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PS 6/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016

Saksliste godkjent med følgende endring:
RS 17/16 Løypemelding søknader institusjonsplasser og omsorgsbolig 2014-2015 ses i
sammenheng med PS 10/16 Fromreide eldresenter, etablering av dagsenter istedenfor bolig i
tidligere personalbase.
Innkalling godkjent.

PS 7/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016
Protokoll av 19.01.2016 godkjent.

PS 8/16 Årsmelding Flerkulturelt råd for 2015
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Årsmelding for Flerkulturelt råd 2015 tas til orientering.
Årsmeldingen forelegges kommunestyret som melding.
Behandling:
Rådmannens innstilling:
Årsmelding for Flerkulturelt råd 2015 tas til orientering.
Årsmeldingen forelegges kommunestyret som melding.

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig.

PS 9/16 Årsmelding Likestilling- og mangfoldsutvalget 2015
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
UFL tar årsmelding for likestilling- og mangfoldsutvalget for 2015 til orientering.

Årsmeldingen forelegges kommunestyret som melding.
Behandling:
Rådmannens innstilling:
UFL tar årsmelding for likestilling- og mangfoldsutvalget for 2015 til orientering.
Årsmeldingen forelegges kommunestyret som melding.

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig.

PS 10/16 Fromreide eldresenter, etablering av dagsenter
istedenfor bolig i tidligere personalbase
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
1. Vedtak om ombygging av tidligere personalenhet, Fromreide omsorgsboliger til leilighet
endres til ombygging til dagsenter.
Behandling:
RS 17/16 Løypemelding søknader institusjonsplasser og omsorgsbolig 2014-2015
ses i sammenheng med saken.
Lagt ut i møtet: Eldrerådets uttalelse av 22.02.2016.

Rådmannens innstilling:
1. Vedtak om ombygging av tidligere personalenhet, Fromreide omsorgsboliger til leilighet
endres til ombygging til dagsenter.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet alternativt forslag:

Boligen beholdes som omsorgsbolig. Det vurderes alternativer til flere dagsenterplasser.

Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:
Rådmannens innstilling:

For 1 st. (1 FrP), Mot 10 st. (3 AP, 1 AL, 1 SV, 1 MDG, 1 V, 1
KrF, 2 H)
Enstemmig.

PS 11/16 Helsereiser
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):

UFL tar informasjonen om helsereiser til orientering.
Behandling:
Lagt ut i møtet: Eldrerådets uttalelse av 22.02.2016.
Rådmannens innstilling:

UFL tar informasjonen om helsereiser til orientering.
Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig.

PS 12/16 Endring i gebyrhefte - Helse og omsorgstjenester
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016
Innstilling/vedtak:

a) Askøy kommune følger statens fastsettelse av maksimal egenandel pr. måned for
praktisk bistand og dagopphold i tillegg til egenandel for korttidsopphold fra 2017.
b) Satsene vil bli justert årlig i tråd med statens føringer.
Behandling:
Lagt ut i møtet: Eldrerådets uttalelse av 22.02.2016.

Rådmannens innstilling:
Askøy kommune følger statens fastsettelse av maksimal egenandel pr. måned for praktisk
bistand og dagopphold i tillegg til egenandel for korttidsopphold.
Satsene vil bli justert årlig i tråd med statens føringer.
Ronny Knutsen (V) fremmet alternativt forslag:

a) Askøy kommune følger statens fastsettelse av maksimal egenandel pr. måned for
praktisk bistand og dagopphold i tillegg til egenandel for korttidsopphold fra 2017.
b) Satsene vil bli justert årlig i tråd med statens føringer.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet alternativt forslag:
Saken ses i sammenheng med budsjett 2017.

Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:
Ronny Knutsens forslag (punkt b)
Ronny Knutsens forslag (punkt a)

For 1 st. (1 FrP), Mot 10 st. (3 AP, 1 AL, 1 SV, 1 MDG, 1 V, 1
KrF, 2 H)
For 10 st. (3 Ap, 1 AL, 1 SV, 1 MDG, 1 V, 1 KrF, 2 H), Mot 1
st. (1 FrP)
Enstemmig.

PS 13/16 Prosjektrapport bygg pr.1.2.2016
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):

1.
2.
3.

Prosjektrapport pr. pr. 01.02.2016 tas til orientering.
Sluttregnskap Kleppestø ungdomsskole og Fauskanger barne og ungdomsskule
tas til orientering.
Det fremlegges 3 prosjektrapporter i året etter følgende plan
1.rapportering:
Utvalgene i februar, Kommunestyret i mars
2.rapportering: Utvalgene i mai, Kommunestyret i juni
3.rapportering:
Utvalgene i september, Kommunestyret i oktober

Behandling:

Rådmannens innstilling:
1. Prosjektrapport pr. pr. 01.02.2016 tas til orientering.
2. Sluttregnskap Kleppestø ungdomsskole og Fauskanger barne og ungdomsskule
tas til orientering.
3. Det fremlegges 3 prosjektrapporter i året etter følgende plan
1.rapportering:
Utvalgene i februar, Kommunestyret i mars
2.rapportering:
3.rapportering:

Utvalgene i mai, Kommunestyret i juni
Utvalgene i september, Kommunestyret i oktober

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig.

PS 14/16 Oppbygging av helsetjenester til barn og unge i
kommunene
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Helsesøstertjenesten styrkes med 2 årsverk innenfor rammebudsjettet til Kommunalavdeling
levekår. Det forutsettes at Askøy kommune får sin andel av de øremerkede midlene avsatt til
dette tiltaket i statsbudsjettet.
Behandling:

Rådmannens innstilling:
Helsesøstertjenesten styrkes med 2 årsverk innenfor rammebudsjettet til Kommunalavdeling
levekår. Det forutsettes at Askøy kommune får sin andel av de øremerkede midlene avsatt til
dette tiltaket i statsbudsjettet.

Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt fellesforslag fra Høyre, FrP, KrF og Venstre:
Helsesøstertjenesten styrkes med 2 årsverk innenfor rammebudsjettet til kommunalavdeling
Levekår.

Avstemming:
Fellesforslag fra Høyre, FrP, KrF og Venstre:
Rådmannens innstilling:

For 5 st. (2 H, 1 KrF, 1 FrP, 1 V)
For 6 st. (3 Ap, 1 AL, 1 SV, 1 MDG)

PS 15/16 Intensjonsforslag oversendt fra Formannskapet til UFL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016
Innstilling/vedtak:

Intensjonsforslag 34:

Omsorgsboliger
Per i dag er det allerede behov for flere omsorgsbolig da det er kø for å få tildelt omsorgsbolig i
Askøy kommune. I temaplanen, Morgensdagens omsorg, ser vi en markant økning i antall eldre
som vil trenge omsorgsbolig på Askøy. Askøy kommune må få fortgang i utbygginger av
omsorgsboliger snarest, og plan for utbygging må være på plass innen 2016.
Vedtak:

Intensjonsforslag 34 vedlegges møteprotokoll.
-Intensjonsforslag 35:
Helsereiser

Isolasjon og ensomhet er et voksende problem for mange av våre eldre og pleietrengende. Som
et tiltak mot dette innføres det helsereiser i Askøy kommune etter modell fra Os kommune.
Vedtak:
Intensjonsforslag 35 vedlegges møteprotokollen. Forslaget er tidligere behandlet som PS 11/16.
--

Intensjonsforlag 50:
Salg av kommunale boliger - Muligheter i en ufordrende økonomisk hverdag!
Kommunen starter et arbeid med å utarbeide en studie med formål om å selge ut en større del av
den kommunale boligmassen til en del av beboerne. Eventuelt, se på om det er mulig å endre
dagens regelverk for å øke salget av kommunale boliger til de som ønsker det og som er i stand
til å overta boligen de i dag leier av kommunen.
(Intensjonsforslaget oversendes Utvalg for levekår og Utvalg for teknikk og miljø.)
Innstilling/vedtak:
Utvalg for Levekår ber rådmannen utrede sak på intensjonsforslag 50.

Behandling:
Intensjonsforslag 34:

Omsorgsboliger
Per i dag er det allerede behov for flere omsorgsbolig da det er kø for å få tildelt omsorgsbolig i
Askøy kommune. I temaplanen, Morgensdagens omsorg, ser vi en markant økning i antall eldre
som vil trenge omsorgsbolig på Askøy. Askøy kommune må få fortgang i utbygginger av
omsorgsboliger snarest, og plan for utbygging må være på plass innen 2016.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende forslag:

Utvalget ber om sak på intensjonsforslag 34.
Mary Therese Solli (SV) fremmet følgende forslag:
Intensjonsforslag 34 vedlegges møteprotokoll.
Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:
Mary Therese Sollis forslag:

-Intensjonsforslag 35:
Helsereiser

For 1 st. (1 FrP)
For 10 st. (3 AP, 1 SV, 1 AL, 1 MDG, 1 KrF, 1 V, 2 H)

Isolasjon og ensomhet er et voksende problem for mange av våre eldre og pleietrengende. Som
et tiltak mot dette innføres det helsereiser i Askøy kommune etter modell fra Os kommune.
Mary Therese Solli (SV) fremmet følgende forslag:
Intensjonsforslag 35 vedlegges møteprotokollen. Forslaget er tidligere behandlet som PS 11/16.
Avstemming:
Mary Therese Sollis forslag:

Enstemmig.

-Intensjonsforlag 50:
Salg av kommunale boliger - Muligheter i en ufordrende økonomisk hverdag!
Kommunen starter et arbeid med å utarbeide en studie med formål om å selge ut en større del av
den kommunale boligmassen til en del av beboerne. Eventuelt, se på om det er mulig å endre
dagens regelverk for å øke salget av kommunale boliger til de som ønsker det og som er i stand
til å overta boligen de i dag leier av kommunen.
(Intensjonsforslaget oversendes Utvalg for levekår og Utvalg for teknikk og miljø.)
Miriam Haavik (AP) fremmet følgende forslag:
Utvalg for Levekår ber rådmannen utrede sak på intensjonsforslag 50.
Ronny Knutsen (V) fremmet følgende forslag:
Intensjonsforslag 50 vedlegges møteprotokollen.
Avstemming:
Ronny Knutsens forslag:
Miriam Haaviks forslag:

For 2 st. (1 V, 1 MDG), Mot 9 st. (3 AP, 1 SV, 1 AL, 1 KrF, 1
FrP, 2 H)
For 10 st. (3 AP, 1 SV, 1 AL, 1 MDG, 1 KrF, 1 FrP, 2 H), Mot
1 st. (1 V)

PS 16/16 Spørrerunde UFL 23.02.2016
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016

Følgende spørsmål ble innlevert:

Spørsmål fra Christine Holmedal (H):
Representant fra Høyre henviser til filmen «Måltidets muligheter» som ble vist i møtet i
eldrerådet 22.02.2016 og ber om at denne vises på neste UFL-møte (lenke:
https://youtu.be/8ab5zEzxR80).
Spørsmål fra Ronny Knutsen (V):

Får støttekontakter i Askøy kommune dekket kurs/skolering for å ivareta sin funksjon som
støttekontakt? Ett eksempel: Dekker Askøy kommune tegnspråkkurs for de støttekontaktene
som jobber med barn/voksne som er døve?
Spørsmål fra Stig Abrahamsen (FrP), gjelder sak PS 16/16:
Hva er gjennomsnittlig kostnad for kommunen ved innvilgelse av omsorgsbolig etter justering
av tidligere tjenestetilbud til brukeren?
Spørsmål fra Stig Abrahamsen (FrP), gjelder sak PS 16/16:
Henviser til RS 17/16. I hvor mange tilfeller er det ikke innvilget omsorgsbolig eller
sykehjemsplass på tross av at fastleger/sykehusleger anbefaler dette?
Det er en høy andel søknader om omsorgsbolig og sykehjemsplass som ikke er innvilget. Kan
det redegjøres årsaker og videre oppfølging?
Kan de overnevnte momentene innarbeides i løypemeldinger til Utvalg for Levekår?
Spørsmål fra Kristian Fossum (AL), gjelder sak PS 16/16:
Askøylisten er svært opptatt av at barn og unge blir godt ivaretatt i den kommunale
barnevernstjenesten. For å kunne gjøre gode politiske avgjørelser trenger vi god informasjon om
situasjonen i tjenesten, og vi ber derfor om at kvartalsrapportene barneverntjenesten gir barne-,
likestilling-, og inkluderingsdepartementet, gjennom fylkesmannen, blir vedlagt som notat til
UFL når disse foreligger.
Spørsmål fra Kristian Fossum (AL), gjelder sak PS 16/16:
På bakgrunn av innlegg i media og henvendelser fra innbyggere, vedrørende situasjonen i helseog omsorgstjenestene i Askøy kommune, ønsker Askøylisten at rådmannen svarer på følgende
spørsmål angående omsorgsbolig/sykehjemsplasser:
- Hva er gjennomsnittlig behandlingstid for søknad om omsorgsbolig/sykehjemsplass?
- Hvor mange av personene i rubrikken «annet», i melding RS 17/16, representerer
søknader som ikke er ferdigbehandlet?
- Hvor lang tid går det, i gjennomsnitt, fra vedtak om plass er fattet, til plassen er
tilgjengelig for pasienten? Hva er maksimal «ventetid» kommunen tillater?
Spørsmål fra Kristian Fossum (AL), gjelder sak PS 16/16:
Et godt arbeidsmiljø vil legge til rette for gode tjenester hos Askøy kommune. Askøylisten
ønsker at rådmannen svarer på følgende spørsmål angående arbeidsmiljøet:
- Hvor mange avviksmeldinger forelå det i de forskjellige avdelingene innenfor Helse og
omsorg?
- Hvor mange tiltak ble besluttet på bakgrunn av avviksmeldingene?
- Hvordan svarer ansatte på medarbeiderundersøkelser?
- Hvilke tiltak er igangsatt som følge av medarbeiderundersøkelsene?

Spørsmålene oversendes Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter.

PS 17/16 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.02.2016
Vedtak:

Utvalg for Levekår ber rådmannen om å utrede sak på intensjonsforslag 32.
Øvrige meldinger tas til orientering.
Behandling:

RS 9/16 Arbeidsmarkedstall januar 2016
Lagt ut i møtet: Kommunestyrets uttalelse av 18.02.2016.
RS 10/16 Intensjonsforslag - Kommunalavdeling levekår
Benjamin Jakobsen (Ap) fremmet forslag vedrørende RS 10/16:
Utvalg for Levekår ber rådmannen om å utrede sak på intensjonsforslag 32.
Avstemming:
Benjamin Jakobsens forslag:

Enstemmig.

RS 11/16 Innkalling til møte i UKS
RS 12/16 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 15.01.16
RS 13/16 Oversendelse av plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken
RS 14/16 Rus- og psykisk helsetjeneste - organisering
RS 15/16 Protokoll Eldrerådet 18.01.2016
RS 16/16 Høring - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister
RS 17/16 Løypemelding søknader institusjonsplasser og omsorgsbolig 2014-2015
Lagt ut i møtet: Eldrerådets uttalelse av 22.02.2016.
RS 18/16 Referat fra evalueringsmøte Askøy hjelper 10.02.2016
RS 19/16 Informasjon om etablering av mottak
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet forslag vedrørende RS 19/16:

RS 19/16 foreslås omgjort til sak.
Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:

Leder Miriam Haavik foreslo:
Øvrige meldinger tas til orientering.

For 1 st. (1 FrP), Mot 10 st. (3 AP, 1 SV, 1
MDG, 1 AL, 1 V, 1 KrF, 2 H)

Avstemming:
Miriam Haaviks forslag:

Enstemmig.

