Tilrettelegging i VO første året, samarbeid med Åset på ungdomskolenivået.
Tilbakemelding fra komiteen:
Komiteen ber administrasjon utarbeide en plan for oppstart av grunnskoleopplæring fra
skoleåret 2017/2018, saken legges fram for komiteen til behandling i april.

2. Barnehagestruktur – kortsiktig – langsiktig
Barnehagestruktur, info fra oppvekstsjef.
Det er fullt i alle småbarnsavdelinger.
Plass for store barn i Stokksund.
3 barn er på venteliste.
Kortsiktig tiltak:
Oppvekstsjef vedtar en dispensasjon i Maribo for å kunne ta plass til et barn ( flyktningbarn).
De to andre får tilbud om plass på By.
Langsiktig:
Må vurdere behovet framover.
Rigge tilbudet slik at vi kan ha en restkapasitet på 5-6 plasser.
Videre framover:
Hvilke tilbud skal vi ha i Maribo, skal paviljongen leies videre etter 2018 ?
Hva med By Barnehage? bestå eller utvides, alternativ uteavdeling i samarbeid med Bakkan
gård.
Konklusjon:
Forlenger kontrakten med brakkene fram februar 2019.
Starter drøfting med barnehagestruktur i møte på juni.
Besøk på By barnehage i møtet på februar.
Se på By barnehage med tanke på buffer.
Oppvekstsjef utarbeider et kostnadsforslag for å sette By barnehage i hensiktsmessig stand.
3. Tidlig intervensjon – satsing på forebyggende tiltak
ICDP sertifiserte veiledere, søkte midler fra BUFDIR i 2015, fikk tilsagn,
Eva Berdahl Nygård er ansvarlig veileder med 5 andre, oppstart med 14 foreldre høsten 2016
fordelt på 2 grupper.
Plan for videreføring i 2017. Lavterskeltilbud for å styrke foreldrerollen.
Kommunestyret kom med forslag om å også ta i bruk, Godt samliv. Dette kommer som et godt
forslag, men pga at vi ikke har et utfordringsbilde og ikke ferdig overordnet plan for Barn og
Unges oppvekstmiljø.
Er det andre måter vi kan møte denne utfordringen fra kommunestyret på, og samtidig sikre
kontinuiteten i ICDP og de kurs som allerede er i gang.
ICDP- foreldrerollen og gode strategier på å utøve godt foreldreskap, målgruppe foreldre for
barn fra et år og oppover.
Godt samliv, styrking av parforhold, forhandlinger i fredstid, førstegangsforeldre og når barnet
er ca et halvt år.
Det er de samme foreldrene som er aktuelle for begge programmene, vi må unngå at vi ikke
oppnår ønsket resultat ved at det blir for mye.

ICDP arbeidet er knyttet opp til flyktningene i voksenopplæringen og Eva skal dit den
20.jan for å rekruttere foreldre til den ordinære ICDP- gruppen.
Hvordan møter komiteen forslaget fra kommunestyret med å kjøre to forskjellige
foreldreveiledningsprogram?
Eli, Eva, Sissel og Elisabeth jobber fram et forslag til hvordan vi skal jobbe frem mot vedtaket i
budsjettforslaget innen 31.08. Skaffe en oversikt over de tiltak vi har og forslag til hvordan vi
kan gi foreldre støtte i foreldreskapet og samlivet.
Ny drøfting da.
4. Fritidsklubben
Jan Ove Berdahl deltok og informerte om tilbudet.
Bemanning
20% som leder
20% medarbeider
En frivillig
Medlemstallet har økt. Ca. 30 barn i løpet av kvelden
Klubben inni badeanlegget?
Komiteens synspunkter:
Dagens lokaler ikke helt oversiktlig, ungdommene ønsker et rom som er litt skjermet,
voksne har behov for oversikt og kunne spre noen aktiviteter
Innhold i klubben er viktigere enn plassering.
Kom ikke konkrete forslag fra komiteen om det var ønskelig å planlegge klubben inn i
aktivitetshuset med Badeanlegg på Årneset.

Gunnar Singsaas
komiteleder

Referatsaker komite for livsløp
RS 1/17 Møteprotokoll komite for livsløp 14.11.2016
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Til orientering.

RS 2/17 Veiledende sosiale satser - Rundskriv A-3/2016
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Til orientering.

RS 3/17 16/23820-101 - Åfjord kommune - Tildeling av oppgaven som vertskommune for
utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Sør-Trøndelag fylke
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Til orientering.

RS 4/17 Informasjonsbrev om bosettingsarbeidet og oversikt over kontaktinformasjon om
bosettingsarbeidet i Midt-Norge i julen 2016
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Til orientering.

RS 5/17 Informasjon om automatisering av egenandelstak 2 og krav til innrapportering
fysioterapeuter
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Til orientering.

RS 6/17 Rundskriv I-1/2017 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helseog omsorgstjenester
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Til orientering.

RS 7/17 Oversendelse av rapport etter tilsyn i form av egenvurdering med kommunens
tilsyn med barn i fosterhjem
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Til orientering.

RS 8/17 17/416 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak i 2017 - korrigert
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Til orientering.

Saker til behandling

PS 1/17 Endring av vedtekter for barnehagene i Åfjord kommune

Rådmannens innstilling:
Komite Livsløp slutter seg til vurderingene gitt i saken overfor og legger dem frem for videre
behandling i kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre endrer punkt 5 i vedtektene for de kommunale barnehagene fra et
hovedopptak med løpende opptak gjennom året, til 2 hovedopptak i året, 15.april og
1.november. Kommunen kan innvilge barnehageplass utenom hovedopptak dersom det er
ledig kapasitet.
I tillegg er det behov for å utdype klageretten bedre i vedtektene. Derfor har vi tatt med
hele §6 fra forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Sektorsjef oppvekst gikk gjennom bakgrunn for å innføre to hovedopptak i året slik det er
beskrevet i saksframlegget og presiseringen vedrørende klagerett.
Komiteen drøftet også punkt 6, Foreldrebetaling, og avkortning av betaling når kommunen
initierte oppstart senere enn 1. i måneden.
Komiteen ber oppvekstsjefen komme med tilføyelse til vedtektene, punkt 6, som blir med i
innstillingen til kommunestyret.
Oppvekstsjefens tilføyelse til punkt 6, Foreldrebetaling :
«Oppstartsdato for barnet går fra 01.08 og fra 01.01. Skulle foreldrene bli gitt en annen
oppstartsdato for sitt barn, av for eksempel styrer, vil kostnadene løpe fra den dagen
barnet starter. Hvis foreldrene selv ønsker annen oppstartsdato, løper utgiftene fra 01.08.
eller 01.01.»
Endelig vedtak:
Komite Livsløp slutter seg til vurderingene gitt i saken overfor og legger den frem for videre
behandling i kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre endrer punkt 5 i vedtektene for de kommunale barnehagene fra et
hovedopptak med løpende opptak gjennom året, til 2 hovedopptak i året, 15.april og
1.november. Kommunen kan innvilge barnehageplass utenom hovedopptak dersom det er
ledig kapasitet.

I tillegg er det behov for å utdype klageretten bedre i vedtektene. Derfor har vi tatt med
hele §6 fra forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.
Følgende tilføyes i vedtektenes punkt 6, Foreldrebetaling:
«Oppstartsdato for barnet går fra 01.08 og fra 01.01. Skulle foreldrene bli gitt en annen
oppstartsdato for sitt barn, av for eksempel styrer, vil kostnadene løpe fra den dagen
barnet starter. Hvis foreldrene selv ønsker annen oppstartsdato, løper utgiftene fra 01.08.
eller 01.01.»
Vedtaket var enstemmig.

PS 2/17 Evaluering av Kjør for livet

Rådmannens innstilling:
Komite for livsløp ber administrasjonen gjennomføre evaluering av tiltaket Kjør For Livet ved
at samarbeidsparter som tjenester for barn og unge, barnevern, grunnskolene, videregående
skole og politiet får uttale seg. Videre inviteres de 14 deltakerne til å dele sin erfaring fra å være
deltaker i Kjør For Livet.
Komite for livsløp ber om at dette gjennomføres snarest og legges fram til ny behandling i møte
13.02.2016
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Komiteen drøftet muligheten til å gi målgruppen et målrettet tilbud innenfor etablerte
kommunale fritidstilbud i regi av Fritidsklubben og eller Kulturskolen. Videre ser komiteen det
viktig å få vite hvordan det er gått med deltakerne og ber administrasjonen også få
tilbakemelding fra foreldre/ foresatte.
Komite for livsløp slutter seg til rådmannens forslag til vedtak.
Endelig vedtak:
Komite for livsløp ber administrasjonen gjennomføre evaluering av tiltaket Kjør For Livet ved
at samarbeidsparter som tjenester for barn og unge, barnevern, grunnskolene, videregående
skole og politiet får uttale seg. Videre inviteres de 14 deltakerne til å dele sin erfaring fra å være
deltaker i Kjør For Livet.
Komite for livsløp ber om at dette gjennomføres snarest og legges fram til ny behandling i møte
13.02.2016
Vedtaket var enstemmig.

PS 3/17 Møteplan og årshjul for komite for livsløp 2017
Rådmannens innstilling:
Forslag til møteplan for komite for livsløp 2017:
 19. januar
 13. februar
 20. april
 8. juni
 31. august
 6. oktober
 2. november
 23. november
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Forslag til møteplan og årshjul ble drøftet.
Forslag til møteplan hadde flere møter på samme dag som formannskapsmøtene.
Det ble foreslått endring på datoene.
Komiteen ønsket befaring/ besøk i By Barnehage før videre drøfting/ behandling av
barnehagestruktur.
Endelig vedtak:
Møteplan for komite for livsløp 2017:









19.01.2017
13.02.2017
20.04.2017
07.06.2017
07.09.2017
06.10.2017
01.11.2017
22.11.2017

Møtene starter kl. 08.30.
Årshjul 2017, dette er et planleggingshjul som kan endres underveis i løpet av året
Dato
saker
19.01.2017 Se møteinnkalling
Omvisning nye omsorgsboliger v/ Laila

Inviterte gjester
Jannice Breivold By
Sissel Rånes Braseth

13.02.2017 Oppvekst- systemarbeid med tilstandsrapport
Besøk By barnehage
Barnehagetilbudet i Maribo
Evaluering av Kjør for Livet
Etablering av prosjekt Fargespill
Tydeliggjør retten til sykehjemsplass- lokal
forskrift
Forebyggende hjemmebesøk hos eldre
20.04.2017 Tema Planarbeiddelmøte med komite for vekst og utvikling?
Strategi for Frivillighet
Grunnskoletilbud for voksne
07.06.2017 Tema Barnehage
Barnehagestruktur
Informasjon fra Fosen Barnevern
07.09.2017 Kulturskolen
Godt samliv- tidlig intervensjon
Velferdsteknologi som tjeneste- Ros- analyse
06.10.2017 Utfordringsbilde i helse og i oppvekst
Utfordringer og strategier i helse og omsorg
Fag og delplaner
01.11.2017 BU og Økonomiplan
22.11.2017 BU og Økonomiplan

Elisabeth Møsleth
Inger HelenMørreaune
Jannice Breivold By
Synnøve Stegali
Anne Kristin Dolmseth
Tormod Gjeldsvold
Laila Refsnes
Kjell Vingen
Terje By

Therese Guddingsmo
Tormod Gjeldsvold
Sissel R Braseth og
Elisabeth Mølsleth
Laila Refsnes

