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Saksnr Sakstittel Lukket
Referatsaker komite for livsløp

RS 6/16 Møteprotokoll komite for livsløp 16.02.2016
RS 7/16 Informasjon om bosettingsbehovet - dagens spesielle situasjon 

og antatt videre utvikling i 2016

Saker til behandling
PS 4/16 Revidering av retningslinjer for salgs- og skjenkebevilling i 

Åfjord kommune
PS 5/16 Strategiplan for Folkehelse 2014-2017- revidering

Orienteringssaker:

 Økonomirapportering  pr. 31.03.  for sektor helse, sektor oppvekst og Åset skole

Økonomirapportering pr. 29.02.2016. Sektor helse og velferd og sektor 
oppvekst inkl. Åset

Sektor helse har pr. 29.02.2016 et regnskapsmessig overforbruk på ca. 1,5 mill.
Vanskelig å si årsresultat nå pga. periodisering og at lønnsmidler som skal på prosjekt ikke 
er ført dit ennå.
Barnevern er pr. dato i balanse, det samme gjelder i stor grad hjemmetjenesten. Det vil
være et merforbruk på ansvar 300, lønn administrativt personale der det er underbemanning
(min 800 000 på årsbasis).
Driftstilskudd til privat fysioterapi ca. 100 000 for lite budsjettert på årsbasis.
Inntektssiden, vederlag for opphold på sykehjemmet ser ut til å være for høyt budsjettert.
Husleiesvikt pga. 13 mindre omsorgsboliger i forb. med nybygging, dette
forutsettes dekt av prosjektet.

Sektor oppvekst viser et overforbruk på kr 2 200 000, men det er inntekt på VO som
ikke er kommet.
Barnehagene vil gå med overforbruk på grunn av to nye avdelinger. Dette omhandler
By og Maribo.
Åset er på vei til balanse, 140 % stilling er gått til Maribo og 50 % planlegges inn til
PPT, logopedstilling. På Åset vil det i tillegg være en 100 % som blir pensjonist som ikke
erstattes og ytterligere 80 % til VO i løpet av høsten.

 Plan for barn- og unges oppvekstvilkår

Plan for barn og unges oppvekstvilkår er startet opp. Gunnar og Eli informerte om
at planen vil ta utgangspunkt i barnevernkonvensjonen. 
Kom forslag til tiltak:
Egen plass/sete for ungdomsrådet i kommunestyret. 
Velkommenskriv til nyfødte 
(samarbeid med helselaget ?)
Dette tas med som innspill til arbeidsgruppa.



 Høring til rammeplan for kulturskolen
v/Tormod Gjersvold

Høring til rammeplan for kulturskolen falt ut, rektor skriver uttalelse som sendes
som orientering til komiteen.
Reidun refererte fra møte i SU, det er ønske om årshjul og årsplan for kulturskolen.

 Referat fra møtet i seniorrådet 17. februar 

Gunnar refererte fra møtet 17.02.2016.
Edgar Frønes er leder
Frøydis Humstad nestleder
Odd Harsvik sekretær
Edgar Frønes og Helge Humstad deltar på kurs om seniorrådets funksjon.

 Referat fra foreldremøte i Maribo 29. mars

Referat fra foreldremøte i Maribo v/Gunnar.
Det var behov for informasjon til foreldrene vedrørende barnehagens rolle og ansvar for
flyktningbarna. Fra kommunen deltok ordfører, oppvekstsjef og leder i komite for 
livsløp.
Ordfører informerte generelt om kommunens ansvar som kommune som bosetter 
flyktninger, oppvekstsjef om de kommunale tjenestetilbudene til de som bosettes.
Komiteleder tok fatt i holdninger og ansvar vi innbyggere i kommunen har.
Møtet fortsatte som rent foreldremøte, der det ble arbeidet med fokus på hvordan ønsker 
vi at barnehagen skal utvikles videre. Et positivt møte.

Drøftingssak:

 Oppfølging av interpellasjon i kommunestyret 17. mars
- arbeid mot mobbing

Saken ble utsatt pga. at representanten Else Britt Humstad hadde forfall.
Det var hun som hadde interpellasjonen til kommunestyret.
Settes på sakskartet til møte den 10.05.2016.

Til informasjon:

 Årsmelding – sektor helse 2015

 Årsplan helse og velferd 2016

Dokumentene ble delt ut på møtet.

Gunnar Singsaas
komiteleder



Referatsaker komite for livsløp

RS 6/16 Møteprotokoll komite for livsløp 16.02.2016, referatsak

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 06.04.2016

Behandling:

Ingen kommentarer.

RS 7/16 Informasjon om bosettingsbehovet - dagens spesielle situasjon og antatt videre 
utvikling i 2016

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 06.04.2016

Behandling:

Sektorsjef informerte om innholdet i brevet fra IMDI og status for bosetting i Åfjord 
så langt.



Saker til behandling

PS 4/16 Revidering av retningslinjer for salgs- og skjenkebevilling i Åfjord kommune

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 16.02.2016

Behandling:

Saken utsettes til neste møte i komiteen ( 6. april) og kap. 10 - inndragning av salg og 

skjenkebevilling fra Forskriften om omsetning av alkoholholdig drikke  mv (alkoholforskriften) 

innarbeides i de kommunale retningslinjene.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 06.04.2016

Rådmannens innstilling:

Åfjord kommune vedtar å innarbeide § 6-1, tredje ledd i Lov om omsetning av alkoholholdig 
drikk m.v. i Retningslinjene for salgs- og skjenkebevilling i Åfjord kommune. Vedlagte 
reviderte Retningslinjer for salgs- og skjenkebevilling i Åfjord kommune vedtas med virkning 
fra 01.06.2016.

Behandling:

Komiteen anbefaler at rådmannens innstilling vedtas.

Endelig vedtak:

Åfjord kommune vedtar å innarbeide § 6-1, tredje ledd i Lov om omsetning av alkoholholdig 
drikk m.v. i Retningslinjene for salgs- og skjenkebevilling i Åfjord kommune. Vedlagte 
reviderte Retningslinjer for salgs- og skjenkebevilling i Åfjord kommune vedtas med virkning 
fra 01.06.2016.

Vedtaket var enstemmig.



PS 5/16 Strategiplan for Folkehelse 2014-2017- revidering

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 06.04.2016

Rådmannens innstilling:

Komite for livsløp vedtar revidert Strategiplan for folkehelse for Åfjord kommune for 2014-
2017 med tiltaksplan for 2016, slik den fremgår av vedlegg til saken. 

Behandling:

Komite for livsløp anbefaler at rådmannens innstilling vedtas med følgende tillegg:
Leder for NAV Nord-Fosen inviteres som medlem i strategigruppa for folkehelse.
Leder for Frivilligsentralen inviteres som medlem i Folkehelsegruppa.
Folkehelsegruppa bes ta ansvar for å utarbeide plan for velkomst av nye innbyggere i Åfjord.
Arbeidsgruppen for plan for barn og unges oppvekstvilkår tar inn utfordringene ved bruk av 
sosiale medier i plandokumentet.

Endelig vedtak:

Komite for livsløp vedtar revidert Strategiplan for folkehelse for Åfjord kommune for 2014-
2017 med tiltaksplan for 2016, slik den fremgår av vedlegg til saken. 

Leder for NAV Nord-Fosen inviteres som medlem i strategigruppa for folkehelse.
Leder for Frivilligsentralen inviteres som medlem i Folkehelsegruppa.
Folkehelsegruppa bes ta ansvar for å utarbeide plan for velkomst av nye innbyggere i Åfjord.
Arbeidsgruppen for plan for barn og unges oppvekstvilkår tar inn utfordringene ved bruk av 
sosiale medier i plandokumentet.

Vedtaket var enstemmig


