
SPØRSMÅL TIL OPPFØLGING FRA FORMANNSKAPETS BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN 2017-2020 I 

MØTE 21.11.2016 

Spørsmål: Om årsplaner og SFO: Er årsplaner innført i SFO?  

Svar: Alle SFO har årsplaner innført i henhold til kvalitetsplan. 

 

Spørsmål: Status fysioterapi til barn og unge. Er det ventelister?  

Svar: Henvendelser om barnefysioterapi håndteres i tråd med «Prioriteringsnøkkel for ergoterapi- og 

fysioterapitjenesten – barn». Fysioterapitjenesten mottok 7 nye henvendelser i oktober og alle har 

fått tildelt tjenester. Det er mottatt 5 nye henvendelser hittil i november. 

Barnefysioterapeut har i tillegg oppfølging av habiliteringsbarn i førskole- og skolealder samt andre 

arbeidsoppgaver som 10-ukersgrupper for barn på helsestasjon, deltakelse i «Bra mat», IP-

koordinatoransvar, deltakelse i ansvarsgrupper og andre møter rundt pasienter. 

 

Spørsmål: Status miljøarbeidere på skolene. Størrelse på stillingene sjekkes ut.  

Svar: Midlene avsatt til dette i forrige økonomiplan har gått til 1-10 skolene da man vurderte behovet 

som størst ved disse skolene. Bråte har miljøarbeider i 90 % stilling, Bjørkelangen har i 75% stilling og 

Aursmoen er i utlysningsprosess. 

 

Spørsmål: Hvor mange klager er mottatt på vedtak om tilkjennelse av sykehjemsplasser?  

Svar: Det er i 2016 mottatt fire klager på avslag langtidsopphold. Av disse er det gitt medhold i to 

saker. I en sak ble avslaget opprettholdt og klagen er sendt til Fylkesmannen for avgjørelse (venter 

fortsatt på svar). Søker er pr i dag på trygghetsavdelingen i påvente av avgjørelse i klagesaken. I den 

fjerde saken er klagesaken fortsatt under behandling ved Tjenestekontoret. Denne søkeren er pr i 

dag på et korttidsopphold i påvente av avgjørelse i klagesaken. 

 

Det er også mottatt en klage på avslag om tidsbegrenset dagopphold på trygghetsavdelingen. Klager 

er gitt medhold ved at det er innvilget korttidsplass (døgnopphold) ved korttidsavdeling. 

 

Spørsmål: Om SFO- og barnehagegebyrer - søskenmoderasjon harmonerer ikke (ulik prosentsats). 

Hvorfor? 

Svar: Barnehagene forholder seg til § 3 i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Der står det bl.a. 

følgende: Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i 

foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte 

søsken som bor fast sammen. 



SFO styres ikke av det samme regelverket som barnehager. Fastsetting av satser og eventuelle 

moderasjoner vedtas ved behandling av økonomiplanen.  

Dersom vi går fra 25 % moderasjon til 30 % i SFO vil dette gi et utslag i redusert foreldrebetaling på 

om lag 70.000 kroner pr år.  

 

Spørsmål: Er det vurdert differensiering i gebyrer mellom SFO morgen og kveld? 

Svar: Dette ble vurdert i forbindelse med forarbeidet til omstillingsprosjektet i 2013. Kort 

oppsummert gir økt differensiering økte kostnader for SFO på grunn av mindre forutsigbarhet med 

tanke på bemanning, og lavere inntekt som igjen ville ført til høyere satser. For å kunne nå målene 

om innsparing i forbindelse med omstillingsprosjektet, ble det derfor lagt opp til mindre grad av 

fleksibilitet i valgmulighetene. Dagens oppholdstid er definert i vedtektene for SFO: Tilbudet gis med 

hele dager pr. uke, med oppholdstid fra 1 til 5 dager. (De samme dagene hver uke.) Disse vedtektene 

var ute på høring før vedtaket i desember 2013. 

 

Spørsmål: Hvordan finne informasjon i PAI-registeret om årsverk i kommunene? 

Svar: Dette finner man på KS sine sider. Skriv inn adressen KS.no/PAI i adressefeltet. Da får man opp 

en meny som man skal velge følgende søkeord på: 

 

Deretter blar man nedover i dokumentet og velger: 

 

Deretter blar man nedover i dokumentet og velger: 

 

Nå får man opp mange valg. Velg det man ønsker å se nærmere på. Utdrag av muligheter: 



 

 


