Møteprotokoll

OPPDAL KOMMUNE

Behandlet av

Utvalg for helse og oppvekst
Møtet ble kunngjort i OPP og på kommunens hjemmeside
Møtested:

Møtedato:

Klokkeslett:

Møterom Storhornet, Rådhuset

10.05.2022

09:00 - 13:00

Antall fremmøtte

7

Forfall meldt fra følgende:

Varamedlemmer som møtte:

Ingen

Diverse merknader

Fra administrasjonen møtte:
Rådgiver oppvekst Dordi Aalbu, rådgiver helse og omsorg Frøydis Lindstrøm
Div.info / godkjenning

Protokoll fra møte 23.03.22 ble godkjent.
Underskrifter

Til behandling foreligger
Saksnr

Sakstittel

PS 22/6

Utredning - utvikling av et fullverdig distriktsmedisinsk
senter i Oppdal

PS 22/7

Rullering av Veteranplan for Oppdal kommune

PS 22/8

Kostnadsoverslag søskenmoderasjon på tvers av
barnehage og SFO

Kl. 09:00
Kl. 10:00

Lukket

U.off i hht

Alle råd og utvalg innkalles til en felles presentasjon av kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2023-2026
Presentasjon v/ BUA

NB! Begge presentasjonene foregår i Oppdal kulturhus

REFERATSAKER

Lukket

U.off i hht

RS 22/21

Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet
for pedagogisk leder og styrer i barnehage

RS 22/22

Vedtak - opphør av redusert betaling barnehage

Off.l. §13, første ledd, jfr. Fvl. §13

RS 22/23

Avslag - søknad om redusert foreldrebetaling

Off.l. §13, første ledd, jfr. Fvl. §13

PS 22/6 Utredning - utvikling av et fullverdig distriktsmedisinsk senter i
Oppdal

Saksprotokoll i Utvalg for helse og oppvekst - 10.05.2022

Behandling
Forslag til tillegg fra utvalg for helse og oppvekst:
f) Oppdal kommune undersøker med St. Olavs mulighet for en utvidelse av røntgentilbudet.

Innstilling
Tilleggsforslag fra utvalget ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens tilråding med vedtatt tillegg ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret tar utredningen til orientering.
Kommunedirektøren nedsetter en bred faglig sammensatt arbeidsgruppe for gjennomføring av
følgende tiltak:
a) Gjennomføre forprosjekt med en kostnadskartlegging for etablering av sykepleierdrevet
poliklinikk i legekontorene sin sokkeletasje.
b) Gjennomføre forprosjekt for utvidelse av bygningen i dagen ODMS.
c) Oppdal kommune søker om “Såkornmidler” fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin til
utarbeiding av forprosjektet med kr. 200 000.
d) Det fremmes forslag til NTNU om etablering av forskningsprosjekt knyttet til innovasjon i
utvikling av helsetjeneste i distriktet. Det kan være flere aktuelle problemstillinger knyttet til:
o
o
o

Barn og unges psykiske helse – redusert behov for innleggelser og transport.
Sykepleierdrevet poliklinikk – flere avtalespesialister, færre innleggelser, mer
bærekraftig med redusert transportbehov.
Hvilke mereffekter gir samlokalisering av tjenester.

e) Oppdal kommune viderefører dialogen med Helse-Midt om utvikling av en sykepleierdrevet
poliklinikk gjennom jevnlige møter.
f) Oppdal kommune undersøker med St. Olavs mulighet for en utvidelse av røntgentilbudet.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar utredningen til orientering.
Kommunedirektøren nedsetter en bred faglig sammensatt arbeidsgruppe for gjennomføring av
følgende tiltak:
a) Gjennomføre forprosjekt med en kostnadskartlegging for etablering av sykepleierdrevet
poliklinikk i legekontorene sin sokkeletasje.
b) Gjennomføre forprosjekt for utvidelse av bygningen i dagen ODMS

c) Oppdal kommune søker om “Såkornmidler” fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin til
utarbeiding av forprosjektet med kr.200 000.
d) Det fremmes forslag til NTNU om etablering av forskningsprosjekt knyttet til innovasjon i
utvikling av helsetjeneste i distriktet. Det kan være flere aktuelle problemstillinger knyttet til:
o
o
o

Barn og unges psykiske helse – redusert behov for innleggelser og transport
Sykepleierdrevet poliklinikk – flere avtalespesialister, færre innleggelser, mer
bærekraftig med redusert transportbehov
Hvilke mereffekter gir samlokalisering av tjenester

e) Oppdal kommune viderefører dialogen med Helse-Midt om utvikling av en sykepleierdrevet
poliklinikk gjennom jevnlige møter.

PS 22/7 Rullering av Veteranplan for Oppdal kommune

Saksprotokoll i Utvalg for helse og oppvekst - 10.05.2022

Behandling
Tilleggsforslag fra MDG v/ Arne Rønning:
Vi ber om at kontaktinformasjon til Forsvarets Kompetansesenter på Bæreia innarbeides i
veteranplanen.

Innstilling
Tilleggsforslag fra A. Rønning ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens tilråding med vedtatt tillegg ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til rullering av Veteranplan for Oppdal
kommune. Planens tiltaksdel innarbeides og vurderes årlig i arbeidet med kommunens handlingsplan.
Planen er gjeldende i perioden 2022-2026.
Vi ber om at kontaktinformasjon til Forsvarets Kompetansesenter på Bæreia innarbeides i
veteranplanen.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til rullering av Veteranplan for Oppdal
kommune. Planens tiltaksdel innarbeides og vurderes årlig i arbeidet med kommunens handlingsplan.
Planen er gjeldende i perioden 2022-2026.

PS 22/8 Kostnadsoverslag søskenmoderasjon på tvers av barnehage og
SFO

Saksprotokoll i Utvalg for helse og oppvekst - 10.05.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret tar kostnadsoverslag for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO til
orientering.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar kostnadsoverslag for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO til
orientering.

