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PS 1/18 Godkjenning av protokoll forrige møte 

 
Godkjenning av protokoll forrige møte 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
 
 
Utvalgsleder ber administrasjonen i budsjettarbeidet videreføre saker om betalingssatser behandlet i 
politiske utvalg til kommunestyret for endelig behandling.  
Møteprotokollen godkjennes. Enst.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
OpOm's møteprotokoll fra 17.10.17 godkjennes.  
 
 

PS 2/18 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
 
 
Kommunalsjef for helse og omsorg Karl Johan Olsen orienterer utvalget.  
 
 
Referatsakene tas til orientering. Enst. 
  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 



RS 1/18 Rådmannen orienterer fra enhetene 

RS 2/18 Årsplan barnehage 

RS 3/18 Informasjon om å utvikle FACT som et nytt tjenestetilbud 

RS 4/18 Drøftingsnotat kommunepsykolog 

RS 5/18 Tilsyn - varsel om tvangsmulkt (2) boliger psykisk 
utviklingshemmede.pdf 

RS 6/18 Tilsyn - varsel om tvangsmulkt - Hjemmebaserte tjenester.pdf 

  



PS 3/18 Foreldrebetaling Dyrøy barnehage 

Rådmannens forslag til vedtak: 
REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE  
 
Søknad om redusert foreldrebetaling for et barnehageåret kan leveres etter at skattemelding 
(selvangivelsen) for foregående år er mottatt. Dokumentasjon på inntekt skal være skattemeldingen. 
Redusert foreldrebetaling innvilges for ett barnehageår av gangen, og de som har innvilget for 
inneværende barnehageår må søke på nytt neste barnehageår. 
 
Informasjon om ordningen 
Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens brutto inntekt for en barnehageplass. For 2018 vil 
husstander med brutto inntekt under kr. 533 500,- være berettiget redusert foreldrebetaling. Dette 
fastsettes av regjeringen hvert år i forbindelse med statsbudsjettet. 
 
20 timer gratis oppholdstid i uken de tre siste årene i barnehagen, for familier med lav 
inntekt.  
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i 
husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt 
under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. 
 
Mer informasjon om ordningen, og elektronisk søknad finnes på Dyrøy kommune sine hjemmesider: 
http://www.dyroy.kommune.no/barnehage 
 
Det er ingen søknadsfrist ut over dette, og ved innvilgelse av søknad vil den gjelde fra første hele måned 
etter søknad og inneværende barnehageår.  
 

Utvalgsleders innstilling: 

 
 
 
Foreldrebetaling Dyrøy barnehage 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
 
Enhetsleder barnehage Nina Bolle deltar i saken.  
Omforent forslag til vedtak:  
 
Redusert foreldrebetaling i barnehage kan søkes hele året. Dokumentasjon ihht.forsikft.   
 
Avsnittet: informasjon om ordningen fjernes.  
 
Enst. vedtatt.   
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
Redusert foreldrebetaling i barnehage kan søkes hele året. Dokumentasjon ihht.forsikft.   
Redusert foreldrebetaling innvilges for ett barnehageår av gangen, og de som har innvilget for 
inneværende barnehageår må søke på nytt neste barnehageår. 
20 timer gratis oppholdstid i uken de tre siste årene i barnehagen, for familier med lav inntekt.  
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i 
husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt 
under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. 

http://www.dyroy.kommune.no/barnehage


Mer informasjon om ordningen, og elektronisk søknad finnes på Dyrøy kommune sine hjemmesider: 
http://www.dyroy.kommune.no/barnehage 
Det er ingen søknadsfrist ut over dette, og ved innvilgelse av søknad vil den gjelde fra første hele måned 
etter søknad og inneværende barnehageår.  
 
 

PS 4/18 Handlingsplan omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Handlingsplanen tas inn som et arbeidsdokument for Dyrøy barnehage. 
 

Utvalgsleders innstilling: 

 
 
Handlingsplan omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
Enhetsleder barnehage Nina bolle deltar i saken.  
  
Forslag til tilleggspunkt til rådmannens forslag til vedtak fremmet av Kjell-Jostein Lillegård (SV):  
Grunnskolen bes om å utarbeide en handlingsplan om omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
Handlingsplanen tas inn som et arbeidsdokument for Dyrøy barnehage. 
Grunnskolen bes om å utarbeide en handlingsplan om omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn.  
 
 

PS 5/18 System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 

Rådmannens forslag til vedtak: 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 

Utvalgsleders innstilling: 

 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
Enhetsleder skole May Elin Hals deltar i saken.  
Saken bes tas videre til kommunestyret for drøfting.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 
 
 

http://www.dyroy.kommune.no/barnehage


PS 6/18 Forslag til endring av skolens ordensreglement 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til nytt punkt 6: 
Elevene skal ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletida. Elevene er ulykkesforsikret under all 
aktivitet i skolens regi, men de som velger å forlate skoleområdet uten tillatelse, vil ikke lenger være 
under skolens ansvar eller forsikring. 
Endringa gjelder fra 3. april -18. 
 

Utvalgsleders innstilling: 

 
 
Forslag til endring av skolens ordensreglement 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
Enhetsleder skole May-Elin Hals deltar i saken.  
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak.  
 
Vedtaket bifalt, 3 mot 1 stemmer.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
Forslag til nytt punkt 6: 
Elevene skal ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletida. Elevene er ulykkesforsikret under all 
aktivitet i skolens regi, men de som velger å forlate skoleområdet uten tillatelse, vil ikke lenger være 
under skolens ansvar eller forsikring. 
Endringa gjelder fra 3. april -18. 
 

PS 7/18 Orientering om pasientrettet avvik innen Pleie og omsorgssektoren 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Utvalget tar redegjørelsen til orientering.  
2. Avviksstatistikker aksepteres som en indikator på pasientsikkerheten i omsorgstjenesten. 
3. Slike statistikker presenteres utvalget i årets første møte, der utvikling over de to siste år sees i 

sammenheng og årsaksforklares. 
4. Administrasjonen skal videreutvikle nyansene i dokumentasjonsverktøyet slik at det blir mest 

mulig optimalt for pasientens sikkerhet, personalets mulighet til å oppfylle sine plikter, og for 
lederes og politikeres mulighet til å se forbedringsmuligheter i forhold til ytelse av helsehjelp. 

  

Utvalgsleders innstilling: 

 
 
Orientering om pasientrettet avvik innen Pleie og omsorgssektoren 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
 
 



Forslag til vedtak fremmet av Trine Sørensen (AP):  
 
Nytt punkt 3:  
 
Slike statistikker presenteres utvalget til hvert utvalgsmøte, der det viser til lukkede og evt.åpne avvik.  
Forslag til vedtak fremmet av Kjell-Jostein Lillegård (SV): 
Nytt punkt 4: 
 
Pasientsikkerhet, ansattes plikter og forbedringsmuligheter for ytelse av helsehjelp skal videreutvikles i 
pasientjournalen.  
Punktene stemmes sammen med rådmannens forslag til vedtak, punkt 1 og 2.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
1.Utvalget tar redegjørelsen til orientering.  
2.Avviksstatistikker aksepteres som en indikator på pasientsikkerheten i omsorgstjenesten. 
3. Slike statistikker presenteres utvalget til hvert utvalgsmøte, der det viser til lukkede og evt.åpne 
avvik.  
4. Pasientsikkerhet, ansattes plikter og forbedringsmuligheter for ytelse av helsehjelp skal videreutvikles i 
pasientjournalen.  
  
 

PS 8/18 Endringsforslag for organisering i PLO første trinn 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Organisasjonsendring utføres slik i første trinn: 
Enhetslederfunksjon PLO opphører, ansvar og funksjoner splittes opp og fordeles. 
 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder sykehjem, (faglederstilling omdefineres). 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder hjemmesykepleie, (faglederstilling omdefineres). 
Det opprettes ½ stilling fagleder for området PU, rehab og rus/psykiatri, funksjonen tillegges 
eksisterende stilling rus/psykiatri. Resterende av stillingen er utøvende innen fagfeltet rus/psykiatri. 
 
Administrasjonen utarbeider stillingsbeskrivelser for de forskjellige funksjoner før omstilling iverksettes. 
 

Utvalgsleders innstilling: 

 
Endringsforslag for organisering i PLO første trinn 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Organisasjonsendring utføres slik i første trinn: 
Enhetslederfunksjon PLO opphører, ansvar og funksjoner splittes opp og fordeles. 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder sykehjem, (faglederstilling omdefineres). 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder hjemmesykepleie, (faglederstilling omdefineres). 
Eksisterende stilling rus/psykiatri omdefineres til 1/2 stilling fagleder TPU/rehab/rus/psykiatri. Resterende 
er utøvende innen fagfeltet rus/psykiatri. 
Administrasjonen utarbeider stillingsbeskrivelser for de forskjellige funksjoner før omstilling iverksettes. 
 



Rus og psykiatri tjenestetilbudet evalueres og fremlegges neste utvalgsmøte, herunder bruk av vikarer 
ved fravær i tjenesten.  
 
Enst. vedtatt.  
  
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
Organisasjonsendring utføres slik i første trinn: 
Enhetslederfunksjon PLO opphører, ansvar og funksjoner splittes opp og fordeles. 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder sykehjem, (faglederstilling omdefineres). 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder hjemmesykepleie, (faglederstilling omdefineres). 
Eksisterende stilling rus/psykiatri omdefineres til 1/2 stilling fagleder TPU/rehab/rus/psykiatri. Resterende 
er utøvende innen fagfeltet rus/psykiatri. 
Administrasjonen utarbeider stillingsbeskrivelser for de forskjellige funksjoner før omstilling iverksettes. 
 
Rus og psykiatri tjenestetilbudet evalueres og fremlegges neste utvalgsmøte, herunder bruk av vikarer 
ved fravær i tjenesten.  
 
 


