SPYDEBERG KOMMUNE

Møteprotokoll
for
Komite for oppvekst, omsorg og kultur
Møtedato: 02.09.2014
Møtested: Formannskapssalen
Møtetid: 17:00 - 19:00

Til stede

Medlemmer:
Arza Sudic Suslu, Frode Melum, Gro Pettersen, Jarl Meland, Sigrun Egeland,
Torstein Skjolden
Varamedlemmer:
Kari Ørnø

Forfall

Kyrre Havelin

Administrasjonen

Hans Moesgaard

Saksliste
Saksnr

Tittel

12/2014

Godkjenning av møteprotokoll

13/2014

Økonomisk stønad - krav til aktivitet

14/2014

Frisklivssentral - Vurdering av opprettelse

12/2014: Godkjenning av møteprotokoll
Behandling:
Enstemmig som foreslått av rådmannen.
Vedtak:
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/2014: Økonomisk stønad - krav til aktivitet
Behandling:
Forslag fra Sigrun Egeland, KRF til innspill til formannskapet:
Aktivitetskrav til personer som mottar økonomisk stønad skal videreføres. Det avsettes kr 80 000,for inneværende år (tas fra disposisjonsfond) til koordinering, videreutvikling og igangsetting av
aktivitetstilbud i løpet av første halvår 2015.
Votering: 4 stemmer for forslaget fra Sigrun Egeland og tre stemmer (Jarl Meland, Kari Ørnø og Gro
Pettersen) for innstilling som er foreslått av rådmannen.

Endelig innspill til formannskapet med forslag om ny innstilling:
Aktivitetskrav til personer som mottar økonomisk stønad skal videreføres. Det avsettes kr 80 000,for inneværende år (tas fra disposisjonsfond) til koordinering, videreutvikling og igangsetting av
aktivitetstilbud i løpet av første halvår 2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/2014: Frisklivssentral - Vurdering av opprettelse
Behandling:
Forslag fra V, KRF, FRP og høyre til innspill til formannskapet
1. Det opprettes frisklivssentral i Spydeberg kommune fra 1.1.2015
2. Arbeidet for å tilrettelegge for kronisk syke starter inneværende år.
3. Administrasjonen søker umiddelbart om midler fra Fylkesmannen.

Votering:
4 stemmer for forslaget fra V, KRF, FRP og H og 3 stemmer (Torstein Skjolden, Kari Ørnø og Gro
Pettersen) støttet innstillingen som er foreslått av rådmannen.

Endelig innspill til formannskapet om innstilling til kommunestyret:
1. Det opprettes frisklivssentral i Spydeberg kommune fra 1.1.2015
2. Arbeidet for å tilrettelegge for kronisk syke starter inneværende år.
3. Administrasjonen søker umiddelbart om midler fra Fylkesmannen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

