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Sakstittel
Referatsaker
Møteprotokoll komite for livsløp 05.11.2015, referatsak
Virksomhetstilsyn 2015 - tilsyn med samhandling om
utskrivning av pasienter fra spesialhelsetjenesten til
kommunen - Samlerapport

Lukket

Saker til behandling
Komite for Livsløp - Representanter i råd og utvalg
Behov for flere småbarnsplasser i barnehagene - utvidelse i
Maribo og bemanningsbehov i Maribo og på By
Flyktninger - plan for bosetting av flyktninger for 2016-20172018
Plan for barn og unges oppvekstsvilkår.
Justering av satser for SFO - foreldrebetaling 2016
Justering av satser i Åfjord kulturskole 2016
Satser for foreldrebetaling i barnehagene 2016
Retningslinjer for satser og egenbetaling for Helse og
velferdstjenester 2015
Budsjett 2016 - sektor helse og velferd
Budsjett 2016 - Oppvekst
Neste møte i komite for livsløp

Vedlegges til informasjon:
 Sak 2015/979 – Bemanningsnorm for barnehagene i Åfjord
 Sak 2014/4752 – Barnehagene i Åfjord

Orienteringssaker:
 Gunnar Singsaas orienterte om sine planer for etablering av en barnevernsinstitusjon for
enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger

Gunnar Singsaas
komiteleder

RS 1/15 Møteprotokoll komite for livsløp 05.11.2015, referatsak

RS 2/15 Virksomhetstilsyn 2015 - tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra
spesialhelsetjenesten til kommunen - Samlerapport

PS 3/15 Komite for Livsløp - Representanter i råd og utvalg
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 05.11.2015
Behandling:
Endelig behandling foretas på neste møte i komiteen

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 24.11.2015
Komiteleders innstilling til vedtak:
REPRESENTANT TIL SENIORRÅDET
Nr
Representant
1
Gunnar Singsås

Vararepresentant
Sten M. Aaknes

REPRESENTANT TIL RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Gunnar Singsås
Sten M. Aaknes
REPRESENTANT TIL SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG - ÅSET
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Geir Berdahl
Hilde Blix
REPRESENTANT TIL SKOLENS/BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG - BY
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Faten Fahran
Reidun Susanne Dypaunet Momyr
REPRESENTANT TIL SKOLENS/BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG I
STOKKSUND
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Sten M. Aaknes
Geir Berdahl

REPRESENTANT TIL MARIBO BARNEHAGES SAMARBEIDSUTVALG
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Hilde Blix
Else Britt Humstad
REPRESENTANT TIL HEGGLI BARNEHAGES SAMARBEIDSUTVALG (PRIVAT
BARNEHAGE)
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Else Britt Humstad
Sten M. Aaknes
REPRESENTANT TIL KULTURSKOLENS SAMARBEIDSUTVALG
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Reidun Susanne Dypaunet Momyr
Faten Fahran

Endelig vedtak:
REPRESENTANT TIL SENIORRÅDET
Nr
Representant
1
Gunnar Singsås

Vararepresentant
Sten M. Aaknes

REPRESENTANT TIL RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Gunnar Singsås
Sten M. Aaknes
REPRESENTANT TIL SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG - ÅSET
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Geir Berdahl
Hilde Blix
REPRESENTANT TIL SKOLENS/BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG - BY
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Faten Fahran
Reidun Susanne Dypaunet Momyr
REPRESENTANT TIL SKOLENS/BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG I
STOKKSUND
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Sten M. Aaknes
Geir Berdahl
REPRESENTANT TIL MARIBO BARNEHAGES SAMARBEIDSUTVALG
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Hilde Blix
Else Britt Humstad

REPRESENTANT TIL HEGGLI BARNEHAGES SAMARBEIDSUTVALG (PRIVAT
BARNEHAGE)
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Else Britt Humstad
Sten M. Aaknes
REPRESENTANT TIL KULTURSKOLENS SAMARBEIDSUTVALG
Nr
Representant
Vararepresentant
1
Reidun Susanne Dypaunet Momyr
Faten Fahran

PS 4/15 Behov for flere småbarnsplasser i barnehagene - utvidelse i Maribo og
bemanningsbehov i Maribo og på By
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 05.11.2015
Behandling:
Saken utredes ytterligere og tas opp til endelig behandling på neste møte i komiteen.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 24.11.2015
Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å iverksette arbeidet med midlertidig utvidelse av
Maribo tilsvarende 12 småbarnsplasser. Videre at det vurderes å utvide kapasiteten i Heggli
tilsvarende 4 plasser og gjøre de bygningsmessige tilpasninger som er beskrevet i
saksframlegget. Utvidelsen finansieres dels ved låneopptak og dels ved omdisponering og
styrking av budsjettet for oppvekst for 2016.
Plan for framtidig barnehagestruktur i kommunen utredes og legges fram til politisk behandling
i mai/juni 2016.
Endelig vedtak:
Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å iverksette arbeidet med midlertidig utvidelse av
Maribo tilsvarende 12 småbarnsplasser. Videre at det vurderes å utvide kapasiteten i Heggli
tilsvarende 4 plasser og gjøre de bygningsmessige tilpasninger som er beskrevet i
saksframlegget. Utvidelsen finansieres dels ved låneopptak og dels ved omdisponering og
styrking av budsjettet for oppvekst for 2016.
Plan for framtidig barnehagestruktur i kommunen utredes og legges fram til politisk behandling
i mai/juni 2016.
Vedtaket var enstemmig.

PS 5/15 Flyktninger - plan for bosetting av flyktninger for 2016-2017-2018
Rådmannens innstilling:
Åfjord kommune vil bosette flyktninger i hht til følgende plan:
14 flyktninger i 2016
12 flyktninger i 2017
12 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 - 24.11.2015
Endelig vedtak:
Åfjord kommune vil bosette flyktninger i hht. til følgende plan:
14 flyktninger i 2016
12 flyktninger i 2017
12 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 6/15 Plan for barn og unges oppvekstsvilkår.
Rådmannens innstilling:
Iverksetting av utarbeidelse av Plan for barn og unges oppvekstvilkår, herunder barn og unge
med funksjonsnedsettelser legges til Komite for livsløp.
Komite for livsløp blir styringsgruppe for utarbeidelse av planen.
Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av:
*leder av Komite for livsløp med vara nestleder
*sektorsjef for oppvekst
*sektorsjef for helse og velferd
*avdelingsleder for helse og familie som også blir sekretær for gruppen
*kommunefysioterapeut som representerer Folkehelsegruppa, FYSAK og Friskliv Åfjord
*Brukerrepresentant som velges av Ungdomsrådet og Råd for Funksjonshemmede
Planen utarbeides i 2016 og legges fram til politisk behandling høsten 2016

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 24.11.2015
Behandling:
Komiteen ønsker en presisering vedr. brukerrepresentanter, og fremmet følgende forslag til
vedtak:
Iverksetting av utarbeidelse av Plan for barn og unges oppvekstvilkår, herunder barn og unge
med funksjonsnedsettelser, legges til Komite for livsløp.
Komite for livsløp blir styringsgruppe for utarbeidelse av planen.
Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av:
*leder av Komite for livsløp med vara nestleder
*sektorsjef for oppvekst
*sektorsjef for helse og velferd
*avdelingsleder for helse og familie som også blir sekretær for gruppen
*kommunefysioterapeut som representerer Folkehelsegruppa, FYSAK og Friskliv Åfjord
*brukerrepresentanter, som velges med en fra Ungdomsrådet og en fra Råd for
Funksjonshemmede
Planen utarbeides i 2016 og legges fram til politisk behandling høsten 2016
Endelig vedtak:
Iverksetting av utarbeidelse av Plan for barn og unges oppvekstvilkår, herunder barn og unge
med funksjonsnedsettelser, legges til Komite for livsløp.
Komite for livsløp blir styringsgruppe for utarbeidelse av planen.
Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av:
*leder av Komite for livsløp med vara nestleder
*sektorsjef for oppvekst
*sektorsjef for helse og velferd
*avdelingsleder for helse og familie som også blir sekretær for gruppen
*kommunefysioterapeut som representerer Folkehelsegruppa, FYSAK og Friskliv Åfjord
*brukerrepresentanter, som velges med en fra Ungdomsrådet og en fra Råd for
Funksjonshemmede
Planen utarbeides i 2016 og legges fram til politisk behandling høsten 2016
Vedtaket var enstemmig.

PS 7/15 Justering av satser for SFO - foreldrebetaling 2016
Forslag til vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar å justere satsene for opphold i SFO med 5 %.
De nye satsene blir som følger:
Opphold til og med 7 timer

kr

48,- pr. time

Opphold over 7 timer, til og med 13 timer pr. uke

kr 1 600,- pr. mnd

Opphold over 13 timer pr uke

kr 1 915,- pr. mnd

Ekstradager betales med kr 220,- (inkl. mat) pr. dag.
Søskenmoderasjon er:
30 % moderasjon for barn nr. 2 og 50 % moderasjon fra og med det 3. barnet.
De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2016.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 24.11.2015
Behandling:
Komiteen ønsker følgende tillegg i vedtaket:
Komiteen ønsker at rådmannen utreder konsekvensene ved å endre fra 10 til 11 måneders
betaling i SFO.
Saken legges fram for komiteen i 2016.
Komiteens forslag til vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar å justere satsene for opphold i SFO med 5 %.
De nye satsene blir som følger:
Opphold til og med 7 timer
kr 48,- pr. time
Opphold over 7 timer, til og med 13 timer pr. uke

kr 1 600,- pr. mnd

Opphold over 13 timer pr uke

kr 1 915,- pr. mnd

Ekstradager betales med kr 220,- (inkl. mat) pr. dag.
Søskenmoderasjon er:
30 % moderasjon for barn nr. 2 og 50 % moderasjon fra og med det 3. barnet.
De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2016.
Komiteen ønsker at rådmannen utreder konsekvensene ved å endre fra 10 til 11 måneders
betaling i SFO.
Saken legges fram for komiteen i 2016.

Endelig vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar å justere satsene for opphold i SFO med 5 %.
De nye satsene blir som følger:
Opphold til og med 7 timer
kr 48,- pr. time
Opphold over 7 timer, til og med 13 timer pr. uke

kr 1 600,- pr. mnd

Opphold over 13 timer pr uke

kr 1 915,- pr. mnd

Ekstradager betales med kr 220,- (inkl. mat) pr. dag.
Søskenmoderasjon er:
30 % moderasjon for barn nr. 2 og 50 % moderasjon fra og med det 3. barnet.
De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2016.
Komiteen ønsker at rådmannen utreder konsekvensene ved å endre fra 10 til 11 måneders
betaling i SFO.
Saken legges fram for komiteen i 2016.
Vedtaket var enstemmig.

PS 8/15 Justering av satser i Åfjord kulturskole 2016
Forslag til vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar følgende satser for kulturskolen for 2016:
De nye satsene økes med 5% og blir som følger:
Faste tilbud: kr 1 030,- pr. halvår (semester) pr. elev
Småkultur (8 uker pr. semester): kr 550,- 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)/3.tilbud 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
4- og 5- åringer i barnehagene.
De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2016.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 24.11.2015
Endelig vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar følgende satser for kulturskolen for 2016:
De nye satsene økes med 5% og blir som følger:
Faste tilbud: kr 1 030,- pr. halvår (semester) pr. elev
Småkultur (8 uker pr. semester): kr 550,- 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)/3.tilbud 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
4- og 5- åringer i barnehagene.
De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2016.
Vedtaket var enstemmig.
PS 9/15 Satser for foreldrebetaling i barnehagene 2016
Forslag til vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar å justere satsene for kostpenger i barnehagene med 3 % for 2016.
De nye satsene for foreldrebetaling i barnehagene blir som følger:
Satsene for foreldrebetaling i barnehagene følger til enhver tid gjeldende nasjonal makspris for
heltidsplass.
Satsene for opphold i 2 til 4 dager beregnes i forhold til dette.
Søskenmoderasjon holdes uendret med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % fra og med det 3.
barnet
Kostpengene justeres til følgende satser:
Opphold i 5 dager pr. uke kr 320,- pr. mnd.
Opphold i 4 dager pr. uke kr 260,- pr. mnd.
Opphold i 3 dager pr. uke kr 190,- pr. mnd.
Opphold i 2 dager pr. uke kr 130,- pr. mnd.

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, jfr. Opplæringsloven § 5-7, som del av sitt
barnehagetilbud, har rett til å få det som et gratis tilbud. Reduksjonen opprettholdes som dagens
sats, kr 50,- pr time spesialundervisning, i påvente av lovendring.
Ekstra dag i barnehagen ut over vanlig oppholdstid økes til kr 180,- pr dag.
De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2016.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 24.11.2015
Endelig vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar å justere satsene for kostpenger i barnehagene med 3 % for 2016.
De nye satsene for foreldrebetaling i barnehagene blir som følger:
Satsene for foreldrebetaling i barnehagene følger til enhver tid gjeldende nasjonal makspris for
heltidsplass.
Satsene for opphold i 2 til 4 dager beregnes i forhold til dette.
Søskenmoderasjon holdes uendret med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % fra og med det 3.
barnet
Kostpengene justeres til følgende satser:
Opphold i 5 dager pr. uke kr 320,- pr. mnd.
Opphold i 4 dager pr. uke kr 260,- pr. mnd.
Opphold i 3 dager pr. uke kr 190,- pr. mnd.
Opphold i 2 dager pr. uke kr 130,- pr. mnd.
Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, jfr. Opplæringsloven § 5-7, som del av sitt
barnehagetilbud, har rett til å få det som et gratis tilbud. Reduksjonen opprettholdes som dagens
sats, kr 50,- pr time spesialundervisning, i påvente av lovendring.
Ekstra dag i barnehagen ut over vanlig oppholdstid økes til kr 180,- pr dag.
De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2016.
Vedtaket var enstemmig.

PS 10/15 Retningslinjer for satser og egenbetaling for Helse og velferdstjenester 2015
Rådmannens innstilling:

Åfjord kommunestyre vedtar retningslinjer for satser og egenbetaling / vederlag for helse og
velferdstjenester for 2016.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 24.11.2015
Endelig vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar retningslinjer for satser og egenbetaling /vederlag for helse og
velferdstjenester for 2016.
Vedtaket var enstemmig.

PS 11/15 Budsjett 2016 - sektor helse og velferd
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling til vedtak, men til drøfting i komiteen og evt uttalelse fra
komiteen til budsjettnemnda.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 24.11.2015
Behandling:
Komiteens uttalelse til budsjettnemnda:
Budsjett 2016 – sektor helse og velferd
Komite for livsløp ser det som svært viktig at de gode tilbudene som gis innen sektor helse i
Åfjord blir videreført.
Det man ser av ansvar, eierskap og stolthet til jobben og arbeidsplassen blant det de ansatte i
sektorene er forbilledlig. Slike gode holdninger og verdier bør stå sentralt for alle som arbeider i
Åfjord kommune og er noe som komite for livsløp ønsker å bidra inn i mot.
Komiteen er gjort kjent med de budsjettmessige utfordringene som sektoren står ovenfor.
Vedlagte saksdokument gir en beskrivelse av situasjonen og denne ble utdypet i møtet med en
redegjørelse fra Barbro Ugedal, konstituert enhetsleder ved Helsesenteret. Her ble det spesielt
satt fokus på underbudsjettering på fastlønn. Et tall i størrelsesorden ca 2,5 mill om man ser
institusjonstjenestene og hjemmetjenestene under ett.
I tillegg kommer utgifter til BPA (brukerstyrt, personlig assistent) , ca 1 mil pr. år.
Komiteen ser ikke muligheter for å avvikle tilbud for å få frigjort midler til de nevnte postene.
De to store sektorene, oppvekst og helse, må sees i sammenheng. En god og kontrollert
økonomisk styring av virksomhetene innen oppvekst vil kunne føre til at midler frigjøres og at
det dermed på sikt kan gjøre det mulig å flytte penger fra en sektor til en annen.

PS 12/15 Budsjett 2016 - Oppvekst
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling til vedtak, men til drøfting i komiteen og evt. uttalelse fra
komiteen til budsjettnemnda.
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 24.11.2015
Behandling:
Komiteens uttalelse til budsjettnemnda:
Budsjett 2016 – sektor oppvekst
Komiteen viser til vedlagte saksframlegg som redegjør for de økonomiske utfordringer Åset
skole står ovenfor som en følge av nedgang i elevtallet og dermed reduserte overføringer fra
staten.
Komiteen vil bemerke at det for framtiden er viktig at man kontinuerlig sammenholder forventet
elevtall med forventede statlige overføringer, slik at eventuelle grep som må tas for å tilpasse
driften til rammen, kan planlegges i forhold til skolens virksomhet.
Prognosen for de neste fire år viser en ytterligere nedgang i elevtallet. Dette gjelder både
Stokksund og Åset og må bli førende for skolenes budsjettarbeid.
Rektor ved Åset skole, Inger Helen Mørreaunet, redegjorde i møtet for den prosessen som
ansatte og ledelse nå har gått inn i for å finne muligheter for innsparinger tilsvarende 2,7 mill i
en helårsvirkning. Komiteen tar redegjørelsen til orientering og ser positivt på det arbeidet som
nå gjøres ved Åset og forankring av prosessen i personalet. Komiteen har tillit til at skolens
ledelse vil ta de grep som er nødvendig for å få balanse i regnskapet.
Regnskapstall viser at Åset skole over tid har hatt en høyere aktivitet enn budsjettert ramme for
enheten. Videre viser Kostra-tall at Åfjord bruker langt mer penger på skole enn
sammenlignbare kommuner. Dette kunne vært lett å forsvare dersom elevens prestasjoner og
trivsel hadde ligget i det øvre sjiktet i forhold til resultattall for grunnskolen, men slik er det
dessverre ikke.
Komiteen ønsker å sette fokus på følgende i det videre arbeidet:
 Ressursen til administrasjon og ledelse ved skolen gjennomgås. Det er naturlig å
sammenligne seg med skoler av tilsvarende størrelser i andre kommuner.
 Innsparingstiltak for 2016 settes i verk så raskt det lar seg gjøre for å få størst mulig
effekt av tiltakene året sett under ett.

 Åset skole utfordres til å lage en plan for det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen.
Denne legges fram for komiteen innen 01.05.2016. Denne planen kan inngå i en
kommunal plan som omfatter spesialpedagogisk arbeid i både barnehage og skole.
 Komiteen ønsker en statusrapport fra Åset på økonomi, aktivitet og drift innen
01.05.2016. Gjerne sett i sammenheng med resultat av elevundersøkelse og
medarbeiderundersøkelse og sentrale tall fra Kostra.

PS 13/15 Neste møte i komite for livsløp
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 24.11.2015
Behandling:
Neste møte i komiteen blir tirsdag 26. januar kl. 09.00 på Rådhuset.
Endelig vedtak:
Neste møte i komiteen blir tirsdag 26. januar kl. 09.00 på Rådhuset.

