MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
19.01.2016
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Vararepresentanter møter etter nærmere avtale.
Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/BIHIib, på
www.askoy.kommune.no – Lokaldemokrati – Politisk møtekalender – Skjema eller på
tlf. 56 15 80 25.

Det vil bli gitt orientering innen følgende områder/tjenester: Forvaltningsavdelingen,
Samfunnsmedisinsk avdeling (boliger psykisk helse) og barnefattigdom. Hver orientering varer
omtrent en halv time inkludert eventuelle spørsmål.

Kleppestø 12.1.2016
Miriam Haavik
Leder
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2020 - OPPSTART
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Utvalg for levekår
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19.01.2016

Utvalg for oppvekst
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21.01.2016

Formannskapet
Saksbehandler: Synne Guldberg

Arkivsaknr.: 2015/8763-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Formannskapet slutter seg til Rådmannens forslag til organisering og fremdrift for rullering av
kommuneplanens arealdel.

SAMMENDRAG
Kommunal planstrategi er et verktøy for å prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør starte
opp eller videreføre i kommunestyreperioden for å møte kommunens behov. Gjennom
planstrategien skal kommunen ta stilling til om kommuneplanen skal revideres, helt eller
delvis. Det skal også tas stilling til hvilke andre planoppgaver (kommunedelplaner, temaplaner,
større arealplaner, utredningsarbeid) som skal prioriteres i kommunestyreperioden.
Rådmannen vil utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for prioriteringene i
planstrategien. Planstrategien vil i stor grad bygge på vedtatt samfunnsdel der det var bred
medvirkning fra innbyggere og samfunnet forøvrig. Det legges derfor ikke til rette for ytterligere
medvirkning fra innbyggere, utover lovens krav om at forslag til vedtak skal gjøres tilgjengelig
30 dager før kommunestyrets behandling. Planstrategien skal vedtas av kommunestyret høsten
2016.
Avgjøres av: F

Behandles i følgende utvalg: UFL, UFO, UTM, F
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Videre saksgang:
Rådmannen legger frem et kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for utarbeidelse av
planstrategien.
Saksopplysninger:
Kommunal planstrategi er et verktøy for å prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør starte
opp eller videreføre i kommunestyreperioden for å møte kommunens behov. Planstrategien
setter fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt, og ikke gjøres mer omfattende enn
nødvendig.
Gjennom planstrategien skal kommunen ta stilling til om kommuneplanen skal revideres, helt
eller delvis. Det skal også tas stilling til hvilke andre planoppgaver (kommunedelplaner,
temaplaner, større arealplaner, utredningsarbeid) som skal prioriteres i
kommunestyreperioden. Prioriteringene skal gjøres på bakgrunn av en drøfting av kommunens
strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen (kunnskapsgrunnlag).
Vurdering:

Kommunal planstrategi ble innført som et nytt verktøy med Plan- og bygningsloven av 2008. Et
viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres i
kommunestyreperioden. Planstrategien er ikke en plan, og skal dermed ikke inneholde mål og
strategier. Planstrategien er et viktig styringsverktøy for å sikre at kommunens planlegging er
behovsstyrt, og at kommunens planbehov vurderes samlet.
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling. Rådmannen vil utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for
prioriteringene i planstrategien. Kunnskapsgrunnlaget vil bli basert på sammenstilling av
eksisterende informasjon som: Kommuneplanens samfunnsdel, oversiktsdokument for
folkehelse, helhetlig ROS-analyse, vedtatte planer og planer under arbeid. I følge Plan- og
bygningslovens § 11-2 skal kommuneplanens samfunnsdel være grunnlag for sektorenes planer
og virksomhet. Samfunnsdelens satsingsområder vil derfor i særlig grad være førende for
arbeidet med planstrategien.
Som del av planstrategien vil Rådmannen fortsette arbeidet med evaluering og utvikling av
kommunens plan- og styringssystem for å sikre god kobling mellom strategisk planlegging og
økonomiplanlegging.

Organisering:
Arbeidet organiseres som et prosjekt med prosjektledelse fra fagavdeling Areal og samfunn.
Det anses ikke som aktuelt med politisk saksordfører for dette arbeidet, men saker/meldinger
undervegs i arbeidet vil fremmes via utvalgene til Formannskapet. Planstrategien skal vedtas av
kommunestyret i løpet av høsten 2016.
Medvirkning
Planstrategien vil i stor grad bygge på vedtatt samfunnsdel der det var bred medvirkning fra
innbyggere og samfunnet forøvrig. Det legges derfor ikke opp til ytterligere medvirkning fra
innbyggere, utover lovens krav om at forslag til planstrategi skal gjøres offentlig i minst 30
dager før kommunestyrets vedtak.
Det er krav om at det skal innhentes synspunkt fra statlige og regionale organer og
nabokommuner. Dette vil trolig skje ved at instansene tilskrives. Myndighetene kan ikke
fremme innsigelse til planstrategien.
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Fremdrift:
Det legges opp til følgende fremdrift for prosjektet:
Milepæler
Oppstart i Rådmannens ledergruppe

Periode
desember 2015

Oppstart politisk

januar 2016

Kunnskapsinnhenting/Medvirkning

jan-april 2016

Kunnskapsgrunnlag legges frem politisk

mai 2016

Utarbeide planstrategi

mai – juli 2016

Forslag planstrategi

august 2016

Forslag gjøres offentlig

august – september (min. 30.dager)

Vedtak i K

oktober 2016

Folkehelseperspektiv:
Oversiktsdokument for folkehelse skal legges til grunn for arbeidet med planstrategien. Den
helsefremmende øyen er en av satsingsområdene til kommunen, og det er viktig at dette
gjenspeiles i prioriteringene som gjøres i planstrategien.
Økonomi:
Utarbeiding av planer er ressurskrevende, og de fleste planer inneholder tiltak som kan få
økonomiske konsekvenser. Plan- og bygningsloven fremhever at planlegging skal bygge på
økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer
omfattende enn nødvendig. En oppdatert planstrategi er et viktig verktøy for å sikre dette.
Kleppestø, 08.01.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Knut Natlandsmyr
Fagsjef
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PRIORITERING AV SØKNAER TIL NASJONAL
TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
4/16

Saksbehandler: Inger Jørgensen

Møtedato
19.01.2016

Arkivsaknr.: 2014/6658-11

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Askøy kommune har denne prioriteringen på søknad til nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom:
1. Askøy Røde Kors
2. Askøy kommune

SAMMENDRAG
Askøy kommune har mottatt to søknader til den nasjonale tilskuddsordning mot
barnefattigdom som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet administrerer. Røde Kors og
Askøy kommune har søkt om midler. Det er foretatt en administrativ prioritering av de to
søknader der søknaden fra Røde Kors til videreutvikling av BARK grupper for barn i skolealder
i flere lokalmiljø på Askøy har fått første prioritet.
Rådmannen anbefaler at utvalget også prioriterer søknaden fra Røde Kors først.
Avgjøres av:

UFL

Behandles i følgende utvalg:

UFL

Videre saksgang:
Saksopplysninger:

Bakgrunn
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser tilskudd i en nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom. Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke
om midler. Kommuner som ønsker å sende søknad forplikter seg til å gjøre søknadsordningen

8

tilgjengelig på sine nettsider og i etterkant prioritere mellom eventuelle innkomne søknader.
Dette har Askøy kommune gjort og det er sendt informasjon om tilskuddsordningen ut til lag og
organisasjoner.
Tilskuddsordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant
barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at
flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter,
uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:
a) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kulturog fritidsaktiviteter
b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
ferieaktiviteter
c) Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative
mestringsarenaer.

Tilskuddsordningen stiller krav til at kommunen foretar en administrativ og politisk vurdering
og prioritering av de innkomne søknader. I etterkant av prioriteringen utfylles et «Skjema for
vurdering og prioritering av søknader» til Bufdir.
(Det kan leses mer om tilskuddsordningen her:
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/ )

Søknadene
Det har kommet inn to søknader fra Askøy. Den ene er fra Røde kors og den andre er fra Askøy
kommune (søknadene er vedlagt).
Søknaden fra Askøy kommune er på 150.000 som er knyttet til gjennomføring av tiltaket «Aktiv
sommer på Askøy 2016». Målet med dette tiltak er å kunne gi et tilbud til ungdom i alderen
13.19 år som ikke ellers vil ha mulighet til å delta på ferie og fritidsaktiviteter i skolenes
sommerferie. Kommunen vil i samarbeid med frivillige kunne tilby et gratis og variert program
der det er mulig å melde seg på ulike typer aktiviteter gjennom hele sommerferieperioden (se
vedlagt søknad for nærmere beskrivelse av tiltaket).
Søknaden fra Røde kors er på 510.000 til gjennomføring av tiltaket «BARK Askøy». BARK er
en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder, og skal være en arena for sosial og
kulturell inkludering. Røde Kors har allerede opprettet en BARK-avdeling i Hetlevik bygden.
Med midler fra tilskuddsordningen ønsker Røde Kors å etablerere BARK-avdelinger flere steder
i kommunen, der fokuset skal være på friluftsliv, førstehjelp, humanitet og internasjonal
forståelse. Målsettingen med BARK Askøy er at alle barn på Askøy skal få tilbud om å delta i et
inkluderende, trygt og gratis fritidstilbud. Aktivitetene i BARK gruppene skal være gratis sånn
at alle, uansett økonomi, religion, etnisitet og bakgrunn skal kunne delta.
(se vedlagt søknad for nærmere beskrivelse av tiltaket).
Vurdering:

Styringsgruppen for barn og unge som består av kommunalsjefer og fagsjefer fra
kommunalavdeling oppvekst og kommunalavdeling levekår samt kommuneoverlege,
folkehelsekoordinator og SLT koordinator har foretatt den administrative prioritering av de to
søknadene. Denne gruppen har prioritert på følgende måte:
1) Søknaden fra Røde Kors til videreutvikling av «BARK Askøy»
2) Søknaden fra Askøy kommune til tiltaket «Aktiv sommer på Askøy 2016»
Begrunnelsen for å prioritere Røde Kors øverst handler om følgende:
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1) Askøy kommune er inne i en langsiktig og helhetlig satsing mot barnefattigdom. For å
lykkes med dette er det viktig at frivilligheten bidrar i arbeidet for å hindre
konsekvensene av barnefattigdom. Støtte til Røde Kors sitt tiltak vil være en styrking av
det langsiktige arbeid for å inkludere alle barn i en meningsfull fritid, uavhengig av
levekårsutfordringer og sosioøkonomisk bakgrunn.
2) Røde Kors sitt tiltak bidrar til å realisere delmål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel som handler om at Askøy kommune skal være et inkluderende samfunn
som også jobber for å redusere konsekvensene av barnefattigdom og legger til rette for
inkludering og medvirkning gjennom samarbeid med frivillig sektor og ved å skape
møteplasser der alle kan delta og bidra.
3) BARK gruppene har barn i barneskolealder som sin målgruppe. Å satse på inkludering
og mestring for barn i denne aldersgruppen kan bidra til å forebygge ulike vansker som
ofte begynner i barneskolealder men først oppdages og resulterer i større utfordringer i
ungdomsskolealder.
Folkehelseperspektiv:

Forskjeller i levekår fører til sosial ulikhet i helse som er en av vår største
folkehelseutfordringer. Forskning viser at det er en sammenheng mellom barnefattigdom og
levekårsutfordringer og dårlig både fysisk og psykisk helse. Å hindre barnefattigdom og minske
konsekvensene av dette er derfor nødvendig arbeid i et folkehelseperspektiv. Manglende
inkludering på sosiale arenaer kan være en av de negative konsekvenser ved barnefattigdom som
både Røde Kors og Askøy kommune sitt tiltak kan bidra til å hindre eller minske. Tiltak som
legger til rette for mestring, inkludering og positive sosiale relasjoner er viktig i et
folkehelseperspektiv.
Økonomi:

Både Røde Kors og Askøy sitt tiltak har en egenfinansiering i tillegg til eventuelle tiltaksmidler.
Denne dekkes av det ordinære driftsbudsjett.

Kleppestø, 11.1.16

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Askøy

Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Askøy Røde Kors

Navn på tiltaket

Bark Askøy

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Askøy

Org.nr.

982484030

Kontonr.

36300710667

Type søker:

Frivillig organisasjon

Adresseinformasjon
Postadresse:

Klampavikvegen 9

Postnummer:

5300

Poststed:

kleppestø

Besøksadresse:
Postnummer besøksadresse:
Poststed besøksadresse:

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Therese Schneider

Tlf. kontaktperson:

56156156

E-post kontaktperson:

therese.askoyrodekors@gmail.com
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Askøy Røde Kors er en lokalforening som holder til i Askøy Kommune. Askøy Kommune er en av
Norges hurtigst voksende kommuner. Vi teller idag 752 medlemmer, og har i tillegg rundt 150
frivillige og enda flere deltagere på våre aktiviteter.

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2012

b) Ferieaktiviteter

Nei

2013

c) Alternative mestringsarenaer

Nei

2014
2015

Beskrivelse av målsetting
BARK er til for alle barn. Med bakgrunn i økende ensomhet, fattigdom og helseutfordringer blant
barn ser Røde Kors et behov for forebyggende tiltak for målgruppen. BARK er en møteplass med
aktiviteter for barn i barneskolealder, og skal være en arena for sosial og kulturell inkludering.
Aktivitetene har et tydelig folkehelseperspektiv ved at barna styrker sin selvfølelse gjennom å ta
gode valg for egen helse og sosiale hverdag. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser,
og barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I tillegg lærer barna om
medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I BARK skjer de fleste
aktivitetene utendørs og barna lærer hvordan de kan bruke sitt nærmiljø på en trygg og aktiv måte.
BARK handler om å legge til rette for lokal magi, og utnytte de ressursene som er tilgjengelig.

Beskrivelse av aktivitet
BARK er til for alle barn. Sammen fremmer vi moro, mangfold, og mestring ute i det fri. BARK på
Askøy er et tilbud til barn mellom 6 og 13 år. Vi har i tillegg et tilbud til de under 6 år, ifølge med
foreldre. Her er vi barnevakt for hverandres barn, slik at flest mulig får anledning til å delta.
BARK-gruppene vil ha møter hver torsdag frem til midten av juni.
Målgruppen for BARK er barn i barneskolealder, men Røde Kors har et særlig ansvar for å tilby
aktivitet til barn som av ulike årsaker faller utenfor de etablerte tradisjonelle fritidstilbudene innen
idrett og andre organiserte aktiviteter. Spesielt ønsker vi å nå ut til barn som lever i husholdninger
med lavinntekt: barn som har foreldre med lav utdanning eller svak tilknytning til arbeidslivet, barn
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med innvandrerbakgrunn, barn som bor med enslig forsørger og barn i familier med mange søsken.
Organiserte fritidstilbud er ofte kostbare. Derfor er, Røde Kors-aktivitetene alltid gratis slik at alle,
uavhengig av familiens økonomiske situasjon, har mulighet til å delta.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Vi har og kjenner til mange barn som ønsker å delta i BARK. Planene for våren 2016 er ikke lagt
enda, da det er en målsetning for BARK at barna selv aktivt skal delta i planlegging av
aktivitetsplanen. Hvis interessen er der og økonomien tillater det,vil vi vurdere å utvide tilbudet
enda mer.

Målgruppe
Vi ønsker å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn, ungdom og innvandrere. Herunder har
vi et sterkt ønske om å få med flere innvandrere og flyktninger i aktiviteten. Sistnevnte grupper har
gjerne en stram økonomi og begrensede nettverk.
Ved å delta i Bark aktiviteter vil man dempe konsekvensene av dårlig økonomi og et redusert
fritidstilbud. I tillegg er det å delta på Bark aktiviteter et virkemiddel for å øke integreringen av disse
familiene, ved at de deltar på aktiviteter sammen med andre familier i lokalmiljøet, uavhengig av
sosial tilhørighet eller religiøs bakgrunn.
Gutter

Jenter

Familier

Totalt

I målgruppen:

50

50

50

150

Utenfor
målgruppen:

20

20

20

60

Alder:

0-5

6-12

ja

13-19

20-25

Plan for rekruttering
Røde Kors ønsker å styrke sitt arbeid for barn i Askøy Kommune. Vi har opprettet en BARK-avdeling i
Hetlevik bygden. Her er det ca 30 engasjerte foreldre og 60 barn som er med hver uke. Vi ønsker i
tillegg å etablerere BARK-avdelinger flere steder i kommunen, der fokuset skal være på friluftsliv,
førstehjelp, humanitet og internasjonal forståelse. Målsettingen med BARK Askøy er at alle barn på
Askøy skal få tilbud om å delta i et inkluderende, trygt og gratis fritidstilbud. Fritidsaktiviteter som
idrett og kulturskole er ofte dyre og noen foreldre har derfor ikke økonomi til å la barna sine delta.
Våre aktiviteter skal derimot være gratis sånn at alle, uansett økonomi, religion, etnisitet og
bakgrunn skal kunne delta.
Vi ønsker å rekruttere frivillige over hele kommunen, samt kurse disse i oppvekstaktiviteter, finne
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egnede lokaler og drive kvalitetssikring i tråd med nasjonal veileder for BARK.

50 frivillige vil rekrutteres til å utvikle de ulike BARK avdelingene på Askøy. Disse vil kvalitetssikres i
tråd med nasjonal veileder for BARK, utviklet av Norges Røde Kors. Dette innebærer å følge Røde
Kors’ egen utdanningsplan med eget temakurs for frivillige i oppvekstaktiviteter. Frivillige vil delta på
ukentlig basis, 2 timer hver uke. Vi ser for oss 20 frivillige hver uke. Dette utgjør alene 40
dugnadstimer i uken, I tillegg kommer planlegging og tilrettelegging, og vi nærmer oss 1500
dugnadstimer i året.
Vi ønsker derfor også å ansette en koordinator i en prosjektstilling på 40%, som kan drive aktiv
rekruttering av frivillige, bistå de frivillige i planlegging og tilrettelegging. Den ansatte skal også
hjelpe til med kursing samt annet nødvendig arbeid og forberedelser, i tillegg til å være et bindeledd
mot Røde Kors sentralt og ulike andre aktører i kommunen i en oppstartsfase.

Samarbeid
Askøy Røde Kors samarbeider med kommunen idag om leksehjelpen på flere skoler. Leksehjelpen
hadde 10-årsjubileum i år. Vi har derfor god kjennskap til hva som skjer ute i skolene, og hvilke
tilbud som etterspørres.
Askøy Røde Kors har opprettet en egen flyktningeguide, og samarbeider her med både
flyktningehjelpen og kommunen om tiltak for de som er her, og de nye flyktningene med barn som
kommer.
Vi har en god dialog med både voksenopplæringen, Språksprell, Flyktningehjelpen, Askøy Kommune,
Kulturfabrikken, Nav, skoler, Norsk Folkehjelp og flere andre instanser og organisasjoner i
kommunen. Askøy Røde Kors har et godt renomme på Askøy, og er kjent for sin satsning på omsorg
og oppvekst.

Evaluering
Kvalitativt: Deltakerne evaluerer aktiviteten hvert halvår gjennom enkle spørreskjema. I tillegg
arrangeres det foreldremøte en gang i halvåret hvor foresatte kan komme med innspill og
tilbakemeldinger. Det vil også etableres dialogmøter med tilknyttede samarbeidspartnere som
erfarer effekten av prosjektet.
Kvantitativt: Antall deltakere registrert i BARK.
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Budsjett
Type kostnader
Beløp
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnad
er
Annet:

Type inntekter
200 000 Søknadsbeløp

100 000
40 000
120 000

10 000

plakater/ infomatriell

10 000

Egeninnsats beskrivelse

500 000

Egenfinansiering
10 000
Evt. egenandel fra
25 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
5 000

kurs

Sum kostnader

Beløp

510 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp

ca 1500 dugnadstimer

200 000
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510 000

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Askøy

Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Askøy kommune

Navn på tiltaket

Aktiv sommer på Askøy

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Askøy

Org.nr.

964338442

Kontonr.

65150605509

Type søker:

Kommunal virksomhet

Adresseinformasjon
Postadresse:

Postboks 323

Postnummer:

5323

Poststed:

Kleppestø

Besøksadresse:
Postnummer besøksadresse:
Poststed besøksadresse:

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Inger Jørgensen

Tlf. kontaktperson:

94164145

E-post kontaktperson:

injo@askoy.kommune.no
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2012

b) Ferieaktiviteter

Ja

2013

c) Alternative mestringsarenaer

Nei

2014
2015

Beskrivelse av målsetting
Målsettingen er å gi et tilbud til ungdom som ikke ellers vil ha mulighet til å delta på ferie og
fritidsaktiviteter i skolenes sommerferie. Målgruppen vil være ungdom mellom 12 og 18 år.
Vi vil tilby en sommer med et gratis og variert tilbud som kan gi mestring, opplevelser og sosialt
samvær.
Tilbudet skal styrke ungdommens muligheter til å utvikle sine evner og ferdigheter i et inkluderende
fellesskap.
Resultatmålene er at:
•

Det skal være løpende aktiviteter i hele skoleferieperioden

•
og

Det skal være en variasjon mellom overnattingsarrangement, dagsprogram og ettermiddag

kveldsprogram
•
Vi får til et samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om gjennomføring av de enkelte
aktiviteter
•

At ungdom med flerkulturell bakgrunn deltar på aktivitetene

•

At vi får kartlagt den enkelte ungdom sin deltakelse i fritidsaktiviteter
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Beskrivelse av aktivitet
Tiltaket skal gi et tilbud til ungdom som ikke ellers vil ha mulighet til å delta på ferie og
fritidsaktiviteter i skolenes sommerferie. Med 'Aktiv sommer på Askøy' skal de få mulighet til å delta
på et gratis og variert tilbud som kan gi mestring, opplevelser og sosialt samvær.
Det arbeides nå med å fastsette en endelig aktivitetsplan for ‘Aktiv sommer på Askøy 2016’. I
desember skal det være en tverrfaglig workshop med deltakelse fra ungdommens kommunestyre
der vi skal konkretisere
tiltakene. Det skal også være en dialog med styret (ungdomsstyret) på ungdommens kulturhus der
de skal
være med å bidra til utforming av tiltakene.
De aktiviteter som vi planlegger er følgende:
-

Deltakelse på friluftsuke

Dagsturer i samarbeid friluftsorganisasjoner; for eksempel bading, fisking, padling,
vandreturer,
fridykking.
Åpne ettermiddager og kvelder på ungdommens kulturhus med gratis måltid knyttet til ulike
tema (for eksempel mat fra ulike kulturer). På åpne kvelder kan eksisterende fasiliteter benyttes
som foto/foto shop,
tegning/maling, musikkrom/musikkstudio, filmrom.
-

Fisketur med overnatting i samarbeid med Askøy jeger og fiskerforbund

Temaarrangementer i samarbeid med klubber på Askøy for eksempel Amcar klubben,
karateklubb,
curling, turlaget.
Å kartlegge den enkelte ungdom som deltar på sommeraktivitetene sin deltakelse på
fritidsarenaer
for øvrig
Vi er en gruppe som jobber med ungdom i ulike tjenester og på ulike arenaer som sammen med
ungdom fra ungdommens kommunestyre og ungdomsstyret på Ungdommens kulturhus sammen
skal planlegge ‘Aktiv sommer på Askøy 2016’. Vi samles til workshop for å få ideer og knytte
ansvarspersoner til de ulike tiltak slik at oppgaver fordeles.
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Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Som beskrevet over så utvikler vi tiltaket sammen med ungdommens kommunestyre og
Ungdomsstyret og deltakende ungdom Ungdommens kulturhus.

Målgruppe
Målgruppen for tiltaket alle ungdommer på Askøy i alderen 12-18 år. Samtidig vil vi aktivt rekruttere
ungdom som er berørt av konsekvensene av barnefattigdom, ungdom med innvandrerbakgrunn eller
ungdom som av andre
årsaker opplever utenforskap. Det kan for eksempel være ungdom som har foreldre med
rusproblemer eller
psykiske vansker. Målgruppen er gutter og jenter fra hele Askøy. Vi håper med dette å bidra til
inkludering og
sosiale relasjoner som kan føre til videre inkludering på ungdommens fritidsarenaer og sosiale
møteplasser.
Gutter

Jenter

Familier

Totalt

I målgruppen:

35

35

0

70

Utenfor
målgruppen:

35

35

0

70

Alder:

0-5

6-12

13-19

ja

20-25

Plan for rekruttering
Aktivitetene skal være åpne for alle ungdom på Askøy. Det skal annonseres på internett og skoler og
det er
viktig at tiltakene har en bred appell og ikke henvender seg til direkte til marginalisert ungdom eller
ungdom med bestemte utfordringer.
Vi vil aktivt informere om sommertilbudet i tjenestene i kommunen slik at Nav, barneverntjeneste,
psykisk helsetjeneste, psykologtjenesten, helsesøstertjenesten, flyktning tjenesten,
ungdomstjenesten og forvaltningstjenesten er med å rekruttere ungdom til aktivitetene. Derved vil
vi kunne rekruttere ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud.
Ved å gå bredt ut og samtidig rekruttere via tjenester ønsker vi samtidig at ungdom fra alle sosiale
lag deltar slik at dette kan bidra til inkludering og gjensidig aksept.
Tiltakene skal henvende seg til både gutter og jenter slik at vi må finne et innhold som appellerer til
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begge kjønn.
Ved å informere forvaltningsavdelingen om sommertilbudet vil vi sikre at ungdom med
funksjonsnedsettelse også får mulighet til å delta.

Samarbeid
Det er etablert kontakt og samarbeid med ungdommens kommunestyre og Ungdomsstyret på
Ungdommens
kulturhus for å planlegge innholdet i 'Aktiv sommer på Askøy 2016’. Vi vil også samarbeide med
ungdom som vi møter i vårt oppsøkende arbeid for å få deres innspill på hva en Aktiv sommer skal
inneholder for at de skal få lyst å delta.
Vi samarbeider på tvers av tjenester for å planlegge og gjennomføre tiltaket. Ungdomstjenesten,
helsesøstertjenesten, psykologtjenesten, barnevernet, psykisk helsetjeneste og kulturavdelingen.
I forhold til de enkelte arrangementer skal vi samarbeide med ulike lag og organisasjoner. Vi ønsker
å innlede et samarbeid med Askøy jeger og fiskerforbund, Askøy turlag, Amcar klubben,
karateklubben blant annet.
Askøy har et vidt mangfold av lag og organisasjoner og akkurat hvilke det er mest aktuelt å
samarbeid med vil avhenge av de ideer som kommer ut av workshopper med ungdom.

Evaluering
Vi vil evaluere hver enkelt aktivitet med de som deltar. Vi vil benytte evalueringsskjema.
Vi ønsker å få frem ungdommens opplevelse av tiltaket.
Vi vil ha en felles evaluering med de tjenester som har planlagt og gjennomført ‘Aktiv sommer på
Askøy 2016’.
Vi vil evaluere med Ungdommens kommunestyre og Ungdomsstyret på Ungdommens kulturhus.
Vi vil sende ut evalueringsskjema til de lag og organisasjoner vi har samarbeidet med etter
gjennomført arrangement.
I forhold til de ungdommer som i kartleggingen sier at de ikke deltar på fritidsaktiviteter vil vi
evaluere om vi i forlengelse av sommeraktivitetene klarer å få disse inkludert på en fritidsarena.
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Budsjett
Type kostnader
Beløp
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)

Type inntekter

Beløp

115 000 Søknadsbeløp

110 000

Egenfinansiering
115 000
Evt. egenandel fra
20 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):

5 000

Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnad
er
Annet:
Mat, servering

20 000

Markedsføring

10 000

Friluftsuke

30000

Instruktører

15000

Overnattingsturer

10000

Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

225 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp

Egeninnsats:

115 000

1 stilling i 8 uker (fordelt på flere
enkeltpersoner)
Ca 115.000
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225 000
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtereferat
Dato: 09.12.2015
Solveig Hillestad- Ravnanger u.skole
Iselin Thorsen Nilsen – Ravnanger u.skole
Line Johansen- UKS
Randi Jensen – Fauskanger u.skole
Michelle Jensen – Fauskanger u.skole
Jens H. Andersen-Kleppestø u.skole
Dorte Monsen-Kleppestø u.skole
Til stede:

Andrea Skjeldrup Osvold – Kleppestø u.skole (vara)
Kenneth E. Gundersen-Erdal u.skole
Rakel K. Pedersen- Erdal u.skole
Eduard Faghiuri – Askøy vgs
Rebekka Ulstein- Askøy vgs
Malin Anne Bakke Johannessen – Hop vgs
Rafael Cobo Garrido – politiker – leder for UFO/utvalg for oppvekst
Nina Mathisen og Lisbeth Fauskanger – informasjonsøkt 10 min. vedr.
fattigdomsprosjektet og kartlegging av fritidsaktiviteter

Kopi:
Forfall:

Kontaktlærere for elevråd og ressurspersoner
Politikere
Elise Antonsen – Askøy vgs
Malin Steinfeld Stien -UKS

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre

Møtetid:

Mandag 07.12.2015
Kl. 1215-1500

Møteleder:

Nr

Randi Jensen

Sak:

Møtested:

F-salen i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Fredag 15. 01.2016
Kl. 12.15-1500
F-salen

2014/851642

Innhold
1. Opprop
2. Innkallingen og saklisten ble godkjent

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

3. Referat fra 18.12.2015 ble godkjent
4. Ungdommens fylkesting – kort referat
Satsingsområdene er formulert i eget hefte: «Ungdommens planprogram 2015»
http://www.hordaland.no/PageFiles/53665/Ungdommens%20planprogram%202015.pdf
UKS kan ta kontakt med ungdomspartiene om vi ønsker å påvirke i saker.
5. Evaluering av fjorårets UKS – gjennomgang av «Kartleggingsresultater» v/ Randi Jensen –pluss-delta
6. Delegasjonsreglementet i Askøy kommune gjeldende UKS:

« I saker som gjelder ungdom kan UKS i begynnelsen av utvalgsmøtet få komme med sine synspunkte
saken. Dette må meldes utvalgsleder i god tid slik at utvalgsleder kan ta stilling til om saken er av en s
UKS skal få fremlegge sitt synspunkt. Synspunktet kan vedlegges saken frem til kommunestyret. UKS
ha uttalerett i kommunestyret».
Dette delegasjonsreglementet vil gjelde i kommende 4-årsperiode
Ungdom fra 16 år kan sitte i et politisk utvalg, men ikke i kommunestyret- ref. Rafael Garrido
Utvalgsleder bes sende sakliste til UKS med invitasjon til innspill, en uke før selve utvalgsmøtet
7. Revidering av vedtektene § 2.1 og § 2.2

Paragrafene slås sammen til § 2.1:
«Det skal velges hovedrepresentanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene på Askøy. På
ungdomsskolene skal det velges to representanter og to personlige vara, mens det fra de videregående
skal velges representanter etter behov og utifra antall elever. Det skal velges personlige vara.
Kriteriene for disse representantene er at de skal være i alder fra det året de fyller 13 år til det året de fy
år.»
Dette ble vedtatt etter skriftlig avstemming.
8. Satsingsområdene 2016:

Valg av gruppeledere:
1) Profileringsgruppen :
Leder Kenneth Gundersen- avis og twitter
Gruppemedlem Jens H. Andersen - facebook
Gruppemedlem Dorte Monsen –instagram
Mål: Økt synlighet og vise saker

2)Psykisk helse
Leder: Line Johansen
Fokus: Økt helsesøstertjeneste; mer samarbeid med ungdomskontakten v/ Lisbeth Fauskanger og Pål A
Ønske om sosiale tilbud på Ung Flimmer – LIT-prosjektet
3)Utvikling av Kleppestø og Askøy
Leder: Randi Jensen
Fokus på Kleppestøplanen, kollektivtilbud og samferdsel, samt fritidsarenaer
4) Kulturgruppen
Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Leder: Elise Antonsen
Samarbeid med fagavdeling kultur v/ Nina Mathisen
9. «Barnefattigdomsprosjektet»
Orientering v/ Nina Mathisen og Lisbeth Fauskanger
Ønske om å sende ut to spørsmål til alle i UKS og elevråd- en kartlegging som skal svares på
Fritidsaktiviteter i nærmiljøet-hvilke finnes og hvilke ønskes?
UKS godtar at Nina Mathisen får epostadressene deres
10. Juleavslutning for UKS tirsdag 15.12.2015 kl. 1800-2000 - 20 påmeldte
K-styret 17.12.2015 kl. 1100-1700 - seks påmeldte: Kenneth, Randi, Dorte, Jens, Michelle, Sigrun
11. Møteplan for våren 2016 tatt til etterretning
Planen er sendt til «Utvalg for oppvekst» og «Utvalg for levekår» med ønske om at politikerne bidrar m
navneliste.
UKS ser det som svært nyttig og lærerikt å ha politikere til stede og i dialog
Event.
Spørsmål om egen logo for UKS v/ Jens H. Andersen -nedstemt

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Representantene i UKS
Postboks 323
5323 KLEPPESTØ

Vår ref:
2014/8516-41

Saksbehandler/Direkte Telefon:
Sigrun Haarklau/56 15 84 80

Deres ref:

Dato:
02.12.2015

Møteplan for UKS våren 2016
Dato

Tid

Sted

Fredag 15.01.16

kl. 1215-1500

F-salen i rådhuset

Onsdag 17.02.16

kl. 1215-1500

F-salen i rådhuset

Tirsdag 15.03.16

kl. 1215-1500

F-salen i rådhuset

Torsdag 14.04.16

kl. 1215-1500

F-salen i rådhuset

Onsdag 04.05.16

kl. 1215-1500

F-salen i rådhuset

Torsdag 15.06.15

Kl.1215-1500 +
sommeravslutning

F-salen i rådhuset

AU-møtene holdes en uke før UKS-møtet på møterom
Watt i Energigården
Hilsen
Randi Jensen
Ordfører i UKS

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442
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Kommunalavdeling levekår

04.01.2016

Notat
Sak nr.
2014/6658-9
Til:

UFL, UFO

Fra:

Barn og familie

Invitasjon til seminar om barnefattigdom
Askøy er sammen med 5 andre kommuner i Hordaland med i Fylkesmannen sin satsing mot
barnefattigdom.
Utviklingsarbeidet startet opp i begynnelsen av 2015 og skal vare over 5 år.
Prosjektet har så langt vært i en fase der kommunene skal tilegne seg kompetanse om
barnefattigdom og kunnskap om barnefattigdomssituasjonen i egen kommune.
I Askøy pågår det derfor et kartleggingsarbeid som skal resultere i et mer samlet bilde av
hvordan situasjonen er i Askøy når det gjelder barnefattigdom. Vi holder på å innhente kunnskap
om disse utfordringer i Askøy. Samtidig søker vi å få bedre kunnskap om hvordan tjenestene
følger opp disse familier og om vi har de tiltak som trengs for å bryte barnefattigdom og minske
konsekvensene for de barn som vokser opp med barnefattigdom.
På et seminar 7. mars 2016 vil prosjektgruppen legge frem resultatet av analysearbeidet. I tillegg
vil to forskere presentere kunnskap om barnefattigdom og konsekvensene av
levekårsutfordringer. Dagen etter, d. 8. mars skal det være en workshop der fokus vil være på å
tenke veien videre i Askøy for å bedre arbeidet mot barnefattigdom på bakgrunn av analysen og
den kunnskap vi får 7. mars.
For å få til en langsiktig og helhetlig satsing mot barnefattigdom er det viktig med politisk
forankring. Prosjektgruppen ønsker derfor at det er politisk deltakelse både på seminaret 7. mars
og på workshop 8. mars.
Påmelding sendes til injo@askoy.kommune.no
Se vedlagte invitasjon for nærmere informasjon om seminaret 7. mars.
På vegne av prosjektgruppen for barnefattigdomssatsingen
Inger Jørgensen
Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Invitasjon til seminar om barnefattigdom!
Askøy er sammen med 5 andre kommuner i Hordaland med i Fylkesmannen sin satsing mot
barnefattigdom. Utviklingsarbeidet skal vare over 5 år.
Prosjektet har så langt vært i en fase der kommunene skal tilegne seg kompetanse om
barnefattigdom og kunnskap om barnefattigdomssituasjonen i egen kommune.
Prosjektgruppen har jobbet med en analyse av barnefattigdom i Askøy kommune.
På et seminar 7. mars vil resultatet av dette arbeidet bli presentert. I tillegg er det invitert inn to
foredragsholdere.
Karin Gustavsen
Karin er sosionom og sosiolog og har jobbet
med og forsket på barnefattigdom.

Tormod Bøe
Tormod er forsker hos Uni research helse og
RKBU vest. Han har nylig utgitt en rapport
om sammenhengen mellom sosioøkonomisk
status og barn og unges psykologiske
utvikling.
Statusbeskrivelsen av barnefattigdom på Askøy som er under utarbeidelse og dette seminaret vil
danne grunnlag for det videre arbeidet i satsingen.
Vi ønsker at flest mulig deltar på dette seminaret!
Tid: Mandag 7. mars kl. 9.00-15.00
Sted: Brannstasjonen på Haugland
Påmelding til: injo@askoy.kommune.no
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Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
Statsrådene

Landets ordførere

Deres ref

Vår ref

Dato

15/3976-

18. 12.2015

Til landets ordførere - Midler til oppbygging av helsetjenester til barn og unge i
kommunene
Vi viser til tidligere utsendt brev av 24. november 2015, der regjeringens forslag i Prop.
1 S (2015-2016) til økning i kommunerammen med mål om å styrke helsestasjons- og
skolehelsetjenesten og det kommunale rusfeltet oppsummeres. Gjennom budsjettforliket mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ble det, 23. november 2015, vedtatt å styrke bemanningen i helsestasjonsog skolehelsetjenesten ytterligere med et øremerket tilskudd på 100 mill. kroner.
Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er, som beskrevet i forrige brev, et viktig
satsningsområde for regjeringen. Å legge til rette for gode oppvekstsvilkår er blant de
viktigste oppgavene i et samfunn. Regjeringen vil derfor bedre det forebyggende og
helsefremmende helsetilbudet til barn og unge i kommunene. Vi vil at helsestasjons- og
skolehelsetjenesten skal styrkes og videreutvikles, både gjennom økt bemanning og
ved bedre organisering av tjenestene. I 2014 ble kommunenes frie inntekter økt med
180 mill. kroner begrunnet med behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette førte til et taktskifte i veksten i antall årsverk i denne tjenesten, men
veksten var ikke i samsvar med veksten i midlene. For kommunene kan det være en
utfordring hvis staten kommer med satsinger som krever ansettelser og dette er
engangssatsinger i statsbudsjettet. Det er ikke tilfelle her. I 2015 ble rammen ytterligere styrket med 270 mill. kroner, med samme begrunnelse. I Prop. 1 S (2015-2016) er
det foreslått en ytterligere økning med 200 mill. kroner gjennom vekst i kommunenes
frie inntekter.
I tillegg til økningen på 200 mill kr over kommunerammen, ble regjeringen og samarbeidspartiene i budsjettforliket enige om å øremerke ytterligere 100 mill. kr for å øke
Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon: 22 24 90 90
Org. nr.: 983 887 406
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bemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De øremerkede midlene innføres
som en belønningsordning, og vil kunne tildeles kommuner som kan dokumentere at
veksten i rammen begrunnet i formålet er brukt på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men ønsker å styrke denne ytterligere. Med denne ordningen legges det til
rette for en ytterligere styrking av tjenestene, samtidig som vi belønner kommuner som
gir et løft til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Dette betyr at alt nå ligger til rette for at kommuner som vil, kan satse på helsestasjonsog skolehelsetjenesten, i tråd med føringer fra et bredt flertall i Stortinget. Det vises for
øvrig til tiltak for å utvikle de kommunale helse- og omsorgstjenestene til barn, unge og
deres familier i Meld. St. 26 (2014-2015) - Fremtidens primærhelsetjeneste.

Med hilsen

Bent Høie

Jan Tore Sanner

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur
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Fra: postmottak@hod.dep.no[postmottak@hod.dep.no]
Sendt: 18.12.2015 12:28:42
Til: postmottak@agdenes.kommune.no; post@alstahaug.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no; postmottak@alvdal.kommune.no; postmottak@andebu.kommune.no;
postmottak@andoy.kommune.no; post@aremark.kommune.no; postmottak@arendal.kommune.no; post@asker.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no; postmottak@askvoll.kommune.no;
postmottak; info@audnedal.kommune.no; post@aukra.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@aurskog-holand.kommune.no;
postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; post@averoy.kommune.no; postmottak@balestrand.kommune.no; post@ballangen.kommune.no; postmottak@balsfjord.kommune.no;
postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no; info.avd@bergen.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no;
postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no; postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no;
postmottak@bokn.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no; post@bygland.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no;
post@boe.kommune.no; postmottak@bo.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; kommunepost@drammen.kommune.no;
postmottak@drangedal.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no; post@donna.kommune.no; post@eid.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
postmottak@eidsberg.kommune.no; postmottak@eidskog.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; post@eigersund.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no;
postmottak@enebakk.kommune.no; postmottak@engerdal.kommune.no; firmapost@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; post@farsund.kommune.no;
postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no; firmapost@fet.kommune.no; post@finnoy.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no; postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no;
postmottak@fjell.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no;
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; post@forsand.kommune.no; postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no;
postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no; post@e-h.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no;
postkasse@fusa.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@forde.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no;
postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no;
postmottak@gjesdal.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no; postmottak@gol.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no;
postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@halden.kommune.no; post@halsa.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; postmottak@haram.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldalkommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no; postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no; postmottak@hjartdal.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; post@hobol.kommune.no; postmottak@hof.kommune.no;
postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no; post@marker.kommune.no; service@marnardal.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no;
postmottak@meland.kommune.no; postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no;
postmottak@midsund.kommune.no; postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; postmottak@modum.kommune.no; postmottak@molde.kommune.no;
postmottak@moskenes.kommune.no; post@moss.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@namdalseid.kommune.no
Tittel: Oversendelse av brev

Denne meldingen er sendt til:
- Se egen liste
Med vennlig hilsen
Helse‐ og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no
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Nytt fra UDI
Høsten 2015

Asylsituasjonen
Norge har i høst hatt en ekstraordinær økning i antall asylsøkere. Det ble
registrert om lag 8 700 asylsøknader i oktober, mot rundt 4 900 i september og
2 300 i august. Antall registrerte asylsøknader i november blir noe lavere enn i
oktober. Til sammenligning kom det 11 480 asylsøkere til Norge i hele 2014. De
største gruppene kommer fra Syria og Afghanistan. En ny utvikling sammenlignet
med tidligere, er at en stor andel av asylsøkerne har kommet fra Russland over
grensen ved Storskog.
Det er svært krevende å håndtere denne situasjonen. Behovet for innkvartering
er svært stort, og i mangel av ordinære mottaksplasser, har det blitt opprettet
akuttplasser i raskt tempo. Det har daglig vært behov for rundt 3-400 nye
akuttplasser. Vi utreder også muligheter for andre typer innkvartering, blant annet
brakkeleire. Mange kommuner opplever nok at prosessen rundt opprettelsen av
akuttmottak går svært raskt, og at det kan være mangelfull informasjon til
kommunene i forkant. UDI jobber med å forbedre rutinene her, men ber samtidig
om forståelse for situasjonen.
I tillegg har UDI i høst fått ansvaret for innkvartering av asylsøkere i Oslo før de
har blitt registrert hos politiet. Antallet som må innkvarteres før registrering har
vært stort, noe som har vært krevende for hotellene der søkerne blir innlosjert og
de frivillige som har bistått fra Røde kors. Behovet for innkvartering før
registrering er nå mye mindre, men UDI vil gjerne takke de frivillige for svært god
hjelp så langt.
I oktober åpnet Ankomstsenter Østfold, der både politiregistrering og
tuberkulosescreening skal skje. Senteret har en kapasitet på1000
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overnattingsplasser. I november åpnet Ankomstsenter Finnmark. Oppholdet på
ankomstsentrene skal være kortvarig, og asylsøkerne flytter videre til mottak i
kommunene relativt raskt. Da det ikke er nok plasser i de ordinære mottakene,
har vi opprettet mange akuttmottak de siste månedene, og mange kommuner er
berørt av dette.
For å håndtere det store antallet asylsøkere, får UDI nå hjelp av blant annet
Direktoratet for sivilt beredskap (DSB), Helsedirektoratet og Forsvaret. I tillegg er
vi avhengig av et godt samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner.
Selv om antall ankomster nå går ned, er antallet fortsatt svært høyt
sammenlignet med det som har vært normalt de siste årene, og vi har fortsatt et
stort behov for mottaksplasser. UDI har gode erfaringer med kommuner som
driftsoperatører, og oppmuntrer derfor kommuner til selv å drive mottak. Vi
oppfordrer også frivillige organisasjoner til dette. For mer informasjon om drift av
mottak, se: http://www.udi.no/asylmottak/onsker-a-drive-mottak/

Konsekvenser av asylsituasjonen for
saksbehandlingen
Asylsaker
Asylavdelingen prioriterer søknadene til de som kommer over grensen fra
Storskog og som har oppholdstillatelse i Russland, eller som ikke har
beskyttelsesbehov. Mye av våre ressurser settes inn på å behandle disse
søknadene så raskt som mulig. Det innebærer at saksbehandlingstiden for en
del andre søknader vil øke fremover. Det er foreløpig vanskelig å forutsi hvor
mye saksbehandlingstidene vil øke. Vi forsøker likevel å gi noen anslag for
nasjonaliteter som vi vet vil vente lenge på å få saken behandlet. Informasjonen
om saksbehandlingstider publiserer vi på udi.no, og de oppdateres ca annenhver
måned. Vi sender også ut skriv om det til mottakene. Du kan lese mer om de
ulike behandlingsløpene for asylsaker her http://www.udi.no/aktuelt/tre-lop-forbehandling-av-asylsoknader/
Oppholdssaker
Per i dag behandles oppholdssakene som normalt, men vi oppfordrer brukerne
våre til å følge med på saksbehandlingstidene på
www.udi.no/saksbehandlingstider. Saksbehandlingstidene oppdateres én gang i
måneden.
Regjeringen har også varslet endringer i regelverket for familieinnvandring og
permanent oppholdstillatelse. Disse endringene er imidlertid ikke vedtatt enda.
Etter hvert som endringene vedtas og settes i kraft, vil vi legge ut informasjon på
www.udi.no.
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Utvidet bookingmulighet i Søknad på nett
4. desember kommer det noen endringer i Søknadsportalen. Den viktigste
endringen er at alle som leverte søknaden sin om oppholdstillatelse gjennom
Søknadsportalen, nå vil kunne bestille time hos politiet for å få oppholdskort når
søknaden har blitt innvilget.
Tidligere har en del søkere ikke hatt mulighet til dette, men denne begrensningen
har vi fjernet. De eneste som nå ikke kan bestille time via Søknadsportalen for å
ordne med oppholdskort er de som ikke brukte Søknadsportalen da de registrerte
søknaden om oppholdstillatelse.
Du finner mer informasjon om hvordan søkerne skaffer seg oppholdskort på UDIs
nettsider

Ny rutine for å ettersende dokumenter til UDI
UDI har fått et nytt skjema på nett for ettersending av dokumenter. Brukere som
har behov for å ettersende dokumenter til saken sin skal ikke lenger bruke
epostadressen dokument@udi.no. I stedet skal de bruke skjemaet som ligger på
http://www.udi.no/dokument. Unntaket er de med asylsaker og utvisningssaker.
Skjemaet skal brukes av søkere, arbeidsgivere, familiemedlemmer og andre
hjelpere som skal sende inn et dokument til en søknad som allerede er levert (for
eksempel oppdaterte lønnslipper). Hvis søknaden ikke er levert ennå, skal
dokumentene leveres hos politiet/på utenriksstasjonen som vanlig.
Vi vil lenke til skjemaet fra siden om ettersending av dokumenter
www.udi.no/dokument / www.udi.no/document.
Når innsenderen trykker på lenken til skjemaet, kommer hun/han først til et
innloggingsvindu. Hun/han logger seg inn med sin Søknadsportalen-bruker og
kommer til skjemaet. Hvis brukeren ikke har brukerkonto fra før, trykker man på
«register new user» og oppretter en ny brukerkonto. Når hun er ferdig med å
aktivere den nye kontoen, kommer hun direkte til skjemaet. Her oppgir hun
hvilken søknad dokumentene hører til, laster opp dokumentene og sender dem
inn. Hun får en kvittering på e-post.
Hensikten med endringen er at ettersending av dokumenter skal være tryggere
for brukeren og at arkiveringen av dokumentene skal gå raskere hos UDI.

Innføring av digital postkasse
Fra 4. desember innfører UDI digital postkasse. Det betyr at brukere som har
registrert seg med digital postkasse vil få vedtak og andre brev fra UDI raskere,
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fordi de sendes digitalt. For å kunne opprette digital postkasse må brukeren ha et
norsk personnummer eller D-nummer og elektronisk ID fra BankID eller liknende.
De som ikke har mulighet eller ikke ønsker å opprette digital postkasse, vil
fortsette å få brev fra UDI på vanlig måte. Mer informasjon om digital postkasse
finner du på norge.no.

Spørsmål eller tilbakemeldinger til UDI?
Har dere tilbakemeldinger eller spørsmål til nyhetsbrevet? Send en mail til

nettverk@udi.no

Praktisk informasjon
Nettverksmøter
I november avholdt vi et nettverksmøte med ulike religiøse samfunn og organisasjoner. Møtet ble
omtalt i Vårt Land. Vi vil avholde nye nettverksmøter første halvår 2016 og tar kontakt med de
aktuelle delene av nettverket i god tid for å planlegge temaer og tidspunkt.
Åpningstider i UDIs veiledningstjeneste i julen
Veiledningstjenesten har åpent for publikum til og med 23. desember, men holder så stengt i hele
julen frem til mandag 4. januar 2016.
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Fra: nettverk[nettverk@udi.no]
Sendt: 09.12.2015 15:30:40
Til:
Tittel: Nytt fra UDI - høsten 2015

Til våre nettverkskontakter,
Vedlagt følger høstens nyhetsbrev fra Utlendingsdirektoratet (UDI).
Nettverket blir jevnlig kontaktet av flyktning ‐konsulenter, ‐rådgivere, ‐koordinatorer og ‐ledere som ønsker å få tilsendt informasjonsskriv og nyhetsbrev fra UDI via e‐post.
Kjenner du noen som har behov for informasjon og som ikke mottar det per i dag?
Send i så fall en e‐post til luv@udi.no med personens navn, e‐postadresse og områdetilhørighet slik at vedkommende får tilgang til nettverksinformasjonen som sendes ut.

Ønsker alle en riktig God Jul!

Med vennlig hilsen
Lillian Ulveland
rådgiver / nettverkskoordinator
Oppholdsavdelingen
+47 40706692

Utlendingsdirektoratet
www.udi.no
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Fra: Else Berntzen[Else.Berntzen@askoy.kommune.no] Sendt: 09.12.2015 08:45:45 Til: postmottak Tittel: VS: Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på
barnevernområdet

Fra: Postmottak@bld.dep.no [mailto:Postmottak@bld.dep.no]
Sendt: 8. desember 2015 09:42
Til: Kundetorg
Emne: Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Askøy kommune
Torgeir Sæter
Pb. 323
5323 KLEPPESTØ

Deres ref

Vår ref

Dato

2015/4575-2

15/2779-

08.12.2015

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet
Vi viser til søknad datert 27. august 2015 om deltakelse i forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet.
Departementet mottok i alt 14 søknader fra følgende kommuner: Bergen, Trondheim, Bærum, Asker, Sandnes, Drammen, Kristiansand (i interkommunalt samarbeid med Søgne, Sogndalen,
Lillesand og Birkenes), Horten, Røyken, Askøy, Karmøy, Nøtterøy (i interkommunalt samarbeid med Tjøme), Lier og Alta. Bergen har i ettertid trukket sin søknad.
Alle søknadene kvalifiserte til deltakelse i forsøket. Basert på en helhetlig vurdering der innholdet i søknadene og geografisk spredning i landet har spilt en avgjørende rolle har departementet
konkludert med å tildele Nøtterøy (i interkommunalt samarbeid med Tjøme), Røyken og Alta forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet. Det var dessverre ikke
mulig for oss å prioritere flere kommuner.
Med hilsen

Kai A. Finsnes (e.f.)
avdelingsdirektør
Solveig Valseth
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling
Dato: 08.01.2016

Møtedeltakere:

Representantene i UKS
En politiker
Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre Sak:
15.01.2016
Fredag 15.01.2016
Møtested: F-salen i rådhuset
Kl. 1215-1500

Gjelder:
Møtedato/tid:
Møteleder:

2016/141-1

Randi Jensen

Agenda
1. Opprop
2. Godkjenning av referatet fra 09.12.2015
3. Godkjenning av innkallingen og saklisten
4. Kortinfo:
 Informasjon om avisinnlegg ang. UKS
 Informasjon om utveksling /Nederland/MOT
5. Satsingsområder:
 Flyktningene på Askøy. Nytt under satsingsområde(ne)?
Oppfordringer fra ordfører i UKS
 Sosiale medier: Hvordan nå ut?
 Arbeide med satsingsområdene
Plan: Hvordan skal vi jobbe videre med satsingsområdene?
6. Askøykonferansen
7. AV-pod?
Eventuelt
Med vennlig hilsen
Randi Jensen
Ordfører

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Line Johansen
Varaordfører

Besøksadresse
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks

Org.nr
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Kommunalavdeling teknisk

07.01.2016

Notat
Sak nr.
2014/382-11
Til:

UTM og UFL

Fra:

Odd Maubach

Fromreide Eldresenter, bruk av tidligere personalbase Endring fra leilighet til dagsenter
I PS 56/15 foreslo rådmann at tidligere personalbase på Fromreide skulle omgjøres til leilighet.
Dette ble vedtatt inkl. finansiering enstemmig av K.
Fagsjef Helse og omsorg har i ettertid vurdert det slik at det istedenfor ombygging til bolig så vil
en bruke arealet til Dagsenter. Siden dette er en endring i forhold til vedtak i K så meldes denne
endringen til UTM og UFL.

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kundetorget, Kleppestø
senter 2. etg.
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

