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MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
01.11.2016
09:00 – 16:30

FRA SAKSNR:

PS 70/16
RS 78/16

TIL SAKSNR:

PS 78/16
RS 85/16

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:10/11
Møteleder: Leder Miriam Haavik
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Miriam Haavik
Janne Kjellevold Midtbø
Benjamin Jakobsen
Kristian Fossum
Christine Francis Holmedal
Elin Brandt Ådlandsvik
Stig Atle Abrahamsen
Ronny Knutsen
Ingvild Augestad Syversen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
MDG
AP
AL
H
H
FRP
V
KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Dag-Erik Holmedal
Medlem
Mary Therese Solli
Forfall

Representerer
AP
SV

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Christine Tonning

Representerer
AP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Møtte for
Dag-Erik Holmedal
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Kommunalsjef Levekår Torgeir Sæter
Fagsjef Helse og omsorg Anne Kjersti Drange
Leder Rus- og psykisk helsetjeneste Ine Sture
Leder NAV Askøy Helga B. Torgersen
Leder Budsjett og analyse Svein Viktor Ellingbø
Kommuneadvokat Randi Dreyer
Leder Helsesøstertjenesten Brit Roti
Økonomirådgiver Marit Strand
Brannsjef Pål Fromreide Hansen
Sekretær Britt Maren Troland

Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------

SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 68/16

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 69/16

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 70/16

Løypemelding - alkoholpolitikken i Askøy kommune

PS 71/16

Bosetting flyktninger 2017 - redusert behov

PS 72/16

Høringssvar ny barnevernlov

2016/6361

PS 73/16

Askøy kommunes delegasjonsreglement - Reglement
for folkevalgte organ - Kommunestyreperioden 2015 2019

2015/1925

PS 74/16

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om endring av
forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare
pasienter

2013/4598

PS 75/16

Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Innsikt og
strategisk styring av tjenester UFL

2016/5875

PS 76/16

Spørrerunde i Utvalg for Levekår - 01.11.2016

2016/6376

PS 77/16

MELDINGER

RS 78/16

Løypemelding 3. kvartal barnevern

2016/2877

RS 79/16

Referat fra UKS-møte 03.10.2016

2016/141

RS 80/16

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

2016/141

RS 81/16

Høring – Barn sin rett til medvirkesle og medråderett
etter pasient- og brukerrettsloven

2016/6088

RS 82/16

Høring -Endringer i opplysningsplikten til
barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet

2013/4299

RS 83/16

Høring - Endringer i blåreseptforskriften - Utvidelse
av stønad til vaksinering mot meningokokksykdom

2013/5427

2013/4060
2014/131
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RS 84/16

Høring - Inntak gjennom skoleåret

2014/7585

RS 85/16

Askøy 2020

2016/6303

PS 78/16

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

2016/5670

Befaring:
Det ble gjennomført befaring på Fromreide omsorgsboliger og Ravnanger omsorgsboliger,
fra klokken 09:00 – 11:30.
Orientering:
 Ved møtestart orienterte Brannsjef Pål Fromreide Hansen om sykkel-VM.
 Vedrørende Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 orienterte leder budsjett og
analyse Svein Viktor Ellingbø og Kommunalsjef Levekår Torgeir Sæter

PS 68/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016

Innkalling: Godkjent uten merknader.
Saksliste:

Godkjent med følgende endring:
 Sak PS 78/16 behandles først i møtet.

PS 69/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016
Protokoll av 20.09.2016 godkjent uten merknader.

PS 70/16 Løypemelding - alkoholpolitikken i Askøy kommune
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016
Innstilling/vedtak:

1

2
3

Askøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer gjelder frem til nye
retningslinjer er utarbeidet i forbindelse med pågående revisjonsarbeid av
ruspolitisk handlingsplan / utarbeidelse av alkoholpolitisk handlingsplan i
kommunen.
Nye regler om prikkbelastning i alkohollovens § 1-8 og alkoholforskriftens kap. 10
skal gjelde ved tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved brudd på
reglene i alkoholloven og alkoholforskriften.
Følgende myndighet delegeres fra kommunestyret til rådmannen:
a. Kommunestyrets myndighet til å fatte enkeltvedtak om tildeling av prikker, jf.

4

alkoholforskriftens § 10-5.
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Følgende myndighet delegeres fra kommunestyret til UFL:
b. Kommunestyrets myndighet til å fatte enkeltvedtak om inndragning av
bevilling på grunnlag av tildeling av prikker samt øke lengden av inndragningen,
jf. alkohollovens § 1-8 og alkoholforskriftens § 10-2 og § 10-6.
c. Kommunestyrets myndighet til å øke lengden på inndragningen utover det som
følger av alkoholforskriftens § 10-2, jf. alkohollovens § 1-8 og alkoholforskriftens
§ 10-4.
Rådmannen har delegert myndighet til å gi midlertidig akutt inndragning av
skjenkeløyve i hastesaker.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1

2
3

Askøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer gjelder frem til nye
retningslinjer er utarbeidet i forbindelse med pågående revisjonsarbeid av
ruspolitisk handlingsplan / utarbeidelse av alkoholpolitisk handlingsplan i
kommunen.
Nye regler om prikkbelastning i alkohollovens § 1-8 og alkoholforskriftens kap. 10
skal gjelde ved tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved brudd på
reglene i alkoholloven og alkoholforskriften.
Følgende myndighet delegeres fra kommunestyret til rådmannen:
a. Kommunestyrets myndighet til å fatte enkeltvedtak om tildeling av prikker, jf.
alkoholforskriftens § 10-5.
b. Kommunestyrets myndighet til å fatte enkeltvedtak om inndragning av
bevilling på grunnlag av tildeling av prikker samt øke lengden av inndragningen,
jf. alkohollovens § 1-8 og alkoholforskriftens § 10-2 og § 10-6.
c. Kommunestyrets myndighet til å øke lengden på inndragningen utover det som
følger av alkoholforskriftens § 10-2, jf. alkohollovens § 1-8 og alkoholforskriftens
§ 10-4.

Behandling:
Kommuneadvokat Randi Dreyer møtte og orienterte i saken.
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende fellesforslag fra utvalget:
Følgende myndighet delegeres til UFL: Rådmannens punkt 3 b og 3 c.
Nytt punkt 4:
Rådmannen har delegert myndighet til å gi midlertidig akutt inndragning av skjenkeløyve i
hastesaker.
Avstemming:
Fellesforslag:

Enstemmig
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PS 71/16 Bosetting flyktninger 2017 - redusert behov
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016
Innstilling/vedtak:
Opprettholder tidligere vedtak. Med endring 70 voksne + 22 mindreårige i henhold til
fylkesmannens anmodning.
Oversendelsesforslaget oversendes rådmannen.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy Kommune skal i 2017 bosette til sammen 70 flyktninger, der 55 er voksne/familier og 15
enslige mindreårige. Utgifter til bosettingene skal finansieres av integreringstilskudd og andre
tilskuddsordninger for flyktninger.
Familiegjenforente kommer i tillegg.

Behandling:
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag til rådmannen:
Utvalget ønsker en prognose over kapasitet i voksenopplæringen
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende forslag:
Askøy kommune har merket seg fylkesmannen sin anmodning og det faktum at det kommer
langt færre asylsøkere/ flyktninger til Norge.
Askøy kommune vil ut fra dette faktum justere ned antallet kommune kan bosette til 45 totalt
inklusiv familiegjenforening. 15 av disse kan være enslige mindreårige.
Bemanning innenfor denne tjenesten justeres ned i takt med antallet, alle kostnader skal
dekkes av integreringstilskuddet eller andre tilskudd knyttet til bosetting av flyktninger.
Ronny Knutsen (V) fremmet følgende fellesforslag fra V, AL, AP, MDG, KrF
Opprettholder tidligere vedtak. Med endring 70 voksne + 22 mindreårige i henhold til
fylkesmannens anmodning.
Avstemming:
Stig Abrahamsens oversendelsesforslag:
Stig Abrahamsens forslag:
Rådmannens innstilling:
Fellesforslag fra V, AL, AP, MDG og KRF:

Enstemmig
For: 1st. (1FrP) Mot: 9st.
For: 2st. (2H) Mot: 8st.
For: 9st. Mot: 1 st. (1FrP)

Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel:
Det ble i utvalget anført fra rådmannen at han ville forholde seg fylkesmannens anmodninger
fremfor fattet vedtak. Flere av utvalgets medlemmer støttet denne tilnærmingen. Rådmannen
må her, som i alle andre saker, forholde seg til politisk fattet vedtak.
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PS 72/16 Høringssvar ny barnevernlov
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Askøy kommune ønsker å komme med kommentarer og innspill til forslag til ny barnevernlov.
Først og fremst støtter kommunen det løft barnets stemme og barnets behov gis i utkastet til ny
barnevernlov. De grep som gjøres med en rettighetsbasert tilnærming og styrkingen av barnets
medvirkning er viktige og riktige. Det er også andre grep og presiseringer i utkastet til loven
som vi ser møter dagens utfordringer. Det gjelder blant annet behovet for koordinering mellom
kommunale tjenester, tydeliggjøring av barnevernets oppgaver og mandat, behovet for
støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse, plikten til å samarbeide med barn og foreldre,
behovet for en ‘barnevernhelsereform’ og rydding i begreper.
Fra et kommunalt ståsted er det viktigste innspill til ny barnevernlov derfor at det i etterkant
blir avgjørende at finansiering til kommunene følger med de nye krav og oppgaver. Det er flere
ting som vil kreve økte ressurser og disse må følge dersom loven skal bidra til det løft til barnets
beste som den tydeligvis har ambisjon om.
Det er noen områder der vi spesielt ser at det er behov for nærmere presiseringer og avklaringer
i forhold til ansvar, mandat og ressurser. Et område er forslaget om en støtteperson for foreldre
etter omsorgsovertakelse. Dette er et godt forslag, men det bør presiseres hvor det er rett å
plassere et slikt tiltak og økonomien må følge med.
I utkastet foreslås det også å presisere at kommunen skal sørge for at barnevernstjenesten til
enhver tid er tilgjengelig for henvendelser fra barn og fra andre offentlige myndigheter. I Askøy
kommune har det gjennom de seneste år blitt jobbet for å øke tilgjengeligheten til
barneverntjenesten gjennom større deler av døgnet. Dette i form av økt barnevernvakt og
tilgjengelighet på ettermiddag og kveld. Likevel stiller vi oss undrende til om det er rett
prioritering av ressurser at alle kommuner skal bygge opp et beredskap i barneverntjenesten
som er tilgjengelig for kontakt hele døgnet. Her bør det være mulig for kommuner å se dette i
sammenheng med andre kommunale beredskapsordninger eller andre interkommunale
løsninger som er tilgjengelig for kontakt fra barn og tjenester gjennom hele døgnet.
Et annet viktig poeng når det gjelder konsekvensene for kommunen, også i forhold til ressurser,
er ønsket i loven om å avgrense barnevernets mandat. Dette kan være et fornuftig grep.
Samtidig blir det da viktig å presisere at kommunen må gi andre tjenester et styrket mandat til
å jobbe forebyggende opp mot familier og foresatte for eksempelvis å styrke relasjoner og
foreldreferdigheter som kan forebygge behovet for barnevernet sine tjenester. I dag er dette et
område vi har stort fokus på i kommunen, men der vi også ser at ingen tjenester har et tydelig
nok mandat og ansvar. I avgrensningen av barnevernet sitt mandat bør det derfor følge en
presisering av at kommunen må sikre at andre tjenester må overta ansvar. Her vil det være helt
nødvendig at det følger med ressurser til å styrke disse tjenester. I den sammenheng er det også
et sterkt innspill om at tjenester som følger opp familier og foresatte bør være kommunale og
lett tilgjengelige for kommunens innbyggere. De bør være kommunalt forankret og lokalisert i
nærhet til øvrige kommunale tjenester for sikre et samordnet tjenestetilbud.
En siste kommentar til utvalgets forslag er en liten bekymring for den økte
dokumentasjonsplikt. Forslagene er fornuftige, men det er samtidig en risiko for at økte
dokumentasjonskrav i verste fall fører til mer tid brukt på papirarbeid uten at det medfører
bedre kvalitet i form av mer aktiv oppfølging av de barn, unge og familier som trenger
barnevernets tjenester.
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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune ønsker å komme med kommentarer og innspill til forslag til ny barnevernlov.
Først og fremst støtter kommunen det løft barnets stemme og barnets behov gis i utkastet til ny
barnevernlov. De grep som gjøres med en rettighetsbasert tilnærming og styrkingen av barnets
medvirkning er viktige og riktige. Det er også andre grep og presiseringer i utkastet til loven
som vi ser møter dagens utfordringer. Det gjelder blant annet behovet for koordinering mellom
kommunale tjenester, tydeliggjøring av barnevernets oppgaver og mandat, behovet for
støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse, plikten til å samarbeide med barn og foreldre,
behovet for en ‘barnevernhelsereform’ og rydding i begreper.
Fra et kommunalt ståsted er det viktigste innspill til ny barnevernlov derfor at det i etterkant
blir avgjørende at finansiering til kommunene følger med de nye krav og oppgaver. Det er flere
ting som vil kreve økte ressurser og disse må følge dersom loven skal bidra til det løft til barnets
beste som den tydeligvis har ambisjon om.
Det er noen områder der vi spesielt ser at det er behov for nærmere presiseringer og avklaringer
i forhold til ansvar, mandat og ressurser. Et område er forslaget om en støtteperson for foreldre
etter omsorgsovertakelse. Dette er et godt forslag, men det bør presiseres hvor det er rett å
plassere et slikt tiltak og økonomien må følge med.
I utkastet foreslås det også å presisere at kommunen skal sørge for at barnevernstjenesten til
enhver tid er tilgjengelig for henvendelser fra barn og fra andre offentlige myndigheter. I Askøy
kommune har det gjennom de seneste år blitt jobbet for å øke tilgjengeligheten til
barneverntjenesten gjennom større deler av døgnet. Dette i form av økt barnevernvakt og
tilgjengelighet på ettermiddag og kveld. Likevel stiller vi oss undrende til om det er rett
prioritering av ressurser at alle kommuner skal bygge opp et beredskap i barneverntjenesten
som er tilgjengelig for kontakt hele døgnet. Her bør det være mulig for kommuner å se dette i
sammenheng med andre kommunale beredskapsordninger eller andre interkommunale
løsninger som er tilgjengelig for kontakt fra barn og tjenester gjennom hele døgnet.
Et annet viktig poeng når det gjelder konsekvensene for kommunen, også i forhold til ressurser,
er ønsket i loven om å avgrense barnevernets mandat. Dette kan være et fornuftig grep.
Samtidig blir det da viktig å presisere at kommunen må gi andre tjenester et styrket mandat til
å jobbe forebyggende opp mot familier og foresatte for eksempelvis å styrke relasjoner og
foreldreferdigheter som kan forebygge behovet for barnevernet sine tjenester. I dag er dette et
område vi har stort fokus på i kommunen, men der vi også ser at ingen tjenester har et tydelig
nok mandat og ansvar. I avgrensningen av barnevernet sitt mandat bør det derfor følge en
presisering av at kommunen må sikre at andre tjenester må overta ansvar. Her vil det være helt
nødvendig at det følger med ressurser til å styrke disse tjenester. I den sammenheng er det også
et sterkt innspill om at tjenester som følger opp familier og foresatte bør være kommunale og
lett tilgjengelige for kommunens innbyggere. De bør være kommunalt forankret og lokalisert i
nærhet til øvrige kommunale tjenester for sikre et samordnet tjenestetilbud.
En siste kommentar til utvalgets forslag er en liten bekymring for den økte
dokumentasjonsplikt. Forslagene er fornuftige, men det er samtidig en risiko for at økte
dokumentasjonskrav i verste fall fører til mer tid brukt på papirarbeid uten at det medfører
bedre kvalitet i form av mer aktiv oppfølging av de barn, unge og familier som trenger
barnevernets tjenester.
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Behandling:

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 73/16 Askøy kommunes delegasjonsreglement - Reglement
for folkevalgte organ - Kommunestyreperioden 2015 -2019
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling med presiseringer):
Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ for inneværende valgperiode vedtas i henhold
til vedlagte utkast.
1) Kontrollutvalget: Leder og nestleder har møterett i kommunestyret
2)
-

S. 26 Utvalg for levekår, flere eksempler:
Folkehelse
Barnefattigdom
Psykisk helse
Rus

Oversendelsesforslaget oversendes Formannskapet
Oversendelsesforslaget har slik ordlyd:
Utvalget anmoder Formannskapet om å foreta en evaluering av delegasjonsreglementet.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ for inneværende valgperiode vedtas i henhold
til vedlagte utkast.
Behandling:
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende felles utsettelsesforslag fra FRP, H,
KRF,V:
Utvalget er av den oppfatning at reglementet bør gjennomgås og justeres utover innstilling.
UTM har stor saksmengde og det bør vurderes om sakene kan deles i 2 utvalg uten videre
delegering til rådmannen.
Utvalg for oppvekst og Utvalg for levekår har ikke svart til forventningene vedrørende
politikkutforming. Det må gjennomgås om for mye er delegert til rådmannen.
Utvalgene setter ned et utvalg av fraksjonslederne som gjennomgår sitt utvalg. Forslagene
oversendes ordfører som sammen med gruppelederne gjennomgår og legger frem et helhetlig
forslag for F og K.
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Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende forslag:
Delegasjonsreglement - Reglement Kommunestyret
B . Ansetter rådmann og kommunalsjefer, sistnevnte etter innstilling fra rådmannen
REGLEMENT for Utvalg
Utvalgene oppvekst og levekår slås sammen til 1 utvalg. UTM deles i 2 utvalg, hvor det ene
utvalget tar seg av klagesaker og dispensasjon saker. Saker for salg og skjenkesaker flyttes fra
formannskap til utvalg for levekår / sammenslått utvalg .
REGLEMENT for eiendomsskattenemnd.
2.2 første avsnitt utgår ( det er ikke vedtatt å innføre eiendomsskatt på boliger i Askøy) 5.3
utgår av samme grunn. 5.7 utgår eller skrives om til å gjelde verker å bruk
Rådmannen pkt 12 ( skrevet med rødt ) utgår.
Benjamin Jacobsen (AP) fremmet følgende presiseringer til rådmannens
innstilling - fellesforslag fra AP, AL,MDG:
1) Kontrollutvalget: Leder og nestleder har møterett i kommunestyret
2)
-

S. 26 Utvalg for levekår, flere eksempler:
Folkehelse
Barnefattigdom
Psykisk helse
Rus

Ronny Knutsen (V) fremmet følgende oversendelsesforslag til Formannskapet:
Utvalget anmoder Formannskapet om å foreta en evaluering av delegasjonsreglementet.

Avstemming:
Utsettelsesforslag:
Rådmannens innstilling:
Stig Abrahamsens forslag:
Punkt 1 - Fellesforslag fra AP, AL,MDG:
Punkt 2 - Fellesforslag fra AP, AL, MDG:
Oversendelsesforslag til Formannskapet:

For: 5st. (2H, 1FRP, 1KRF,1V) Mot: 5 st. (leders
dobbeltstemme.)
For: 8st. Mot: 2st. (1 FRP, 1V)
For: 1st. (1FrP) Mot: 9st.
For: 8 st. Mot: 2st. (1FRP, 1V)
Enstemmig
Enstemmig
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PS 74/16 Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om endring av
forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Askøy kommune mener alternativ 2 best ivaretar ønsket om å sikre et styrket tidlig samarbeid
omkring de mest sårbare pasientene i psykisk helsevern og TSB.
Alternativ 2 er: Krav om tidlig kontakt skal gjelde pasienter i psykisk helsevern og TSB som
spesialisthelsetjenesten antar vil ha behov for omfattende kommunale helse- og
omsorgstjenester etter utskrivning.
Askøy kommune er positiv til at kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i
psykisk helsevern og TSB ikke trer i kraft før tidligst i 2018.
Askøy kommune mener dagens forskrift som legger til grunn at det er folkeregistret adresse
som skal være utgangspunkt for hvilken kommune som har betalingsplikt ikke skal endres.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune mener alternativ 2 best ivaretar ønsket om å sikre et styrket tidlig samarbeid
omkring de mest sårbare pasientene i psykisk helsevern og TSB.
Alternativ 2 er: Krav om tidlig kontakt skal gjelde pasienter i psykisk helsevern og TSB som
spesialisthelsetjenesten antar vil ha behov for omfattende kommunale helse- og
omsorgstjenester etter utskrivning.
Askøy kommune er positiv til at kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i
psykisk helsevern og TSB ikke trer i kraft før tidligst i 2018.
Askøy kommune mener dagens forskrift som legger til grunn at det er folkeregistret adresse
som skal være utgangspunkt for hvilken kommune som har betalingsplikt ikke skal endres.

Behandling:
Ingvild Augestad Syversen (KRF) permittert=9
Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 75/16 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Innsikt og
strategisk styring av tjenester UFL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016
Vedtak:
Oversendelsesforslaget oversendes rådmannen.
Behandling:
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Ingvild Augestad Syversen (KRF) permittert=9
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag til rådmannen:

Utvalget ber rådmannen legge frem sak vedrørende kvalitetsmelding som beskrevet i
oversendelsesforslaget.
Avstemming:
Oversendelsesforslaget oversendes rådmannen:

Enstemmig

PS 76/16 Spørrerunde i Utvalg for Levekår - 01.11.2016
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016
Behandling:
Leder Helsesøstertjenesten Brit Roti stilte.
Følgende spørsmål ble besvart i møtet:
Hvordan er kapasiteten i skolehelsetjenester på Askøy sammenlignet med Kostra 13kommuner, og nasjonal standard?
Leder Helsesøstertjenesten Brit Roti besvarte spørsmålet muntlig i UFL 01.11.2016

Ingen skriftlige spørsmål innlevert 01.11.2016.

PS 77/16 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016
Vedtak:

RS 85/16 knyttes opp til desember møte.

De øvrige meldingene tas til orientering.
Behandling:
Ingvild Augestad Syversen (KRF) permittert=9
RS 78/16

Løypemelding 3. kvartal barnevern

2016/2877

RS 79/16

Referat fra UKS-møte 03.10.2016

2016/141

RS 80/16

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

2016/141

RS 81/16

Høring – Barn sin rett til medvirkesle og medråderett
etter pasient- og brukerrettsloven

2016/6088
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RS 82/16

Høring -Endringer i opplysningsplikten til
barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet

2013/4299

RS 83/16

Høring - Endringer i blåreseptforskriften - Utvidelse
av stønad til vaksinering mot meningokokksykdom

2013/5427

RS 84/16

Høring - Inntak gjennom skoleåret

2014/7585

RS 85/16

Askøy 2020

2016/6303

Behandling:
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Meldingen knyttes opp til desember møte.
Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:

Enstemmig

Miriam Haavik (AP) fremmet følgende forslag:
De øvrige meldingene tas til orientering.
Avstemming:
Miriam Haaviks forslag:

Enstemmig

PS 78/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 01.11.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens forslag):
Utvalg for levekår tar Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 til orientering.
Rådmannens forslag:
1
2

3
4

5
6
7

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 fastsettes slik det er framlagt i rådmannens
forslag til handlingsprogram vedlagt saken, justert for utvidet eiendomsskatt, og i
henhold til justert budsjettskjema 1A og 1B.
Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B. Kommunestyret
godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2017 i
henhold til dette. Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til
oppdatert framdriftsplan.
Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det framkommer i heftet Gebyrer
og betalingssatser 2017.
Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2017 fastsettes slik:
Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekning): kr 182 272
Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekning): kr 86 347
Kapitaltilskudd gis i henhold til nasjonale satser (100% inndekning)
Rammen for Askøyhallene KF settes til 5 920 000 for 2017.
Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget
fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%.
Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen fra og med
2017. Skattesatsen settes til 2 promille av skattegrunnlaget. Utskriving av
eiendomsskatten følger gjeldende eiendomsskattevedtekter.
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8
9

Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701 kan første halvår utbetales med
maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger.
Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnspott i henhold til resultat av
lønnsoppgjør, samt gjøre budsjettendringer mellom kommunalavdelingene som følge
av organisatoriske justeringer.

Behandling:
Leder Budsjett og analyse Svein Viktor Ellingbø møtte og orienterte i saken.
Fagsjef Helse og omsorg Anne Kjersti Drange møtte og orienterte.
Leder rus- og psykisk helsetjeneste Ine Sture møtte og orienterte.
Fagsjef NAV Helga Beate Torgersen møtte og orienterte.
Leder Miriam Haavik (AP) foreslo:
Utvalg for levekår tar Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 til orientering.

Avstemming:
Miriam Haaviks forslag:

Enstemmig

