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Åfjord - Komite for livsløp
Kommunestyresalen, Åfjord Rådhus
04.10.2016
11:00 – 15.45

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

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Eli Braseth
Sektorsjef helse og velferd
Reidun Momyr
Sektorsjef oppvekst
I tillegg møtte:
Laila Refsnes
Sissel Rånes Braseth

Merknader:

Avdelingsleder for Hjemmetjenesten
Avdelingsleder for Helse og familie

RS 21/16
RS 22/16
RS 23/16
PS 11/16
PS 12/16

Sakstittel
Referatsaker komite for livsløp
Møteprotokoll komite for livsløp 24.08.2016
Samarbeidsavtalen for NAV Nord-Fosen
Ny fastlegehjemmel - Liste uten fast lege er registrert

Lukket

Saker til behandling
Barnehagene i Åfjord, rapport og plan for videre drift og
utvikling og pedagognorm
Søknad som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjenesten

Tilleggsopplysninger til referatsakene:
Tilleggsopplysning fra Eli Braseth, RS 22/16:
Utarbeidet internkontroll på tjenestene fra NAV, dokumentet gjelder for alle
kommunene på nord Fosen.
Tilleggsopplysning fra Eli Braseth, RS 23/16:
Ny fastlegehjemmel: opprettet i all hast, da fastlegene hadde fulle lister. Nå er det en
liste uten fast lege som blir dekket av vikarlege.

Orienteringssaker:
 Fosen barneverntjeneste
Orientering fra Therese Guddingsmo, leder for Fosen barneverntjeneste.
Se eget vedlegg.
 Orientering om ICDP
Eva Berdahl Nygård, 10% av stillingen som koordinator for veilederne.
Veiledning i hjemmet, forebygging av psykisk helse i hjemmene.
• Skape refleksjon
• Erfaringsdeling
• Følger et program
• Fokus på å forsterke de gode historiene
Målet er å samles og bli ledet på rett vei i forhold til barneoppdragelse.
Programmet er for foreldre til barn under 18 år. Åfjord setter fokus på barn i
barnehagealder.
Planen er å sette i gang et program også for tenåringer.
Åse Naustan er sertifisert og kan drive litt av promoteringen opp mot
flyktingeforeldrene?
Sette dette på agendaen for barnehagene. Bør det inngå som en del av
barnehageløpet?

 Økonomirapportering fra sektorene
Eli og Reidun informerer om økonomisk status per 31.08.16.
Oppvekst har tatt seg inn litt og er på rett vei. Merforbruket skyldes økt bemanning i
barnehagene og etterslep på skolen i forbindelse med skjevhet i skoleåret.
Helsesektoren får overforbruk i pleie og omsorg på grunn av for lavt budsjett på
avtalefestede tillegg og redusert inntekt knyttet til vederlag for opphold og husleieloven.
Videre har barnevern meldt et overforbruk pga plassering i fosterhjem.
Budsjettarbeidet starter i komiteen 4.11.16.
 Orientering om bosetting av enslig mindreårige asylsøkere
Orientering av Eli Braseth.
IMDi forventer ikke at Åfjord kommune skal bosette enslig mindreårige flyktninger
dette året eller neste år, men at kvoten kan gjøres om til voksne.
 Orientering om nettverksorientert bosetting av flyktninger
Eli Braset orienterer.
Lærende nettverk. Bli kjent i samfunnet. Vi jobber med ankomstfasen, det å bli kjent
med samfunnet, Røde Kors jobber også opp mot flyktningeguiden.
Familievenner, karriere- lage en karriereplan, bli selvstendig.
 Orientering av Fosen Helse IKS om Fosen legevaktsenter
Morten Jensvold, medisinsk systemansvarlig lege
Berit Groeggen Wikund, driftssjef
Salar Tadbiri Amby, kommunelege
Johan Østerås, kommunelege
Se eget vedlegg
 Barn og unges oppvekstvilkår
Reidun Momyr og Eli Braset orienterer.
Det foreligger ingen ferdig plan akkurat nå. Vi manøvrerer i en jungel av planer og har
ikke enda klart å finne hvilken form eller strategi som skal legges til grunn for arbeidet.
Men arbeidet fortsetter og formen kommer etter hvert.

Drøftingssak:
 Oppstart budsjettarbeid sektor helse og oppvekst
Hvor vil vi med budsjettet for kommende år ?
Eli og Reidun orienterte kort om økonomisk status tidligere i møtet og komiteen ønsket
å få litt innblikk i budsjettønsker og prioriteringer for budsjettåret 2017.
Oppvekst: ønsker budsjettøkning i forhold til oppbemanning på Maribo og By
barnehage, samt noe på investering i forhold til opprustning og vedlikehold.
Helse: utfordringene er mange: barnevern og Pleie og Omsorg har de største.
Kommer tilbake til temaet i neste Komitémøte 04.11.16

Gunnar Singsaas
komiteleder

Referatsaker komite for livsløp
RS 21/16 Møteprotokoll komite for livsløp 24.08.2016
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 04.10.2016
Behandling:
Til orientering.

RS 22/16 Samarbeidsavtalen for NAV Nord-Fosen Samarbeidsavtale mellom styret for det
interkommunale samarbeidet mellom Åfjord kommune, Osen kommune, Roan kommune
og NAV Sør-Trøndelag
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 04.10.2016
Behandling:
Til orientering.

RS 23/16 Ny fastlegehjemmel - Liste uten fast lege er registrert 16/135398-11 - Ny
fastlegehjemmel - Lege uten fast lege er registrert
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 04.10.2016
Behandling
Til orientering.

Saker til behandling
PS 11/16 Barnehagene i Åfjord, rapport og plan for videre drift og utvikling og
pedagognorm
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 08.06.2016
Behandling:
Innspill fra komiteen på møtet 8. juni:
-

barn med spesielle behov bør nevnes i oppsummeringen
faglig forsvarlighet bør bakes inn i innstillingen under avsnittet om pedagogisk
bemanning
det bør framkomme i innstillingen at når antallet barn overstiger 18 på storbarnsavdeling
og 9 barn på småbarnsavdeling utløser det en ekstra pedagogressurs

Endelig vedtak 08.06.2016:
Saken utsettes til høsten og komiteen ønsker en befaring på By barnehage i forbindelse med ny
behandling av saken.
Innspill fra komiteens møte 8. juni innarbeides i plan for videre drift og utvikling.
Rådmannens innstilling til møte i komiteen 04.10.2016:
Komite for livsløp tar utredningen til etterretning og gir rådmannen ved sektorsjef i oppdrag å
påse at kvalitetsutviklingsarbeidet i barnehagene fortsetter.
I barnehagene i Åfjord skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er
over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige
oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan
barnetallet økes noe per pedagogisk leder
Dersom barnetallet på småbarnsavdelinger overstiger et antall på 9 barn og det på
storbarnsavdeling overstiger et antall på 18 barn, utløses en ekstra pedagogressurs. I alle
henseender skal det sikres en forsvarlig drift av barnehagene.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 04.10.2016
Endelig vedtak:
Komite for livsløp tar utredningen til etterretning og gir rådmannen ved sektorsjef i oppdrag å
påse at kvalitetsutviklingsarbeidet i barnehagene fortsetter.
I barnehagene i Åfjord skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er
over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige
oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan
barnetallet økes noe per pedagogisk leder

Dersom barnetallet på småbarnsavdelinger overstiger et antall på 9 barn og det på
storbarnsavdeling overstiger et antall på 18 barn, utløses en ekstra pedagogressurs. I alle
henseender skal det sikres en forsvarlig drift av barnehagene.
Vedtaket var enstemmig.

PS 12/16 Søknad som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenesten
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen søke Helsedirektoratet om å bli tildelt rollen som vertskommune
for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør -Trøndelag.
Åfjord kommune stiller kontor og utstyr til utviklingssenteret og bidrar med personell i de ulike
prosjektene som skal gjennomføres. Åfjord kommune bidrar med et årlig tilskudd på kr. 500 000
til driftsstøtte. Rådmannen bes innarbeide tilskuddet i budsjettet for 2017 og økonomiplan for
2017-2020.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 04.10.2016
Endelig vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen søke Helsedirektoratet om å bli tildelt rollen som vertskommune
for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør -Trøndelag.
Åfjord kommune stiller kontor og utstyr til utviklingssenteret og bidrar med personell i de ulike
prosjektene som skal gjennomføres. Åfjord kommune bidrar med et årlig tilskudd på kr. 500 000
til driftsstøtte. Rådmannen bes innarbeide tilskuddet i budsjettet for 2017 og økonomiplan for
2017-2020.
Vedtaket var enstemmig.

