MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
21.02.2017
09:00

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.

Befaring:
Det vil bli gjennomført befaring ved Trigger, avdeling Bakarvågen
Oppmøte:
Reiserute:

Rådhuset
Fra rådhuset klokken 09:00 til Trigger
Tilbake til rådhuset ca. Klokken 10:30

Orienteringer:
 Nav Askøy, ved Leder Nav Askøy Helga B. Torgersen
 Status lærlinger, ved Leder FIA-Fagopplæring Sølvi Kaland Styre
 Kommunedelplan Helse og Levekår, presentasjon og workshop ved planlegger Tina
Lund
 Barnefattigdom, ved Rådgiver, Fagavdeling Barn og familie Inger Jørgensen
 Kvalitetsmelding – foreløpig utkast til drøfting ved rådgiver Liv Olsen

Kleppestø, 13.02.17
Miriam Haavik
Leder
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Intensjonsforslag oversendt fra Formannskapet til UFL

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
13/17

Saksbehandler: Else Gammelsrød

Møtedato
21.02.2017

Arkivsaknr.: 2016/5670-31

SAMMENDRAG
Intensjonsforslagene ble fremmet under behandling den 15.12.2016 av K-sak 148/16 Budsjett
2017 og økonomiplan 2017-2020.
Avgjøres av: UFL

Behandles i følgende utvalg: UFL

Videre saksgang:
Saksopplysninger:
Formannskapet oversendte i møtet 31.01.2017 følgende intensjonsforslag til Utvalg for levekår:

Intensjonsforslag 1:
Omsorgstrappen
Rådmannen skal utrede hvordan lokale eldresentre kan utvikles til å bli et omsorgstilbud nederst
i omsorgstrappen og hvordan kommunen kan støtte opprettelsen og utvikling av slike.
Intensjonsforslag 6:
Trygg oppvekst for barn
Målet for Askøy kommune er å gi alle barn en trygg oppvekst fri for vold og overgrep.
Det fremmes helhetlig plan for en trygg oppvekst med fravær av vold, incest og seksuelle
overgrep der hjem, skole, barnehage og fritidsarenaene ivaretas. Planen må være tverrfaglig og
sørge for at barn og unge kan bo og ferdes trygt.
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Intensjonsforslag 8:
Omsorgstjenester
Det legges fram sak om «Home Care» tjeneste i kommunen slik at de som trenger litt hjelp i
hjemmet en periode kan få dette. Dette tiltaket vil kunne være forebyggende for større
hjelpetiltak i hjemmet.
Intensjonsforslag 11:
Sosialhjelpssatser
Sosialhjelpssatsene skal reguleres og følge gjeldene statlige satser i årene fremover.
Intensjonsforslag 14:
Eldre sitt tilbud på Askøy
Vi står foran en eldrebølge som vil treffe Askøy om noen år. For at de eldre skal ha et godt
tilbud på Askøy er det viktig at vi ser helhetlig på tilbudet for denne gruppen. Et godt tilbud er
ikke bare helsetjenester men også aktiviteter og dagtilbud. Det utarbeides et notat om hvilke
tilbud som er for eldre på Askøy og hvor man ser på muligheten for blant annet eldresenter og
møteplasser med tilrettelegging mellom ulike tjenester for denne gruppen.
Intensjonsforslag 19:
Forbedre parkeringsmuligheter
Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om hvordan han vil forbedre
parkeringsmuligheter for de som skal oppsøke lege på helsetunet. Samtidig ber kommunestyret
om at det legges frem en plan for hvordan legekontoret kan ta imot telefonhenvendelser raskere.
Intensjonsforslag 20:
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.
Tilrettelegging av tidlig innsats i tjenestetilbudet er helt nødvendig dersom kommunen skal nå
sitt mål om å snu omsorgstrappen.
Som en del av regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering er det foreslått et
søknadsbasert tilskudd for å stimulere kommunene til tjenesteutvikling (kap 762, post 64). Vi
ber rådmannen søke på disse midlene. For at Askøy kommune skal utvikle en best mulig
forebyggende tjeneste ber vi rådmannen utarbeide en handlingsplan om
Rehabilitering/habilitering. I plandokumentet skal kommunens målsetninger og
utviklingsprosesser beskrives, kommunens kompetansebehov må utredes, og det skal være fokus
på hvordan kommunen kan samarbeide med brukerorganisasjoner og andre aktører, som
barnehage/skole og NAV.
Intensjonsforslag 22:
Jordmor/helsesøstertjenesten/legetjeneste
Askøy er en kommune i vekst med mange unge innflyttere, og vi skal være god på helse og
omsorg og gi innbyggerne tjenester av god kvalitet. Da må en tenke langsiktig og tverrfaglig for
å utnytte yrkeskompetansen best mulig. Forholdet vedr. arbeidsoppgaver mellom jordmor,
helsesøster og lege bør sees på i et utstrakt samarbeid.
En må også sørge for å være attraktiv som kommune med spennende oppgaver i
ansvarsområder. En jordmor er viktig og har stor bredde i faglig kompetanse.
Eks. kan nevnes: forebygging i forhold til ungdom og graviditet,
veiledning til ungdom, informasjon og hjelp i forhold til fødsel, gi ulik prevensjon, undervisning
i ungdomsskole / videregående, utføre noen av oppgaver leger utfører i dag osv.
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Rådmannen bes legge fram sak om hvordan kommunen kan utvikle tjenestetilbudet der en
utnytter denne kompetansen til det beste for innbyggerne i Askøy, både i nær fremtid og med et
langsiktig perspektiv.
Intensjonsforslag 24:
Gi Langtidssyke barn og unge mulighet til å delta i egen hverdag
I Norge er det i dag ca. 6.000 barn og unge som regnes som langtidssyke. Dette betyr at det
finnes mange langtidssyke barn og unge i Hordaland Fylkeskommune. Disse ungdommene er
ofte borte fra skolens undervisning og er gjerne forhindret fra å delta i sosiale sammenhenger
som for eksempel klassemiljø og fritidsaktiviteter.
Mange barn, ungdommer og deres foreldre opplever at tilbudet de mottar som langtidssyke ikke
er tilstrekkelig tilrettelagt. Her mener FrP at Askøy kommune kan gjøre en forskjell for barn og
unge ved å forsøke kjent velferdsteknologi. Ved å for eksempel inngå et prøveprosjekt sammen
med Bergen kommune event. og Haukeland Universitetssykehus, vil Askøy kommune kunne
bidra til å forhindre sosial isolasjon og ensomhet for langtidssyke barn og unge.
No isolation som vi har kunnet lese en masse om siste tiden i media, leverer en robotteknologi
som gir langtidssyke en mulighet til å delta i egen hverdag. Askøy kommune har nå en unik
mulighet til å gi disse barna en plass i felleskapet ved å benytte seg av roboten AV1. FrP ønsker
derfor med dette intensjonsforslaget at Askøy kommune tar initiativ til et slikt prosjekt så snart
som mulig slik at barna kan få en enklere hverdag.
Eksempler på omtale:
http://framtida.no/articles/robot-skal-ga-pa-skulen-for-sjuke-barn#.WDXBamczWos
http://www.adressa.no/tv/#!/video/3000752/slik-fungerer-roboten-fra-no-isolation
http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/2016/08/23/Robot-i-klasserommet-13220822.ece
http://www.noisolation.com/#home
Askøy kommune ber administrasjonen legge frem en sak som belyser muligheten for et
prøveprosjekt med velferdsteknologi for å forhindre isolasjon og ensomhet blant langtidssyke
barn og unge i barne- og ungdoms skole. Dette skal bl.a. gjøres ved å tilby robotteknologien
AV1 for barn og unge som kan ha nytte av et slikt tilbud.
Intensjonsforslag 26:
Aktivitetsplikt
For å motvirke at noen ungdommer ender opp som passive mottakere av stønader er det
opprettet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Aktivitetsplikten bør inneholde
meningsfulle oppgaver som stimulerer til deltakelse i arbeidslivet, for å bedre kunne må dette
målet bør det opprettes et samarbeid mellom frivillighetssentralen og NAV i forbindelse med
gjennomføring av aktivitetsplan.
(Intensjonsforslaget oversendes utvalg for levekår, og ses i sammenheng med intensjonsforslag
5.)
Intensjonsforslag 5:
Unge Sosialhjelpsmottakere
Rådmannen kartlegger muligheten for å bruke eksterne leverandører for å få etablert et
aktivitetstilbud til unge sosialhjelpsmottakere tidlig i 2017. Rådmannen fremmer sak vedrørende
inngåelse av avtale med en leverandør.
Intensjonsforslag 5 ble oversendes rådmannen.
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Kleppestø, 02.02.2017

Else Gammelsrød
Leder politisk sekretariat
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Sak Program "En landsby rundt barn og familier"

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
14/17

Saksbehandler: Eva Mikkelsen

Møtedato
21.02.2017

Arkivsaknr.: 2017/708-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for levekår vil støtte opp under programmet «En landsby rundt barn og familier», og ber
om jevnlige rapporter for å følge opp arbeidet.

SAMMENDRAG
Programmet «En landsby rundt barn og familier» inngår som en del av programporteføljen til
Kommunalavdeling levekår.
Programmet består av en samling av prosjekter og aktiviteter med et felles overordnet mål som
sammen vil medføre forandringer i virksomheten, der resultatene skal lede til positive effekter
for barna og familiene samt de ansatte. Sentrale punkt er å kunne hjelpe barn og familier på et
tidligere stadium, og redusere behovet for tunge tiltak og akuttiltak i barnevernet. Prosjektene
som inngår i programmet vil ha avhengighet til hverandre.
Avgjøres av:

UFL

Behandles i følgende utvalg:

UFL

Videre saksgang:

SAKSOPPLYSNINGER:
Mange kommunale tjenester har ansvar for å jobbe med forebyggende og tidlig innsats for barn
og familier, og arbeidet er forankret i ulike lovverk. I tillegg har flere spesialisttjenester og
kunnskapssentre oppdragsbrev og mandat som skal understøtte et slikt kommunalt arbeid.
Barneverntjenesten er en av disse tjenestene. Hovedoppgaven barnevernet har er å sikre at
barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får nødvendig
hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet
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skal gi hjelp til barn og ungdom som utsettes for omsorgssvikt, samt barn og ungdom med
alvorlige atferdsvansker.
Oversikt over antall barn som fikk tiltak i løpet av det aktuelle året:
2014
2015
Antall barn som mottok tiltak

582

2016

552

556

På bakgrunn av antall barn med aktive tiltak anslås gjennomsnittlig tidsperiode for et
hjelpetiltak å være ca. 9 måneder. Her kan det være store individuelle variasjoner. De mest
brukte tiltakene er:
- Veiledning foreldre
- Besøkshjem
- Barnehage/SFO
- Fosterhjem
- Institusjon
De dyreste tiltakene som iverksettes er institusjonstiltak, blant annet pga årlig økning i
kommunenes egenandel. Oversikt over antall barn i institusjon og kommunal egenandel:
2014
2015
2016
Antall barn på institusjon
Kommunal egenandel pr mnd

35
50 300

14
65 ooo

10
67 000

I tillegg til egenandelene kommer utgifter til etablering, oppfølging og reisekostnader både for
saksbehandlere og foreldre. Flere av institusjonene har vært på Østlandet og i Nord Norge, noe
som gjør sistnevnte kostnader relativt høye. Dette vanskeliggjør også kontakt med familie,
nettverk og venner.
Oversikt over type plasseringer utenfor familie:
2014
2015
Plasseringer i
fosterhjem
Akuttplasseringer

53
derav 5 hos
slekt/nettverk
23
derav 9 barn 0-12 år og
14 barn 13-17 år

67
derav 6 hos slekt/
nettverk
23
derav 13 barn 0-12 år og
10 barn 13-17 år

2016
68
derav 13 hos slekt/
nettverk
21
derav 14 i alderen 0–12, 4
stykker 13-18

Plasseringene var begrunnet i adferd og/ eller rus hos ungdom, ungdom uten omsorg fra
ansvarlig voksen eller rus, psykiske vansker og/ eller voldsutøvelse hos foreldre.
9 av de 46 barna som ble akuttplassert i 2014 og 2015 var helt nye for barneverntjenesten. De
øvrige hadde vært i kontakt med barneverntjenesten fra noen uker og opp til flere år. I alle de
kjente sakene har det vært prøvd ut tiltak som veiledning og miljøterapi etter ulik metodisk
tilnærming, MST, ulike tyngre fritidsrettede tiltak som Dahle Oen eller Aktiv oppfølging.
De fleste har hatt sammenhengende tiltak fra barneverntjenesten den tiden en har kjent de.
For 5 av sakene var det en periode på ca. 1 år uten tiltak fordi barneverntjenesten ikke fikk
samtykke til å iverksette dette.
Alle fra 14 år og oppover har vært plassert på institusjon både i akuttfasen og i opp til 1 år i
ettertid, med kommunale egenandelen på kr 50.300/ 65.000,- pr barn pr. mnd.
De under 14 år har vært i beredskapshjem og deretter fosterhjem med en månedlig egenandel
for kommunen på kr 29.480 / 30.600,- pr. barn pr. mnd.
Det pågår nasjonalt en gjennomgang og drøfting av hva som skal være barnevernets
samfunnsoppdrag, prioriteringer og ressursbruk, noe som framkommer slik i forslag til ny
barnevernlov:
«Det er i dag utfordringer knyttet til hva som er barnevernets samfunnsoppdrag, herunder
barnevernets prioriteringer og ressursbruk. Grenseoppgangen mellom barnevernets og andre
instansers ansvar kan også være uklar. Utvalget må vurdere hva som skal være barnevernets
kjerneoppgaver og ansvar, og hvordan dette kan reguleres i utkast til ny barnevernslov.»
(NOU 2016:16 Ny barnevernslov)
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En beskrivelse som også er gjenkjennelig for arbeidet med tidlig innsats og i barneverntjenesten
i Askøy. Det er derfor vedtatt i rådmannens ledergruppe 20.01.2017 å iverksette Program «En
landsby rundt barn og familier».
Beskrivelse av programmet
Program «En landsby rundt barn og familier inngår som en del av programporteføljen til
Kommunalavdeling levekår. Programmet består av en samling av prosjekter og aktiviteter med
et felles overordnet mål som sammen vil medføre forandringer i virksomheten, der resultatene
skal lede til positive effekter for barn og familier.
Prosjektene som inngår i programkandidaten vil ha avhengighet til hverandre. Programmet
skal øke det systematiske arbeidet og kvaliteten på tidlig innsats for utsatte barn og familier,
med vekt på mobilisering av ressurser i familier og nettverk. Videre vil programmet ha som
målsetting å redusere omfanget av akuttplasseringer i barnevernet samt redusere behovet for
eksterne plasseringer.
Programmet vil ha en tverrfaglig tilnærming, der tjenestene som arbeider med barn og unge
blir involvert, sammen med eksterne aktører. Hovedinnsatsen vil likevel være for tjenestene i
Barn og familie. Tittelen på programmet gjenspeiler hver tjeneste representert som et «hus»,
hvor det er flere «hus» som må mobiliseres om målene for programmet skal oppnås.
Samarbeidet og brukermedvirkningen vil være helt sentrale elementer for at tjenestene til
sammen faktisk kan utgjøre en landsby rundt disse barna og familiene.
Tidsplan og ressursbehov
Programmet vil starte opp i vinter, med en tidshorisont til 2021. Det vil bli søkt om eksterne
tilskudd på delprosjekter i programmet, men gjennomføringen kan gjøres uten ekstra
budsjettmidler. Det er en målsetting som også er lagt inn i økonomiplanen at utgifter til tunge
tiltak i barnevernet skal bli redusert i programperioden.
Prioriterte områder i programmet
Akuttarbeid og mottaksfunksjon i barneverntjenesten
Ansatte og ledere i barneverntjenesten har tilbakemeldt i eksempelvis ungdomssaker, at flere
plasseringer kunne vært forhindret med en økt innsats på et tidligere tidspunkt og i selve
akuttfasen. Man ville da sluppet noen plasseringer, som ikke bare er dyre, men også i mange
tilfeller oppleves uheldige for ungdommen.
For barn og ungdom som må akuttplasseres utenfor hjemmet for eksempel på grunn av vold i
nære relasjoner, vil muligheten for et annet arbeid i akuttfasen kunne bidra til at plasseringen
utenfor hjemmet blir av kortere varighet, eller videre kan løses med en plassering i slekt/
nettverk.
I dag er det 1,75 årsverk som utgjør mottaket i barneverntjenesten. Kapasitetsutfordringer fører
til mindre mulighet til veiledning og oppfølging av ansatte internt på undersøkelsesarbeidet.
Dette vil bli sett nærmere på i programmet.
Organisering av barnevernvakt for Askøy der vi samarbeider med Fjell i helger og høytider, skal
også vurderes. Det jobbes med å se hvordan omdisponere eksisterende ressursene vi har i dag,
hvilke alternativer som kan være aktuelle samt gevinst ifht nåværende organisering. Dette
inkluderer stillingen som er lagt inn i budsjett 2017.
I NOU 2016:16 «Ny barnevernslov» legges det opp til at kommunene får mer ansvar og
oppgaver innenfor hastevedtak i barnevernssaker. Der står det:
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«Det vurderes å frata påtalemyndigheten kompetansen til å treffe hastevedtak, unntatt
hastevedtak ved fare for utnyttelse til menneskehandel. Andre hastevedtak enn de som
omhandler menneskehandel skal kun kunne fattes av barnevernstjenestens leder eller dennes
stedfortreder.
… Slik utvalget ser det har ikke påtalemyndigheten den nødvendige barnevernsfaglige
kompetanse for å kunne foreta en selvstendig vurdering av hvorvidt det er grunnlag for
hastevedtak om bosted utenfor hjemmet. Det foreslås derfor å frita påtalemyndigheten for
funksjonen med å fatte slikt vedtak. Når det nå foreslås å lovfeste at kommunene skal sørge
for at barnevernstjenesten til enhver tid er tilgjengelig for gjennomgang av meldinger om
bekymring knyttet til ett eller flere barn (barnevernsvaktordning), er det ikke lengre behov
for at påtalemyndigheten har vedtakskompetanse.
I forlengelsen av dette, og for å sikre at barnevernstjenesten til enhver tid er vedtaksfør,
foreslås det at også stedfortreder for barnevernstjenestens leder skal ha kompetanse til å fatte
vedtak. Ansvaret for vedtaket vil fortsatt være personlig, men det utvides altså også til
stedfortreder for barnevernstjenestens leder» (NOU 2016:16 «Ny barnevernslov»).
Skulle utvalgets innstilling bli vedtatt, betyr det at leder av barneverntjenesten eller
stedfortreder skal være tilgjengelig 24/7 hele året for vurdering av meldinger og kunne fatte
akuttvedtak. Det fører til at kommunene må ruste opp barnevernsvaktfunksjonen med hensyn
til kapasitet og kompetanse.
Familieveiledning
Fagavdeling skole, Fagavdeling barnehage og Fagavdeling Barn og familie har en felles
forståelse av at det er behov for tilbud om foreldreveiledning i familier hvor barnevernet ikke
skal være inne. Der en gjerne ser barnet har behov ut over hva skolen kan ivareta innenfor sine
rammer, og hvor foreldre strever med foreldrefungering.
Det vil bli lyst ut 2 stillinger som familieveiledere, med forbehold om dekning for vedtaket i
budsjett 2017. Stillingene er tenkt plassert i Helsesøstertjenesten som forebyggende barnevern,
og må sees i sammenheng med arbeidet som allerede gjøres i psykologtjenesten, helsestasjon,
PPT og ungdomstjenesten.
Veiledning fosterforeldre
Ordningen med refusjon for veiledning samt Bufetats ansvar for veiledning av fosterforeldre er
nå endret til at kommunene selv må organisere og dekke utgiftene til dette. Noen av
fosterfamiliene bor i en geografisk avstand som gjør at det må kjøpes inn eksterne tjenester til
dette. Det vil bli vurdert om det kan være en økonomisk gevinst å organisere veiledningen til de
som er bosatt i nærområdet på en annen måte.
Oversikt over geografisk spredning av fosterforeldre i 2015:
Fosterfamilier

Antall

Privat avtale / bosatt for langt vekk
Bosatt i ‘mellomdistanse’ (feks Radøy, Voss, Osterøy)
Bosatt i nærområde (feks Sotra, Åsane, Askøy)
Totalt

8
6
16
30

Familieråd
For å oppnå målet om færre akuttplasseringer, flere plasseringer i slekt og nettverk samt bedre
medvirkning for barn og foreldre i prosessen og tiltaksarbeidet, skal Familieråd som metode
prioriteres.
Det skal utarbeides plan for utvikling av Familieråd som metode i barnevernet over en periode
fra 2017-2022. Planen skal inneholde prioritert rekkefølge for opplæring, implementering,
iverksetting og utvikling av Familieråd, årlige måltall for antall Familieråd, målindikatorer og
evaluering med familiene og andre aktører som har deltatt i Familieråd.
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Barnets stemme og medvirkning
Systematiske samtaler med barn: Det skal jobbes med å gjennomføre systematisk samtaler med
barna som har kontakt med barneverntjenesten. I løpet av 2017 skal samtaler med barn
evalueres, det skal settes årlige måltall for dette arbeidet i de ulike fasene av
barnevernsarbeidet, samt lages plan 2017-2019 for opplæring og veiledning av ansatte for å nå
fastsatte mål.
Intervju av tidligere fosterbarn som det har gått bra med, kan være en viktig informasjonskilde
til hvordan vi kan utvikle fosterhjemsarbeidet vårt enda bedre. Intervjuene skal gjennomføres i
2017- 2018.
Familieråd vil være et viktig bidrag for å få fram barnets stemme i praksis. Her må barnas
opplevelse tas med som en egen del av evalueringen av Familieråd.
Mitt Liv Barnevern: Barnevernsproffene og Forandringsfabrikken har siden 2013 gjennomført
utviklingsarbeidet «Mitt Liv Barnevern» i samarbeid med barnevernstjenester fra hele landet
og KS. Mitt Liv-tjenestene jobber nå med et tydelig barnesyn, fire verdier og rundt 30 konkrete
arbeidsmåter som er utviklet av proffene i samarbeid med fagfolk. Kommunebarnevernet
forbedres med barn og unges kunnskap, i samarbeid med fagkunnskap.
Våren 2016 ble resultatene av arbeidet satt sammen til bredere anbefalinger for hvordan
barnevernet kan bli enda bedre. Anbefalingene ble overlevert Bufdir og barneminister Solveig
Horne i juni 2016. Askøy kommune skal ta utgangspunkt i arbeidet og erfaringene som er gjort i
dette prosjektet, og utvikle eget barnevernsarbeid inspirert fra dette.
Høsten 2017 arrangerer barneverntjenesten i samarbeid med Forandringsfabrikken en Kick-off
som start på Askøys «Mitt liv»-prosjekt.
Intern veiledning og mentorordning
Det er behov for å organisere intern veiledning i barneverntjenesten slik at det i større grad gis
mulighet for å veilede både på det barnevernfaglige arbeidet som utøves, samt yrkesutøvelsen
hos den enkelte ansatte. Det er også behov for felles kunnskap om og forståelse av rollen som
saksbehandlere, mandat og myndighet en jobber på samt å jobbe i en kommunal kontekst.
Innen september 2017 skal det utarbeides plan for hvordan organisere intern veiledning i
barneverntjenesten 2017-2022, målsetting for dette, plan for opplæring og implementering av
metodiske verktøy i arbeidet samt årlig evaluering.
Bedre Tverrfaglig Innsats
Samarbeid, helhetlige vurderinger av hvordan organisere tilbudet til barna og familiene samt
barnas rett til medvirkning vil være viktige forutsetninger for å nå formålet med programmet.
Bedre Tverrfaglig Innsats er en modell for samhandling, som blant annet inneholder
Stafettloggen, et elektronisk verktøy for å oppnå akkurat dette. I dag piloteres bruk av verktøyet
i barnehage og skole på Askøy, og skal også tas i bruk i arbeidet med Enslige Mindreårige
Flyktninger. Det skal lages plan for opplæring i Bedre Tverrfaglig Innsats og bruk av
Stafettloggen for prosjektene og tjenestene i programmet.
Mobilt barnevern
Det er i barneverntjenesten også igangsatt et prosjekt «Mobilt barnevern», hvor
saksbehandlerne vil bli koblet opp mot saksbehandlingssystemet via en mobil enhet. De vil da
kunne skrive møtereferater, journalnotater direkte inn, samt ha tilgang til nødvendige
dokumenter når de er ute på oppdrag. Her er det inngått avtale med leverandør, satt ned
arbeidsgruppe og prosjektleder, hvor planen er at dette skal være oppe og gå fra 01.04.2017.
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VURDERING:
Det er behov for en systematisk og metodisk innsats over tid om de beskrevne endringene for
barn, familier og kvaliteten i arbeidet skal oppnås. Programarbeidet sikrer koordinering av
aktiviteter og prosjekter, slik at det vil være mulig å hente ut de ønskede gevinstene av arbeidet.
Noen av effektene av programmet skal være;
 færre akuttplasseringer og plasseringer i kjøpte tiltak
 flere plasseringer i familie/ slekt/ nettverk når det er vedtatt plassering utenfor
hjemmet
 at barn og ungdom opplever medvirkning i eget liv og beslutningene som blir tatt
 veiledning, tiltak og oppfølging som styrker foreldrefungering i et barneperspektiv, slik
at barn og ungdom får best mulig støtte i sin utvikling
 økt kvalitet i tiltakene og samhandlingen mellom de som skal gi tjenestene
 opplevd trygghet i egen yrkesutøvelse
 tjenester og ansatte med godt omdømme og som er synlige samfunnsaktører
Forutsetninger for flere av de prioriterte områdene i programmet, er stillingene som ligger i
budsjett 2017. Dersom disse ikke kan realiseres som planlagt for 2017, vil det måtte gjøres
endringer og omprioriteringer for 2017 og 2018.
Programmet «En landsby rundt barn og familier» er i oppstartsfasen, og rådmannen vil komme
tilbake til UFL med sak om målsettinger og forventede effekter i løpet 2017.
FOLKEHELSEPERSPEKTIV:
En trygg oppvekst er en av de viktigste forutsetningene for god helse resten av livet. Det å
kunne hjelpe barn og familier tidlig og kompetent vil styrke deres mulighet til mestring og
deltakelse i å finne løsninger tilpasset de enkelte. Det å justere tjenestene for bedre å kunne
følge opp de som trenger ekstra hjelp vil bidra til å ivareta fysisk, mental og sosial helse.
ØKONOMI:
Programmet skal finansieres innenfor vedtatte budsjettrammer, det vil bli søkt på eksterne
tilskudd for delprosjekter.

Kleppestø, 9.2.2017
Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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Prosjektrapport bygg pr 31.12.2016

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
15/17

Møtedato
21.02.2017

Utvalg for oppvekst

13/17

22.02.2017

Utvalg for teknikk og miljø

53/17

23.02.2017

Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler: Odd Maubach

Arkivsaknr.: 2013/8328-32

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Prosjektrapport pr. 31.12. 2016 tas til orientering
2. Det gjennomføres følgende budsjettregulering:
Prosjekt 3316 Ny helsestasjon Myrane økes med 6 mill kr. Midlene hentes fra prosjekt 6199,
kjøp av eiendom til kommunale boliger, som har 20 mill i ubrukte midler 2016.
Avgjøres av F etter § 13 i kommuneloven ( hasteparagrafen)

SAMMENDRAG

Avgjøres av:

Behandles i følgende utvalg:

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
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Det ble sist rapportert med regnskap pr 31.08 2016 til utvalgene i september 2016

2153 og 2152
Hanøy skole
Startdato:
2014
Budsjettramme:
190 mill kr eks mva
Prognose:
Ferdig forprosjekt 25 mill kr
Midlertidige klasserom 11
mill mot budsjett 12 mill

Sluttdato:
Forbruk 24 mill kr
Fremdrift iht. plan
Fase forprosjekt

Prosjektet er stoppet.
Det er budsjettert med 12 mill kr. til 2
midlertidige klasserom som er ferdigstilt 31.8.
Prognose ferdigstillelse midlertidige
klasserom 11 mill kr

1145
Startdato:

Flytting kundetorg, og diverse ombygging
2015 ferdigstilt september Forbruk 5 mill kr
2016
Budsjettramme: 5 mill kr
Fase: pågående
arbeid
ferdig
5 mill
Prosjektet er ferdigstilt.
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2156
Startdato:
Budsjettramme:

Kleppestø barneskole
2014
285 mill kr

Prognose

Usikker

Sluttdato:
2020
Forbruk 39,3 mill kr
Fase:
Gjennomføring

Det er fortsatt meget usikkert om de 25 mill kr som er satt av til konsekvenser av reg.
plan vil holde. Prognose for infrastruktur vil være klar i midten av februar og anbud
infrastruktur legges ut i april 2017. Arbeidet med opparbeiding av nytt uteareal sør
for skolen var ferdig 1. november 2016 og arbeidet med selve skolen startet da.
Arbeidet med skolen er i rute ( se fremdrift på webkamera på Askøy kommune sin
hjemmeside) Video fra drone vil bli vist i utvalgene.

2140
Tveit skole
Startdato:
2014
Sluttdato:1.1. 2019
Budsjettramme: 226 mill kr
Forbruk 28 mill kr
Prognose:
226
Oppstart graving 16.12. 2016 som var 15 dager
etter planlegging ( Video fra drone for status
vil bli vist i utvalgene)

2139
Florvåg skole
Startdato:
2015
Budsjettramme: 223 mill
Prognose:
Det har ikke vært arbeidet med skolen i
påvente av regulering og behandling av
skolebruksplanen. Reguleringsplan
ferdigstilles våren 2017
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Forbruk 19 mill kr
Fase: planlegging

215201
Flytting og utvidelse voksenopplæring til Myrane
Startdato:
2015
Forbruk 7,6 mill kr
Budsjettramme: 5 mill kr
Fase: ferdigstilt
Prognose:
pr 31.8 6,8 mill, pr 31.12.
8 mill.
Bygget ble tatt i bruk i starten av september
2016. Årsakene til det betydelige
overforbruket er sammensatt. Antall moduler
ble økt fra 8 til 9. Kostnadene ved flytting av
eksisterende seksjoner inkl. demontering og
montering ble dobbelt så dyrt som forutsatt.
Arbeidet som var forutsatt gjennomført i
sommer greide vi ikke få til noe som gjorde at
vi måtte leie inn folk på vår rammeavtale for å
greie å få ferdig skolen til skolestart, noe som
vi heller ikke greide. Erfaringen er at et slikt
tidspress som vi fikk, gir betydelige
kostnadsøkninger. Ekstra kostnader føres på
helseverngodkjenning skoler.
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3336
Helsetunet Helsestasjon
Startdato:
2016
Forbruk 1,4 mill kr
Budsjettramme: 2,5 + 1 mill i budsjett 2017 Fase: planlegging
Prognose:
pr 3.2. 2017 9,5 mill kr
Som skrevet i forrige rapportering virker
bevilget sum lav. Etter å ha fått inn anbud som
delte entrepriser, er totalkostnad beregnet til
9,5 mill kr. Økningen etter et generelt estimat
skyldes økte brukerkrav og myndighetskrav
(TEK10 og ventilasjon).
Arbeidet vil ikke bli startet før det evt. er gitt
en tilleggsbevilgning. Avdelingen er i akutt
plassmangel og vi har forutsatt byggestart
tidlig mars 2017. Kommunestyret har møte 30
mars. Rådmann vurderer det slik at en
bevilgning bør behandles etter hasteparagraf i
formannskap for å spare tid.
Behov for tilleggsbevilgning 6 mill kr. F har
møte 14 mars som og er i seineste laget for å
sikre ferdigstillelse til 1.7 2017

3334
Helsetunet Vaktrom
Startdato:
2016
Forbruk 378 000 kr
Budsjettramme: 1,75 mill kr
Fase: planlegging
Prognose:
1,75 mill kr
Tilrettelegging for dagsenter som flyttes fra
Furuly utføres innenfor bevilget sum.
Arbeidet med vaktrom er ferdigstilt. 1 vaktrom
skal endres i februar pga lydkrav.
4164
Startdato:
Budsjettramme:
Prognose:

Sprinkling og ferdigstillelse dagsenter Fromreide eldresenter
2016
Forbruk 2,3 mill kr
2 mill
Fase: gjennomføring
3,5
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Arbeidet er helt i sluttfase, arbeid med
ombygging av leilighet til dagsenter lå ikke
inne i budsjett men er utført med tilsagn på
støtte på kr 1,69 mill kr fra husbank.
Budsjettet vil da gå i balanse

4178
Næringsbygg Myrane
Startdato:
2016
Budsjettramme: 2,75 mill kr + 1,2 i budsjett
2017
Prognose:
4 mill
Prosjektet har vært på anbud og arbeid
startet 1.2. 2017.

4186
Herdla museum
Startdato:
23.11. 16
Budsjettramme: 20 mill
Prognose:
20 mill
Skal være ferdigstilt 15.08.2017. Fremdrift
etter plan

Forbruk 0,5 mill kr
Fase: gjennomføring

Forbruk
Fase: gjennomføring

250601
Infrastruktur parkering Fargeriet
Startdato:
1.12.2016
Forbruk
Budsjettramme: 6 mill
Fase: planlegging
Prognose:
6 mill
Løen er revet, prosjektering av
parkeringsplass startet. Mål om oppstart april
2017.
2506
Startdato:
Budsjettramme:
Prognose:

Fargeriet Strusshamn kultursenter
Forbruk
Fase: gjennomføring
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2 mill

239 000

Det er startet prosjektering for
varme/ventilasjon . Målet er å få lagt nytt gulv
og varme og ventilasjon før sommerferien
2017. Dette prosjektet har pågått over lang tid
med både kommunal og ekstern finansiering.

2505
Kjøkken Sjoddien
Startdato:
Budsjettramme: 1,75 mill kr
Prognose:
1,75
Det gamle kjøkkenet er revet. Krevende
prosjekt, men en har funnet løsninger på
skjeve gulv og vegger og utett bygg. 2
kjøkkenleverandører skal gi tilbud på
kjøkkenløsning. Vil bli ferdigstilt tidlig vår
2017

Forbruk
Fase: gjennomføring

327 000

Status vedlikeholdsplan skoler.
Det er forespurt fra UTM om månedlige rapporter på vedlikeholdsplanen. Det er vanskelig for
oss og vi vil rapportere sammen med prosjekt pr. tertial. Her er en rapport på hva som er utført,
men det er mange tiltak som er bestilt. Noen tiltak er utsatt til tidlig vår. Vi vil fra neste
rapportering i prosjekt legge inn hva som er utført. Kostnader totalt og hva som er bestilt utført.
Det er viktig å understreke at det vil bli endringer i vedlikeholdsplanen som er et levende
dokument med oppdatering av nye feil og mangler. I og med at kommunestyret bevilget mer
penger enn forventet i 2017 må vi sette ekstra ressurser på bestiller/oppfølger rollen for å greie
den nye fremdriften av forventet vedlikehold.
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Vurdering:
Folkehelseperspektiv:
Økonomi:

Kleppestø, ( 06.02.2017)

Eystein Venneslan
Rådmann

(Ivar Ådlandsvik)
Kommunalsjef
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Prioritering av søknader under Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
2017

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
16/17

Saksbehandler: Inger Jørgensen

Møtedato
21.02.2017

Arkivsaknr.: 2016/6476-4

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune søker om tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, med
denne prioriteringen:
Prioritet Søker
Tiltak
Søknadsbeløp i kr
1.
Askøy Røde Kors
BARK grupper
250 000
2.
Askøy kommune
Ung sommer og åpne
1 600 000
møteplasser for ungdom
3.
Haugen barnehage
Utstyrslager i barnehagen
33 000
4.
Askøy roklubb
Trening for alle i Askøy
300 000

SAMMENDRAG
Askøy kommune har for 2017 mottatt fire søknader til den nasjonale tilskuddsordning mot
barnefattigdom som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet administrerer. Røde Kors, Askøy
roklubb, Haugen barnehage og Askøy kommune har søkt om midler. Det er foretatt en
administrativ prioritering av de fire søknader i Styringsgruppen for barn og unge som består av
kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef levekår, fagsjef for skole, barnehage, Nav, Individ og
levekår, Barn og familie samt kommuneoverlege og SLT koordinator. Den administrative
prioritering av søknadene er i tråd med rådmannens innstilling.
Avgjøres av:
UFL
Behandles i følgende utvalg:
UFL
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Videre saksgang:
Når søknadene er prioritert både administrativt og politisk sendes den prioriterte rekkefølge
inn til Barne-, ungdoms og likestillingsdepartementet (Bufdir) som foretar en endelig
saksbehandling av innkomne søknader. Når søknadene er ferdigbehandlet får kommunen
beskjed om hvilke tiltak som mottar tilskudd. Kommunen formidler beskjed til de tiltak i
kommunen som får tilskuddsmidler.
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
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:
 Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter
 Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
ferieaktiviteter
 Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative
mestringsarenaer.
Det kan leses mer om tilskuddsordningen her:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_mot_barnefattigdom___utlysni
ng_for_2017/ )

Prioritering
Prioriteringene bør gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i
kommunen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom.
Det anbefales at tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og
ungdomspolitikk og i kommunens planarbeid.
Det skal legges til rette for at barn og ungdom kan delta og ha innflytelse i prioritering,
planlegging og gjennomføring av tiltaket, der det er naturlig.
Søknadene
Det har kommet inn fire søknader fra Askøy. I det følgende er disse beskrevet.
Askøy kommune
Askøy kommune søker om 1.600.000 til å videreføre tiltaket ‘Ung sommer’ samt prøve ut
tiltaket ‘Åpen møteplasser for ungdom’.
Målgruppen for begge tiltak er ungdom i alderen 12-17 år. Tiltaket inneholder gratis aktiviteter i
skolenes sommer og høstferie samt en gratis møteplass på alle ungdomsskoler på
ettermiddag/kveldstid. Tiltaket skal prøves ut i et samarbeid mellom kulturavdelingen,
Fagavdeling Barn og familie samt frivillige lag og organisasjoner.
I søknaden er det en tydelig forankring i kommuneplanens samfunnsdel i forhold til
målsettinger for arbeidet og tiltakene. Det legges opp til involvering av ungdom i planlegging av
det konkrete innhold i tiltakene. Se vedlagte søknad for utdyping.
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Askøy Roklubb
Askøy roklubb søker om 300.000 kr til et tiltak som de kaller ‘Trening for alle i Askøy. I
søknaden beskrives at midler skal brukes til å utbedre og forbedre tur og sykkelstier på
roklubbens område samt kjøpe inn utstyr som sykler, hjelmer, sko mv for utlån.
Målgruppen skal være barn og ungdom opp til 19 år og man vil prøve å etablere et lavterskel
aktivitetstilbud som ikke er konkurransepreget. Se vedlagte søknad for utdyping.
Askøy røde kors
Askøy røde kors søker om 250.000 til videreutvikling av BARK grupper flere steder på Askøy.
Søknaden har en god argumentasjon for målsettinger. Tiltaket skal gi positive fritidsopplevelser
sammen med trygge voksne for målgruppen barn 6-13 år. Se vedlagte søknad for utdyping.
Haugen barnehage
Haugen barnehage søker om 33.000 kr til en låneordning av leker og utstyr. Barnehagen vil
kjøpe inn et lager av utstyr som sykling, ski og skøyter som foreldre kan låne med hjem til barna
i helger, ferie og fritid. Målgruppen er barnehagebarn i den aktuelle barnehage.
VURDERING:
Alle søknader fra Askøy kommune vurderes å være innenfor tilskuddsordningen sitt formål og
vil kunne bidra til at barn eller ungdom berørt av barnefattigdomsproblemer kan få delta på
ferie eller fritidsaktiviteter.
Askøy kommune har forankret arbeidet mot barnefattigdom i kommuneplanens samfunnsdel.
Med program mot barnefattigdom som er en del av Omstilling 2020 er Askøy kommune inne i
en langsiktig og helhetlig satsing mot barnefattigdom. Når det gjelder deltakelse på
fritidsarenaer har arbeidet i dette program satt som mål at det skal etableres flere gratis
møteplasser for ungdom. Møteplasser som er universelle og henvender seg til alle, men fordi de
er gratis og tilgjengelige kan bidra til økt deltakelse blant barn med levekårsutfordringer.
Som en del av arbeidet i program mot barnefattigdom ble det i 2016 utarbeidet en rapport som
skulle gi et bilde av barnefattigdom på Askøy. I denne rapporten anslås det (ut fra vanlig
definisjon av barnefattigdom satt til 60 % av medianinntekt) at i underkant av 500 barn i Askøy
vokser opp med mulige utfordringer som følge av barnefattigdom. I denne rapporten ble det
også gjennomført intervju med ansatte i tjenestene, med ungdom og med foreldreutvalg. Bildet
som tegner seg er at fattigdom og levekårsutfordringer er et ikke-tema i Askøy samfunnet
generelt. I tillegg er Askøy en kommune som kommer godt ut på de fleste barometre; det er høy
inntekt, økende utdanningsnivå og forholdsvis få enslige forsørgere. Når disse ting ses i
sammenheng danner det seg et overordnet bilde av at det kanskje ikke er så lett å være berørt
av barnefattigdom i Askøy når ‘alle har så mye’ og hverken tjenester eller lokalmiljø har hatt
særlig fokus på disse utfordringer og tilrettelegging i forhold til det.
De søknader som får tilskudd i Askøy kommune bør derfor bidra til å implementere gode tiltak
som kan hindre konsekvensene av barnefattigdom. På denne bakgrunn er søknadene prioritert
ut fra hovedsakelig følgende vurderingskriterier:
 Hvorvidt tiltaket 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.
 Tydelig beskrivelse av målsettinger og det/de konkrete tiltak det søkes om midler til
 Størrelsen på målgruppen som det forventes rekruttert
 I hvilken grad tiltaket involverer lokalmiljøet i prosjektet
Styringsgruppen for barn og unge vurderer at alle søknader oppfyller formålet med
tilskuddsordningen og skulle gjerne sett at alle tiltak mottar tilskudd fra tilskuddsordningen.
Likevel er det foretatt følgende prioritering ut fra ovenstående kriterier:
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Prioritet
1.
2.
3.
4.

Søker
Askøy røde kors
Askøy kommune
Haugen
barnehage
Askøy roklubb

Tiltak
BARK grupper
Ung sommer og åpne
møteplasser for ungdom
Utstyrslager i
barnehagen
Trening for alle i Askøy

Søknadsbeløp i kr
250 000
1 600 000
33 000
300 000

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. Tiltak som legger til rette for mestring,
inkludering og positive sosiale relasjoner er viktig i et folkehelseperspektiv.
ØKONOMI:
For Askøy kommune er det en egenfinansiering i tillegg til eventuelle tiltaksmidler. Denne dekkes
av det ordinære driftsbudsjett.

Kleppestø, 06.02.201

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef Levekår
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#8009 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
SØKNADSINFORMASJON
Søknadsid

8009

Innsendt av

INGER JØRGENSEN

Sist oppdatert

09.12.2016
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INFORMASJON OM TILTAKET
Navn på tiltaket

Ung sommer og åpne møteplasser

Sendes søknaden inn av sentralleddet i en frivillig organisasjon og oppfyller kravene i punkt 1b) i regelverket? Nei
Velg kommune dere
søker gjennom

Askøy kommune

Søkers
kontonummer

65150605509

Kort beskrivelse av søker
Askøy kommune
Kommunen har godt 28700 innbyggere. Sirka 8400 av disse er barn og ungdom i alderen 0-19 år.
Kommunen har forankret i kommuneplanens samfunnsdel at den skal jobbe for å redusere barnefattigdom og konsekvensene av
barnefattigdom. Som følge av dette deltar Askøy kommune blant annet i en barnefattigdomssatsing i samarbeid med
Fylkesmannen i Hordaland. I den forbindelse utarbeidet vi i 2016 en rapport som skulle gi et bilde av barnefattigdom på Askøy.
Her anslo vi at sirka 500 barn på Askøy er berørt av levekårsutfordringer. (Rapporten er vedlagt). Dette ut fra SSB tall som sa at
6,7 % av husholdningene med barn var lavinntektsfamilier. Vi ser på Bufdir sin statistikk at tallet er noe lavere med 5,5 % av
husholdningene. Det gir likevel et tall mellom sirka 350 og 500 barn og unge som er i målgruppen når det gjelder barnefattigdom
og levekårsutfordringer.
Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei
Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Ja
Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter
Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Ja
I hvilke ferier skal dere ha aktivitet?

Sommerferie
Høstferie

BESKRIVELSE AV TILTAKET
Hva er målsetningen med tiltaket?
Målsettingen er å skape gratis møteplasser for ungdom både i ferier og som fritidsarena.
Tiltakene skal dempe konsekvensene av fattigdom og levekårsutfordringer gjennom inkluderende arenaer som et tilbud til alle
ungdommer i alderen 12-17 år.
Resultatmålene er:
- Et variert program med gratis ferieaktiviteter i skolenes sommer og høstferie
- Gratis møteplasser på ungdomsskoler. En ettermiddag i uken på hver ungdomsskole
- At ungdom med flerkulturell bakgrunn deltar
- At det rundt tilbudene bygges opp et samarbeid mellom kommunen og frivillige/lag og organisasjoner
- At det blir brei deltakelse på møteplassene av ungdom med ulikt kjønn og fra ulike sosioøkonomiske grupper
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Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre
Det skal gjennomføres to overordnede tiltak; det ene er ferieaktiviteter i sommer og høst ferie. Det andre er møteplasser på
ungdomskolene på ettermiddagstid.
Tiltaket ferieaktiviteter i sommer og høstferie (Aktiv sommer og høstferie)
Aktiv sommer fikk vi tilskudd til i 2016. Vi ønsker å videreføre og videreutvikle dette tilbudet. I 2016 ga vi tilbud om en til flere gratis
aktiviteter gjennom skolenes sommerferie for ungdom mellom 12-18 år. Tilbudet besto av enkeltstående aktiviteter som kunstkurs,
dansekurs, friluftleir, kokkekurs, LAN party, friluftsdag med videre. Det var godt 140 påmeldte og gode tilbakemeldinger på
aktivitetene. I år ønsker vi midler til å videreutvikle tilbudet. Vi ser at for å lykkes med at de gratis ferietilbud også blir sosiale og
inkluderende arenaer som kan bidra til kontakt ungdom i mellom og nye vennskap er det nødvendig at tilbudene samles mer slik at
det er større sjanse for å møte hverandre over flere dager. Enkelte kurs av noen timer eller en dag kan bidra til gode opplevelser,
men det får i for liten grad med det sosiale aspektet.
Tilbudet i 2017 vil bestå av gratis ferieaktiviteter i skolenes sommer- og høstferie. I sommerferien vil aktivitetene bli samlet i de
første og siste uker av ferien.
Vi vil fortsette samarbeidet med Ungdommens kommunestyre og andre representanter fra målgruppen og samarbeid med frivillige
for å sammensette årets program. Vi ser fortsatt for oss en god blanding av kultur, kunst og friluftsliv samt mer uformelle tilbud
med møteplasser knyttet til ulike tema.
I tillegg til sommeren vil vi utvide tilbudet til også å inneholde gratis ferieaktiviteter i høstferien.
Møteplasser på ungdomsskolen
Det andre tiltaket vi søker om midler til er å prøve ut en modell der det en gang ukentlig er en åpen møteplass på hver
ungdomsskole. Møteplassen skal være gratis og være et tilbud til alle.
Ungdom på Askøy har i ulike sammenhenger (blant annet i medvirkning i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel)
kommet med innspill om at det er for få åpne møteplasser og at det som har vært ikke har vært lokalisert slik at det er tilgjengelig
for alle. Geografi og manglende kollektivtransport på ettermiddag og kveldstid gjør en del arenaer vanskelig tilgjengelig for
ungdom. Vi vil derfor prøve å opprette en møteplass der ungdom er; en dag pr uke på hver ungdomsskole. Tilbudet skal drives i et
samabreid mellom ungdomstjenesten, kulturavdelingen og frivillige/lag og organisasjoner.
Tilbudet skal gis på ettermiddagstid. Det skal bestå av et lett måltid og være en møteplass med 'gode voksne' tilstede. I tillegg skal
det være et kulturelt tilbud eller en aktivitet som det er mulig å delta på om man ønsker.
Dersom tiltaket fremmer intergrering, beskriv hvordan
I rekrutteringen av ungdommer til "Aktiv sommer" i 2016 erfarte vi at enslige mindreårige flyktninger er en vanskelig gruppe å få til
å delta. Flere var påmeldt aktivitetene, men valgte i siste øyeblikk å ikke delta. Dette var det ulike grunner til, blant annet
personlige vansker og språkutfordringer. Vi fikk noen deltakere av ungdom fra flyktningfamilier og dette var svært positivt. Siden
da er det opprettet en 'Buddies ordning' i Askøy der norske ungdommer blir knyttet til ungdommer med flyktningbakgrunn som en
'Buddy' som skal bidra til inkludering og det å bli kjent i Askøy, med norsk kultur og med norske ungdommer. Å samarbeide med
disse 'Buddies' for å få inkludert ungdom med flyktningbakgrunn vil derfor kunne bidra til økt deltakelse og at disse møteplasser og
tilbud blir gode arenaer for inkludering og integrering.

MÅLGRUPPE
Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?
Ferietilbudet "Aktiv sommer og høst" retter seg mot ungdom i alderen 12-18 år. Vi ser at hovedmålgruppen blir de som går på
ungdomsskolen eller skal begynne samme året.
I forhold til møteplassene på ungdomsskolene blir målgruppen ungdomsskoleelever på den enkelte ungdomsskole.
Hvilke aldergrupper retter tiltaket seg mot?

13-19 år
Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker? Nei
Antall jenter i målgruppen 100
Antall gutter i målgruppen 100
Antall deltakere utenfor tilskuddsordningens målgruppe 1200

REKRUTTERING OG SAMARBEID
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Plan for rekruttering av målgruppen
Det er viktig for oss at de tilbud vi oppretter som ferie og fritidstilbud er åpne arenaer for alle ungdommer i Askøy. Vi ønsker ikke
stigmatiserende tiltak, men flere universelle tiltak som er tilgjengelig for alle. Likevel er det viktig og nødvendig å gjøre en ekstra
innsats for å rekruttere særlige målgrupper. Det gjelder ungdom med flyktning eller annen kulturell bakgrunn, utsatte ungdom;
eksempelvis de som vokser opp i familier med utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse i familien og ungdom i familier med
fattigdoms- og levekårsutfordringer.
Fra gjennomføringen av Aktiv sommer i 2016 har vi erfaring for at tett samarbeid med ulike tjenester og informasjon til de om å
bidra med å rekruttere ungdom i målgruppen har fungert. Dette vil vi fortsette med. Her blir det spesielt viktig å samarbeide med
barnevern, helsesøstre, flyktningtjenesten, psykologtjenesten, levekårsteamet i Nav samt skoler.
For ferieaktivitetene vil vi gjøre det slik at påmelding er åpen for disse tjenester før den bli tilgjengelig for alle, slik at ikke alle
plasser er opptatt før noen i de målgrupper vi ønsker å rekruttere får meldt seg på.
Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet
Det er etablert kontakt med Ungdommens kommunestyre og Ungdomsstyret på Ungdommens kultursenter. De skal være med og
komme med innspill til innholdet i både ferieaktivitetene og de åpne møteplasser.
Det er etablert samarbeid mellom kulturavdelingen og ungdomstjenesten. De skal ha hovedansvar for planlegging og
gjennomføring av tiltakene. I samarbeid med prosjektleder for kommunen sin barnefattigdomssatsing.
Det er etablert samarbeid med barnevern, helsesøstertjenesten, Nav, psykologtjenesten og skoler. De skal bidra med informasjon
om tilbudene og bidra til å rekruttere ungdommer i målgruppen.
Det er etablert samarbeid med frivillige som skal bidra til å planlegge og gjennomføre aktiviteter. Tett samarbeid med den frivillige
organisasjonen 'ULVIS' er etablert og skal videreføres. Det har vært dialog med andre lag som Askøy turlag og Askøy jeger og
fiskerforening. Denne dialogen vil bli utvidet til flere for å bidra til økt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner i 2017.

BUDSJETT
Budsjett
Finansiering

Beløp

Støtte fra Bufdir

1600000

Egenfinansiering

430000

Evt. egenandel fra deltakere

0

Andre inntekter/tilskudd (spesifiser under)

0

Delsum

2030000

Utgifter

Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte

1700000

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

0

Transportutgifter

40000

Utgifter til inngangsbilletter

0

Innkjøp av utstyr (investering)

0

Husleie/strøm/renhold

0

Andre kostnader (spesifiser under)

290000

Andre administrasjonskostnader

0
2030000

Delsum

0

Total

Spesifiser eventuelle andre utgifter
Markedsføring: 30.000 kr
Aktiviteter (innleie instruktører mv): 200.000 kr
Mat: 60.000 kr
Spesifiser eventuelle andre inntekter

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE
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Kort oppsummering av tiltaket
Tiltakene består av gratis ferieaktiviteter for ungdom i skolenes sommer og høstferie samt åpne møteplasser på ungdomsskolene.
Aktivitetene vil bestå av et variert program av kultur, aktivitets- og friluftstilbud. Gjennomføringen gjøres i et samarbeid mellom
kulturavdelingen og ungdomstjenesten i samarbeid med eksterne kursholdere og frivillige lag og organisasjoner.
Det er en målsetting å gå bredt ut til alle ungdommer, men samtidig motivere og rekruttere særlige grupper som ungdom med
flyktning/innvandrerbakgrunn, ungdom i risiko og ungdom fra familier med levekårsutfordringer.
Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG
Kommentarer til søknaden
Vi søker i år om et økt beløp til stillingsressurser. Vi ser at det er ressurskrevende å planlegge, administrere og gjennomføre slike
tiltak samt ikke minst samarbeide med frivillige i planleggingen og gjennomføringen. Vi ser derfor at vi med utvidelsen og
utprøvingen med møteplasser på ungdomsskoler er nødt til å tilføre stillingsressurser for å gjennomføre utprøvingen. Vi har som
målsetting at det i utprøvingen kan etableres et forpliktende samarbeid med frivilligheten slik at det i fortsettelsen ikke vil
nødvendig med tilsvarende kommunale stillingsressurser.
Legger ved plakat for gjennomføringen av Aktiv sommer (som fikk navnet Ung sommer i markedsføringen). Denne profilen vil vi
fortsette å bygge på i markedsføringen av tiltakene i 2017.
Her kan du laste opp eventuelle vedlegg til søknaden. 2 vedlegg (Analyse barnefattigdom Mars 2016.pdf, Plakat ung sommer.pdf)
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MELD DEG PÅ TIL
uNGSOMMER 2016
Askøy kommune lanserer «Ung sommer 2016». Dette er ferieaktiviteter tilrettelagt for deg
som er fra 13 til 19 år. Vi har mange spennende aktiviteter i vårt program f.eks zipline, telttur,
klatring, kanopadling, fisking, badeaktiviteter, kunst kurs og mye mye mer.

VÅRT PROGRAM
AKTIVITETER JUNI

AKTIVITETER JULI

AKTIVITET

AKTIVITET

AKTIVITET

MUSIKKCAFE PÅ FLIMMER

DANSEKURS

KOKKEKURS PÅ FLIMMER

Er du interessert i musikk?

DATO
Onsdag 22. juni
TID
17:00-20:00

Har du lyst å synge, spille eller lytte så kom og bli med
på åpen scene med proffe musikere. Du trenger ikke å ha
stått på en scene før – musikkcafé er for alle også for de
som bare vil lytte.
KONTAKTINFO:
Jens tlf. 992 51 502
Marianne tlf. 993 22 776

Dansekurs med Absence crew
STED
Ung Flimmer
Florvågveien 79
DATO
6.-7. juli
TID
12:00-15:00
Begge dager
To dagers kurs

EKTE NATUROPPLEVELSER

EKTE NATUROPPLEVELSER

KONTAKTINFO:
Christine Tlf. 970 78 663
Lisbeth tlf. 905 38 758

Dagsarrangement med ULVIS
STED
Kollevåg, ved
grillhuset
DATO
Tirsdag 05. juli

TID
11:15-14:15
hver dag

STED
Ung Flimmer
Florvågvegen 89
DATO
29. juni
TID
17:00-20:00

Overnatting med ULVIS på Skarvøy
STED
Herdla. Oppmøte
Kleppestø kai
DATO
6.- 7. august

KONTAKTINFO:
Pål tlf. 970 51 816

TID
kl. 10:30

ULVIS er en frivillig organisasjon, som arbeider for å
gi barn og unge positive fritidsopplevelser i naturen.
På denne turen blir du med på å sette opp camp,
fiske, sette garn, lage bål, padle kano og mye mer. Ved
påmelding kommer det nærmere informasjon om turen
og muligheter i forhold til utstyr. Hjemreise søndag ca kl
14:00.
KONTAKTINFO:
Pål tlf. 970 51 816

AKTIVITET

AKTIVITET

AKTIVITET

ESCAPE, KODER & GRØSS

LAN KVELD

FOTOSHOOT PÅ FLIMMER

We love LAN

Klarer du utfordringene? Får du tak i nøklene som får
deg ut av rommet? Desarmer bomben, Rubiks kube osv.
Bli med på en ettermiddag med gåter, utfordringer og
spenning.
KONTAKTINFO:
MARIANNE TLF. 993 22 776
IRENE TLF. 402 14 985

STED
Ung Flimmer
Florvågveien 79
DATO
Onsdag 13. juli

Minecraft hele kvelden – kom og bli med!
KONTAKTINFO:
JENS TLF. 992 51 502
MARIANNE TLF. 993 22 776

TID
kl. 16:00-22:00

Fotostjerne for en dag
STED
Ung Flimmer
Florvågvegen 79

Vi rigger til fotostudio og står klar med fotograf. Her har
du mulighet til å få tatt kule og gøye bilder av deg selv.

DATO/
Ons. 10. august

KONTAKTINFO:
Gørild tlf. 970 51 785 /
Marianne tlf. 993 22 776

TID
kl. 17:00-20:00

AKTIVITET

AKTIVITET

AKTIVITET

KURS I GRAFISK TRYKK

AKTIVITETSDAG
MED GONE PADLING

AIRBRUSH KURS
Kurs i motivlakkering, intro & demonstrasjon

Lag ditt eget grafiske trykk

DATO
27.-29. juni

Kom til Kollevåg og prøv pil og bue, øksekasting, bål
og andre aktiviteter på land og vann. Mulighet for
kajakkpadling. Dagen avsluttes med grilling i grillhytten.

TID
11:00-16:00

Bli med på gåter, utfordringer og spenning

STED
Jan Hennings
verksted,
Strusshamn
kultursenter

TID
kl. 17:00-20:00

KUNSTKURS

TID
09:50-13:50
hver dag

TID
13:00-16:00

KONTAKTINFO:
Gørild tlf. 970 51 785

AKTIVITET

DATO
21.-23. juni

DATO
Tirsdag 28. juni

DATO
Ons. 3. august

Syns du matlaging er gøy og har lyst å lære mer så bli
med på en koselig kveld med kokkekunst og nye smaker.

AKTIVITET

Vi skal arbeide med utendørs kunst som landart,
skulpturer eller veggmaleri. Hvis været tillater det kommer
vi til å være mest ute. Hvis det er dårlig vær så arbeider
vi med prosjekter inne som kan settes ut. Verkene vil bli
utstilt på kulturdagene i Strusshamn.
OBS! Ta med matpakke

STED
Biblioteket,
Kleppestø Senter

KONTAKTINFO:
Jens tlf. 992 51 502
Marianne tlf. 993 22 776

STED
Ung Flimmer
Florvågvegen 79

AKTIVITET

Lag din egen statue
STED
Chistines verksted, Strusshamn
kultursenter

Bli med å danse break dance med gruppen som er kjent
fra Norske Talenter og Mitt dansecrew på TV2. Lær noen
tricks og teknikker før de til høsten drar på norgesturné
med forestillingen «NORR - Da gudene breaket».

Matlaging med kokk

Er du kreativ og har lyst å prøve nye teknikker? Bli med
og lag cool grafikk med profesjonell kunster. Vi skal lære
om grafikk, tresnitt, tegning og farger og jobbe med
grafikkpresse.
OBS! Ta med matpakke
KONTAKTINFO:
Jan Henning 975 00 343
Lisbeth tlf. 905 38 758

STED
Herdla fort
DATO
Tirsdag 19. juli
TID
kl. 11:00-17:00*

Tar du en utfordring?

Bli med på en spennende aktivitetsdag med Gone
padling. Utfordr deg selv med Zip line (henge i line) og
Via ferrata (klatring). Arrangementet inkluderer lunsj.
OBS: Egenmeldingsskjema (fås ved påmelding) skal
utfylles og medbringes.
*Bussavgang fra Kleppestø kl. 10:05. Oppstart Herdla kl.
11:00. Avgang fra Herdla kl. 16:48

STED
Ung Flimmer
Florvågvegen 89
DATO
9.-10. august
TID
kl. 12:00-16:00

Her får du lynkurs i grunnleggende utstyrslære & teknikk,
med enkle øvelser på A3 ark. Demonstrerer tekst ved
hjelp av maskering og frihåndslakkering.
OBS! Ta med matpakke
KONTAKTINFO:
Sølvi tlf. 952 90 281

KONTAKTINFO:
Tone Merete tlf. 409 19 494
AKTIVITET

AKTIVITET

INFO

SOMMERMARKED PÅ
FLIMMER

AKTIVITETSDAG
MED GONE PADLING

ELEKTRONISK PÅMELDING

Bli med på en spennende aktivitetsdag med Gone
padling. Utfordr deg selv med Zip line (henge i line) og
Via ferrata (klatring). Arrangementet inkluderer lunsj.
OBS: Egenmeldingsskjema (fås ved påmelding) skal
utfylles og medbringes.

???????

Grilling, lek og aktiviteter

Her blir det ulike aktiviteter i sal, scene og cafe.
Om været tillater er vi ute.
KONTAKTINFO:
Jens tlf. 992 51 502
Marianne tlf. 993 22 776

STED
Herdla fort
DATO
Torsdag 28. juli
TID
kl. 11:00-17:00*

Tar du en utfordring?

Fyll ut og send inn påmeldingskjema via
denne linken:

Følg oss på Facebook

*Bussavgang fra Kleppestø kl. 10:05. Oppstart Herdla kl.
11:00. Avgang fra Herdla kl. 16:48
KONTAKTINFO:
Tone Merete tlf. 409 19 494

Askøy kommune
Postadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
Besøksadresser: Kundetorget, Kleppestø senter 2. etg.
Rådhuset: Klampavikvegen 1, Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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www.tasats.no

STED
Ung Flimmer
Florvågvegen 79

AKTIVITETER AUGUST

Barnefattigdom i Askøy
- Et statusbilde i barnefattigdomssatsingen
Mars 2016

Utarbeidet av prosjektgruppen:
Therese Hope
Tove Karlsen
Lisbeth Fauskanger Strøm
Frøydis Myrvang
Jens Harald Garden
Inger Jørgensen
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2 Om barnefattigdomssatsingen
Askøy er sammen med 5 andre kommuner i Hordaland med i Fylkesmannen sin satsing mot
barnefattigdom. Utviklingsarbeidet skal vare over 5 år og startet opp i begynnelsen av 2015.
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. Og denne rapporten
skal gi ett første samlet bilde av barnefattigdomssituasjonen på Askøy.
Organisering av arbeidet i satsingen
Det har vært viktig å sikre en organisering som inkluderte tjenestene bredt i kommunen. Vi så at det var
behov for å dele opp organiseringen i mindre områder for å kunne jobbe med både å forebygge, hindre
og minske barnefattigdom og konsekvenser av barnefattigdom på alle arenaer. Vi er derfor endt opp
med følgende organisering av satsingen:

Langsiktige mål etter prosjektperioden
I Askøy kommune har vi definert følgende langsiktige mål for arbeidet:



Sikre en samlet kommunal innsats som aktivt investerer i universell velferd for å
minske sosial ulikhet



Familiene skal møte en styrket innsats som hindrer at barn vokser opp i
barnefattigdom over tid
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Barn som vokser opp med levekårsutfordringer skal ikke oppleve så store
konsekvenser av dette fordi tjenester og lokalsamfunn rundt bidrar til å skape god
helse, inkludering og trivsel for alle barn

Vi har drøftet at det ikke nødvendigvis er realistisk at færre barn og familier vil oppleve barnefattigdom i
Askøy. Dette antall vil være påvirket av hvor mange flyktninger og innvandrere som kommer til
kommunen og overordnede samfunnsforhold som utviklingen i arbeidsmarkedet og eventuell økning i
antall arbeidsløse. Våre mål er derfor knyttet til forebygging i et bredt perspektiv der barnehager og
skoler og samfunnet generelt kan bidra til å forebygge at barnefattigdom reproduseres og ‘går i arv’. Det
andre mål er knyttet til at barnefattigdommen skal vare i kortere tid. Familiene skal komme ut av
barnefattigdommen først og fremst gjennom at foreldre kommer i aktivitet og arbeid og får stabile og
tryggeboforhold. Det siste målet er knyttet til å minske konsekvensene av det å leve i barnefattigdom
hvor tjenestene og samfunnet blir mer bevisst på barn i familier med levekårsutfordringer og legger til
rette for inkludering og for å minske konsekvensene for de barn det gjelder.

3 Metodisk tilnærming
Det er prosjektgruppen for satsingen som har gjennomført datainnsamling, analyse og fremstilling.
Det er viktig å påpeke at den innsamling og analyse som er gjort er gjennomført med interne ressurser
og kompetanse. Dette er ikke et forskningsarbeid, men et bilde av hvordan barnefattigdom ser ut på
Askøy. Det skal gi et bilde av hvilke barn det gjelder og hvordan tjenestene oppfatter og jobber med
disse utfordringer. Bildet skal danne grunnlag for å finne gode indikatorer som kan følges over tid og for
å utvikle innsatsen for å bekjempe barnefattigdom og minske konsekvensen for de barn som vokser opp
med levekårsutfordringer.
For å utarbeide dette ‘bilde’ har prosjektgruppen truffet noen metodiske valg. Det er 3 ting vi har ønsket
å gjøre:




Skaffe tallmateriale som kan beskrive hvem og hvor mange som vokser opp i familier med
levekårsutfordringer på Askøy
Intervjue tjenestene for å finne ut hvordan de forstår barnefattigdom og hvordan de jobber med
dette og samhandler rundt disse familier
Få innspill fra barn og unge om hvordan de forstår fattigdom og hvilke utfordringer de ser i
forhold til dette på Askøy

På bakgrunn av dette har vi samlet inn statistiske data. De fleste av disse er hentet fra
oversiktsdokumentet som Folkehelsekoordinator jobber med, men det er også supplert med lokalt
tallmateriale. Det har vist seg å være vanskelig å innhente lokale tall på noen områder. Det vil også alltid
være en viss mulighet for feilkilder i det datamateriale som er innsamlet. Det kan være registrert feil eller
ulikt og det kan være talt feil. Det statiske grunnlag som er benyttet gjengir derfor ikke nødvendigvis
«hele sannheten», men det gir oss et bilde som kan danne grunnlag for refleksjoner for det videre
arbeidet.
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I forhold til intervju med tjenestene har vi gjennomført kvalitative, semistrukturerte intervju ut fra en
felles intervjuguide med følgende 6 spørsmål:
1. Hva forstår dere med begrepet barnefattigdom? – Hvilke barn er dette?
2. Hvordan har dere fokus på barnefattigdom i tjenesten?
a. Hvordan ser dere disse barn (kartlegging, verktøy etc)
b. Hvordan følger dere opp hvis dere ser familier med disse utfordringer? Og hvorfor?
3. Har tjenesten systemer/ordninger som er med å opprettholde barnefattigdom eller
konsekvensene av barnefattigdom?
4. Har tjenesten systemer/ordninger som bidrar til å redusere barnefattigdom eller konsekvensen
av barnefattigdom?
5. Er det noen tjenester du samhandler med når du ser disse familier/barn?
a. Hvilke tilbud gir disse tjenester? / Hva samhandler dere om?
6. Har du og din tjeneste tilstrekkelig kunnskap om tjenestetilbudet i Askøy kommune som er rettet
mot barn og barnefamilier som lever med barnefattigdom?
Vi har vært flere som har gjennomført intervjuene. Vi har tilstrebet å intervjue to og to, men det er ikke
alltid det har vært mulig å få til og da har vi gjennomført intervjuene enkeltvis. Det er derfor også en
metodisk utfordring at vi kan ha tilnærmet oss intervjuene noe ulikt. Intervjuspørsmålene har bidratt til
en metodisk likhet selv om intervjuene er gjennomført av forskjellige personer, men det kan være
forskjell fra intervjuer til intervjuer i forhold til hvor mye det er spurt inn til de ulike svar eksempelvis.
Det er også alltid en metodisk utfordring i kvalitative intervju om man klarer å formulere spørsmål som
gjør at man får svar på det man ønsker. Vi har valgt forholdsvis åpne spørsmålsformuleringer for å gi rom
for tjenestene sine egne beskrivelser. Deltakerne har ikke sett intervjuguiden i forkant og det kan gjøre
at de svarer ut fra det de kommer på der og da, men ikke nødvendigvis får alt som er relevant med fordi
de ikke kommer på det i intervjusituasjonen. Den kvalitetssikring vi har gjort har vært å dobbelsjekke
forståelser underveis i intervjuene og i noen grad gjennomgå poengene når intervjuet avsluttes. Vi har
ikke sendt oppsummeringer av intervjuene ut for gjennomlesning i etterkant. Noen vil derfor kunne ha
rettelser, men vi har forsøkt å skape et bilde ut fra intervjuene og ikke endelige sannheter. Om noen
ønsker å utdype eller presisere noe vil det være god mulighet til dette i det videre arbeidet i forbindelse
med tiltaksutvikling.
Når det gjelder samtaler med barn har dette vært gjennomført både med grupper av barnehagebarn og
skolebarn på ungdomsskole, Ungdomskulturhuset Flimmer og elevråd. Det har også vært samtale med
representanter fra kommunalt foreldreutvalg.
I samtalene med ungdom har vi latt oss inspirere av spørsmål Redd Barna har brukt til å snakke med
barn og ungdom om barnefattigdom. Spørsmålene vi har stilt har vært:
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Hvordan tror dere det er å vokse opp i en familie med lite penger i Norge/ på Askøy?
Hvordan tror dere de kan ha det i en familie med dårlig råd? -hva kan være vanskelig?
Hva kan være vanskelig på skolen hvis familien har lite penger?
Hvordan tror dere det kan være etter skoletid? - å delta i fritidsaktiviteter? - Å reise på
tur/ferie?
Hva kan vi gjøre for at det skal bli bedre?
Fremtiden - hvordan tenker dere fremtiden vil bli for barn/ ungdom som vokser opp med lite
penger?

Ungdommen fikk lese igjennom spørsmålene før selve samtalen med intervjuer rundt spørsmålene. De vi
har intervjuet har kjent hverandre godt og i et av intervjuene viste deg seg at to av ungdommene
beskrev egne erfaringer med det å vokse i familier med dårlig råd. Intervjuer kjenner disse ungdommer
og samtalte med de i etterkant av gruppeintervjuet.

4 Hva er barnefattigdom?
Kjernebetydningen av begrepet barnefattigdom er knyttet til det å vokse opp i en familie med lav
inntekt, dårlig råd og der av følgende levekårsutfordringer. Riksrevisjonen definerer barnefattigdom som
«et hushold som gjennom 3 år har hatt en gjennomsnittlig netto inntekt under 60 prosent av
medianinntekt» (Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom 2013-2014).
I barnefattigdomssatsingen har vi denne definisjonen som kjerneforståelse av begrepet barnefattigdom.
Samtidig er det viktig å se andre typer fattigdom som kan føre til de samme konsekvenser for barn, selv
om familien ikke er innenfor kjernedefinisjonen av begrepet.
Barnefattigdom og levekårsutfordringer handler om hva som virker på oss i hverdagen.
Påvirkningsfaktorene er mange og spenner fra personlige egenskaper som alder og kjønn til
samfunnsforhold som kultur, arbeid, bo- og nærmiljø, utdanning og sosiale nettverk. I arbeidet med
levekårsutfordringer er dette faktorer som både fremmer og kan være hemmende på den enkeltes helse
og trivsel. Dahlgren og Whitehead sin modell for påvirkningsfaktorer for helse beskriver dette:
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I analysefasen har vi startet de kvalitative intervju med å spørre hvordan tjenesten forstår begrepet
barnefattigdom og hvilke barn dette er, slik de ser det i egen tjeneste. Dette har vi gjort før vi har
kommet med en definisjon eller avgrensninger av begrepet. Hensikten var å få et innblikk i hvordan
tjenestene tenker om barnefattigdom og hvorvidt oppfattelsen av begrepet er samstemt eller varierer
fra tjeneste til tjeneste.
Selv om det viser seg at begrepet barnefattigdom ikke er noe tjenestene har tenkt mye på eller vært
særlig bevisste i forhold til så viser refleksjonene i intervjuene at det er en ganske lik oppfattelse av
hvilke barn og utfordringer det er snakk om.
Det kommer frem i alle intervjuene at tjenestene først og fremst tenker barnefattigdom knyttet til lav
inntekt og dårlig råd. Samtidig sier alle at det kan handle om mer end det, eller at barn kan oppleve de
samme konsekvenser selv om foreldrene ikke har så dårlig råd. Her snakker tjenestene på ulike måter
om det som kan sammenfattes som 3 former for fattigdom:




Faktisk, relativ fattigdom; at familien har så lav inntekt at det ikke er tilstrekkelig og vil få
konsekvenser for familiens og barnas muligheter
Fattigdom som følge av materiell feilprioritering; de familier som egentlig har ok råd dersom
pengene ble forvaltet fornuftig, men der pengene ikke prioriteres til barnas beste.
Åndelig fattigdom; som kan handle om at barna ikke blir sett og fulgt opp. Det kan også handle
om manglende kapasitet hos foreldre eller om kulturelle forskjeller som gjør at barn ekskluderes
fra ulike sosiale fellesskaper.

Vi ser det som en styrke og et godt utgangspunkt at tjenestene i Askøy kommune har en ganske felles
forståelse som tar utgangspunkt i lav inntekt men som samtidig har et bredere perspektiv som også
rommer andre former for fattigdom.
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5 Befolkningssammensetning
Pr 2015 var det 27 858 innbyggerne på Askøy.
70
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64,2

61,8

50
40
%
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27,1
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21,8
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0
0-17 år

0-17 år

18-66 år

18-66 år

67 +

67 +

Norge

Askøy

Norge

Askøy

Norge

Askøy

Folkemengde 1. januar 2015, andel, aldersgruppert. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 07459.

Ved en aldersgruppering som i figuren over, ser vi at Askøy har i gjennomsnitt flere personer under 18 år
sammenlignet med gjennomsnittstall for hele landet. For de andre aldersgrupperingene i figuren, har
Askøy en lavere andel sammenlignet med landet for øvrig.
Blant de 27 858 innbyggerne på Askøy (2015), er 2 383 innvandrere eller norskfødte med
innvandrerforeldre (8,5 prosent av totalt antall innbyggere). Tabellen under viser fordelingen av
utenlandske statsborgere bosatt på Askøy, rangert etter antall1:
Land

Ant.

1.

Polen

528

18.

Romania

30

2.

Litauen

219

19.

Usa

3.

Tyskland

112

20.

4.

Thailand

96

5.

Irak

6.
7.

1

Land

Ant.

Land

Ant.

Land

Ant.

36.

Brasil

12

54.

Canada

6

30

37.

Palestina

11

56.

Libya

5

Iran

29

38.

Syria

10

57.

Marokko

5

21.

Kongo

27

39.

Peru

9

58.

Namibia

5

87

22.

Myanmar

24

41.

Sudan

8

59.

Tanzania

5

Fillippinene

82

23.

Nederland

23

42.

Island

7

60.

India

5

Storbritannia

78

24.

Sri Lanka

23

43.

Belgia

7

61.

Libanon

5

Land som har to eller færre innbyggere på Askøy er ikke tatt med i oversikten.
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8.

Eritrea

69

26.

Ungarn

20

44.

Hellas

7

62.

Cuba

5

9.

Sverige

68

27.

Bosnia-Herc.

20

45.

Italia

7

63.

Serbia

4

10.

Latvia

68

28.

Etiopia

19

46.

Tsjekkia

7

64.

Burundi

4

11.

Danmark

64

29.

Finland

16

47.

Pakistan

7

65.

Egypt

4

12.

Vietnam

53

30.

Estland

16

48.

Colombia

7

66.

Sør-Afrika

4

13.

Russland

51

31.

Spania

14

49.

Bulgaria

6

67.

Uganda

4

14.

Somalia

46

32.

Frankrike

13

50.

Irland

6

68.

Mexico

4

15.

Afghanistan

43

33.

Portugal

13

51.

Kenya

6

69.

Australia

4

16.

Kina

40

34.

Ukraina

12

52.

Israel

6

70.

New Zeal.

4

17.

Chile

40

35.

Slovakia

12

53.

Kirgisistan

6

25.

Tyrkia

20

40.

Færøyene

8

55.

Sveits

5

Hvis vi deler inn etter kjønn og alder, får vi følgende oversikt:
Personer med
innvandrerbakgrunn
Menn
Kvinner
0-5 år
112
84
6-15 år
126
117
16-19 år
41
51
20-25 år
73
81
26-66 år
887
737
67 + år
36
38
Tabell 4: Personer med innvandrerbakgrunn etter aldersgruppering og kjønn (innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre) på Askøy per 1. januar 2015. Kilde: Statistisk sentralbyrå (etter forespørsel per
epost).
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6 Familietyper
Fra tusenårsskiftet og til i dag, har det vært en endring i sivilstand blant innbyggerne i Askøy kommune.
Den største endringen har vært i antall gifte og ugifte:
16 000
14 000
12 000
antall

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Ugift

Gift

Figur 9: Folkemengde etter sivilstand – ugift og gift – på Askøy, 2000 - 2015. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell
03027.
1 800
1 600
1 400
antall

1 200
1 000
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400
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0

Enke/enkemann

Skilt

Separert

Figur 10: Folkemengde etter sivilstand – enke/enkemenn, skilt og separert – på Askøy, 2000 - 2015. Kilde: SSB
Statistikkbanken, tabell 03027.

Hvis vi ser på andel og sivil status blant Askøys innbyggere fra tusenårsskiftet til i dag, har



andel ugifte økt med 5,1 prosentpoeng
andel gifte gått ned med 5,3 prosentpoeng
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andel enker/enkemenn gått ned med 1,3 prosentpoeng
andel skilte økt med 1,2 prosentpoeng
andel separerte økt med 0,3 prosentpoeng.

Det finnes mange og ulike familietyper på Askøy. Den familietypen som er størst, er enpersonsfamilien
(enslige). Denne familietypen karakteriseres ved at man bor alene, uten barn. På Askøy bor 12,4 prosent
av befolkningen alene:
Familietyper

Familier

Enpersonfamilie

3459

Par med små barn (yngste barn 0-5 år)

1738

Par med store barn (yngste barn 6-17 år)

1597

Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 år)

208

Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 år)

488

Par uten barn

2635

Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over)

624

Andre familier; mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over)

293

Tabell 6: Familietyper på Askøy, antall, 2014. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 06083.

Eneforsørgere
Eneforsørgere2 er ingen ensartet gruppe. For noen kan det utgjøre en økonomisk belastning å være
eneforsørger, enten dette er et resultat av familieoppløsning eller ikke. Analyser viser at eneforsørgere
oftere har lavere inntekt enn husholdninger med flere voksne medlemmer.
500
antall

480
460
440
420
400
2006

2007

2008

2009
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2013

Figur 12: Antall eneforsørgere på Askøy under 45 år, 2006-2013 (tre års glidende gjennomsnitt). Kilde:
Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

2

Eneforsørgere: personer med utvidet barnetrygd av alle barnetrygdmottakere (Kilde: Kommunehelsa
statistikkbank, FHI).
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For Askøy viser statistikken at 494 personer er eneforsørgere i 2013. I perioden 2006 til 2013 var det
laveste registrerte antall eneforsørgere i 2008. Da hadde 437 personer ansvar for barn under 18 år.
Når det gjelder barn av eneforsørgere, viser statistikken at omtrent 13 prosent av barna på Askøy har far
eller mor som er eneforsørger. Andelen barn av eneforsørgere har vært stabil på Askøy de siste årene.
Og er lavere end tallet
for landet.
20
15
% 10
5
0

Norge

Askøy

Figur 13: Andel barn (0-17 år) av eneforsørgere på Askøy, 2000-2013. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank,
Folkehelseinstituttet.

7 Inntekt

antall

På Askøy har det vært en utvikling fra årtusenskiftet til i dag med at færre har alminnelig inntekt (etter
særfradrag) som er under kr 200 000 per år. Tendensen er også at flere og flere har alminnelig årsinntekt
over kr 200 000:
7000
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4000
3000
2000
1000
0

2000
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2014

Figur 49: Alminnelig årsinntekt etter særfradrag på Askøy, 17 år og eldre, 2000, 2007 og 2014. Kilde: SSB
Statistikkbanken, tabell 08409.
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Medianinntekten3 for husholdninger på Askøy for 2014 er kr 596 000. Når vi sammenlikner oss med
gjennomsnittet for Norge ser vi at vi ligger over landsgjennomsnittet. Utviklingen i medianinntekt de
siste årene er omtrent den samme for Askøy og Norge; gjennomsnittlig medianinntekt i husholdninger
øker.
Husholdninger og gjeld
I løpet av de siste fire årene, har det vært en relativt liten endring i hvor stor gjeld husholdningene på
Askøy har. Hvis vi kan se en “trend”, så er det at andelen husholdninger med gjeld mindre eller lik samlet
inntekt har en nedgang på to prosentpoeng fra 2009 til 2014, mens husholdninger med gjeld større enn
tre ganger samlet inntekt øker med tre prosentpoeng i samme tidsperiode. 14 prosent av
husholdningene på Askøy har ingen gjeld (2014):
Lavinntekt
Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Forskning har vist at det er en
sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig
selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død.
Med bakgrunn i dette, er det interessant å se på en husholdnings samlede inntekt. Det er utviklet et
verktøy som kan benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og
sammensetning; EU-skala. EU-skalaen er mye brukt, og i følge den skalaen må en husholdning på to
voksne ha 1,5 ganger inntekten til en enslig for å ha samme økonomiske levekår. Barn øker
forbruksvektene med 0,3 slik at en husholdning på to voksne og to barn må ha en inntekt som er (1 + 0,5
+ 0,3 + 0,3) ganger så stor som en enslig for å ha det like bra økonomisk (Kommunehelsa statistikkbank,
folkehelseinstituttet).
Hvis vi sammenligner oss med landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet, ligger Askøy lavere i andel
husholdninger som har inntekt under 60 prosent av nasjonal medianinntekt:
Andel husholdninger med lavinntekt
(alle aldre)
Norge

10,8 prosent

Hordaland

9,4 prosent

Askøy

6,6 prosent

Tabell 11: Andel husholdninger med lavinntekt (under 60 prosent av nasjonal medianinntekt; EU-skala) på Askøy, i
Hordaland og i Norge, 2014, alle aldre. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 06947.

3

Medianinntekten er det inntektsbeløpet som deler befolkningen i to like store deler, etter at personene er sortert
etter stigende inntekt. Det vil altså være like mange personer med en inntekt over som under medianinntekten.
Inntekt etter skatt.

15

46

Tar vi et historisk tilbakeblikk på lavinntekt (under 60 prosent av nasjonal medianinntekt; EU-skala) for
Askøy, Norge og Hordaland, har det vært små endringer i antall privathusholdninger med årlig inntekt
under 60 prosent av medianinntekt. Av figur 53 ser vi at Askøy, «historisk» sett, ligger under andelen
privathusholdninger med årlig inntekt under 60 prosent av nasjonalinntekt, sammenliknet med Norge og
Hordaland:
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Figur 53: Privathusholdninger med årlig inntekt under 60 prosent av nasjonal medianinntekt, alle aldre, Norge,
Hordaland og Askøy, 2005-2014. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 06947.

Ser vi på de mellom 0 og 17 år som bor i husholdninger på Askøy som er under lavinntektsgrensen på 60
prosent av nasjonal medianinntekt, ser vi at vi ligger lavere enn gjennomsnittet for Norge og Hordaland:
Andel husholdninger med lavinntekt
(personer under 18 år)
Norge

11,5 prosent

Hordaland

9,5 prosent

Askøy

6,7 prosent

Tabell 12: Personer under 18 år i privathusholdninger med lavinntekt (under 60 prosent av nasjonal medianinntekt;
EU-skala), Askøy, Hordaland og Norge, 2014. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 08764.
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En historisk fremstilling av tall for Norge, Hordaland og Askøy viser omtrent den samme tendensen som
for privathusholdninger i alle aldre:
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Figur 54: Personer under 18 år i privathusholdninger med inntekt under 60 prosent av nasjonal medianinntekt (EUskala), 2005-2014, Askøy, Hordaland og Norge. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 08764.

Inntektsulikhet
I følge Folkehelseinstituttet kan stor inntektsulikhet i en kommune være en pekepinn på at det også er
store sosiale helseforskjeller i kommunen. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder
både fysisk og psykisk helse, for både barn og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en sentral
oppgave og en viktig målsetting i Askøy kommunes folkehelsearbeid.
Med utgangspunkt i Gini-koeffisienten4, får Askøy en verdi på 0,20. Denne verdien er lavere enn verdien
for Norge og Hordaland. Verdien for Askøy er også lavere enn våre nabokommuner i vest:
0,26
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Sund
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4

Gini-koeffisienten beskriver inntektsulikhet og varierer fra 0 til 1. Jo større koeffisienten er, desto større er
inntektsulikheten. Denne tar utgangspunkt i forholdet mellom de kumulative andelene av befolkningen rangert
etter stigende inntekt, og den kumulative andelen av inntekten som de mottar.
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Figur 55: Inntektsulikhet, beskrevet med Gini-koeffisient, for Norge, Hordaland, Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden
og Meland, i 2012. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

Trygdemottakere
Antall trygdemottakere på Askøy, uførepensjonister og alderspensjonister, har økt siden tusenårsskiftet.
Tall for 2010 viser at det på Askøy er 2 453 alderspensjonister og 1 391 uførepensjonister.
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Figur 56: Antall alders- og uførepensjonister på Askøy, 2001 til 2010. Kilde: SSB Statistikkbanken tabell 03384.

Mens folketallet på Askøy fra 2001 til 2010 økte med 24,4 prosent, økte andelen alderspensjonister med
20,1 prosent og andelen uførepensjonister med 18,1 prosent i samme tidsrom.

8 Utdanning i befolkningen
I folkehelsesammenheng er det veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle
levekår og helse. Tabellen under viser utdanningsnivået for befolkningen på Askøy:
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Figur 57: Utdanningsnivå for personer over 16 år på Askøy, 2014. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 09429.
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Dette er ikke vesentlig forskjellig for Hordaland fylke og landet ellers, men vi er at vi har en større andel
med fullført grunnskole og videregående skole. Når det gjelder utdanningsnivå på nivå med universitet
og høgskole, er vi på Askøy under lands- og fylkesgjennomsnitt (landsgjennomsnitt=8 %, Fylke= 8,4 %):
Hvis vi sammenligner andelen med de ulike nivåene av utdanning på Askøy, har det vært en endring fra
tusenårsskiftet til i dag. Andelen med kun fullført grunnskolenivå har gått ned med 9,1 prosentpoeng og
andelen med utdanning på videregående nivå har gått ned med 1,7 prosentpoeng. Andelen med
utdanning på universitets- og høgskolenivå, opp til fire år og fire år eller mer, har gått opp med hhv 7,5
og 3,4 prosentpoeng fra 2000 til 2014:
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Figur 58: Endring i utdanningsnivå for personer over 16 år på Askøy, 2000-2007-2014. Kilde: SSB Statistikkbanken,
tabell 09429.

Utdanning og utdanningsnivå henger sammen med frafall i videregående skole. Selv om andelen
askøyværinger som har fullført videregående skole er høyere enn lands- og fylkesgjennomsnitt, er det
fortsatt 25 prosent av oss som ikke har fullført videregående skole:
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Figur 60: Frafall i videregående skole (andel) i Norge, Hordaland og utvalgte kommuner, 2012 (3 års glidende
gjennomsnitt). Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

19

50

Figur 60 viser andelen elever som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter fem år og tar
utgangspunkt i elevens bostedskommune det året hun eller han startet på grunnkurs i videregående
opplæring. For Askøy sin del har det vært en liten nedgang i andelen som ikke fullfører videregående
skole fra 2005 (26,4 prosent) til 2012 (25 prosent).
Utdanningsforskjell i forventet levealder
I Folkehelseprofilen for 2015, presenteres det for første gang en indikator som viser antall års forskjell i
forventet levealder mellom den delen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning og den
delen av befolkningen med videregående eller høyere utdanning.
Tall for Askøy viser at forventet levealder i befolkningen generelt øker (jf. 1.2 Levealder). Tallene viser
også at forventet levealder, uansett utdanningsnivå, er generelt høyere på Askøy sammenlignet med
gjennomsnitt for Norge. Forventet levealder for de på Askøy med fullført grunnskole, er på 79 år.
Forventet levealder for de med fullført videregående skole er på 84 år og forventet levealder for de med
fullført universitet eller høgskole, er på 86 år (rundet opp til nærmeste leveår):
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Figur 61: Forventet levealder etter utdanning, Askøy og Norge 2012, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell (15-års
gjennomsnitt). Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

9 Arbeid
Arbeidsledighet5
Statistikk for arbeidsledighet fra tusenårsskiftet til 2013, viser at Askøy følger den samme trenden som
for hele landet og for Hordaland. Ledigheten var størst på begynnelsen av 2000-tallet og har gått ned –
for alle aldersgrupper – frem mot 2014. Antall registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen på
5

Statistikken omfatter alle personer som står registrert i NAVs arbeidssøkerregister enten som helt arbeidsledig
eller som deltaker på et arbeidsmarkedstiltak (vanlige arbeidssøkere i ordinære tiltak og yrkeshemmede i tiltak).
Dette inkluderer også personer som identifiseres med såkalte D-nr i stedet for fødselsnummer, dvs. utenlandske
personer uten oppholdstillatelse som er på korttidsopphold i Norge. Registrerte arbeidsledige omfatter i
utgangspunktet alle aldre, men det er svært få under 16 år eller over 66 år.
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Askøy (årlige tall), viser at arbeidsledigheten i utgangen av 2013 var lavere enn hva tilfellet var i starten
av år 2000:
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Figur 39: Antall arbeidsledige, inkl. deltakere på arbeidsmarkedstiltak, på Askøy, 2000-2013, begge kjønn, 15-29 år
og 30-74 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

Antallet arbeidsledige på Askøy er større for de mellom 15-29 år, sammenlignet med de mellom 30-74.
Tall for februar 2015 viser at 2,5 prosent av arbeidsstyrken på Askøy er helt ledig. Dette utgjør 358
personer. Endringen fra 2014 til 2015 er på 5 prosent. Til sammenligning er 2,7 prosent av arbeidsstyrken
i hele Hordaland helt ledig og endringen fra 2014 er på 17 prosent (Kilde: www.nav.no, Nav og samfunn).
Det blir spennende å følge utviklingen fremover.
Vi vet ikke hvor mange av disse som er barnefamilier. Dette er tall vi gjerne skulle hatt for Askøy og som
vi bør undersøke videre om det går an å lage et system som kan gi oss.

Uføretrygdede
Statistikken for uføretrygdede viser antall uføretrygdede og andel uføretrygdede i prosent av
befolkningen i alderen 18 - t.o.m. 66 år. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt
for overlappende 3-årsperioder).
Statistikken for Askøy viser at vi, i et seksårsperspektiv, ligger under landsgjennomsnittet med hensyn til
andel varige uføretrygdede. I 2013 er andelen uføretrygdede på Askøy, i aldersgruppen 18-44 år, på 2,3
prosent (av hele befolkningen):
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Figur 40: Andel uføretrygdede (varig uførepensjon), menn og kvinner på Askøy og Norge, 18-44 år. Kilde:
Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

Når det gjelder aldersgruppen 45-66 år, ser vi at andelen med varig uførepensjon også her er lavere enn
gjennomsnittet for Norge.

10 De minste barn
Gjennom kvalitative intervju med helsesøstre på helsestasjon og jordmødre har vi fått et bilde av
oppfølgingen av de minste barn.

Jordmortjenesten
Jordmødrene samtaler med alle gravide rundt bla psykisk helse, nettverk, jobb og utdanning. Jordmor
kan være den første den gravide åpner seg for og har mulighet for å se og avdekke mye. Det viser seg
også at gravide ofte er veldig motivert for atferdsendring og ønsker råd og veiledning. Dersom noen av
ulike årsaker er i en sårbar situasjon gis det tilbud om oppfølging i tiltaket ‘Trygg start’. Dette tiltaket er
bygget opp rundt prinsippene for programmet Nurse Family partnership som har dokumentert god
forebyggende effekt for familier i risiko. Tilbudet som gis er tett oppfølging av jordmor og helsesøster i
graviditet og av helsesøster etter fødsel og opp til barnets 2 års alder. Med dette tiltaket klarer man å
fange opp sårbare familier og tilby en oppfølging som styrker de i foreldrerollen og bidrar til mestring og
god tilknytning mellom spedbarn og foreldre. Jordmor opplever et tettere samarbeid med Barnevernet
etter man begynte med TRYGG START. I Trygg start er det også et større fokus på levekår og økonomi
end på vanlig helsestasjonsoppfølging.
Jordmortjenesten gir også råd om andre muligheter for hjelp og henviser videre ved behov. Samtidig
formidler de at dersom det er behov for å få kontakt med NAV, tar dette dessverre altfor lang tid.
Jordmødrene opplever at de familier som vil kunne komme inn under et barnefattigdomsbegrep ofte
trenger hjelp fra flere tjenester. Tjenesten samarbeider typisk med barnevernet, familieveileder Kari
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Grønås, psykolog, NAV, politi, krisesenter, helsesøster, fastlege og videregående skole. I noen tjenester
savner tjenesten faste kontaktpersoner som vil gjøre det enklere å få kontakt og bli hjulpet videre.

Helsestasjon
Levekår og økonomi er ikke et tema som tas opp rutinemessig på helsestasjonskontroller. Helsesøstre
opplever at det snakkes ganske lite om levekår og økonomi da det er et sårt tema og utfordringer knyttet
til dette fanges ikke opp systematisk. Samtidig har helsesøstrene erfaring med at når de først tar opp
økonomi fordi de har fått en fornemmelse av at dette er en utfordring for familien så viser det seg ofte å
være tilfelle og familien trenger hjelp til å bedre økonomi og levekår. I de tilfeller følger helsesøster opp
på ulike måter, men utfordringen er at helsesøstrene pr i dag ikke opplever at de har godt nok kjennskap
til hvilke rettigheter og muligheter som finnes og at det er vanskelig å få kontakt med andre tjenester,
eksempelvis NAV, som kan hjelpe med å avklare disse ting i det enkelte tilfelle.
Det er samtidig mange sider ved helsestasjonstjenesten som bidrar til å minske sosial ulikhet. Tilbudet gir
et gratis helsetilbud til alle barn. Et tilbud som foreldre automatisk blir kalt inn til og ikke selv må
oppsøke. I tillegg får nesten alle familier hjemmebesøk av helsesøster i løpet av de første 2 uker.
Hjemmebesøket kan bidra til å komme tettere på familien, etablere en god kontakt, men også bidra til å
avdekke utfordringer i noe større grad end en konsultasjon på helsestasjon.
Barselgruppene på helsestasjon har også potensial til å danne nettverk i lokalmiljøet. Helsesøstre
oppfordrer deltakerne i gruppen til å utveksle kontaktinformasjon og møtes utenom
helsestasjonskontrollene. I mange tilfeller har helsesøstrene inntrykk av at dette skjer og at det bidrar til
at mødre danner nye relasjoner og nettverk. Dette er positivt i et miljø som Askøy der en god del av
barnefamiliene er tilflyttere og kan ha et lite nettverk i nærheten.

11 Barnehagebarn
Barnehagedekning
93,5 prosent av alle barn på Askøy mellom 1 og 5 år har barnehageplass (2014). Sammenligner vi med
tall for hele Hordaland og enkelte omegnskommuner, ser vi at Askøy har en relativt stor andel barn i
barnehage.
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Figur 18: Andel barn, 1-5 år, med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-5 år, 2014. Kilde: Statistikk.ivest.no,
Hordaland fylkeskommune.
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Hvis vi deler opp barnegruppen med barnehageplass i 1-2 år og 3-5 år, ser vi at andelen på Askøy er hhv.
89,7 prosent og 95,8 prosent. Sammenlignet med Hordaland og utvalgte kommuner, er Askøy omtrent
på samme nivå når det gjelder «dekningsgrad» for de mellom 3-5 år. For barn i alderen 1-2 år, har vi en
høyere andel barn i barnehage.
Når det gjelder andel minoritetsspråklige6 barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn mellom 1 og 5 år,
viser tall for Askøy at om lag 69 prosent av minoritetsspråklige barn (i forhold til barn med
innvandrerbakgrunn7) i alderen 1-5 år går i barnehage. Hvis vi ser på andelen minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til alle barn i askøybarnehagen, er andelen 5,3 prosent i 2014 (Kilde: SSB
Statistikkbanken, tabell 04903).

Barn uten barnehageplass
De barn som ikke går i barnehage er typisk barn under 1 år, barn som har hjemmeværende søsken
(forelder er hjemme i permisjon med mindre søsken).
I denne analysen har vi ikke klart å kartlegge hvem disse barn er. Om det er barn i lavinntektsfamilier,
barn med utenlandsk opprinnelse eller om det er ressurssterke familier som prioriterer det slik. Dette vil
være en interessant indikator å følge opp for å kunne ha et bedre overblikk og eventuell oppfølging.
Siden kontantstøtteloven ble endret 1. august 2012 og kontstantstøtte for 2 åringer ble avviklet vedtok
Askøy for barnehageåret 2013/2014 en kommunal kontantstøtteordning a 3300 kr pr måned for barn i
alderen 24-35 måneder. Denne ordningen ble imidlertid avviklet etter valget i 2015.
Totalt har 32 barn i alderen 24 – 35 måneder fått tildelt kommunal kontantstøtte i perioden 19.8.2013 –
1.9.2015.
Pr. september 2015 var det 7 barn som mottok kommunal kontantstøtte. Perioden får tildeling strekker
seg fra 1 uke til 12 måneder. Flest barn har fått tildelt støtten i en til seks måneder.

Praksis for registrering og oppfølging av barn som ikke har barnehageplass er kartlagt gjennom samtale
med fagsjef for fagavdeling barnehage og ledende helsesøster.
Helsesøster spør foreldre på 15 måneders kontroll om barnet har barnehageplass, hvis de ikke har
barnehageplass blir de rutinemessig kalt inn til 18 måneders kontroll på helsestasjonen. Det er imidlertid
ikke et system for å registrere dette på en måte som gjør at det går an å skaffe seg en oversikt over
hvilke barn det gjelder.

Helsesøster for flyktninger hjelper til med å søke barnehageplass for alle nyankomne og dem som
trenger hjelp til dette. Hun kan og bistå ved søknad om bytte av barnehage m.m.

6

Minoritetsspråklige barn i barnehage er antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og
engelsk (SSB).
7
Barn med innvandrerbakgrunn omfatter barn som har innvandret, og norskfødte med utenlandske foreldre (SSB).
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Opptakskriterier
Det finnes kriterier som gjør at noen barn har prioritet ved barnehageopptak. Det er følgende lovpålagte
og kommunale kriterier for prioritet:
Lovpålagte kriterier for prioritet:




Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager.
Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske
institusjoner.
Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester.
Krav om dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten.

Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte (disse må også dokumenteres).






Barn som er i en vanskelig livssituasjon pga sykdom og lignende. og/eller sosiale vansker, eller av
andre grunner har særlige behov. (20)
Barn som har hatt permisjon fra tildelt barnehageplass.
Barn hvor begge foreldrene er tospråklige/fremmedspråklige, med unntak av svensk, dansk og
samisk.(40)
Barn av eneforsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller utdanning. (30)
Søsken av barn som allerede har plass i den omsøkte barnehagen.(50)

Det avholdes et møte mellom Fagavdeling barnehage og PPT, helsesøster, barnevernet, fysio- og
ergoterapitjenesten, kommunepsykolog osv for å sikre prioriterte søkere barnehageplass. Det
informeres også om hva som kreves i forhold til dokumentasjon om prioritet fra sakkyndig instans.
De private barnehagene kan ha egne opptakskriterier men ifølge barnehagesjefen følger mange de
kommunale kriteriene. Dette gjør også at det ikke er noen særlig forskjell på hvilke barn som får plass
hvor. Det er ikke slik at det kun er kommunale barnehager som har kriterier som prioriterer eksempelvis
barn av tospråklige foreldre og arbeidssøkende eneforsørgere som i så fall kunne føre til at disse barn ble
samlet i noen få barnehager.

Minoritetsspråklige
Pr. 25.09.15 var det 113 minoritetsspråklige barn i barnehagen. Av disse fikk 31 særskilt tilbud om
språkstimulering.
Når det gjelder bruk av tolk og informasjons på flere språk peker tilbakemeldinger på at bruken varierer
noe. De fleste melder tilbake at informasjon oversettes til engelsk og polsk. Tolk har i liten grad blitt
benyttet på foreldremøter. Barnehagene opplyser at behovet ikke er så stort nå, men at det varierer fra
år til år.
Skjema for startsamtaler er tilgjengelig på engelsk og polsk i tillegg til norsk.

Foreldrebetaling og redusert betaling
Fra 1. januar 2016 er kostnaden med å ha barn i barnehagen på Askøy kr 2 655,- per måned for hel plass.
Prisen er lik i kommunal og privat barnehage.
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Fra 1. mai 2015 er det innført en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehagene.
Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en
barnehageplass. Hvis man er i målgruppen for å få redusert foreldrebetaling, må det søkes Askøy
kommune om dette. Grensen for redusert foreldrebetaling er en inntekt på 473.000 kr. I Askøy er det 29
barn der det er søkt om og fått innvilget redusert foreldrebetaling
Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med
lav inntekt (mindre enn kr 405 000) rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehage per uke. Barn
som har rett på gratis kjernetid, har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. F.o.m. mai 2015 t.o.m.
februar 2016 er det 69 barn under ordningen med redusert foreldrebetaling. 22 av disse har
innvandrerbakgrunn. Det er 17 barn under ordningen med gratis kjernetid. Disse er en del av det
samlede tallet på 69 barn med redusert foreldrebetaling.
De fleste barnehager melder tilbake at de har opplyst på foreldremøte om mulighetene for redusert
foreldrebetaling og gratis kjernetid. Noen melder også at det står opplyst om dette på deres
hjemmeside.
Hvis vi sammenligner oss med andre kommuner, er månedssatsen for foreldrebetaling omtrent den
samme (2014-tall). Mens Askøy, Fjell, Sund og Meland har samme foreldrebetaling uansett en families
årsinntekt, har Bergen og Øygarden vesentlig lavere månedssats for familier med årsinntekt under kr
200 000 (SSB Statistikkbanken, tabell 04691):
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Figur 20: Foreldrebetaling i barnehage, 2014. Månedssats, årsinntekt under kr 200 000, fulltidsopphold (100
prosent). Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 04691.

Manglende betaling for barnehageplass
I skriv fra Utdanningsdirektoratet står det at barnets rett til barnehageplass står sterkt selv ved
manglende betaling for barnehageplass. Dersom et barn mister en barnehageplass som følge av
betalingsmislighold, understrekes det at barnet ikke mister retten til barnehageplass. Foreldrene kan
søke ved neste opptak og kommunen skal i denne sammenheng oppfylle retten til plass, uavhengig om
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det er ubetalte betalingsforpliktelser fra en tidligere barnehageplass. Man må søke å finne løsninger for
nedbetaling.
Vi har gjennomført en rundspørring blant de private barnehager i forhold til rutiner ved manglende
betaling av barnehageplass. Kun 7 av 18 private barnehager har besvart henvendelsen. Informasjonen er
derfor ikke nødvendigvis dekkende for alle private barnehager i Askøy, men blant de som har svart er det
et ganske likt bilde.
Problemstillingen med manglende betaling er kjent for barnehagene. En av barnehagene anslår at det
gjelder 1-2 i året. De øvrige sier ikke noe om omfang men tilbakemeldingene viser at det er en utfordring
de møter og håndterer.
Det ser ut for at de private barnehager har vedtekter og rutiner som sier at konsekvensen av manglende
foreldrebetaling kan være at barnet mister plassen. Utenom én barnehage som har hatt ett tilfelle sier
alle barnehager at det ikke har vært tilfeller der barnet har mistet plassen. I stedet er fokus på å finne
løsninger slik at barnet kan fortsette i barnehagen. Her benytter barnehagene seg av følgende:





God dialog med foresatte
Veiledning ifht å søke om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling
Lager individuelle betalingsordninger
Samarbeid med barnevernet i spesielle tilfeller

Andre kostnader i barnehagen
Utleie av barnehage
Her finnes ingen retningslinjer. Det er opp til styrer eller eier å vurdere om man skal kreve betaling. I de
kommunale barnehagene er det som regel gratis.
Tur/matkasse.
Det ser ut for at de fleste barnehagene har et skille mellom matpenger og turpenger. De fleste samler
inn matpenger, og de fleste melder tilbake at de av og til, eller en gang i året samler inn turpenger.
Matpenger går til å dekke melk, smøremat, varm mat og frukt. De fleste barnehager har ordninger der
foreldrene står for å samle inn turpenger. I forhold til matpenger ligger beløpet mellom 300-350 kr som i
de fleste barnehager samles inn over giro. Barnehagene har ikke mottatt tilbakemeldinger fra foreldre
om at de ikke har råd. I enkelte barnehager har barna med frukt hjemmefra, så deler man på dette ved
måltidene.
Andre utgifter i barnehagen
Å delta på felles arrangementer i barnehagen koster ikke penger, men de fleste barnehager sier at de har
fellesarrangementer der det samles inn penger gjennom kjøp av mat, lodd og ting barna har laget. I disse
tilfeller går pengene til veldedige formål. Mange barnehager ser ut for å ha laget ordninger der
foreldrene selv bestemmer hva de vil betale for eksempelvis ting barna har laget. Det er alltid foreldre
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som ikke deltar på slike arrangementer. Det er vanskelig å vite om det handler om økonomi. Der
foreldrene ikke deltar, får barna mat eller en liten ting som er laget av noen av barna i barnehagen.
men barnehagene kan ikke si om det virker som det handler om økonomi. Der foreldrene ikke deltar får
barna delta og får mat som det ellers skulle betales for.
Noen barnehager nevner også at det er blitt samlet inn midler til oppgradering av barnehagens
uteområder i regi av foreldrerådet.
Temaarrangementer i barnehagen som inkluderer utkledning kan også være en utgiftspost for foreldre.
Noen barnehager peker på at de oppfordrer foreldre til ikke å kjøpe dyre kostymer. Noen lager kostymer
i barnehagen, eller har utstyr til utlån for de som ønsker det.
Fødselsdager
Barn i barnehage blir ofte invitert i fødselsdager til hverandre. I noen barnehager har foreldrene blitt
enige om en makspris for hva gavene skal koste. I de tilfeller ligger grensen på 100 kr.
Dugnader
Dugnad er ganske vanlig i mange barnehager, der foreldre bidrar med å vedlikeholde og forbedre
utearealer.

Klær og utstyr
Det er til enhver tid barn som mangler forskjellig utstyr i barnehagen. Barnehagene melder at de
vanskelig kan si om dette handler om økonomi. Man har nok et inntrykk av at det i all hovedsak handler
om forglemmelser. Det varierer mellom barnehagene hva de har til rådighet for barn som må låne utstyr.
De fleste har klær, yttertøy, noen sko mv.
Vi ser også barnehager som har laget mer systematiske ordninger i forhold til klær og utstyr. Noen har
vogner og vognposer til soving, andre har ski til rådighet. Eksempelvis har en barnehage 6-10 par ski med
skisko i ulike størrelse som barna kan bruke i barnehagen for å få erfaring med å gå på ski og som kan
lånes ut i helger/ferier til foreldre.
En barnehage har laget en ordning med «Arvesøsken». Der «parrer» de barn som vokser ut av sine klær
med barn som trenger noen å arve fra. Vi har da egne skjema der foreldre skriver om de har noe å gi
vekk eller om de ønsker å arve.

Mat i barnehagen
Barnehagene sier at de har fokus på sunn mat. I de fleste barnehager har barna med seg matpakke hvis
de spiser frokost i barnehagen. Smørelunsj og frukt får de typisk i barnehagen. De fleste barnehager har
også et varmt måltid 1-2 ganger i uken.
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Fokus på temaet barnefattigdom
Barnehagene gir uttrykk for at barnefattigdom er et tema de i liten grad har hatt systematisk fokus på.
De har sett og håndtert enkeltbarn og familier der dette har vært en utfordring, men de har ikke vært
veldig bevisste eller hatt fokus på disse barn og familier. De gir også uttrykk for at det i liten grad
kommer tydelig frem i barnehagen. Dette mener de også handler om at det er tabubelagt å snakke om
dårlig råd. Det er vanskelig for foreldre å si i fra om at de ikke har råd til å betale for ulike aktiviteter, klær
eller utstyr.
Barnehagene gir samtidig uttrykk for at de ønsker mer og
kompetanse vedrørende tema. De gir tilbakemeldinger om at
de synes barnefattigdomsprosjektet er en viktig satsing å delta
i og at det er nødvendig å sette fokus på barnefattigdom. I den
sammenheng gir de også uttrykk for at det er nødvendig å
jobbe med holdningene blant de voksne. I tillegg trenger man
bedre oversikt over de tilbud som finnes i kommunen.

«Dette er et kjempespennende og
viktig prosjekt. Det har satt i gang en
del refleksjoner her i
personalgruppen […] Godt at dette
blir satt på agendaen!

Når det gjelder å fange opp familier med ulike utfordringer opplever barnehagene at de ellers har god
kompetanse, gode rutiner og et godt samarbeid med andre tjenester. Her trekker de frem startsamtalen
som en god metode for å snakke med foreldre om utfordringer når barnet starter i barnehage. Også
tverrfaglige ressursteam, konsultasjonsteam, drøftinger med andre tjenester og handlingsveileder bidrar
til at barnehagene ser utsatte barn og vet hvor de kan få hjelp til å håndtere bekymringer.
Noen barnehager melder at de opplyser foreldre om mulighet for redusert foreldrebetaling og gratis
kjernetid på første foreldremøte om høsten og at det også står på hjemmesiden. Noen nevner også at de
i aktuelle tilfelle tar opp tema om fritidsaktiviteter i foreldresamtale, gir råd om hvor man kan delta gratis
eller til en «billig penge».
Andre nevner at de i samtalene bevisstgjør foreldrene på viktigheten av at barnet kommer i barnehagen.
De spør foreldre om det er noe barnehagen kan bidra med for at det skal bli lettere å levere eller
lignende. Alle barnehager noterer fravær hver dag, og tar kontakt med foreldre som ikke melder fra selv.

12 Skolebarn
Nedenstående er basert på innspill fra fagsjef, alle skolene, rektorkollegiet og FAU.

Temaet barnefattigdom i skolen
I kartleggingen sier skolene og PPT at samlet sett har det vært
lite, og lite systematisk, fokus på barnefattigdom. Likevel har
de ved nærmere drøfting den samme forståelse av
barnefattigdom som de øvrige tjenester.
Skolene formidler også, som andre tjenester, at de ikke
opplever å ha tilstrekkelig kunnskap om det samlede
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«I dagens Norge er fattigdom å ikke
kunne være med på det samme som
de fleste barn kan være med på, eks
turer til ulike aktiviteter og
opplevelser. Det å ikke ha råd til å gå
i bursdag fordi man ikke har penger
til gaver til bursdagsbarnet. Det er
ikke et tema i personalet, men vi
snakker/samarbeider hvis vi vet at
noen elever har utfordringer
hjemme.»
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tjenestetilbudet i kommunen som kan hjelpe barn som vokser opp i levekårsutsatte familier.
Samtidig er skolene involvert rundt de elever som har utfordringer på flere områder. Her samarbeides
med andre tjenester. Skolene har ikke som barnehagene en type samtale som systematisk tar opp tema
knyttet til hjemmeforhold og utfordring. Likevel nevner ungdomsskolene at første utviklingssamtale i 8.
klasse er en samtale for å bli kjent, der lærer av og til kan avdekke noen utfordringer. Barnehage og skole
har også gode rutiner for overgangen som skal bidra til å lette overgangen og gi grunnlag for en god
skolestart og nødvendig oppfølging ved behov.
Representanter fra foreldreutvalg (FAU) sier at man ikke har hatt spesielt fokus på disse utfordringene.
Det har tilsynelatende vært enighet om at det er greit å samle inn noen penger som kan brukes som et
gode i klassen. De nevner samtidig at det kan være ømtålig å snakke om fattigdom. Og da også spesielt
med tanke på levekårsutfordringer med omsorg, helse og mangel på opplevelser. De peker på at det er
viktig å snakke med barna sine om holdninger, slik at ikke foreldre er med på å bidra til at egne barn
ekskluderer andre barn. Foreldreutvalget skal jobbe med det psykososiale miljøet i klassen. Et eksempel
er å jobbe med tiltak for å motvirke mobbing. Det blir viktig å jobbe med å inkludere alle.

Gratisprinsippet i skolen
Det er kommet følgende nye retningslinjer for skoleturer, ekskursjoner og leiropphold i 2015 som
presiserer gratisprinsippet :
Disse retningslinjene gjelder ved alle turer, ekskursjoner og leirskoleopphold i regi av skolene i Askøy
kommune.
Retningslinjene har sitt grunnlag i Opplæringsloven § 2-15, forskrift til opplæringsloven § 12-1 og
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Grunnskoleopplæringen skal være gratis. Dette gjelder alle deler av opplæringen, også skoleturer og
alle kostnader forbundet med turen. Det er ikke anledning til å kreve foreldrebetaling, og foreldre må
heller ikke føle seg presset til å betale. Pengegaver må baseres på reell frivillighet, og gå til en felles
tur-kasse uten binding til enkeltelev. Det skal ikke gjøres kjent hvem som gir pengegaver.
Elever kan bidra med dugnad for å finansiere skoleturer. Alle dugnadsinntekter skal gå til felleskassen.
Dugnadsarbeidet bør foregå på en inkluderende måte for å styrke samholdet i klassen. Elever som ikke
gjør dugnad skal ikke ekskluderes fra turen.
Dersom skolen mottar støtte fra bedrifter o. a. kan det ikke knyttes vilkår om gjenytelser i form av f.
eks. reklame.
Gratisprinsippet kan ikke omgås ved å la foreldre arrangere skoleturen dersom skoletid brukes.
Kollektive permisjonssøknader for å omgå gratisprinsippet skal ikke innvilges.
Det er fortsatt utfordringer med ‘gratisprinsippet’ i skolene. Eksempelvis når det gjelder avslutninger,
fester og aktiviteter av ulike slag, så koster dette penger. Prisene varierer.
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Det er også klassekasse på en del skoler. Dette blir samlet inn i regi av foreldre i hver klasse eller i regi av
FAU. Det er typisk sagt at pengen skal gå til felles gode for klassen, eksempelvis avslutninger,
juleverksted. Hilsen til lærer ved jul/sommer. Noen melder om at «klassen står fritt» til hva pengene skal
brukes til. Beløpene fra 100-200 pr halvår som foreldre betaler til konto eller leverer i konvolutt. Det er
også kasser på SFO enkelte steder. FAU opplever sjelden at foreldre stiller spørsmålstegn ved disse
ordninger. Noen samler også inn penger på andre måter, for eksempel fra panting eller salg eller salg av
toalettpapir, vaskemidler, mat og liknende.
Elever som mangler utstyr
Skolene beskriver at en del barn mangler klær, eller har klær som egner seg dårlig ut fra årstiden. Det
kan være utfordrende for skolen å vite hva som er årsaken. Har barn og unge glemt klær hjemme, ønsker
de ikke å kle seg etter årstiden, eller er det faktisk slik at man ikke har tilstrekkelig med klær. Skolen sier
at de har kjennskap til noen elever der økonomi er en årsak til at barnet mangler utstyr. Samtidig ser de
at mange går med klær som ikke passer til årstid og vær. Det er mer regelen enn unntak, og det kan
handle om mote.
Det varierer fra skole til skole hvor mye klær og utstyr som er til lån.
På noen skoler er det rutiner som fører til at de som ikke har med nødvendig utstyr til gymaktiviteter
ikke kan delta og må sitte og se på. Andre steder melder at man har en alternativ aktivitet. Andre steder
ordner man dette ved at eleven får låne gjenglemt utstyr eller utstyr fra andre. Som regel ordner det seg
etter at man har tatt opp disse utfordringene med foreldrene. For noen kan det likevel oppleves som
flaut å si at man ikke har penger til å kjøpe nødvendig klær og utstyr til barna.
Når det gjelder digitale media, skal det være et vist antall av utstyr på skolene. Det blir allikevel
utfordringer for dem som for eksempel ikke har pc hjemme. Skolene formidler at det gjelder ‘en del
barn’. Disse kan få utfordringer med å gjøre lekser hjemme og får også utfordringer med å delta i den
sosiale virksomheten som foregår på sosiale media. Med hensyn til lekser så forsøker man å få til at de
gjør lekser på skole eller deltar i leksehjelp. På grunn av denne utfordringen og at det gjelder en del
elever formidler skolene at det bør komme flere og bedre løsninger på nettet og læringsplattformer som
tar hensyn til dette. Det er vanskelig når en har en PC og to til tre barn som skal inn på
læringsplattformen « It’s learning». Noen har nettbrett, men dette fungerer ikke alltid like greit i forhold
til de digitale læringsplattformene.
Barnetrinnet har ofte liggende nødvendig utstyr som blyant, viskelær og linjal, mens annet utstyr som
passer, linjal og kalkulator må kjøpes.
Noen melder at det kan varierer hvor vidt barna har med seg matpakke på skolen. De fleste skoler og
SFO melder om at de tilbyr knekkebrød eller annen enkel mat dersom barna ikke har med mat. På SFO
varierer det om man serverer mat. Noen serverer mat og varm mat enkelte ukedager og i tilegg frukt.
Noen steder betaler foreldre ekstra for at det blir kjøpt inn frukt.
Skolene peker også på at de ser at ekstra foreldrebetaling blir et press. De ser eksempelvis utfordringer i
forbindelse med fødselsdager og andre aktiviteter på fritiden.
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Motepress
I samtalene rundt temaet barnefattigdom har motepress kommet opp mange ganger. Også skolene sier
at de ser at noen elever er utsatt for kroppspress og forventningspress og at det er press på klær og
mote. Likevel varierer dette og det virker som det er stor forskjell fra skole til skole og i overgangen fra
barneskole til ungdomsskole. Noen skoler sier at de oppfatter lite snakk i korridorene om klær og mote,
men at de tenker at dette foregår på sosiale medier. Andre skoler peker på at de allerede på
barnetrinnet registrerer at det går noen elever med dyre klær og at det er mye fokus på mote.
Bruk av skolens lokaler
Skoleanlegg, rom og utstyr kan leies og lånes ut til lag og organisasjoner som gir tilbud innen kultur og
idrett i henhold til rammer satt av kommunestyret. Det er gratis utlån til alle møter og arrangementer
som skole eller samarbeidsorganene står bak, kommunale møter og arrangement, politiske møter, møter
i arbeidstakerorganisasjonene, kulturskoleaktiviteter, virksomhet etter Voksenopplæringsloven, øvinger
til kor og korps(hverdager), arrangement som for eksempel 17.mai og organisajonsarbeid som for
eksempel kurs, øvinger og idrettsaktiviteter for barn og unge tom. 19 år.
For all utleie som ikke er nevnt over, skal det kreves leie etter satser som kommunestyret fastsetter.
Rektor ved den enkelte skole avgjør søknader om fast leie og lån av skoleanlegg, rom og utstyr for ett
skoleår om gangen. Fagsjef skole er ankeinstans. Plan for fast utleie og utlån legges fram som melding for
samarbeidsutvalget ved skolen.
Rektor kan også leie eller låne ut skoleanlegg, rom og utstyr utenom den fast oppsatte planen for
skoleåret.

Trivsel og skolemiljø
Ved siden av hjemmemiljøet, er skolen den viktigste sosiale arenaen for barn og unge. I opplæringsloven
(kapittel 9a) står det at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til ett godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Denne formuleringen understreker at
skolemiljøet har stor betydning for elevenes generelle trivsel og læringsresultater.
I tillegg til trivsel, læringsresultater og evne til å mestre skoledagen, er det rimelig å anta at skolemiljøet
vil kunne ha konsekvenser for den enkeltes fremtidige helse blant annet som følge av mobbing eller
isolering. En studie utført av Folkehelseinstituttet blant nærmere 9000 ungdommer og deres foreldre,
peker ut problemer med skoleresultater og mobbing på skolen som viktige risikofaktorer for psykiske
vansker blant ungdom8.
For å finne ut hvordan elevene i grunnskolen på Askøy har det, brukes Utdanningsdirektoratets Elev- og
Foreldreundersøkelse. Disse undersøkelsene bidrar til at elever og elevenes foreldre kan få si sin mening
om læring og trivsel på skolen.

8

Myklestad, I, Røysamb E., Tambs K. (2011) Risk and protective factors for psychological distressamong
adolescents: a family study in the Nord-Trøndelag Health Study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. DOI
10.1007/s00127-011-0380-x.
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Det skal i denne sammenheng ikke gis en grundig gjennomgang av tallene for Askøy. Skolenes
kvalitetsmelding og folkehelseoversikten inneholder en del tal som kan gi et bilde. Generelt kan det sies
at ungdom både nasjonalt og på Askøy markerer høyt for trivsel. På en skala fra 1-5 der 5 er best er
snittet for 10. trinn på Askøy 4,1, mens det for landet er 4,2. Når det gjelder mobbing har vi over en
årrekke kommet litt dårligere ut end det nasjonale gjennomsnitt. Når skoleavdelingen går gjennom
tallmaterialet finner de at sirka 100 elever opplever seg mobbet i Askøyskolen. Det er enighet om at
dette tall er for stort og det er startet en stor satsing gjennom programmet ”Et mobbefritt samfunn” som
skal sette fokus på dette. Vi vet ikke om de barn som opplever seg mobbet i Askøyskolen er barn fra
familier med levekårsutfordringer. Det vi vet fra oppsummering av nasjonale Ungdataundersøkelser er
ungdom som i disse undersøkelser rapporterer at de opplever at familien har dårlig råd rapporterer om
opplevd mobbing 3-4 ganger så mye som ungdom i familier som har god råd. Så vet vi også at noe at det
viktigste for å forebygge barnefattigdom er at ungdom gjennomfører skole og utdannelse og noe av det
viktigste i forhold til dette er å trives på skolen. De som opplever seg mobbet vil i større grad falle fra og
slite med å gjennomføre utdanningsløp. Arbeidet med inkludering og trivsel i skolene er derfor viktig i
arbeidet mot barnefattigdom.
12.1.1.1.1 Trivsel
Trives du på skolen?

2013-14

2014-15

Askøy 7. trinn

4,2

4,3

Nasjonalt 7. trinn

4,4

4,4

Askøy 10. trinn

3,9

4,1

Nasjonalt 10. trinn

4,2

4,2

2013-14

2014-15

Askøy 7. trinn

6,1 %

6,1 %

Nasjonalt 7. trinn

5,4 %

4,8 %

Askøy 10. trinn

8,8 %

4,1 %

Nasjonalt 10. trinn

5,0 %

4,7 %

12.1.1.1.2 Mobbing
Mobbing på skolen*

*Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

Fravær og skolevegrinsprosjektet
Det er faste rutiner for å notere dersom barn har fravær fra skolen. Det er gjennomgang av disse
rutinene flere ganger i året. Likevel varierer det litt hva skolene sier ifht egen praksis for oppfølging.
Noen sier at fravær blir tatt opp med foreldrene etter kort tid mens andre formidler at lærer tar kontakt
med foreldre hvis det ikke er gitt beskjed eller ved høyt fravær. Noen elever med høyt fravær er det
vanskelig å hjelpe. Det er som regel komplekse problemstillinger der flere hjelpeinstanser er inne.
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Det er satt fokus på fravær og skolevegring. PPT har eksempelvis startet opp et nettverk for skoler i
samarbeid med helsesøster og kommunepsykolog.

Videregående skole og frafall
Figur 87 viser gjennomføringsgraden blant elever i videregående skole på Askøy sammenlignet med hele
landet, fylket og kommunene i sammenligningsutvalget:
100%
90%
80%

Sluttet underveis

70%

60%

Gjennomført VG3 eller gått opp
til fagprøve, ikke bestått

50%
30%

Fortsatt i vidaregåande
opplæring etter 5 år

20%

Fullført på mer enn normert tid

40%

10%
Fullført på normert tid

0%

Figur 87: Gjennomføringsgrad blant elever i videregående skole per 2014, for elevkullet som startet i 2009. Kilde:
SSB Statistikkbanken, tabell 08775 og tabell 10972.

SFO
På Askøy går 62 prosent av alle elever i 1.-4. trinn på SFO (100-prosents plass). Sammenlikner vi med
andre kommuner i vest, ligger vi omtrent på samme nivå.
For å dekke utgiftene til SFO, kan kommunene kreve foreldrebetaling. Sammenlikner vi med Bergen og
Fjell kommuner, ligger Askøy litt over i foreldrebetaling – både for oppholdstid under og over 10 timer
per uke:
Kommune

Foreldrebetaling SFO, per mnd
(oppholdstid 10 t/uke)

Foreldrebetaling SFO, per mnd
(oppholdstid 20 t/uke)

Askøy

2 198,-

2 884,-

Bergen

1 900,-*

2 435,-

Fjell

1 820,-

2 420,-

Tabell 8: Foreldrebetaling SFO, ukentlig oppholdstid 10 og 20 timer, kr/md, 2014. Kilde: De ulike kommuners
internettsider. *Maks 15 timer per uke.
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Ved manglende betaling på SFO forsøker man å få til gode nedbetalingsordninger, men man er kjent med
at barn har mistet sin SFO plass.

13 Flyktninger
I nedenstående er det brukt tall fra bosetting av flyktninger fra og med 2009 til og med 2015.
Flyktningtjenesten har ansvar for å bosette voksne flyktninger og flyktningfamilier og
barnevernstjenesten har ansvar for å bosette enslige mindreårige flyktninger.
I denne perioden har Askøy bosatt 31 familier med barn. 11 av disse er familier med enslig forsørger. Det
er 83 barn totalt i perioden, noen av disse barna er født etter at foreldrene/forelderen ble bosatt i
kommunen og noen er kommet på familiegjenforening. I samme periode har vi bosatt 18 enslige
mindreårige.
Status pr 15.10.15 er at 13 av familiene er i gang med introduksjonsprogrammet. De resterende familier
har gjennomført programmet. I 12 av familiene er foreldrene kommet i jobb, enten helt eller delvis. De
resterende 6 kan leve på andre trygdeytelser eller ha sosialhjelp som inntektskilde.
I følge NAV viser tall på sosialhjelp følgende:

Mottatt økonomisk sosialhjelp ved utgangen av

Flyktningfamilier

2015

2014

2013

3

7

8

Da det er snakk om få barnefamilier pr år har vi valgt ikke å ta ut hvor mange pr år som er enslige
forsørgere. Totalt sett ser vi at det er en overvekt av enslige forsørgere som mottar økonomisk
sosialhjelp. Vi ser og at for enkelte familier som er i introduksjonsprogram er ikke introduksjonsstønaden
av slik størrelse at den er tilstrekkelig for å dekke et forsvarlig livsopphold. Dette til tross for at deltakere
både får dekket utgifter til barnehage og SFO. Kommunen har og innført kommunal bostøtte for
gruppen, som sier at en rimelig andel av introduksjonsstønaden skal gå til boutgifter. I 2015 var
egenandelen for enslige kr 3000 pr måned og kr 5000 for ektepar. Videre sier ikke statistikken noe om de
har løpende sosialhjelp, om de har supplerende sosialhjelp da inntekten deres ikke er tilstrekkelig til å
dekke et forsvarlig livsopphold eller om de har søkt om støtte for eksempel til fritidsaktiviteter eller
lignende.
Utfordringer
Flyktningtjenesten fremhever at flyktninger er en sårbar gruppe når det gjelder barnefattigdom og faren
for at barna ekskluderes fra viktige sosiale arenaer. Dette handler i stor grad om økonomi, men det er
også andre ting som kan være med å forsterke dette. Helsesøster for flyktninger presiserer og at hun
tenker først og fremst på økonomisk fattigdom når hun tenker på flyktninger. Økonomi gjør at
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flyktningbarn kan gå glipp av materielle goder og dermed sette begrensninger for barna sosialt sett.
Økonomi påvirker valg familiene tar både i forhold til mat, klær, bolig, utdanning og deltakelse på
aktiviteter. Å leve med begrensede økonomiske ressurser kan og få helsemessige konsekvenser både
fysisk og psykisk. Store barnefamilier og enslige forsørgere er særlig utsatt. Noen foreldre velger vekk
kostbare aktiviteter for barna fordi det vil bli en for stor kostnad og gi tilbudet til alle barna.
Flyktningtjenesten påpeker at det og er et kulturelt aspekt som handler om at en del familier ikke har
kultur for å oppsøke arrangementer, steder og sosiale arenaer som vi tenker vil være gode arenaer for
integrering. Det betyr ikke at de ikke har et nettverk, men kanskje at de i stor grad omgås sine egne
landsmenn.
De største utfordringene i forhold til integrering er å kvalifisere foreldrene så de kan gi bedre
oppvekstsvilkår for sine barn. Hvis ikke disse barn skal vokse opp med barnefattigdom og sosial ulikhet
krever det at foreldrene kvalifiserer seg for å komme inn på det norske arbeidsmarked. Det har i Norge
generelt vært stort fokus på at det er viktig å få kvinnen ut i arbeid. I Askøy opplever vi i liten grad at de
ikke deltar i tiltak, men ser at brudd i kvalifiseringsløp på grunn av barnefødsler kan være et hinder for
integreringen. Vi har for eksempel ikke åpen barnehage hvor foreldre og barna kan gå. Åpen barnehage
kan være en arena for å styrke integreringsarbeidet i forhold til å etablere nettverk, få kjennskap til
norske kultur og oppdragerroller og mulighet for å praktisere norsk.
Det er også en utfordring å få barna inkludert på fritidsarenaer og andre sosiale sammenhenger for barn
som bursdager mv. Her er økonomi en av barrierene for deltakelse, men også det og trygge foreldrene
slik at de lar barna delta er en utfordring. Flyktningtjenesten veileder i forhold til barna sin deltakelse på
fritiden dersom familien bringer opp dette. Det er også mulig å bidra til å dekke utgifter til deltakelse,
men det er ikke slik at tjenesten har et eget budsjett til dette. Manglende budsjett til dette vanskeliggjør
veiledningsbiten. Vanskelig å veilede til noe når familien ikke har økonomiske midler. De kan søke NAV
om dekning, men det er ingen garanti. I et barneperspektiv og integreringsperspektiv burde tjenesten
hatt egne midler til å dekke støtte til fritidsaktiviteter.
Kulturavdelingen har en medarbeider i 40 % stilling som jobber på bestilling fra flyktningtjenesten.
Denne skal jobbe for at flyktninger kommer til å delta i fritidsaktiviteter. Erfaringen er at for å få voksne
og barn i denne målgruppen inn i lag og organisasjoner må noen følge de opp, spesielt i startfasen. Når
dette gjøres så lykkes man, men ellers er det vanskelig. Det har de siste 1,5 år ikke vært kontinuitet i fht
hvem som har besatt stillingen og det gjør at den i denne perioden har måttet ‘bygges opp på nytt’.
I de tilfellene vi bosetter barnefamilier har vi et særlig tett samarbeid med helsesøster for flyktninger,
barnehage, skole og boligavdelingen. I bosettingsfasen prøver avdelingen å ha et barneperspektiv og
finne gode løsninger både med tanke på bomiljø, barnehageplass og skoleplass.
Høsten 2015 fikk kommunen utvidet helsesøsterstillingen til flyktninger fra en 50 % stilling til en 100 %
stilling. Stillingen er fordelt på to personer og det er tenkt at ca 40 % av stillingen skal ha et særlig fokus
på barnefamilier. Helsesøster som besitter denne stillingen er og tilknyttet kommunens Trygg Start. At
kommunen har egne helsesøsterstillinger knyttet til bosetting og oppfølging av flyktninger er et viktig
virkemiddel. Helsesøster er i en «nøytral» posisjon. De kommer tett på fra begynnelsen og blir derfor lett
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å ta kontakt med. Videre er helsesøster tilgjengelig på voksenopplæringen ukentlig. Dette gir voksne
flyktninger mulighet til å ta kontakt både i forhold til egen og barns helse.
I Askøy kommune er det slik at flyktningtjenesten dekker utgifter til barnehage og SFO. Dette dekkes
utfra en tanke om at foreldrene skal ha mulighet til å delta i introduksjonsordningen. Det kan oppleves
som utfordrende at støtten ikke gis fordi at barnet har et reelt behov for å bli integrert, ha omgang med
andre barn i samme alder og er en viktig arena for språkstimulering av det norske språk.
Høsten 2015 ble det startet ICDP grupper for flyktninger i Askøy kommune. Vi har i denne perioden
sertifisert en ICDP veileder fra Somalia sammen med helsesøster for flyktninger. De har i etterkant
drevet gruppetilbud for en somalisk gruppe foreldre. Tanken med å sertifisere ICDP veiledere og
gjennomføre ICDP grupper for familier med utenlandsk bakgrunn er å styrke deres rolle som foreldre og
rollemodeller i det norske samfunn. Vi tenker at dette kan være et virkemiddel som kan bidra til at
denne gruppen blir i mindre grad disponert for barnefattigdom.
Når det gjelder deltakelse av fritidsaktiviteter informerer tjenesten om muligheten for dette. Det blir og
formidlet kontakt mellom flyktninger generelt og kulturarbeider for flyktninger. Videre arrangerer
flyktningtjenesten en sommerleir «Camp Herdla for flerkulturelle» for voksne og barn i fra skolealder og
oppover hver sommer. Målet med uken er å gi barn i sammen med foreldre positive fritids opplevelser,
hvor lek og friluftsliv står i fokus. Dette tiltaket har vært en suksess og brukerevalueringene sier at ca
halvparten av alle deltakerne har benyttet Herdla som friluftsområde i etterkant, til fiske, picknick, et
egnet område for å lære barn å sykle m.m.
I tradisjonell økonomisk forstand tenker vi ikke at enslige mindreårige er fattige så lenge de er under
omsorgen av barnevernet. De kan likevel være fattige i forhold til at de mangler nærfamilie rundt seg.
Det har også vært gitt tilbakemelding fra både barneverntjenesten og Nav at de fleste enslige
mindreårige har klart seg godt og kommet videre med utdanning og jobb. Det spennende er å sørge for
at det fortsetter slik når antallet nye, enslige mindreårige i Askøy øker fra 30 til 30 neste år.

14 Hjelpetjenester
Barnevernstjenesten
Barn med vedtak fra barnevernstjenesten kan ha utfordringer med psykiske problemer og forskning viser
at flere kan få utfordringer som voksne.9 Som voksne kan de oppleve å ha dårligere helse, høyere
arbeidsledighet, lavere utdannelse og dårligere inntekt sammenlignet med de som ikke har vært i
barnevernet.
Antall barn med barnevernsvedtak per 1 000 barn er lavere på Askøy sammenlignet hele landet og
nabokommuner.

9

Clausen, SE. Og Kristofersen LB. (2008). Barnevernsklienter i Norge 1990-2005 – En longitudinell studie. NOVA
Rapport 3/2008.
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Figur 81: Antall barn (0-22 år) med barnevernsvedtak per 1 000 barn i 2014. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell
09073.

Gjennom kvalitativt intervju med representanter fra de ulike team i barneverntjenesten er følgende
kommet frem om tjenestens fokus på barnefattigdom og oppfølging av familier med denne typen
utfordringer.
Det finnes ingen oversikt over antall lavinntektsfamilier eller familier med levekårsutfordringer som
barnevernet følger opp, men tjenesten opplever at de har ganske mange familier med økonomi og
levekårsutfordringer. De ser familier som har utfordringer med å skaffe det mest basale som sko, mat, bil
og som har problemer med å delta i fritidsaktiviteter og bursdager. Det er gjerne enslige foreldre,
uføretrygdede foreldre. Disse ting kartlegges ikke systematisk og tjenesten ser at det har vært eksempler
på at disse utfordringer har kommet frem senere og vist seg å ha vært en viktig faktor som burde vært
fanget opp tidligere.
I tillegg ser tjenesten familier der økonomien kunne være holdbar, men der foreldre foretar
prioriteringer som får negative konsekvenser for barna. Tjenesten ser også den form for fattigdom som
ikke handler om økonomi, men om foreldres manglende kapasitet til å følge opp og engasjere seg i
barna.
Selv om barnevernet ser en del familier med levekårsutfordringer så opplever de at det er vanskelig å
følge opp i forhold til dette. Terskelen for å få økonomisk hjelp til for eksempel ferie og fritid er svært
høy. Veldig få får det og aldri det alene. I så tilfelle er det også hjelpetiltak i familien, men selv da dekkes
slike kostnader i liten grad Barneverntjenesten forsøker å jobbe opp mot NAV i forhold til de muligheter
som finnes der, men opplever at det er vanskelig. Det er vanskelig å få kontakt og gjøre avtaler og for
mange foreldre er terskelen for å oppsøke hjelp i NAV for høy. Det blir for komplisert og de vegrer seg.
Barneverntjenesten ser at for at disse familier skal få orden på økonomien trengs det mye og tett
oppfølging. Barneverntjenesten gir i liten grad den typen praktisk, økonomisk oppfølging og veiledning.
Der den typen hjelp gis er det i hovedsak i forhold til ungdommer som har fått gjeld og trenger hjelp til å
få orden på økonomien.
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Tjenesten ser at det kan være mangel på oppfølging av familier i forhold til å få på plass det helt basale. I
stedet gis tiltak med fokus på omsorgen og foreldreferdigheter, men for en del foreldre blir det vanskelig
å ta imot den typen oppfølging når de basale ting ikke er på
«Vi er overrasket over hvor lite
plass. På den måten ser barneverntjenesten også at man
ungdom lærer om økonomi. De fleste
kan være med å opprettholde en ond sirkel fordi foreldrene
klarer det fordi foreldrene lærer de
ikke får oppfølging i forhold til å få styr på økonomien og
det, men disse barn gjør ikke for
dermed heller ikke blir gode rollemodeller for sine barn.
foreldrene deres har levd på
Barnevernet ser en del ungdommer som mangler forståelse
forbrukslån hele oppveksten. Disse
for personlig økonomi og i en veldig tidlig alder opparbeider
ungdommer går inn i
seg stor gjeld og økonomiske utfordringer.
voksentilværelsen på minus»
Barnevernet peker på at familier med disse utfordringer i
alt for liten grad for en helhetlig og samlet hjelp som innebærer en samtidig innsats på alle de områder
familien har utfordringer.
Barneverntjenesten påpeker også at det er en utfordring hvordan man skal gripe dette an i et samfunn
hvor de aller fleste har veldig god råd. Skal det offentlige bidra med å dekke alle utgifter og forventninger
som kreves for å delta i barne- og ungdomsmiljøene på lik linje med alle andre. Eksempelvis merkeklær,
fritidsaktiviteter, dyre skoleball, kantinemat, bursdager, skole- og fritidsturer mv. eller bør man jobbe for
å fjerne eller minske det økonomiske press og nivå som er i samfunnet, slik at terskelen for deltakelse
blir lavere for alle.

Psykologtjenesten
Foreldre som selv kontakter tjenesten er i all hovedsak ressurssterke foreldre. Blant de som henvises fra
andre tjenester er det også noen barn i lavinntektsfamilier og med levekårsutfordringer som tjenesten er
i kontakt med. Psykologtjenesten kartlegger ikke systematisk familien sin levekårssituasjon. Tjenesten
ser tydelig at utfordringene rundt barnefattigdom ikke alene
er knyttet til dårlig økonomi men i vel så stor grad til
«Fritidslivet krever mye av foreldre.
manglende kapasitet hos foreldre til å ta i bruk de
Hente, bringe, delta på arrangement.
muligheter som finnes og følge opp barna på en måte som
Frivillighet og organiseringen rundt.
hindrer ekskludering var ulike arenaer. Denne kapasitet kan
Så det handler ikke kun om penger,
være svekket blant annet som følge av psykiske vansker hos
men kapasiteten til å takle dette»
foreldre.

Ungdomstjenesten
Vi har dessverre ikke fått gjennomført et kvalitativt intervju med ungdomstjenesten i forbindelse med
kartleggingen, men ungdomstjenesten er representert i prosjektgruppen med Lisbeth Fauskanger Strøm
som leder den ene av de tre arbeidsgrupper. Ungdomstjenesten har tidligere fått midler til et
barnefattigdomsprosjekt. Her ble det utviklet tiltak for å inkludere marginalisert ungdom. I dag har
ungdomstjenesten flere tiltak som bidrar til at ungdom som ellers står utenfor kommer til å delta i
aktivitet og på sosiale arenaer. Eksempelvis grupper for jenter og ‘stille gutter’ og tiltaket ‘Aktiv Fritid’
som jobber for å støtte opp om ungdom sine interesser og finne arenaer de kan delta, inkluderes og
mestre på.
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Forvaltningen
Forvaltningen møter mange familier med sammensatte behov og samhandler bredt med andre tjenester
om oppfølging. Det gjennomføres først grundig kartlegging av behov som grunnlag for vedtak om
tjenester.
Det er forvaltningens generelle opplevelse at de ‘som har minst’ sjelden eller aldri henvender og spør om
hjelp. Disse familier kommer i kontakt med forvaltningen via andre tjenester som barnevern, barnehage,
skole mv. De tiltak som typisk kan være med å bidra kan være avlastning, fritidskontakt og veiledning til
andre tjenester som eksempelvis økonomisk rådgivning og vergeordning.

Nav
Barnefamilier og økonomisk sosialhjelp
Med barnefamilier menes her mottakere av økonomisk sosialhjelp med daglig omsorg for barn, herunder
delt omsorg.
Oversikt fra NAV Askøy viser at i utgangen av 2015 mottok 36 barnefamilier økonomisk sosialhjelp, 12 av
disse som viktigste kilde til livsopphold. 27 av familiene hadde barn i skolepliktig alder.
I 2015 mottok 412 husstander økonomisk sosialhjelp. 102 (73 med barn i skolepliktig alder) av disse var
barnefamilier, 26 (17 med barn i skolepliktig alder) av disse hadde sosialhjelp som viktigste inntektskilde.
72 av husstandene var enslige forsørgere. 2 familier mottok økonomisk sosialhjelp hele året, 5 familier
mottok økonomisk sosialhjelp sammenhengende over 6 måneder, 2 av disse er tidligere
flyktningfamilier. Gjennomsnittlig stønadslengde: 4,4 måneder.
I 2014 mottok 400 husstander økonomisk sosialhjelp. 108 (91 med barn i skolepliktig alder) av disse var
barnefamilier, 34 (27 med barn i skolepliktig alder) av disse hadde sosialhjelp som viktigste inntektskilde.
78 av husstandene var enslige forsørgere. 1 familie mottok sosialhjelp hele året, 4 familier mottok
økonomisk sosialhjelp sammenhengende over 6 måneder, 2 av disse er tidligere flyktningfamilier.
Gjennomsnittlig stønadslengde: 4,5 måneder
I 2013 mottok 384 husstander økonomisk sosialhjelp. 96 (85 med barn i skolepliktig alder) av disse var
barnefamilier, 27 (21 med barn i skolepliktig alder) av disse hadde sosialhjelp som viktigste inntektskilde.
64 av husstandene var enslige forsørgere. 3 familier mottok sosialhjelp hele året, 5 familier mottok
økonomisk sosialhjelp sammenhengende over 6 måneder, 1 av disse er tidligere flyktningfamilier.
Gjennomsnittlig stønadslengde: 5,8 måneder.
I perioden 01.01.2013 – 31.12.2015 har 3 barnefamilier mottatt økonomisk sosialhjelp
sammenhengende i 18 måneder, 2 av disse er tidligere flyktningfamilier.
Utbetalt stønad i den konkrete saken vil variere ut fra familiens og husleiens størrelse, herunder om
familien bor i midlertidig eller permanent bolig.
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Nav sin praksis for tildeling av midler til barn
NAV Askøy regner barnetrygd som del av familiens inntekt. NAV Askøy har egen barnerutine som brukes
ved søknad om sosialhjelp. Den fremhever blant annet at det skal tas særlig hensyn til barnas behov i alle
vurderinger som gjøres. Barneperspektivet skal fremgå i kartlegging, journal og vedtak.
Alle søknader om sosialhjelp vurderes konkret og individuelt.
Samvær med begge foreldrene er som oftest viktig for barnet. Utgifter til samvær og evt. reiseutgifter i
Norge, inngår i livsoppholdet. Det skal tas særlig hensyn til at barn og unge har andre behov for møbler
og utstyr enn voksne. PC og internett er ofte nødvendig for skolearbeidet og sosial integrering. Det
avklares om skolen låner ut PC.
Klær og sko inngår i vurdert livsoppholdssats. Utvidet behov for klær og sko må begrunnes og
spesifiseres. NAV Askøy kan etter søknad yte stønad til fritidsaktiviteter og nødvendig utstyr til
aktivitetene. I utgangspunktet ytes stønad til en aktivitet pr. barn.
Det kan ytes stønad til skolestart (utstyr og klær). Det kan også ytes tilskudd til dåp og konfirmasjon etter
veiledende sats. Ved engangsstønad til fødsel, er deler av beløpet forbeholdt utstyr til barnet.
Resterende beløp forutsettes å dekke brukers livsopphold fremover.
NAV Askøy har kontaktperson for barn med spesielle behov. Til denne gruppen barn er grunn- og
hjelpestønad viktige bidrag.
I tillegg til dette kommer at det i mange statlige ytelser blir gitt barnetillegg til foreldrenes ytelse.
Hjelp til fritidsaktiviteter
I 2015 mottok 106 barnefamilier sosialhjelp. 73 familier hadde barn i skolepliktig alder. 12 familier
mottok stønad til fritidsaktiviteter dette året. Som hovedregel ytes stønad til fritidsaktiviteter til barn i
skolepliktig alder. Stønaden forutsetter at søker har daglig omsorg for barn. Det foretas alltid en konkret
og individuell vurdering ved behandling av søknad.
Mulig forklaring til det lave antallet kan være:
-Ikke alle barn deltar på (kostnadskrevende) aktiviteter. Kordeltakelse koster for eksempel kr. 100,- pr.
halvår.
- Manglende informasjon fra NAV sin side. Veiledere skal etter rutine følge opp barnefamilier som mottar
sosialhjelp hver 3. måned.
- Barnefamilier kan være i en overgangsfase uten å ha tilstrekkelig kunnskap om mulighet for å søke.
Dette vil kunne gjelde i overgang fra statlig ytelse til sosialhjelp.
- Dekning av fritidsaktiviteter fra andre tjenester i Askøy kommune, for eksempel Barnevernet.

41

72

Ungdom i Nav
Når det gjelder tall på antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18-23 år i 2015 er følgende hentet ut: Totalt
er det 101 personer (inkluderer de som får supplerende sosialhjelp i tillegg til andre ytelser eller inntekt)
og ut av disse har 57 personer sosialhjelp som viktigste inntektskilde.
Ungdomsteamet i Nav har fokus på inntektssikring gjennom arbeid eller utdanning og bidrar til at
ungdom får inntekt som dekker livsgrunnlag. Det lykkes å få mange ungdom videre i arbeid og
utdanning, spesielt når man lykkes med godt og helhetlig samarbeid med andre tjenester.
Ungdomsteamet ser en ny utfordring med ungdom som pådrar seg høy gjeld som følge av kredittlån og
studielån. De ser også noen ungdommer med udiagnostiserte lese og skrivevansker og en del
mobbeproblematikk blant de som kommer under ungdomstiltaket i Nav (VEMA).
Blant de ungdommer som det er vanskelig å hjelpe videre i arbeid og utdanning ser ungdomsteamet som
oftest en kombinasjon av utfordringer, herunder ungdom som selv har vokset opp i familier med
levekårsutfordringer.
Ungdomsteamet beskriver at den sosiale arv er ganske tydelig og at de ungdommer som sliter med
økonomi ofte er fra familier der foreldre av ulike årsaker står utenfor arbeidsmarkedet, ofte i
kombinasjon med flere utfordringer.
Det er en utfordring av økt arbeidsløshet begynner å ses blant ungdom og det nå er stor mangel på
læreplasser. Mange arbeidsgivere er ikke er klar over alle ordninger som finne (som tilskudd til lønn,
mentorordning, arbeidspraksis).
Økonomisk rådgivning
Boligkontoret i NAV har 1,5 årsverk til økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Kontoret behandler
også søknader om startlån og tilskudd.
Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAV. Retten til tjenesten er uavhengig av om
den som søker råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, søker eller mottar andre
tjenester fra NAV. Formålet med økonomisk rådgivning er å forebygge økonomiske problemer, søke å
løse akutte økonomiske problemer, og bidra til å finne helhetlige og varige løsninger for
tjenestemottaker med behov for økonomisk rehabilitering.
I 2015 mottok 17 barnefamilier økonomisk rådgivning i forbindelse med økonomisk sosialhjelp.
I 2014 mottok 10 barnefamilier økonomisk rådgivning i forbindelse med økonomisk sosialhjelp.
I 2013 mottok 10 barnefamilier økonomisk rådgivning i forbindelse med økonomisk sosialhjelp.
Det er generelt et stort behov for økonomisk rådgivning. Tjenesten er et er et lavterskeltilbud. Ved
utgangen av 2015 var der ikke venteliste på tjenesten.
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15 Fritid, kultur og aktivitet
Barn og unges deltakelse i organiserte idrettsaktiviteter
Idrett og fysisk aktivitet er en viktig del av hverdagen for svært mange barn og unge. Den organiserte
idretten bidrar i det lokale folkehelsearbeidet gjennom å tilby et bredt og variert aktivitetstilbud til barn,
unge og voksne. Gjennom tilpasset fysisk aktivitet i idrettslag, skaper den organiserte idretten mer
hverdagsaktivitet for mange. I tillegg er det en god sammenheng mellom det å være i god fysisk form og
det å utvikle god psykisk helse og sosiale ferdigheter. Frivillige organisasjoner er også viktige arenaer for
meningsdannelse og kunnskapsformidling, og bidrar til samfunnsmessig mangfold.
Høyest deltagelse i organisert idrett på Askøy, finner vi i aldersklassen 6-12 år for både gutter (98
medlemskap per 100 innbyggere) og jenter (84 medlemskap per 100 innbyggere). Figurene under viser
at det oppstår ett jevnt frafall etter hvert som barna blir tenåringer og frafallet fortsetter utover i ung
voksen alder. Videre ser vi at guttene utgjør en vesentlig høyere andel av idretten en hva som er tilfelle
for jentene. Dette gjelder for alle årsklasser med unntak av aldersgruppen 0-5 år.
De beskrevne trendene i forhold til alder og kjønnsfordeling i Askøyidretten er like gyldig når vi beskriver
idrettsdeltagelsen i hele fylket og landet. Derimot ser vi at antall medlemmer på Askøy per 100
innbyggere er en god del lavere sammenlignet med hele fylket og landet. Dette gjelder både for menn og
kvinner, og spesielt i aldersklassen 6-12 år:
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Figur 66: Antall medlemskap for menn i lag tilsluttet den organiserte idretten per 100 innbygger. Fordelt på ulike
aldersklasser (gjennomsnitt av registreringer for både 2012 og 2013). Kilde: Norges idrettsforbunds årsrapport,
Hordaland idrettskrets og Askøy idrettsråd.
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Figur 67: Antall medlemskap for kvinner i lag tilsluttet den organiserte idretten pr. 100 innbygger. Fordelt på ulike
aldersklasser (gjennomsnitt av registreringer for både 2012 og 2013). Kilde: Norges idrettsforbunds årsrapport,
Hordaland idrettskrets og Askøy idrettsråd.

Tall fra Askøy Idrettsråd viser at 4.772 barn i alderen 0-19 år er medlem i et idrettslag ut av totalt 8064
(2016 tall) barn i den aldersgruppen på Askøy.
UNGDATA
Fra Ungdata undersøkelsen i 2013 har vi også noen tall på ungdom på ungdomsskole og videregående sin
deltakelse og aktivitet i fritiden.
Ungdomsskoleelever på Askøy (tall for Norge i parentes):






Aktiv i fritidsorganisasjon
58 % (65 %) av de spurte oppga at de hadde vært med på fem eller flere aktiviteter sist måned
(aktiviteter = idrettslag, motorklubb, fritids-/ungdomshus, religiøs forening, korps, kor, orkester,
kulturskole/musikkskole og/eller annen organisasjon, lag eller forening).
Ute om kvelden
36 % (40 %) av de spurte oppga at de minst to ganger den siste uken har brukt «størstedelen av
kvelden ute sammen med venner/kamerater».
Trener ukentlig
84 % (79 %) av de spurte oppga at de minst ukentlig deltar i enten idrett og trening på skolen
(utenom skoletiden), trener eller konkurrerer i et idrettslag, trener på helse-/treningsstudio,
trener eller trimmer på egenhånd, danser (som trening) eller er på kampsport eller
selvforsvarstrening.

Elever i videregående skole på Askøy (tall for Norge i parentes):


Aktiv i fritidsorganisasjon
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36 % (48 %) av de spurte oppga at de hadde vært med på fem eller flere aktiviteter sist måned
(aktiviteter = idrettslag, motorklubb, fritids-/ungdomshus, religiøs forening, korps, kor, orkester,
kulturskole/musikkskole og/eller annen organisasjon, lag eller forening).
Ute om kvelden
58 % (49 %) av de spurte oppga at de minst to ganger den siste uken har brukt «størstedelen av
kvelden ute sammen med venner/kamerater».
Trener ukentlig
67 % (73 %) av de spurte oppga at de minst ukentlig deltar i enten idrett og trening på skolen
(utenom skoletiden), trener eller konkurrerer i et idrettslag, trener på helse-/treningsstudio,
trener eller trimmer på egenhånd, danser (som trening) eller er på kampsport eller
selvforsvarstrening.

Ut av de ungdommer på ungdomsskole som ikke trener i idrettslag oppgir 14 % av jentene og 11 % av
guttene at for høy pris er en viktig årsak til dette. Tallene er tilsvarende for elever på videregående der
henholdsvis 15 % jenter og 7 % gutter svarer det samme.
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Ungdata resultatet viser imidlertid at det er andre grunner end økonomi som oftere er årsaken til at de
ikke trener i idrettslag:










Andre interesser (52 % gutter, 41 % jenter)
Får mosjon på andre måter (24 % / 30 %)
Ønsker å trene, men kommer ikke i gang (20 % / 39 %)
Har ikke tid (19 % / 25 %)
Vil ikke forplikte seg til faste treninger (47 % / 31 %)
Har aldri vært flinkt i idrett (23 % / 25 %)
Føler seg ikke hjemme sammen med de som trener i idrettslag (16 % / 21 %)
Det er for mye konkurranse (16 % / 14 %)
Ingen av mine venner trener i idrettslag (16 % / 14 %)

Kartlegging 4. trinn
Som en del av analysearbeidet i barnefattigdomsprosjektet har vi hentet informasjon fra alle 4.
klassinger på Askøy. Vi har sendt ut spørreskjema for å kartlegge hvor mange som deltar på
fritidsaktiviteter og hva de deltar på. Vi ønsket også å få et innblikk i hvilke faktorer som kan gjøre det
vanskelig å delta på aktiviteter og om det er noe barna savner på fritiden. Vi har fått inn svar fra knapp
300 elever ut av totalt 410 elever på 4. trinn.
De fleste barn på 4.trinn oppgir at de deltar i en eller flere aktiviteter på fritiden. Allikevel er det 14 % av
de spurte som oppgir at de ikke deltar i en fast fritidsaktivitet. Disse oppgir at de gjør lekser, rydder
hjemme, ser TV, spiller, er på PC eller mobil og leker med dyrene sine eller
Antall elever som er med på
er med søsken og venner.
flere aktiviteter

41
14,5 %
På spørsmål om de ser noe som gjør det vanskelig for dem å delta på
0
60,4 %
fritidsaktiviteter, har barna tolket ulikt. De fleste har tenkt «er det noe som
1 171
62
21,9 %
kan vanskeliggjøre at jeg deltar på en fritidsaktivitet?», mens andre har
2
8
2,8 %
tenkt « er det noe som er vanskelig når jeg deltar på aktiviteten?». Vi ser at
3
spørsmålene med fordel kunne vært stilt annerledes for å få et tydeligere
1
0,4 %
4
svar. Men det som barna imidlertid pekte på vedrørende ting som kan gjøre det vanskelig å delta på
fritidsaktiviteter er for eksempel at barna bor langt fra sine venner, at de bor to steder, at det er
vanskelig med skyss og at man ikke har penger til de ønskede aktivitetene.
Vi ser at når det kommer direkte spørsmål om penger er viktig for at man skal kunne delta på det man
ønsker i fritiden, er det ganske mange som svarer ja og en stor andel svarer vet ikke.
Barna blir til slutt spurt om det er noe de savner i fritiden. Her svarer over halvparten av de som blir
spurt, at de ikke savner noen aktiviteter og at de har det de trenger. Andre peker på ting som at «de er
for opptatt med planlagte aktiviteter til å være med venner», « de er alene hjemme og savner familien»,
«de er ofte hjemme og savner venner»,» de savner venner som snakker til de, ikke bare med de andre
hele tiden», «de skulle ønske det var flere ute på fotballbanen, at man ikke alltid måtte ringe etter noen
for å spille fotball», «de savner fritid, er med på for mye».
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Det er mange av barna som peker på at de savner noen som snakker om relasjoner. Mens det også er
noen som nevner at de savner aktiviteter de har deltatt i tidligere, eller at de savner å være med på nye
aktiviteter. De fleste sier noe om at de må velge, slik at det ikke blir for mye.
Det er mange som skriver at de er med på det de ønsker og at de har penger til det de ønsker.
Kartlegging av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn sin deltakelse
I analysefasen har vi forsøkt å kartlegge deltakelsen i organisert aktivitet blant barn og ungdom med
minoritetsbakgrunn. Vi sendte ut spørsmål til 115 lag og 7organisasjoner der vi spurte til deltakelse av
ungdom med minoritetsbakgrunn. Dessverre har vi kun fått inn 25 svar til tross for flere purringer. Blant
de få som svarte var det ikke mange medlemmer med minoritetsbakgrunn. 18 lag svarer at de ikke har
barn eller ungdom med minoritetsbakgrunn. De 7 øvrige svarer at de har og antallet varierer fra 1-14,
med de fleste mellom 1 og 5 barn med minoritetsbakgrunn i laget/organisasjonen. Svarandelen er
imidlertid for liten til at dette kan gi et egentlig bilde, men det også har kommet frem i de ulike intervju
med tjenester at de ser at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn er en gruppe som er lite
representert i organisert aktivitet på Askøy.
Samtaler med elevråd på ungdomsskoler
Vi har snakket med elevråd på ungdomsskoler om hvilke aktiviteter de savner og hva de mener
begrenser ungdom fra å delta i fritidsaktiviteter. I forhold til det første så nevner de mange aktiviteter
som man pr i dag må utenfor Askøy for å finne og de nevner flere tilgjengelige aktiviteter nord på øyen.
I forhold til hindringer for deltakelse så nevner de dårlig kollektiv transport, manglende sprett
lokalisering på øyen, sprengt kapasitet og penger

Kulturavdelingen
Kulturavdelingen påpeker at det er vanskelig å vite hvem som ikke benytter kultur og idrettstilbud på
grunn av dårlig økonomi, men de har en antagelse om at innvandrere, flyktninger og personer med
nedsatt funksjonsevne generelt er mindre representert på disse arenaer. Dette er en oppfattelse som
deles med FAU som har svart at de ser at barn med innvandringsbakgrunn, der foreldre ikke er integrert
samt barn av fysisk eller psykisk syke ikke er deltakende på aktiviteter.
Kulturavdelingen vurderer også at det er en utfordring å nå ut med informasjon til alle grupper barn og
unge. De ønsker flere informasjonsskjermer i offentlige bygg, for eksempel skoler, venterom o.l. For å
øke tilgjengeligheten for ban og ungdom med annen etnisk bakgrunn opplyser kulturavdelingen at
informasjonsbrosjyrer på ulike språk om kulturtilbudene på Askøy er under utarbeidelse.
Kulturskole
I 2014 hadde 10,1 prosent av grunnskoleelevene på Askøy et tilbud innen musikk- og kulturskolen, mens
5 prosent stod i kø for å få være med i kulturskolen på Askøy. Det er bare Meland, i dette utvalget, som

47

78

har lengere kø til deltakelse i kulturskolen enn Askøy:
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Figur 93: Andel elever (prosent) i grunnskolealder (6-15 år) som anvendte kommunens musikk- og
kulturskoletilbud i 2014 eller som stod i kø for et tilbud. Data over andel i kø, manglet for Hele landet
og Hordaland. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 04909.

Pris for deltakelse i kulturskolen på Askøy 2016, er (alle tall er per halvår, pris for 2015 i parentes)
 Gruppeundervisning
1 478 (1 435)
 Individuell undervisning
1 909 (1 853)
 Instrumentleie
837 (813)
 Dirigent, instr.tjeneste til skolekorps 5 849 (5 679)
Prisene i kulturskolen på Askøy er i det øvre sjiktet i Hordaland og de er dyrere enn Bergen og Oslo. De
siste to årene har elevavgiften i kulturskolen økt med 16 % hvert år.
Kulturskolen beskriver at det stort sett er norske elever og kun forholdsvis få barn med utenlandsk
opprinnelse som benytter seg av kulturskoletilbudet.
Det finnes ingen gratistilbud i kulturskolen og ingen ordning for å dekke eller redusere utgifter for
familier med dårlig råd. I noen tilfeller har barn via barnevernet eller Fritid med bistand fått fortrinn og
da er plassen dekket av de respektive tjenester.
Biblioteket
Biblioteket opplyser at det er en stor spredning ifht hvem som benytter biblioteket og deltar på
arrangementer. Her kommer barn og voksne i alle aldre av både norsk og utenlandsk bakgrunn.
Per i dag (i 2015) er alle arrangementer på biblioteket gratis. Det er et mål å fortsette med dette, men i
2015 har støtte fra nasjonalbiblioteket gjort det mulig å ha eksempelvis teater på lørdager for
barnefamilier som et gratis arrangement. I 2016 mottas ikke dette tilskudd og det er dermed ikke sikkert
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at tilbudet kan forbli gratis. I så fall ønsker biblioteket å åpne for at familier med dårlig råd kan ta
kontakt, slik at det likevel kan være mulig å delta på arrangementene.
Biblioteket er som utgangspunkt et tilbud til alle og har potensial til å være et godt tilbud spesielt for
barnefamilier med dårlig råd. Biblioteket er bevisste på denne rollen og har lagt til rette for ulike tilbud
som kan være spesielt gode for familier med dårlig råd. Eksempelvis:






Gratis teaterforestillinger for barnefamilier
Ungdomskvelder, spilldager og konkurranser
Spillopplæring på mandager
Gratis utlån av Wiiu spill, ds-spill mv i tillegg til bøker o.l.
Tospråklige bøker for barn med minoritetsbakgrunn

Ungflimmer ungdomskulturhus
På Ungflimmer deltar sirka 500 ungdom i alderen 13-25 på de ulike aktiviteter. Kulturavdelingen opplyser
at det ut av disse er få ungdom med annen etnisitet enn norsk. Det anslås til kun sirka 10-20 ungdommer
med annen etnisk bakgrunn som benytter seg av tilbudene på Ungflimmer.
De åpne arrangementer på Ungflimmer er gratis og åpent for alle og det tilbys et varmt måltid. Enkelte
kurs og arrangementer kan kreve betaling. Prisen varierer, men det er hver måned et program med
gratis kurstilbud med tanke på at alle skal kunne delta på Ungflimmer uavhengig av økonomi.
Bruk av øvelokaler har en kostnad, men denne er lav. 45 kr pr band for øving i 3 timer i øverom.
Tilbud til spesielle målgrupper
Det arrangeres årlige camper og andre arrangementer som er rettet mot bestemte målgrupper:





Camp Herdla for flerkulturelle, både voksne og barnefamilier. Har vært få barnefamilier som
deltar.
Camp Herdla for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Camp Herdla for psykisk helse i Hordaland. Camp for voksne.
Fritidsklubb for psykisk utviklingshemmede barn.

Frem til 2015 har det også vært arrangert en Camp Herdla for ungdom. Denne ble arrangert i et
samarbeid mellom helsesøstertjenesten, ungdomstjenesten og kulturavdelingen. Hensikten har vært å få
med ungdommer som ellers har lite mulighet for å delta på aktivitet og ferier i sommerferien. I 2015 ble
dette arrangement avlyst som følge av for sein markedsføring og for få påmeldte. I 2016 har de samme
tjenester gått sammen om å prøve ut et nytt tiltak, Aktiv sommer 2016. Målet med dette er at det i løpet
av alle uker i skolenes sommerferie skal være et eller annet tilbud om en gratis aktivitet for ungdom. Det
kan være alt fra en åpen kveld på Flimmer til dagsturer. Programmet er under utarbeidelse.
Ordninger for å dekke utgifter
Kulturavdelingen opplyser at det ikke dekkes utgifter til enkeltpersoner, men at de har en sosial profil i
priser for tilbud som retter seg mot barn og ungdom.
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Det gis tilskudd til lag og organisasjoner som integrerer deltakere med spesielle behov, dersom dette
medfører økte kostnader for laget. I noen tilfeller dekkes deltakelse av andre tjenester som for eksempel
Nav, barnevernet og flyktning tjenesten.
Samarbeid med frivillige organisasjoner
Beskrivelse av status er innhentet fra kulturavdelingen.
Kulturavdelingen beskriver samarbeidet med lag og organisasjoner som godt. Det er mye
kommunikasjon med frivilligheten gjennom møter med paraplyorganisasjonene Askøy sang og
musikksamskipnad og idrettsrådet og gjennom frivilligsentralen, kirken og friluftsorganisasjoner mv.
Mange av aktivitetene i kulturavdelingen er avhengig av samhandling med frivillige lag og organisasjoner.
Kulturavdelingen stimulerer også det frivillige kulturlivet gjennom tilskudd. Det finnes egne
tilskuddsordninger for aktiviteter for barn og unge.
Kulturavdelingen har opprettet en lagsdatabase som oppdateres. Denne skal gi oversikt over lag og
organisasjoner på Askøy. Lagene må selv legge seg inn og oppdatere informasjon.
Kulturavdelingen beskriver at videreutvikling av møteplasser, dialog og stimuleringsmidler er viktig for å
videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner og skape et bredt kulturtilbud for alle.

Tilgjengelig leke- og rekreasjonsområde
I følge SSB har Askøy kommune vesentlig mer tilgjengelig leke- og rekreasjonsområde per 1 000
innbyggere (102 dekar) enn hva som er tilgjengelig dersom vi sammenligner med hele landet (59 dekar)
og fylket (27 dekar). Av kommunen i sammenligningsutvalget10, forelå det bare data for Bergen, (18
dekar), Øygarden (9 dekar) og Meland (95 dekar).
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Figur 63: Areal (dekar) med leke- og rekreasjonsområde per 1 000 innbygger i 2013. Data mangler for Fjell og Sund.
Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 04908.
10

Foruten Askøy bestående av Bergen, Fjell, Sund, Øygarden og Meland.
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16 Boligsituasjon
Boligtyper
Rapporten som er utarbeidet i forbindelse med Askøy sin deltakelse i det boligsosiale velferdsprogram
har pekt på ulike utfordringer. En av dem er at boligmassen på Askøy i stor grad består av eneboliger og
at det derfor er mangel på små og billige boliger. Det gjør det vanskelig for familier med dårlig råd å
komme seg inn på boligmarkedet.
Under ses fordelingen av boligtyper og det er tydelig at enebolig er den dominerende boligtype som
utgjør 73 % av boligmassen.
Boligtype

Antall

%-vis fordeling

Enebolig

7 664

72,5

Tomannsbolig

1 145

10,8

Rekkehus, kjedehus, andre småhus

1 100

10,4

Boligblokk

486

4,6

Bygning for bofellesskap

87

0,8

Annen bygningstype

85

0,8

Tabell 10: Boliger i alt på Askøy, 2011, etter bygningstype. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 09796.

Kommunale boliger
Statistikk over kommunalt disponerte boliger, viser at Askøy kommune har 12 boliger per 1 000
innbyggere i 2014:

antall per 1 000 innb.
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Figur 45: Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere i utvalgte kommuner, 2014. Kilde: SSB
Statistikkbanken, tabell 04912.

Sammenligner vi oss med våre nabokommuner i vest, ser vi at de andre kommunene har flere boliger per
1 000 innbyggere (tall for Sund ikke tilgjengelige).
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Barnefamilier i kommunale boliger
Oversikt fra boligkontoret viser at pr desember 2015 bodde 49 barnefamilier i kommunale boliger. De
fleste av disse er flyktningfamilier (minimum 33 av de 49). Boligene varierer i størrelse mellom 2-5 roms
boliger. De fleste er 3 og 4 roms boliger. Boligene ligger spredt på øyen. Det er imidlertid en usikkerhet
knyttet til disse tall for det er ikke gitt at en enslig eller par opplyser til boligkontoret at de får barn når
de allerede bor i kommunal bolig.
Boligkontoret formidler at barnefamilier bor lenge i kommunale boliger. En del av de som nå er enslige
og bor i kommunal bolig har tidligere bodd i boligen med barn og de som bor med voksne barn har også
bodd der i mange år når barna var mindre. Dette handler blant annet om begrensningen på startlån på
2,5 mill. Det gjør det vanskelig for store familier å komme seg over i egen bolig
Noen få familier flytter også ut av kommunal bolig. I perioden høsten 2013 og ut 2015 flyttet 7 familier
ut av kommunal bolig. Av disse har 2 kjøpt boligen de bor i ved hjelp av startlån, 1 har kjøpt en annen
bolig med startlån, 2 har kjøpt en annen bolig med lån i annen bank, 1 flyttet til hjemlandet og 1 har fått
leiebolig privat. De 7 familier som flyttet hadde frem til flytting bodd i den kommunale bolig mellom 2 og
10. De fleste i 6 år (3 av familiene).
Standarden på de kommunale boliger er middels eller god når boligen overleveres, men bruken av
boligen kan tidvis medføre at standarden synker på grunn av høy slitasje på overflater, hardhendt bruk
og/eller lite eller feil lufting/varme. Noen leietakere har også bodd i boligene i så mange år at det hadde
vært behov for at det ble gjennomført større vedlikehold, da spesielt utvendig. Det er ikke noe system
for utvendig vedlikehold og det har blitt påpekt spesielt av andre tjenester at vedlikeholdet på de
kommunale boliger er så mangelfullt at det tydelig ses hvilke boliger som er kommunale.
Gjennom kvalitativt intervju formidler boligforvaltningen at det ikke er ofte at barnefamilier er på listen
over de som ikke har betalt husleie. Dersom dette skjer vet boligforvaltningen at barnevernet ønsker å
bli varslet og de formidler at de prøver og orientere barnevernet og sosialtjenesten hvis det er fare for
utkastelse av en barnefamilie. Boligforvaltningen kan være fleksible med restanseoppfølging, men har i
det seneste blitt strengere på restanseoppfølging. Tanken er blant annet å følge opp tidligere slik at
restansene ikke blir for store og det blir umulig å rette opp misligholdet. Ellers gjøres det ikke noe
systematisk for å følge opp disse familier dersom det blir utfordringer med å betjene boligen. Det er
heller ikke noe samhandling med andre tjenester rundt disse familier. I utgangspunktet tenker
boligforvaltningen at de ikke skal involvere seg i familiens situasjon på ulike områder, men har gitt råd til
enkelte familier og eksempelvis melding til barnevernet, mulighet for gjeldsrådgivning mv.

Boligstøtte og startlån
Startlån kan være en mulighet til å komme inn på boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig
boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Låneordningen behandles i
kommunen. Husbanken finansierer ordningen. Har man lav inntekt kan startlån kombineres med
tilskudd.
Bostøtte er et tilbud for personer og husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter.
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Pr. oktober 2015 var der 79 søknader om startlån/tilskudd. 37 mottok trygd, 20 av disse var søknader fra
husstander med barn.
I 2014 var der 121 søknader om startlån/tilskudd. 50 mottok trygd, 21 av disse var søknader fra
husstander med barn.
I 2013 var der 95 søknader om startlån/tilskudd. 43 mottok trygd, 18 av disse var søknader fra
husstander med barn.
I 2015 ble det fattet 4783 vedtak om bostøtte.
Utvikling i 2015: Boligkontoret i NAV mottok litt færre søknader om startlån. Innvilgelsesprosenten på
startlån er omtrent uendret fra 2014 til 2015. Der har vært økning i søknader fra personer som eier bolig,
men som trenger refinansiering. Der har vært stor nedgang i bostøtte gjennom hele 2015, noe som har
sammenheng med at inntektsgrensene ikke blir økt opp i statsbudsjettet. Der er stort behov for
økonomisk rådgivning. Tjenesten er et lavterskeltilbud til alle som ønsker bistand. Ved utgang av 2015
hadde man ikke venteliste på tjenesten. Hvor mange familier som mottar økonomisk rådgivning som ikke
er på sosialhjelp klar vi ikke å ta ut statistisk. Å telle dette har vært for ressurskrevende, men det er en
indikator som vi skulle ønske var mulig å ta ut.

17 Oppsummert fra intervju med tjenester
Noen av hovedpoengene som kommer frem på tvers av alle intervju vi har gjennomført i
kartleggingsarbeidet er følgende:










Alle tjenester har en ganske felles forståelse av barnefattigdom som et begrep som i sin kjerne er
knyttet til lav økonomi, men som dekker mer enn barnefamilier med en bestemt inntektsgrense.
Det kan også handle om barn som vokser opp i familier med prioriteringer som får negative
konsekvenser for deres muligheter til å delta. Familier som av kulturelle årsaker eller som følge
av fysiske eller psykiske vansker og lidelser ikke følger opp barna på en måte som gjør at de blir
inkludert og får mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre barn er en annen gruppe.
Alle tjenester møter barn og familier med levekårsutfordringer.
De tjenester som har barnet som hovedfokus (for eksempel helsesøstre, psykologtjeneste,
barnehage, skole og til dels også barnevernet) har svart at de ikke har hatt et særlig fokus på
barnefattigdom og at tema knyttet til økonomi ikke kartlegges systematisk og at det er et
vanskelig og ømtålig tema å ta opp.
Det er pekt på utfordringer i samfunnet, som eksempelvis kostnader på fritiden og på sosiale
arenaer som gjør det vanskelig for disse barn å delta.
Det er ingen automatikk i at dersom det oppdages en familie som lever med barnefattigdom så
tas det initiativ til å sikre barna deltakelse på eksempelvis fritidsarenaer. Det kan gis hjelp og
veiledning til dette men da er det tilsynelatende i all hovedsak på forespørsel fra foreldrene.
Mye tyder på at samhandlingen rundt disse familier er for svak og for lite koordinert.
‘Samhandling’ består kanskje i for stor grad av henvisning eller veiledning til å ta kontakt med
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‘neste tjeneste’. Det blir også pekt på at taushetsplikt og manglende bruk av samtykke er et
hinder for dette.
Stort sett alle sier at de har for lite kjennskap til hvilke muligheter og ordninger som finnes i
andre tjenester som kan bidra til å bedre situasjonen for disse barn og familier.

18 Samtaler med barn og ungdom
Underveis i analysearbeidet har vi gjennomført intervju med barn for å høre hvordan tilfeldig utvalgte
barn i barnehage og skole forstår og tenker om fattigdom. Vi ønsket å prate med barn og unge for å
innhente noen av deres erfaringer og tanker om hvordan det kan være å vokse opp med lite penger i vår
kommune. De har også gitt innspill til tiltak som de mener er aktuelle for at flere kan få et bedre
oppvekstmiljø.

Intervju med barnehagebarn
I barnehagen har ordet ‘fattigdom’ og spørsmålet ‘hva vil det si å være fattig’ ført til følgende
assosiasjoner og kommentarer fra barna:

Barnehagen har en oppfattelse av fattigdom som ligger opp av absolutt fattigdom der man ikke har
penger og mangler mat og drikke. Ungdommen som vi har snakket med har naturligvis mer nyanserte
oppfattelser som det ses i refleksjonssamtalene vi har hatt med dem.

Refleksjonssamtaler med ungdom
Vi har snakket med representanter fra ungdommens kommunestyre, representanter fra elevråd ved tre
ungdomsskoler, ungdom med MOT, representanter ved Ungflimmer og elever fra to
ungdomsskoleklasser.
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Vi startet med å spørre de unge om deres generelle oppfatning av hvordan det er å vokse opp i en
familie med lite penger i egen kommune. Vi ønsket at de skulle gi en beskrivelse av utfordringer de ser
og vi ønsket de unges forslag til tiltak på disse utfordringene.
«Det er vanskelig å
Først kom det refleksjoner rundt mangel på det mest nødvendige som mat,
gå rundt å tenke på
hus og klær, men samtalene gikk fort over til at det største problemet er at
det du trenger og
man faller utenfor og føler seg annerledes enn de som vokser opp i
andre ting du
ressurssterke familier. Ungdommen
ønsker deg, men du
peker på at disse barn ikke får de
har ikke penger til
samme godene som andre. De
noe av det. Du
mangler utstyr hjemme, på skolen
trives ikke med å ha
og i fritiden. Dette kan for
det sånn. Du blir
eksempel være sekk, gradskive,
deprimert og føler
blyantpasser, pc, klær og sko som
deg alene»
egner seg for årstiden, treningstøy
e.l. Det kan oppleves flaut å snakke om at man ikke har penger til nødvendig utstyr. Flere peker på at de
kan være utfordrende å være yngst på ungdomskolen. I 8.klasse kan man være ekstra sårbar for negative
bemerkninger fra andre elever og voksne. Mange forsøker å skjule dette ved og komme med en slags
unnskyldning. Det kan være vanskelig å delta i de fritidsaktivitetene man ønsker pga. manglende penger
til kontingent eller transport.
Å være med venner som shopper blir vanskelig. Noen kommer med en unnskyldning og sier at de er syk
eller ikke har lyst å være med. Det kan bli vanskelig å arrangere fødselsdager fordi man har lite penger til
å lage et selskap og kan bli utfordrende å delta i fødselsdager hvis man ikke har penger til gave. Også
penger til turer eller aktiviteter på skolen kan bli vanskelig og det kan være flaut å si at du ikke har
penger. I tillegg kan det oppleves flaut å ta folk med hjem hvis huset ser dårlig ut, eller foreldrene ikke
har penger til å stelle seg slik som andre gjør(for eksempel går med gamle slitte klær, har ikke penger til å
gå til tannlege, frisør osv.). Det er noen som ikke har råd til ferie, i alle fall ikke like» fine og dyre» ferier
som det de andre i klassen snakker om. Det kan være kjekt å reise på telttur eller hyttetur også, men det
blir ikke alltid oppfattet som like kult og spennende som turer til andre land. Det er en som sier «det er
så mye press her i verden». De fleste nevnte også mote og kroppspress som en utfordring. Noen føler
seg annerledes og sett ned på av andre pga.»ikke-moteriktige klær». Andre kommenterer dette eller ler
av deg.
De som ikke har penger til å prioritere fritidsaktiviteter, pc og mobil kan falle helt utenfor. Når de andre
elevene snakker om fritiden eller hva de har sett på face book, instagram e.l. så blir det vanskelig å delta i
samtalen. Hvis utstyret de har blir ødelagt, må man gjerne
«Har du ingen venner, har du ikke et
vente lenge før man får mulighet til å skaffe seg nytt, mens de
liv. Man kan bli så ensom at man ikke
som har penger gjerne kan skaffe seg nye ting med en gang.
orker noe».
Noe informasjon eller invitasjoner går gjennom lukkede
grupper på face book. Det er sårt hvis man sjelden eller aldri blir invitert inn i felleskapet med
jevnaldrende.
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Når de fleste andre ser ut til å ha det de trenger, føler man seg trist og nedfor. De med dårlig råd føler
seg ikke lik de andre og de kan bli mobbet og oppleve å ha få venner. Ungdommen tenker at det å føle
seg utenfor, kan få store konsekvenser.
Ungdommen snakker også om at de mener det kan bli utfordringer og konflikter i familien.
Ungdommene blir sure på foreldrene fordi de ikke kan gjøre som andre, og det kan lett oppstå konflikter
i familien. Du får ikke de samme opplevelsene når du ikke kan få delta på «noen ting». Det er vanskelig å
være ung og bare være hjemme å se på den vanskelige situasjonen uten å vite hva du skal gjøre for å få
det bedre. Det kan være vanskelig å snakke med foreldrene hvordan man føler seg i denne situasjonen.
Kanskje man tenker at foreldrene har nok med sine bekymringer, for eksempel hvis en av foreldrene er
syk eller har andre problemer. Det blir vanskelig å snakke og de føler seg ensom i familien også. De føler
seg egentlig ikke velkommen noe sted. Det kan føre til at den unge sitter med mange tanker og
bekymringer og det blir vanskelig å konsentrere seg om skole og lekser. Man kan kjenne seg trist og
irritert. Når det er lite penger, kan man også oppleve at man må spise usunn og lite variert mat, eller at
man av og til må gå sulten.
Ungdommen fremhever imidlertid også at i noen familier derimot, er det slik at det oppstår tettere bånd
mellom familiemedlemmene når man har det vanskelig. Og selvfølgelig er det også noen som har lite
penger, men klarer å ha det kjekt sammen allikevel. Kanskje de ikke opplever seg fattig, selv om det kan
se slik ut?
Vi stilte spørsmål om hvordan de unge tenker at fremtiden vil bli for barn/ ungdom som vokser opp med
lite penger?
De peker på mangel på felleskap, mangel på venner, mobbing og
depresjon som noen av grunnene til at man kan ha et negativt syn på
fremtiden. Da får man lav selvtillit og alt for mange negative tanker.
Ungdommens tanker er at det kan bli vanskelig for disse barn fordi det
Det er fint hvis alle får
kan bli vanskelig å skaffe seg både utdanning, jobb, førerkort og hus.
mulighet i å delta i noe
Det kan bli vanskelig å betale regninger. Det kan være vanskelig å få et
meningsfylt»
greit sted å bo og skaffe bøker hvis du ønsker å studere. Hvis du skaffer
deg familie, kan det bli vanskelig å betale for alt. Men de unge sier også
at de tror at man kan få det godt i fremtiden selv om man har utfordringer akkurat nå. De sier at vi alle
har et ansvar for at folk skal få venner og delta i aktiviteter som er meningsfylte. En sier; «Vi må alle se
oss rundt, så oppdager vi sikkert noen som ikke har det like bra som oss» De unge sier også at det er
viktig at noen er der for å motivere de som sliter. De nevner lærere, personale i barnehagen, venner og
foreldre. Noe av det viktigste er at venner stiller opp hvis
«Barn og unge skal ikke måtte
man har det vanskelig.
bekymre seg for fremtiden. Da
«Det finnes aktiviteter på
fritiden som er gratis eller
ikke koster så mye.

Det er viktig å ha noen å snakke med; men man går ikke til
helsesøster og sier at en er fattig eller har lite penger.

trenger de støtte og oppmuntring fra
andre som er sammen med dem i
familien, på skolen eller i fritiden.»
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Ungdom med personlige erfaringer
Under samtalene med ungdom var det også et par stykker som hadde personlige erfaringer med det å
vokse opp i familier med dårlig råd. Disse snakket i en trygg gruppe der de kjente de andre og den som
intervjuet godt og de fikk tilbud om en nærmere samtale i etterkant av intervjuet. Under er gjengitt
deres opplevelser av det å vokse opp med levekårsutfordringer.
«Jeg hadde det grusomt […] vi bodde en øde plass på Askøy, ikke jobb, ikke sertifikat,
ingenting å gjøre der vi bodde, ingen å være med og det gikk nesten aldri buss. Det var fælt.
Det var også lite mat i perioder, det var ikke penger til kontingenter og til utstyr, og ble
mobilen ødelagt fikk vi ikke ny før vi hadde bursdag. Min søster hadde ikke ordentlig
konfirmasjon for mamma hadde ikke rå, det var trist for hun fikk nesten ingen gaver. Men jeg
har det bra nå som jeg bor hos min far, han har jobb og jeg får være med på ting på fritiden»
«Det å ha et par sko som jeg måtte bruke til alt. Jeg sluttet på fotballaget fordi vi ikke hadde
råd til kontingent og utstyr og til å være med på CUP. Jeg arvet klær når andre fikk nye klær»
«Det ble mye krangling hjemme hos oss, vi ble sur og mamma ble sur og så ble det kjefting. Vi
snakket aldri om det med det var ekkel stemning ofte»
«Vi hadde ikke råd til å drar på ferie, vi hadde ikke råd til å delta på sånt opplegg som
kommunen hadde i ferien pga lite penger og vi var mange søsken»
«Jeg sa ikke når jeg sluttet på fotball at det var pga at vi ikke kunne betale kontingent og ikke
kunne være med på sånn CUP, jeg sa det ikke fordi det var flaut. Det er litt bedre nå hjemme
hos meg for mamma har begynt å jobbe litt, men vi har fortsatt dårlig råd og jeg får ikke kjøpe
det som de andre får og være med på det de andre gjør, men jeg er glad for Ung Flimmer har
åpen dag om onsdagen«

«Jeg har aldri vært i syden, tror jeg er den eneste i klassen min, vi har ikke råd»

19 Oppsummering «Et bilde av barnefattigdomsutfordringer på Askøy»
På tvers av alt materiale vi har samlet inn danner det seg et bilde av et Askøysamfunn der de aller fleste
har det veldig bra sett i sammenheng med levekårsutfordringer. Utdanningsnivået øker, inntekten er høy
og det er samlet sett lav inntektsulikhet. Det er en lavere andel enslige forsørgere og barnefamilier med
lavinntekt sammenlignet med landet og Hordaland. Andel barnefamilier som lever på sosialhjelp har
også vært stabilt når man ser over en årrekke.
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Som et generelt bilde kunne vi egentlig stille oss tilfredse med at barnefattigdom er en liten utfordring i
Askøysamfunnet. Men det som er interessant i analysen er å se nærmere på hvordan samfunnet da er
innredet for de sirka 505 barn11 som faktisk vokser opp i familier med lavinntekt og levekårsutfordringer.
Noe kan tyde på at fordi de aller fleste har veldig gode levekår og et godt økonomisk råderom er
økonomiske utfordringer et ‘ikke-tema’ og det er interessant å se på hva det gjør med måten samfunnet
og de kommunale tjenester er innredet på.
Intervju med tjenestene har vist at økonomi og lavinntekt har hatt lite fokus. Også FAU har satt ord på at
dårlig råd egentlig er et ikke- tema. Her er det samtidig i intervju både med tjenester og barn og unge
selv pekt på at det ligger mange kostnader forbundet med deltakelse på sosiale arenaer som ekstra
arrangementer i forbindelse med fritidsaktivitet som cup’er, avslutninger med salg i kafe, matsalg i
barnehager og skoler, klassekasser i regi av foreldrene, bursdagsgaver a 100 kr, utgifter til skolefester,
utstyr mv mv.
Flere peker også på at de ser noen grupper som i liten eller mindre grad er deltakende på arrangementer
og organisert aktivitet og der nevnes eksempelvis barn av innvandrere og flyktninger og barn av foreldre
med utfordringer knyttet til psykisk eller fysisk helse. Når det gjelder barn med minoritetsbakgrunn betyr
ikke dette nødvendigvis at barna ikke har nettverk og aktiviteter som de deltar i. Utfordringen kan være
at deltakelsen ikke er på arenaer som bidrar til integrering med norske barn og ungdom.
Også transport er pekt på som en barriere som gjør deltakelse vanskelig for grupper med dårlig råd og
uten bil. Du trenger bil for å delta på det aller meste når det gjelder fritidsaktiviteter. Det er typisk
dårlige bussforbindelser på sein ettermiddag og kveld, der fritidsaktiviteter forgår. Noen sosiale
samlingspunkt, for eksempel for ungdom, er lokalisert slik at kun en liten del av Askøy sine ungdommer
har mulighet til å komme seg dit dersom ikke foreldre har bil.
Det er også interessant å se på strukturelle forhold som kanskje bidrar til at vi har færre barnefamilier
med lavinntekt. Enslige forsørgere er en hovedgruppe når det gjelder husstand med lavinntekt. Det er
pekt på at vi har en stor andel eneboliger og få små boenheter og at husleien er forholdsvis høy på
Askøy. Dette kan bidra til at mange enslige forsørgere må velge å bosette seg i andre kommuner.
Er du først en familie med levekårsutfordringer i et Askøysamfunn der de fleste er velstilte økonomisk er
det også pekt på at en ekstra belastning er at Askøy har hatt lave sosialhjelpssatser og det også i andre
tjenester, som barnevernet, i liten grad dekkes kompenserende tiltak som eksempelvis utstyr og
deltakelse på ferie og fritid. Dårlig kommuneøkonomi bidrar til at det er enda mer trangt å være
avhengig av offentlige ytelser som barnefamilie sammenlignet med en del andre kommuner.
Også andre satser som påvirker barnefamilier er høye på Askøy som eksempelvis barnehage, SFO satser
og kontingent i kulturskolen.

11

Dette er et sirka tall som et utregnet ved å ta antall barn u 17 år på Askøy (7571) og andel husholdninger med
barn i lavinntekt (6,6 %). Tallet kan derfor være både mindre og høyere fordi det ikke er sikkert at 6,6 % av barna
bor i de 6,6% av husholdningene med barn i lavinntekt.

58

89

Det er pekt på at deltakelse for barn, eksempelvis dekning av barnehageplass, i utgangspunktet gis i
tilknytning til om den voksne er i aktivitet eller ikke. I sjeldne tilfeller gis det alene fordi at det vil være
bra for barnet med deltakelse i barnehagen. Tallene kan også tyde på at vi har potensial til å gjøre et
systematisk arbeid for at flere barn med minoritetsbakgrunn kommer i barnehage.
Det har kommet frem at tjenestene ser en utfordring rundt ungdom som opparbeider seg store
gjeldsutfordringer og manglende forståelse for personlig økonomi.
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BARK
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Velg kommune dere
søker gjennom

Askøy kommune

Søkers
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36301010667

Kort beskrivelse av søker
Askøy Røde Kors er lokaliaert på Askøy, og driver aktivitet med hovedfokus på omsorg og oppvekst.
Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei
Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Ja
Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter
Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Nei

BESKRIVELSE AV TILTAKET
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Hva er målsetningen med tiltaket?
Forskning viser hvordan barnefattigdom i Norge er økende. Dette skaper store skiller og større utenforskap blant barn og unge. Pr
i dag er det 1700 personer som lever under fattigdomsgrensen på Askøy, det vil si at ca 6 prosent av alle innbyggerne i Askøy
ligger under dette nivået. Mange av dem som havner under fattigdomsgrensen er barn og unge.
Forskningsrapporten: «Barnefattigdom i Askøy- Et statusbilde i barnefattigdomssatsingen» (mars 2016) anslår at 500 barn på
Askøy er fattige
Fattigdom handler om å ha lite penger. Barnefattigdom handler om å ikke kunne delta på aktiviteter som andre er med på, og dertil
følgende levekårsutfordringer.
Askøy Røde Kors ser derfor på det som naturlig å ha aktiviteter i et forebyggende og helsefremmende perspektiv med fokus på
tidlig innsats. Vi ønsker at barn som vokser opp med levekårsutfordringer skal ikke oppleve så store konsekvenser av dette,
gjennom at vi bidrar til å skape god helse, inkludering og trivsel for alle barn.
Med bakgrunn i dette, samt økende ensomhet og helseutfordringer blant barn, har vi sett et behov for et forebyggende tiltak for
målgruppen på Askøy. Vi ønsker å være en støttespiller i det lokale miljøet og bygge opp BARK etter hvilke behov som finnes og
hva barna ønsker seg gjennom et gratis fritidstilbud.
Gjennom å opprettholde BARK-avdelinger på Askøy, samt starte opp nye, skal barn og unge få muligheten til å oppleve positive
fritidsopplevelser sammen med trygge og engasjerte voksne. Det skal fokuseres på aktiviteter som utvikler positive verdier og
holdninger, fysiske og sosiale ferdigheter og vennskap på tvers av kjønn, sosial status, etnisk bakgrunn og religion. Gjennom lek,
skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv vil barn oppleve samhørigheten som oppstår gjennom felles aktivitet og
utfoldelse, noe som vil bidra til en positiv minnebank, utvikling av egne ressurser og helsefremmende livsstil. Slik vil de unngå å
stå bedre rustet for et aktivt og meningsfylt voksenliv.
Barnas Røde Kors Askøy sitt overordnende mål er at alle barn skal vokse opp i tygge fellesskap der den enkelte utvikler gode
holdninger, verdier og levesett som gagner barnet og samfunnet nå og i fremtiden. Et langsiktig mål er å forebygge langsiktige
helsemessige og psykososiale problem hos barn som kan følge av mobbing, svak familieøkonomi, lavt selvbilde, ensomhet,
rusmisbruk, inaktivitet og overvekt.
Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre
Barnas Røde Kors (BARK)er til for alle barn. BARK er en møteplass med aktiviteter for barn i alderen 6-13 år, 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 ene helse og sosiale hverdag. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, og at 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.
Bark skal:
• Lære barn aktiv bruk av førstehjelp
• Lære barn aktiv bruk av eget nærområde
• Sikre gratis utlån av utstyr
• Være en gratis aktivitetsgruppe
• Turer og friluftsliv
• Sikre at barn og unge har like muligheter til deltakelse uavhengig av sosial bakgrunn
• Trygge barns oppvekstsvilkår gjennom tilbud om tett voksenkontakt
• Bidra til økt fysisk aktivitet blant barn

Herunder skal vi gjennomføre:
Førstehjelpskurs for barn
Turer i skog og mark
Hvordan lage knuter
Ha inklundernde markeringer, som jul og halloween, påske etc
Lære om intrenasjonalisering
Lære om humanitet
Lære om inkludering
Bruke friluftsområdet
Finne på aktiviteter som fremmer mestring hos den enkelte
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Dersom tiltaket fremmer intergrering, beskriv hvordan
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. Terskelen for å oppsøke en aktivitete som er gratis er ofte lavere en dyre fritidsaktivitetter. At vi i tilegg bidrar med
nødvendig utstyr er også viktig for deltagerne. Røde Kors er godt kjent på Askøy for sin internasjonale kvinnecafe som trekker
stadig flere deltagere. I tillegg har vi en språkcaf og flyktningeguider. Mange av deltagerne her har barn som det er naturlig og
invitere og involvere i BARK Askøy.
Vi har også en tett dialog med Bergen Røde Kors som blant annet har egne BARK grupper for minioritetsjenter. Her tenker vi også
å trekke på deres erfaringer.

MÅLGRUPPE
Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?
Barn mellom 6-13 bosatt på Askøy. Tiltaket er rettet spesieltt mot barn med fattigdomsutfordringer, innvandrere eller andre med
begrensede ressurser. Aktiviteten er likevel åpen for alle, og vi ser at de som er med er en fin blanding av alle typer mennesker,
innen alle disse kategoriene.
Hvilke aldergrupper retter tiltaket seg mot?

6-12 år
Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker? Nei
Antall jenter i målgruppen 500
Antall gutter i målgruppen 500
Antall familiemedlemmer i målgruppen 1000
Antall deltakere utenfor tilskuddsordningens målgruppe 50

REKRUTTERING OG SAMARBEID
Plan for rekruttering av målgruppen
V har startet BARK Hetlevik og BARK Erdal. Vi er i oppstartsfasen av BARK Ravnanger. Vi ønsker også at de andre bygdene på
Askøy skal få det samme tilbudet.
Siden BARK Ravnanager er i oppstartsfasen vil den første tiden gå med til rekruttering av frivillige som skal være med å utvikle
tilbudet til barna. Få ut informasjon om tilbudet, kartlegge eventuelle samarbeidspartnere. Deretter går en inn i en hovedfase med
kursing av frivillige og oppstart og gjennomføring av aktiviteter, da i første omgang i Røde Kors Huset på Kleppestø.
Ved BARK Erdal øsnker vi å få med flere fra Askøy Øst. Herunder spsiellt barn fra Florvåg. Her bor flere barn med
innvandrerbakgrunn, samt er det flere kommunale boliger her og mange av barna i målgruppen går på skole her.
Flere har meldt sin interesse og ønsker om et tilbud også andre steder på Askøy. Frivillighetsgruppen er med på å forme
prosjektet, og deretter rekruttere flere frivillige som er i aktivitet sammen med barna. Askøy er en stor øy med lange avstander og
vi ønsker at Barnas Røde Kors skal være lett tilgjengelig uavhengig av om en bor sør, øst vest eller helt nord på Askøy.
For å sikre at tilbudet blir gitt til alle barn som har behov for et trygt fritidstilbud blir samarbeidet med skole, SFO, barnevern,
helsetjenesten, NAV sitt levekårsteam og andre i kommunen som er i kontakt med målgruppen viktige.
Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet
Skole, SFO, barnevern, helsetjenesten, NAV sitt levekårsteam og andre i kommunen som er i kontakt med målgruppen.
Vi samarbeider med skolene om lokaler og deltagere.
Vi samarbeider med Nav, helsetjenesten, Sfo, og kommunen om aktuelle deltagere.
Vi samarbeider også med Norges Røde kors om midler til utstyr, og Hordaland og Bergen Røde Kors om erfaringsutveksling,
felles aktiviteter og interesser.

BUDSJETT
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Budsjett
Finansiering

Beløp

Støtte fra Bufdir

250000

Egenfinansiering

0

Evt. egenandel fra deltakere

0

Andre inntekter/tilskudd (spesifiser under)

55000

Delsum

305000

Utgifter

Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte

90000

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

0

Transportutgifter

20000

Utgifter til inngangsbilletter

10000

Innkjøp av utstyr (investering)

70000

Husleie/strøm/renhold

20000

Andre kostnader (spesifiser under)

70000

Andre administrasjonskostnader

25000
305000

Delsum

0

Total

Spesifiser eventuelle andre utgifter
Andre kostnader: kurs, aktiviteter, mat og utflukter
Andre admkostander: Andel drift av lokalforening
Spesifiser eventuelle andre inntekter
Vi søker om midler fra Hordaland i Fond for lokal aktivitet
Vi søker også Askøy Kommune om midler

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE
Kort oppsummering av tiltaket
Barnas Røde Kors (BARK)er til for alle barn. Sammen fremmer vi moro, mangfold og mestring ute i det fri. BARK er en møteplass
med aktiviteter for barn i alderen 6-13 år, 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 ens helse og sosiale hverdag. Det skal legges
til rette for gode mestringsopplevelser, og at barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I tillegg lærer barna om
medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG
Kommentarer til søknaden
Her kan du laste opp eventuelle vedlegg til søknaden. 0 vedlegg
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#8151 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
SØKNADSINFORMASJON
Søknadsid

8151

Innsendt av

STIG OVE NORMANN

Sist oppdatert

09.12.2016

Søker

ASKØY ROKLUBB

Utlysning

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017

INFORMASJON OM TILTAKET
Navn på tiltaket

Trening for alle i Askøy

Sendes søknaden inn av sentralleddet i en frivillig organisasjon og oppfyller kravene i punkt 1b) i regelverket? Nei
Velg kommune dere
søker gjennom

Askøy kommune

Søkers
kontonummer

36246493841

Kort beskrivelse av søker
Askøy roklubb.
Askøy roklubb har et vannsportsenter og stort friluftsområde i tilknytning til flerbrukshall ved Strømsnesvannet på Askøy.
Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei
Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Nei
Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter
Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Ja
I hvilke ferier skal dere ha aktivitet?

Sommerferie

BESKRIVELSE AV TILTAKET
Hva er målsetningen med tiltaket?
Å gi barn og unge berørt av barnefattigdomsproblemer et lavterskeltilbud både på aktiviteter og i forhold til kostnader. Dette i
samarbeid med organisasjoner som Askøy sykkel- og triathlonklubb, Askøy kajakk klubb, Askøy roklubb, Ask fotball og Ask
friidrett. Aktivitetene skal gjennomføres på Blå kors sitt område og fasiliteter.
Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre
Utvide og forbedre tur- og sykkelstier.
Innkjøp av div utstyr, eksempelvis sykler, hjelmer, sko mv som er tilgjengelig for utlån. Det samme i forhold til ro- og kajakkutstyr
samt utstyr til løp og orientering.
Tilby aktivitetstilbud som ikke er konkurransepreget for eksempel ro- og kajakk tilbud, løp og orientering.
Dersom tiltaket fremmer intergrering, beskriv hvordan
I samarbeid med kommunen sine tjenester til flyktninger og enslige mindreårige vil vi forsøke å rekruttere denne målgruppen til
aktivitetene.

MÅLGRUPPE
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Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?
Barn og unge opp til 19 år. Det skal være et åpent tilbud der alle interesserte kan delta og prøve ut aktiviteter. Fremmedspråklige,
etnisk norske, begge kjønn.
Hvilke aldergrupper retter tiltaket seg mot?

6-12 år
13-19 år
Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker? Nei
Antall jenter i målgruppen 20
Antall gutter i målgruppen 20
Antall familiemedlemmer i målgruppen 70
Antall deltakere utenfor tilskuddsordningens målgruppe 50

REKRUTTERING OG SAMARBEID
Plan for rekruttering av målgruppen
Det vil gå ut informasjon til ulike klubber det samarbeides med samt til kommunale tjenester som kan bidra til å nå barn og unge i
målgruppen.
Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet
Askøy sykkel- og triathlonklubb, Askøy kajakk klubb, Askøy roklubb, Ask fotball og Ask friidrett vil samarbeide for å tilby
lavterskeltilbud.

BUDSJETT
Budsjett
Finansiering

Beløp

Støtte fra Bufdir

300000

Egenfinansiering

15000

Evt. egenandel fra deltakere

8000

Andre inntekter/tilskudd (spesifiser under)

0

Delsum

323000

Utgifter

Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte

0

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

0

Transportutgifter

50000

Utgifter til inngangsbilletter

0

Innkjøp av utstyr (investering)

200000

Husleie/strøm/renhold

43000

Andre kostnader (spesifiser under)

20000

Andre administrasjonskostnader

10000
323000

Delsum

0

Total

Spesifiser eventuelle andre utgifter
Spesifiser eventuelle andre inntekter
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OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE
Kort oppsummering av tiltaket
Som nevnt over vil vi gjøre et område tilgjengelig for ulike lavterskel tilbud som er mulige å delta på for barn og unge med
barnefattigdomsutfordringer. Det skal samarbeides med forskjellige lag og organisasjoner og i samarbeid med Askøy kommune.
Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG
Kommentarer til søknaden
Her kan du laste opp eventuelle vedlegg til søknaden. 0 vedlegg
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#7622 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
SØKNADSINFORMASJON
Søknadsid

7622

Innsendt av

EDITH BALESTRAND

Sist oppdatert

11.01.2017

Søker

HAUGEN BARNEHAGE AS

Utlysning

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017

INFORMASJON OM TILTAKET
Navn på tiltaket

Låneordning av leker/utstyr

Sendes søknaden inn av sentralleddet i en frivillig organisasjon og oppfyller kravene i punkt 1b) i regelverket? Nei
Velg kommune dere
søker gjennom

Askøy kommune

Søkers
kontonummer

65150512446

Kort beskrivelse av søker
Vi er en privat barnehage, som har ca. 51 barn og 12 årsverk ansatte. Vi har vært i drift i snart 20 år, og holder til på et nedlagt
gårdsbruk. Vi vektlegger natur og friluftsliv.
Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei
Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Nei
Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter
Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Nei

BESKRIVELSE AV TILTAKET
Hva er målsetningen med tiltaket?
Målet vårt er at flere barn skal få oppleve aktiviteter som sykling, ski og skøyter på sin fritid og i helger/ferier.
Beskriv aktivitetene dere skal gjennomføre
Vi ønsker å kjøpe inn utstyr (vi har noe selv pr. i dag) som tohjulsykler, hjelmer, ski/staver/sko og skøyter/hjelm, som foreldre skal
ha muligheter til å låne på fritiden og i helger.
Dersom tiltaket fremmer intergrering, beskriv hvordan

MÅLGRUPPE
Hvem retter tiltaket seg spesielt mot?
Barn i barnehage alder og deres foreldre. Pr. i dag så har vi 3 foreldrepar, som får redusert foreldrebetaling og i tillegg har vi noen
flere som får ulik støtte, for å betale regningen, som vi vet vil ha god nytte av en slik ordning.
Hvilke aldergrupper retter tiltaket seg mot?

0-5 år
Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker? Nei
Antall jenter i målgruppen 10

98

Antall gutter i målgruppen 10
Antall familiemedlemmer i målgruppen 3
Antall deltakere utenfor tilskuddsordningens målgruppe 50

REKRUTTERING OG SAMARBEID
Plan for rekruttering av målgruppen
Informasjon om utlån vil taes opp på foreldremøte, samarbeidsutvalgsmøte og stå i årsplane og mnd. planer for avdelingene og vi
vil bruke facebook siden vår til å nå målgruppen.
Oppgi alle samarbeidspartnere og gi en kort beskrivelse av samarbeidet
Vi vil samarbeide med foreldre og samarbeidsutvalgs representantene i barnehagen, for å få til en god utlåne ordning som
fungerer, slik at barn/foreldre kan låne hjem disse lekene og utstyret, på ettermiddager, helger og ferier.

BUDSJETT
Budsjett
Finansiering

Beløp

Støtte fra Bufdir

33000

Egenfinansiering

2000

Evt. egenandel fra deltakere

0

Andre inntekter/tilskudd (spesifiser under)

0

Delsum

35000

Utgifter

Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte

0

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

0

Transportutgifter

0

Utgifter til inngangsbilletter

0

Innkjøp av utstyr (investering)

35000

Husleie/strøm/renhold

0

Andre kostnader (spesifiser under)

0

Andre administrasjonskostnader

0
35000

Delsum

0

Total

Spesifiser eventuelle andre utgifter
Spesifiser eventuelle andre inntekter

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE
Kort oppsummering av tiltaket
Ved å kjøpe inn 5 sykler (ulike størrelser) 10 par ski/sko og 10 par skøyter i ulik størrelse, for utlån. Vi ønsker at barn og foreldre
skal få ha muligheter til å låne tohjulsykler/hjelmer, ski/sko og skøyter, for ettermiddager, helger og ferier. Da vi opplever at mange
barn ikke har muligheter til få oppleve slike aktiviteter, da det er høye kostnader for foreldre,med å slikt utstyr til rett alder til enhver
tid.
Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

99

KOMMENTARER OG VEDLEGG
Kommentarer til søknaden
ang. antall gutter og jenter i målgruppen - så har vi ca. 50 barn i barnehagen, der vi pr. i dag kun vet at det er 3 familier som får
dekket deler av barnehage regning, grunnet lav inntekt. Men vi kan ha flere som er berørt av fattigdom, uten at det for oss som
barnehage er synlig. Vanskelig å beregne målgruppen og for å unngå stigmatisering så vil dette være en ordning som alle vil
kunne benytte seg av.
Vi har trodd at søknaden vår var sendt (ny søknadsordning for oss) derfor visste ikke vi at den ikke var sendt før Bufdir kontaktet
oss, da den lå fremdeles som utkast - det er grunnen til at vår søknad kommer inn etter fristen. Beklager og håper vi blir vurdert
likevel.
Her kan du laste opp eventuelle vedlegg til søknaden. 0 vedlegg

100

Spørrerunde - Utvalg for levekår 21.02.2017

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
17/17

Saksbehandler: Britt Maren Troland


Møtedato
21.02.2017

Arkivsaknr.: 2017/1128-1

Ronny Knutsen (V) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
1. I budsjettet for 2017 er det lagt inn midler for å øke sosialhjelpsatsene i Askøy. I
den sammenheng, vil barnetrygd bli holdt utenom beregningsgrunnlaget for
sosialhjelpstønaden?

Svar vil bli gitt muntlig i førstkommende møte i Utvalg for levekår, 21.februar
2017.
2. Fylkesmannen i Hordaland har i en rapport i 2016 påpekt satsingen på
skolehelsetjenesten i Hordaland. I rapporten kommer Askøy dårlig ut. Hva
gjøres for å bedre dette? Hvordan er utviklingen for dekningsgraden i 2017?
Svar vil bli gitt muntlig i førstkommende møte i Utvalg for levekår, 21.februar
2017.
3. Budsjett for 2017 er vedtatt. Hvilken effekt vil det ha for tjenesten i Levekår
(dette utvalget)? Kan dette bli lagt frem som melding til neste utvalgsmøte?
Se RS – Budsjett 2017 – konsekvenser for Kommunalavdeling levekår


Christine Holmedal (H) innleverte følgende skriftlig spørsmål:

Vi har i tidligere møte etterlyst evaluering/oppsummering av «ung jobb» 2016.
Kan vi få en presentasjon av denne i utvalget vårt?
Kommunalsjef Levekår Torgeir Sæter svarte muntlig i møtet 17.01.2017


Ingvild Augestad Syversen (KrF) innleverte følgende skriftlig spørsmål:

Hvilket aktivitetstilbud finnes på øyen for alderspsykiatriske pasienter?
Klarer dere å fange opp denne målgruppen?
Svar vil bli gitt muntlig i førstkommende møte i Utvalg for levekår, 21.februar
2017
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling
Dato: 08.02.2017
Representantene i UKS
Møtedeltakere:
Politiker Yngve Fosse(H)
Gjelder:

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

Møtedato/tid:

Fredag 17. 02.2017
Kl.1215-1500

Møteleder:

Møtested:

Sak:

2017/380-4

F-salen i rådhuset

Solveig Hillestad

Agenda
1. Opprop
2. Godkjenning av innkallingen
3. Gjennomgang og godkjenning av referat fra 23.01.2017
4. Referat fra ungdommens fylkesting 11.-12.02. 2017 v/ Solveig, Dorte
og Jens
5. Elevrådsdagen for mellomtrinnet 20.02.2017 og UKS sin medvirkning
6. Løypemelding «Medvirkningsprosjektet» v/ Lisbeth M. Aasebø
7. Satsingsområdene og innspill til politikerne
8. Løypemelding «Mobbefri oppvekst» v/ Åge Rosnes
9. UKS sine vedtekter v/Jens
10. MOT-samarbeid:
 To representanter velges til utdanning – en med fokus på
buddyordningen spesielt
 UKS bidrar økonomisk til å sende to representanter?
11. Askøy -nytt v/ politiker – dialog
12. Innspill til drøfting i UKS: Vielse av homofile i askøykirkene

Med vennlig hilsen
Solveig Hillestad
ordfører

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 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

Side 2 av 2
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling
Dato: 17.01.2017
Representantene i UKS
Politiker Ronny Knutsen (V)
Gunnar Brynjulfsen
Møtedeltakere:

Dag Folkestad
Åge Rosnes
Synne Guldberg

Gjelder:

Innkalling til møte 23.01.2017

Møtedato/tid:

Mandag 23.01.2017
Kl. 1215-1500

Møteleder:

Møtested:

Sak:

2017/380-1

F-salen i rådhuset

Solveig Hillestad

Agenda
1. Opprop
2. Godkjenning av innkallingen
3. Godkjenning av referat fra 14.12.2017
4. Sykkel-VM 2017 v/ Dag Folkestad og Gunnar Brynjulfsen- 20 min.
5. Lions Askøy sin ungdomspris- valg av representant fra UKS til
utvelgelseskomite - 5 min.
6. Mobbefri oppvekst v/ Åge Rosnes - 20 min.
7. Rullering av arealplanen m/ innspill fra UKS v/ Synne Guldberg - 60
min.(inklusive gruppearbeid)
8. Satsingsområdene og videre arbeid i UKS – 25 min.
9. Kortnytt: Elevrådsdagen for mellomtrinnet – reviderte vedtekterfylkestinget 10.-12.02. 2017- referat fra Askøykonferansen -10 min.
10 . AskøyNytt – dialog med politiker Ronny Knutsen -20 min.

Med vennlig hilsen
Solveig Hillestad
Ordfører

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 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

Side 2 av 2
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtereferat
Dato: 24.01.2017
Solveig Hillestad - UKS
Rakel Kråvik –UKS
Dorte Monsen – UKS
Berk Hashem –Askøy vgs
Jonas Espelid – Askøy vgs
Katinka Jensen –Askøy vgs
Elise Holmedal – Kleppestø u.skole
Til stede:

Jens H. Andersen – Kleppestø u.skole
Helene Tveten – Erdal u.skole
Martin Sivertsen – Erdal u.skole (vara)
Isabell Zika – Ravnanger u.skole
Ole Martin Johnsen – Fauskanger u.skole
Line Johansen – kontrollkomiteen
Dag Folkestad og Gunnar Brynjulfsen – sak 3
Tina Lund og Synne Guldberg – sak 7

Kopi:

Forfall:

Politikere
Kontaktlærere for elevråd
Synne van der Meeren- Hop vgs
Klaudia Marie Panek – Fauskanger u.skole
Sander Nilsen – Erdal u.skole
Åge Rosnes
Ronny Knutsen

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat Ungdommens kommunestyre 23.01.2017

Møtetid:

Kl. 1215-1500

Møtested:

F-salen i rådhuset

Solveig Hillestad

Neste møte
tid/sted:

Fredag 17.02. 2017
Kl.1215-1500

Møteleder:
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Nr
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Innhold
Opprop
Referat fra 14.12.2016 -godkjent
Innkallingen og saklisten ble godkjent
Sykkel-VM 16. og 17. sept. 2017
Informasjon v/ Dag Folkestad og Gunnar Brynjulfsen
 Unge frivillige er ønsket og UKS kan bidra
 Solveig, Dorte og Synne er valgt inn i planleggingskomite
De inviteres til møte etter skoletid v/ Gunnar B.
 Flere jenter er ønsket som frivillige
 Fokus: Hvordan markedsføre VM overfor ungdom?
 Egen t-skjorte m/ Sykkel-VM-logo lages
Lions Askøy sin ungdomspris /valg av komitemedlemmer:
Katinka Jensen og Helene Tveten
Mobbefri oppvekst – løypemelding utsatt
Rullering av arealplanen/orientering:
 Fokus: Senterkultur
 Gruppearbeid og plenum
 Skriftlige innspill ble samlet inn og tas med i prosessen
Satsingsområdene – utsatt til neste møte
Kortnytt:
1)Elevrådsdag for mellomtrinnet 20.02.2017
Disse møter fra UKS og er aktive rollemodeller m/ konkrete
oppgaver: Berk, Jonas, Katinka, Izabell og Solveig(kanskje)
2)Kort referat fra Askøykonferansen-Solveigs tale er filmet og
legges ut på f.b. Askøy kommune
3)Disse møter på fylkestinget 10.-12. 02.2017: Solveig, Jens,
Dorte(observatør)
4)Revisjon av vedtektene:
AU får redaksjonell endringstillatelse/språkvask/ikke
innholdsendring
AU= arbeidsutvalget
UKS= Ungdommens kommunestyre
3.3a). Kontroll- og valgkomiteen foreslår ordfører, varaordfører
og arbeidsutvalg
Kontroll- og valgkomiteen utvides til fire representanter

Ansvarlig
Alle
Alle
Dag og Gunnar

Synne Guldberg
Tina Lund

«Askøy-nytt utsettes»
AU skal ha møte med ordfører Terje Mathiassen.
UKS ønsker at følgende punkter drøftes:
 Kollektivtransport – sykkelstier-gangfelt-sykkelparkering
 Utbyggingen av Kleppestø –framdriftsplan
 Forsøplingen på Askøy- mer bosspann –kildesorteringmindre søppel
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Kommunalavdeling levekår

09.01.2017

Notat
Sak nr.
2016/6476-3
Til:

UFL

Fra:

Inger Jørgensen

Invitasjon til seminar om barnefattigdom
Askøy kommune har arbeid mot barnefattigdom som ett av sine programmer i «Omstilling 2010». I den
forbindelse deltar vi også i Fylkesmannen sin satsing mot barnefattigdom. I dette arbeidet er det lagt
stor vekt på å innhente kunnskap om barnefattigdom og spre kompetanse samt påvirke holdninger som
bidrar til økt bevissthet om levekårsutfordringer.
I mars 2016 la prosjektgruppen frem et bilde av barnefattigdom på Askøy som både i tall og innhenting
av erfaringer viste at barnefattigdom og levekårsutfordringer er en utfordring for en gruppe barn også i
Askøy kommune. I 2016 ble det også gjennomført en levekårsundersøkelse på mellomtrinnet for å
forsøke å innhente barna sine opplevelser av oppvekstsvilkår i Askøy.
17. mars 2017 vil vi presentere resultatene fra denne undersøkelsen sammen med teaterforestillingen
«Alle har så mye» som omhandler barnefattigdom.
Vedlagt er invitasjon og program for seminaret 17. mars 2017.
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Barnefattigdom
Invitasjon til teaterforestilling
og presentasjon av levekårsundersøkelse

Askøy kommune deltar i Fylkesmannen sin satsing mot barnefattigdom. Som en del av dette arbeidet
inviterer vi til en temadag 17. mars 2017. Her vil teaterforestillingen «Alle har så mye» bli vist og vi vil
få presentert resultatene av den levekårsundersøkelsen som i høst ble gjennomført på 5.-7. trinn på
alle skoler på Askøy.
Ansatte og ledere i alle tjenester samt elevrådsrepresentanter og Ungdom med MOT inviteres til å
delta.

PROGRAM
12.00-12.15

Velkommen

12.15-13.15

Teaterforestillingen «Alle har så
mye»

En dokumentarisk forestilling for
ungdom og voksne om den økende
barnefattigdommen i Norge.
Skrevet og produsert av Kari Saanum
Skuespillere: Khalid Mahamoud og
Eline Sørbø Opsahl.
Regissør: Øystein Ulsberg Brager

13.15-13.45

Foredraget ”Hvem skal lese dette?
om forestillingen

Forfatter Kari Saanum

13.45-14.00

Pause

14.00-15.00

Presentasjon av
levekårsundersøkelsen

15.00-15.30

Avrunding, informasjon om
barnefattigdomsprosjektet i Askøy

Tidspunkt:

17. mars kl. 12-15.30

Sted:

Grendahuset, Ravnanger Ungdomsskole

Påmelding

inger.jorgensen@askoy.kommune.no

Psykolog Tormod Bøe, RKBU
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/182- KTA KJSA

25.01.2017

Høringsbrev – Refusjon mellom kommuner
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å oppheve forskrift om
kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1348), å
oppheve forskriftshjemmelen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet
punktum, og å gjøre en lovteknisk endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd
første punktum. Forslaget tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de
kommunale helse- og omsorgstjenestene, samtidig som en oppheving av forskriften vil
medføre en forenkling av regelverket, og dermed gi en klarere ramme for kommunens
økonomiske handlingsrom.
Bakgrunn
Som varslet i brev av 21. mars 2014 til landets kommuner og landets fylkesmenn, har
departementet tatt refusjonsordningen opp til vurdering. Et spørsmål for departementet har
vært om ordningen mer bidrar til unødvendig tidkrevende prosesser og saksbehandling
fremfor en rettferdig utgiftsfordeling mellom kommunene. Etter en nærmere gjennomgang av
bakgrunnen for ordningen og av gjeldende rett, har departementet kommet til at det vil være
mest hensiktsmessig å oppheve hele forskriften.
Departementet vil vise til at samfunnsutviklingen har ført til et tosporet system på dette
området. Forskriften gir regler som økonomisk avviker fra oppholdsprinsippet når det gjelder
utgifter knyttet til pasienter og brukere som mottar eller har mottatt tjenester i institusjon,
mens oppholdsprinsippet gjelder fullt ut i forhold til pasienter og brukere som mottar tjenester
av virksomheter som ikke kan defineres som institusjon. Disse institusjonslignende
virksomhetene er ikke omfattet av forskriften, og vertskommunene blir således ikke
"skjermet" tilsvarende som for institusjonskommuner. Oppheving av refusjonsordningen vil
dermed bidra til et mer oversiktlig regelverk der like tilfeller behandles likt. Etter
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Besøksadresse
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Saksbehandler
Kjersti Sandem
22248714

departementets oppfatning er det vanskelig å rettferdiggjøre en ordning der noen kommuner
økonomisk skjermes for tilflytting av tjenestebrukere, mens andre kommuner må bære
ansvaret alene.
Videre vil departementet vise til at forskriften både er administrativt og juridisk vanskelig å
praktisere. En opphevelse av forskriften vil skape et enklere juridisk og administrativt system
å forholde seg til. Det er med denne endringen et ønske om at kommuene kan bruke færre
ressurser på mellomkommunale ordninger, og flere ressurser på forvaltningen av sine helseog omsorgstjenester.
Departementet er klar over at enkelte kommuner kan oppleve økte utgifter ved oppheving av
refusjonsadgangen, mens andre kommuner vil oppleve besparelser i form av avsluttede
refusjonskrav. En opphevelse av forskriften og rendyrking av oppholdsprinsippet vil likevel
på sikt vil være den beste løsningen for landets kommuner.
Ny løsning for høringssvar
Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på
våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.
Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og
vil bli publisert.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 25. april 2017.

Med vennlig hilsen

Petter Øgar (e.f.)
ekspedisjonssjef
Anne-Cathrine Haug Jørgensen
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Høringsinstanser
Landets kommuner
Landets fylkesmenn
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
KS
Landssammenslutningen av vertsforeninger (LVSH)
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
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1 Høringsnotatets hovedinnhold
Departementet foreslår i høringsnotatet å oppheve forskrift om kommunens dekning av
utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR2011-12-16-1348) gitt med hjemmel i lov 24.
juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven) § 11-1 annet ledd annet punktum. Forslaget om å oppheve
forskriften begrunnes i et mål om å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de
kommunale helse- og omsorgstjenestene, samtidig som en oppheving av forskriften vil
medføre en forenkling av regelverket, og dermed gi en klarere ramme for kommunens
økonomiske handlingsrom.
Departementet vil også foreslå å oppheve forskriftshjemmelen i helse- og
omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum, som lyder slik:
"Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om utgiftsfordelingen
mellom to eller flere kommuner der en pasient eller bruker får tjenester av en
annen kommune enn der vedkommende har fast bosted eller fast opphold, og om
behandling av tvister mellom kommuner om utgiftsfordeling i slike tilfeller."
Dette begrunnes i at forskriftsregulering av refusjon mellom kommuner og tvist om
refusjon ikke lenger vil være aktuelt når refusjonsadgangen er opphevet.
Departementet foreslår også en lovteknisk endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 111 annet ledd første punktum, idet ansvaret for finansieringen vil følge sørge for-ansvaret
ved en oppheving av refusjonsadgangen.

2 Bakgrunn
Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd gir departementet adgang til å
forskriftsfeste utgiftsfordelingen mellom kommuner der hvor tjenestemottaker får
tjenester "av en annen kommune enn der vedkommende har fast bopel eller fast opphold".
Bestemmelsen er gitt for å kunne regulere ansvarsforholdet for pasienter og brukere som
mottar eller har mottatt tjenester i institusjon geografisk plassert i en annen kommune enn
hjemkommunen.
For tjenestemottakere som velger å bosette seg i vertskommunen etter utskrivning av
institusjon har det vært reist spørsmål om bestemmelsens ordlyd hjemler refusjonsadgang
for tidligere hjemkommune. Dette fordi vertskommunen i praksis konverterer til å bli
tjenestemottakerens nye oppholdskommune ved bosettingen; det er her tjenestemottakeren
har fast bopel eller fast opphold. Det har derfor blitt reist spørsmål om refusjonsordningen
etter forskriften § 2 kun har gyldighet for tjenestemottakere som oppholder seg i
institusjon.
Ved brev datert 21. mars 2014 til landets kommuner og fylkesmenn redegjorde
departementet for denne mulige hjemmelsproblematikken. Under noe tvil kom
departementet i samråd med Justisdepartementets lovavdeling til at lovens ordlyd
3
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medførte et manglende hjemmelsgrunnlag for forskriften § 2 fjerde ledd som hjemler
refusjon for tjenester som ytes etter utskriving fra institusjon. Departementet vil imidlertid
gjøre oppmerksom på at Hålogaland lagmannsrett har kommet til det motsatte resultat, jf.
LH-2016-26830. Avgjørelsen er anket til Høyesterett.
Som varslet i brev av 21. mars 2014 til landets kommuner og landets fylkesmenn, har
departementet tatt opp til vurdering hvorvidt det er behov for en refusjonsadgang i
etterkant av et institusjonsopphold, eller om ordningen mer bidrar til unødvendig
tidkrevende prosesser og saksbehandling fremfor en rettferdig utgiftsfordeling mellom
kommunene.
Etter en nærmere gjennomgang av bakgrunnen for ordningen og av gjeldende rett, har
departementet kommet til at det vil være mest hensiktsmessig å oppheve hele forskriften.
Dette for å forenkle regelverket, sørge for en rettferdig utgiftsfordeling og å gjennomføre
oppholdsprinsippet fullt ut for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

3 Gjeldende rett
3.1 Oppholdsprinsippet
Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen sørge for at alle som
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at
kommunen ikke bare har ansvaret for sine egne innbyggere, men også for blant annet
turister, pendlere og studenter. Det stilles ikke krav i loven om at den enkelte pasient eller
bruker skal ha oppholdt seg en bestemt tid i kommunen, eller skal ha planer om å
oppholde seg en bestemt tid i kommunen. Det avgjørende er hvor den enkelte til enhver
tid faktisk oppholder seg.
Oppholdsprinsippet vil tidvis kunne slå uheldig ut for enkelte kommuner. Prinsippet har
derfor flere ganger vært drøftet, sist i forbindelse med utarbeidelsen av lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester (Prop. 91 L (2010-2011)). Det ble her vist til at
man i stedet for oppholdsprinsippet kunne legge bostedsprinsippet til grunn, eventuelt et
kombinert oppholds- og bostedsprinsipp, (side 435-436). Departementet fant imidlertid at
dette ville være administrativt krevende og vanskelig å praktisere, samtidig som løsningen
passet dårlig til de krav til mobilitet som i dag preger samfunnet. Brukere kan når som
helst selv velge å melde flytting til en annen kommune. Hensynet til en lett tilgjengelig og
fleksibel helse- og omsorgstjeneste tilsa derfor at lovverket fremdeles skulle legge
oppholdsprinsippet til grunn.
Selv om kommunen har et sørge for-ansvar for alle som oppholder seg i kommunen, betyr
ikke det at kommunen nødvendigvis selv må yte de kommunale helse- og
omsorgstjenestene. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 siste ledd at
tjenesten kan ytes av kommunen selv, eller ved at kommunen inngår avtale med andre
offentlige eller private tjenesteytere.
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Hovedregelen er at kostnader til helse- og omsorgstjenester skal dekkes av den kommunen
som er ansvarlig for å yte tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, jf. § 11-1
annet ledd første punktum:
«Kostnadene ved de tjenester og tiltak som er nevnt i første ledd, skal dekkes av
den kommunen som etter § 3-1 og § 10-8 er ansvarlig for å yte tjenesten eller sette
i verk tiltaket.»
Departementet er imidlertid gitt adgang til i bestemte situasjoner å gi nærmere
bestemmelser om utgiftsfordelingen mellom to eller flere kommuner, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum. Departementet kan «gi nærmere
bestemmelser om utgiftsfordelingen mellom to eller flere kommuner der en pasient eller
bruker får tjenester av en annen kommune enn der vedkommende har fast bosted eller fast
opphold, og om behandling av tvister mellom kommuner om utgiftsfordeling i slike
tilfeller.»
I medhold av denne bestemmelsen har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt forskrift
av 16. desember 2011 nr. 1348 om kommunens dekning av utgifter til helse- og
omsorgstjenester (forskrift om utgifter til helse- og omsorgstjenester). Forskriften
regulerer utgiftsfordeling mellom kommuner for nærmere angitte helse- og
omsorgstjenester.

3.2 Nærmere om refusjonsordningen
Refusjonsordningen som i dag er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 11- 1
strekker seg tilbake til tiden før lov om sosial omsorg, og ble opprinnelig innført for å
skjerme institusjonskommunene mot kostnader knyttet til økt tilflytning til kommunen av
personer med omfattende behov for sosiale tjenester. Etter hvert som samfunnet har
utviklet seg, og lovverket har blitt oppdatert/revidert, har lovgiver gradvis nærmet seg en
rendyrking av oppholdsprinsippet.
Etter lov om sosial omsorg av 5. juni 1964 nr. 2 hadde kommunen adgang til å kreve
refusjon ved opphold i institusjon i annen kommune jf. loven § 5 første ledd. Videre fulgte
det av midlertidig lovgivning knyttet til avvikling av institusjoner under det
fylkeskommunale helsevernet for psykisk utviklingshemmede at man også i tiden etter
utskrivning fra institusjon forsøkte å verne institusjonskommunen ved tilflytting til denne.
Det fulgte også av det ulovfestede medvirkningsansvaret at dersom en kommune hadde
medvirket til at en person hadde flyttet til en annen kommune, ville den opprinnelige
oppholdskommunen ha en økonomisk forpliktelse overfor ny kommune.
I NOU 1985: 18 – Lov om sosiale tjenester m.v. - tok sosiallovutvalget til orde for å fjerne
adgangen til refusjon ved flytting mellom kommunene og å rendyrke oppholdsprinsippet,
idet "Utvalget ikke finner det riktig å opprettholde en slik regel". Utvalget var også klare
på at et eventuelt refusjonsgrunnlag uttrykkelig måtte hjemles i lovgivningen.
I forarbeidene til lov om sosiale tjenester, Ot.prp. nr. 29 (1990-91), ble det presisert at
departementets intensjon med det nye lovforslaget var å innføre og videreføre færrest
mulig regler om mellomkommunale refusjoner i sosialtjenesteloven av 1991 (s. 142).
5
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Refusjonsadgangen ble likevel videreført i proposisjonen til sosialtjenesteloven av 1991,
men det ble gjort flere store begrensninger når det gjaldt adgangen til mellomkommunale
refusjoner.
I forarbeidene til sosialtjenesteloven ble det anført at en regel om at oppholdskommunen
skal ha ansvaret for å gi hjelp, var den eneste ansvarsregelen som kunne avverge at en
hjelpesøker ble kasteball mellom kommunene, jf. Ot.prp. nr. 29 (1990-1991). Det ble også
vist til at de refusjonsreglene som gjaldt etter sosialomsorgsloven, medførte mye
administrativt arbeid, samtidig som de kunne virke tilfeldige. Et forslag om unntak for
institusjonsopphold ble begrunnet med at det ville føre til en urimelig økonomisk
belastning dersom oppholdskommunen skal ha ansvar for personer som oppholder seg i
kommunen på grunn av institusjonen.
På denne bakgrunn ble derfor oppholdsprinsippet etablert som hovedregelen for de sosiale
tjenestene i sosialtjenesteloven av 1991. Lovgiver sluttet seg videre til utvalgets vurdering
av at datidens regel med henvisningsadgang til bostedskommunen burde falle bort, og til
at et ulovfestet refusjonsansvar ved medvirkning til flytting til annen kommune ikke
skulle videreføres i lov om sosiale tjenester. Dette medførte en innsnevring av adgangen
til å kreve mellomkommunal refusjon.
Kun adgangen til mellomkommunale refusjoner ved opphold i institusjon, ved utskrivning
og etter utskrivning fra institusjon ble videreført. I disse situasjonene ble den kommunen
som var oppholdskommune forut for inntaket i institusjonen refusjonspliktig.
Ved utarbeidelsen av helse- og omsorgstjenesteloven fastholdt departementet at hensynet
til en lett tilgjengelig helse- og omsorgstjeneste i kommunen tilsa at lovverket fortsatt
burde ha oppholdsprinsippet som hovedregel. Departementet mente videre at det i
fremtiden kunne være behov for et mer fleksibelt og nyansert regelverk tilpasset de til
enhver tid foreliggende finansierings- og tilskuddsordningene. På denne bakgrunn foreslo
departementet at kommunen skulle ha det finansielle ansvaret for alle som oppholder seg i
kommunen, men at det ble gitt en fullmakt for departementet til å gi nærmere forskrifter
om utgiftsfordeling mellom kommuner når en pasient eller bruker får tjenester fra en
annen kommune enn den kommunen der vedkommende er fast bosatt eller har fast
oppholdssted.
Lovutkastet til helse- og omsorgstjenesteloven var dermed på dette området i hovedsak en
videreføring av gjeldende rett, men med den endring at refusjonsadgangen ble senket fra
lovhjemmel til forskriftshjemmel for å sikre fleksibilitet i relasjon til
samfunnsutviklingen.

3.3 Faktiske forhold knyttet til dagens rettsstilling
Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester er fravikelig,
jf. forskriften § 5. Kommunen er et selvstendig rettssubjekt og står altså fritt til å avtale
andre ordninger for regulering av de økonomiske ansvarsforholdene enn det som
fremkommer av forskriften.
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Departementet vil i denne sammenheng vise til at vi har en rekke eksempler tilsvarende
den situasjon som forskriften omhandler, men som likevel faller utenfor forskriftens
virkeområde fordi den tjenesteutøvende virksomheten ikke er å anse som institusjon. Ett
eksempel på dette er Signo i Vestfold, der Andebu kommune som vertskommune må
inngå særskilte avtaler med hjemkommunen til senterets elever og brukere. Siden Signo
ikke er en institusjon, må ansvarsforholdet mellom vertskommunen og hjemkommunen
reguleres gjennom særskilt avtale. Dette gir et dobbeltsporet system på relativt like
tilfeller, der løsningen vil være avhengig av om den tjenesteytende virksomheten er
institusjon eller ikke.
Departementet vil også bemerke at forskriften § 3 gir kommunene adgang til å kreve at
fylkesmannen avgjør tvist mellom kommuner om tjenestetilbudet. I praksis innebærer
dette ofte at fylkesmannen også vil ta stilling til hvilken kommune som anses for å være
oppholdskommune i lovens forstand.

4 Departementets vurderinger
4.1 Bidrar refusjonsordningen til en rettferdig utgiftsfordeling?
Den aktuelle refusjonsordningen ble relativt inngående drøftet i forarbeidene til helse - og
omsorgstjenesteloven – Prop. 91 L (2010-2011) kapittel 39. Tilbakemeldinger i
høringsrunden om bekymringer knyttet til potensielt urimelige økonomiske belastninger
for institusjonskommuner, medførte at departementet inntil videre fant det hensiktsmessig
å videreføre adgangen til å kreve mellomkommunale refusjoner i forskrifts form.
Den utviklingen av lovverket som det redegjøres for i kapittel 3.2 ovenfor, viser at man
gradvis har nærmet seg en rendyrking av oppholdsprinsippet. Dette gjelder både for de
sosiale tjenestene og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Etter departementets
oppfatning bidrar denne utviklingen til et enklere regelverk.
Allerede ved utarbeidelsen av sosialtjenesteloven av 1991 ble det understreket at det var et
mål fra departementets side å innføre færrest mulig mellomkommunale refusjoner. For
departementet har det avgjørende spørsmålet vært om refusjonsordningen i dag bør vike
for en forenkling av regelverket gjennom en rendyrking av oppholdsprinsippet, eller om
det fremdeles er behov for en slik mellomkommunal refusjonsadgang i tilknytning til
institusjonsopphold.
Refusjonsordningen kom inn i regelverket for å skjerme institusjonskommunene fra de t
som ble oppfattet som en urimelig økonomisk belastning, herunder at personer med stort
behov for kommunale helse- og omsorgstjenester flyttet til kommunen som en følge av
fullført institusjonsopphold initiert av en tredjepart. Refusjonsadgangen under opphold i
institusjon ble ansett som en naturlig følge av at kommunen ikke kunne fraskrive seg sitt
sørge-for-ansvar ved ytelse av tjenester i en annen kommune.
Fra departementets side er det særlig refusjonsordningen ved flytting og etablering i ny
kommune, slik den følger av forskriften § 2 tredje og fjerde ledd, som utfordrer lovens
system. Når regelverket som hovedregel legger oppholdsprinsippet til grunn for
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kommunale helse- og omsorgstjenester, innebærer dette at etablering i ny kommune
dekkes av den nye oppholdskommunen i sin helhet. Den enkelte borger står fritt til å flytte
dit han selv ønsker. Det vises her til rundskriv I-43/99 som pålegger kommunen å
behandle søknad om helse- og omsorgstjenester dersom det er en forutsetning for at
pasient/bruker kan flytte til ny kommune. I dette ligger implisitt at et nytt tjenestetilbud
må etableres av ny oppholdskommune og stå klart ved tilflytting.
Som nevnt over er flere av landets kommuner tilholdssted for institusjonslignende
virksomheter, og hvor tjenestemottakeren flytter til virksomheten i forbindelse med
tjenesteytelsen. Mange vil, som ved opphold i institusjon, etablere sitt nettverk i og ønske
å bosette seg i den aktuelle kommunen i etterkant av oppholdet. Disse institusjonslignende
virksomhetene er ikke omfattet av forskriften, og vertskommunene blir således ikke
"skjermet" tilsvarende som for institusjonskommuner.
Som nevnt over skaper skillet mellom institusjoner og institusjonslignende virksomheter
et to-sporet system. På det mest grunnleggende plan har disse virksomhetene det samme
formålet: å yte helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med ulike
tjenestebehov. Konsekvensene og utfordringene med tilflytting og etablering vil i
prinsippet være de samme for virksomhetens vertskommune uavhengig av om
virksomheten er en institusjon eller ikke. Etter nåværende lovgivning er det likevel kun
dersom virksomheten er institusjon, og følgelig faller innunder forskriftens virkeområde,
at den aktuelle kommunen kan søke refusjon fra tidligere oppholdskommune.
Oppheving av refusjonsordningen vil bidra til et mer oversiktlig regelverk der like tilfeller
behandles likt. Etter departementets oppfatning er det vanskelig å rettferdiggjøre en
ordning der noen kommuner økonomisk skjermes for tilflytting av tjenestebrukere, mens
andre kommuner må bære ansvaret alene.
Siden innføringen av refusjonsordningen har det skjedd store endringer innenfor helse- og
omsorgssektoren. Ansvaret for flere institusjoner har blitt overført fra fylkeskommunalt til
kommunalt nivå, og det har generelt vært en klar tendens til deinstitusjonalisering.
Refusjonsordningen ble etablert i en tid da mange og store institusjoner ble lagt ned,
samtidig som beboerne valgte å bosette seg i institusjonens nærområder. Mange av de nye
beboerne var kommet fra andre kommuner, og med refusjonsordningen unngikk man
derfor en uforholdsmessig belastning både når det gjaldt omfanget av tjenestebehov, og
for finansieringen av disse behovene.
Etter departementets oppfatning skaper de gjenværende private og statlige institusjonene
ikke lenger et tilsvarende press på kommunene og institusjonenes nærområder. I dag må
kommunene være tilstrekkelig rustet til å håndtere tilflytting av personer med stort behov
for tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet. Dette gjelder uavhengig av om borgeren
flytter ut fra institusjon, institusjonslignende virksomhet eller flytter til kommunen på eget
initiativ. Mobilitet blant landets innbyggere er et stadig mer utpreget trekk i
samfunnsutviklingen, og som et grunnleggende utgangspunkt står landets innbyggere fritt
til å bosette seg der de ønsker.
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Som følge av samfunnsutviklingen har forskriften fått et noe snevert virkeområde. Ved en
eventuell oppheving av forskriften § 2 tredje og fjerde ledd, gjenstår første og annet ledd
som omhandler tjenestebehov under institusjonsoppholdet. Når tjenester ytes i institusjon
innebærer dette som den store hovedregelen at det ytes et heldøgns tjenestetilbud til
pasienten eller brukeren. Departementet kan vanskelig se at pasienter og brukere vil ha
annet enn marginale behov for tilleggstjenester i institusjon etter helse- og
omsorgstjenesteloven. Sosiale tjenester dekkes av annen lovgivning og omfattes således
ikke av forskriften.
I tillegg vil tilfeller der en kommune yter tjenester som en annen kommune har ansvaret
for å sørge for (for eksempel kjøp av sykehjemsplass) ofte være forankret i en avtale
mellom kommunene, slik at de ikke lener seg på forskriften alene. Departementet kan
derfor vanskelig se at det vil være behov for forskriften § 2 første og annet ledd.
Forskriftens fravikelige karakter tilsier videre at tiden er moden for å gjøre en endring,
idet denne innebærer at kommunen gjennom avtale uansett vil ha adgang til å fravike
forskriftens innhold. En avtalebasert ordning vil kunne skape tydeligere rammer for
kommunenes forventninger ved mellomkommunale ordninger, og kommunene vil kunne
innta momenter de mener er av betydning for deres kommune i avtalen. Fremgangsmåte
ved opphør og avvikling av avtalerettslige ordninger fremgår av rundskriv I-6/2013.

4.2 Behov for en rettslig overgangsordning?
En opphevelse av forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og
omsorgstjenester vil få betydning for rettsvirkningen til refusjonsordninger som pågår
med hjemmel i forskriften. Disse refusjonsordningene vil etter opphevelsen måtte avvik les
på en måte som ivaretar pasienten og brukerens behov på en forsvarlig og hensiktsmessig
måte. Kommunene som har slike ordninger bør derfor samarbeide om å finne gode
løsninger både for pasienten og brukeren, men også for både verts- og oppholdskommune.
Et slikt samarbeid kan for eksempel utgangspunkt i de grunnleggende elementene som er
trukket frem i rundskriv I-6/2013 Om kommunenes ansvar ved opphør av avtale med en
annen kommune om kjøp av helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.
For departementet har det likevel vært et spørsmål om det bør utarbeides en rettslig
overgangsordning for å skape en avklart tidsrom for å legge til rette for godt samarbeid
mellom kommunene. Departementet er likevel av den oppfatning av det er i kommunenes
interesse å samarbeide om en avvikling av refusjonsordningene og at de står nærmest til å
finne hensiktsmessige løsninger for sine samarbeid. Alternativet kan for enkelte
kommuner bli en rettslig overgangsordning som skaper unødig administrativt arbeid.
Departementet har på denne bakgrunn kommet til at en rettslig overgang trolig vil kreve
unødvendig og betydelig administrasjon, og at det derfor ikke er behov for en rettslig
overgangsordning. Departementet ønsker synspunkter på dette.
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4.3 Klage- og domstolsadgang
Etter forskriften § 3 tredje ledd kan kommunene kreve at fylkesmannen avgjør tvist
mellom kommuner om tjenestetilbudet. Ved en oppheving av forskriften vil
refusjonsadgangen bortfalle, og med dette følger at det ikke lenger vil oppstå tvister om
refusjonsadgangen mellom kommuner. Departementet er imidlertid oppmerksom på at
fylkesmannen i noen tilfeller har tatt stilling til, og fastslått, hvilken kommune som er å
regne som tjenestemottakerens oppholdskommune.
For departementet har det dermed vært et spørsmål om det i lys av forslaget om oppheving
av ovennevnte forskrift og forskriftshjemmel fremdeles vil være et behov for en
tvisteløsningsmekanisme mellom kommunene om utgifts- og ansvarsfordeling for de
kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Som det vises til i forarbeidene til sosialtjenesteloven av 1991, Ot.prp. nr. 60 (1988-1989)
side 196, vil det kunne oppstå tvist om hva som i et konkret tilfelle skal anses som
vedkommende brukers oppholdskommune. Departementet mener imidlertid at dette trolig
vil løses gjennom de ordinære klageordningene. Den enkelte kan klage til fylkesmannen
dersom vedkommende mener at han ikke mottar et forsvarlig helse- og omsorgstilbud fra
kommunen. Fylkesmannen vil i slike saker indirekte måtte ta stilling til om kommunen er
rett pliktsubjekt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Dette innebærer etter
departementets oppfatning at en oppheving av forskriften § 3 ikke vil medføre noen
realitetsendring. I tillegg nevnes at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt
på høring et forslag om endring i tvisteloven som klargjør at statlige klageinstansers
vedtak vil kunne bringes inn for domstolene av den kommunen vedtaket gjelder.
Helse- og omsorgsdepartementet har også vurdert hvorvidt en bør innføre tilsvarende
lovbestemmelse som i sosialtjenesteloven § 49, som gir kommunene rett til å kreve at
fylkesmannen avgjør tvist om ansvar for de sosiale tjenestene, i helse- og
omsorgstjenesteloven, men er usikker på hvorvidt dette er hensiktsmessig.
Høringsinstansene inviteres til å komme med tilbakemeldinger vedrørende et eventuelt
behov for en slik ordning.
Tvist om økonomisk fordeling og tjenesteyting vil ved en oppheving av
refusjonsordningen være avtalerettslige reguleringer. Avtalerettslig uenighet kan bringes
inn for domstolene. Departementet mener derfor at det ikke er behov for noen lov - eller
forskriftsregulert tvisteløsningsmekanisme for utgifts- og ansvarsfordeling for de
kommunale helse- og omsorgstjenestene.

5 Departementets forslag
Departementet foreslår på denne bakgrunn å oppheve forskrift om kommunens dekning av
utgifter til helse- og omsorgstjenester med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet
ledd annet punktum). Ved å oppheve forskriften gjennomføres oppholdsprinsippet fullt ut
for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
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6 Økonomiske og administrative konsekvenser
Det har ikke vært mulig for departementet å få en oversikt over hvor mange kommuner
som i dag benytter seg av refusjonsadgangen, og hvor mange som anvender avtalerettslige
reguleringer. Noen kommuner velger å avstå fra refusjonskrav fordi det oppfattes som et
rettferdighetsprinsipp at den kommunen hvor bruker oppholder seg også skal dekke
utgiftene til helse- og omsorgstjenester. Det er derfor noe usikkert i hvilket omfang
endringer i regelverket vil påvirke landets kommuner.
Enkelte kommuner kan oppleve økte utgifter ved oppheving av refusjonsadgangen, mens
andre kommuner vil oppleve besparelser i form av avsluttede refusjonskrav. Så langt
departementet kan se vil forslaget ikke medføre noen særskilte økonomiske konsekvenser
for kommunesektoren samlet. Endringen medfører ikke nye oppgaver for kommunene.

7 Forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven
§ 11-1 annet ledd
7.1 Annet ledd første punktum
Hovedregelen følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd første punktum,
som bestemmer at "Kostnadene ved de tjenester og tiltak som er nevnt i første ledd, skal
dekkes av den kommunen som etter § 3-1 og § 10-8 er ansvarlig for å yte tjenesten eller
sette i verk tiltaket". Med ansvar for å yte tjenesten menes den kommunen som har sørgefor-ansvaret for den enkelte brukeren. Det er oppholdskommunen.
I samsvar med drøftelsene og forslaget ovenfor vil oppholdskommunen etter forslaget
måtte legges til grunn som hovedregel for kommunens ansvar. Oppholdskommunen vil ha
ansvaret for å sørge for tjenestene, å yte tjenestene og å finansiere tjenestene, i samsvar
med helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. For tjenesteyting er det gjort unntak for avtale
mellom kommuner eller privat aktør i § 3-1 siste ledd.
Ved en oppheving av refusjonsadgangen vil ansvaret for finansiering av tjenesteytelsen
ligge fast hos den kommunen som har sørge for-ansvaret. Dette samsvarer med uttalelser i
forarbeidene om at hovedregelen er at kommunen skal ha det finansielle ansvaret for alle
som oppholder seg i kommunen, jf. Prop. 91 L (2010-2011) kapittel 39.6. Kommunen kan
imidlertid fremdeles gjøre avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere om ytelse
av tjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.
Det kan være grunn til å presisere i loven at det er den kommunen som har sørge-foransvaret som skal dekke kostnadene for tjenestene, og at det ikke er den kommunen som
har ansvaret for selve tjenesteytelsen etter avtale.

7.2 Annet ledd annet punktum
En naturlig følge av at oppholdsprinsippet rendyrkes og at refusjonsadgangen mellom
kommuner oppheves, er at forskriftsregulering av refusjon mellom kommuner og tvist
mellom kommuner ikke lenger vil være en aktuell problemstilling. Departementet foreslår
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derfor å oppheve forskriftshjemmelen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd
annet punktum. Departementet er av den oppfatning at denne endringen vil føre til en
forenkling av lovverket, samt forhindre tvil og usikkerhet vedrørende oppholdsprinsippets
forankring som den absolutte hovedregel i helse- og omsorgstjenesteloven.
Departementet mener videre det er uheldig å ha en forskriftshjemmel som åpner for en
forankring i bostedsprinsippet, som ble inngående drøftet og fraveket til fordel for
oppholdsprinsippet i Prop. 91 L (2010-2011) kapittel 39.6.
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet
ledd annet punktum oppheves.

7.3 Departementets forslag
I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-1 annet
ledd første punktum foreslås følgende endringer:
"Kostnadene ved de tjenester og tiltak som er nevnt i første ledd, skal dekkes av
den kommunen som er ansvarlig for å sørge for tjenesten etter § 3-1 første ledd
eller har ansvaret for iverksetting av vedtaket etter § 10-8."
Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum oppheves.
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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; postmottak@holmestrand.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no;
post@hornindal.kommune.no; postmottak@horten.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no;
postmottak@hurum.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no; postmottak.hyllestad@hyllestad.kommune.no;
postmottak@haegebostad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no;
post@ha.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@inderoy.kommune.no;
postmottak@iveland.kommune.no; postmottak@jevnaker.kommune.no; post@jondal.kommune.no;
postmottak@jolster.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no;
postmottak.sentral@karmoy.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no;
postmottak@klabu.kommune.no; postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@kongsvinger.kommune.no;
post@kragero.kommune.no; postmottak@kristiansand.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no;
postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no;
post@kviteseid.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no;
postmottak@kvanangen.kommune.no; postmottak@kafjord.kommune.no; post@lardal.kommune.no;
post@larvik.kommune.no; postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no;
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postmottak@leirfjord.kommune.no; post@leka.kommune.no; post@leksvik.kommune.no;
postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no; post@lavangen.kommune.no;
postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no;
postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@lindesnes.kommune.no;
postmottak@lindas.kommune.no; post@lom.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no;
postmottak@lund.kommune.no; post@lunner.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no;
postmottak@luster.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; post@laerdal.kommune.no;
postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no; post@loten.kommune.no;
postmottak@malvik.kommune.no
Tittel: Høringsbrev - Refusjon mellom kommunene

Høringsbrev og høringsnotat finner du på regjeringen.no.
Høringsfrist er 25. april 2017.
Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som
du finner her.
Med vennlig hilsen
Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no
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ORIENTERING TIL UTVALG FOR LEVEKÅR FEBRUAR 2017
EN OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN/ANTALL PÅ NOEN NAV YTELSER

Arbeidsledighet
Det er 529 helt arbeidsledige personer på Askøy er ved utgangen av januar 2017.
Det gir en arbeidsledighet på 3,6 %, 0.1 % under gjennomsnittet i Hordaland.
I januar 2016 var det 468 helt ledige personer på Askøy, altså en økning på 61 personer og 13
%. I tillegg er 105 personer (0,7 %) på tiltak gjennom NAV, 40 flere enn i januar 2016, en
økning på 62 %.
Med delvis ledige er det totalt 844 arbeidssøkere ved utgangen av januar, en økning fra
samme måned i 2016 på 19%.
Det forventes fra NAV sin side at arbeidsledigheten på Askøy og i Hordaland i snitt vil ligge
høyere i 2017 enn i 2016.
Arbeidsledige på Askøy fordelt etter alder:
Alder

I alt

Denne
måned

Endring
fra i fjor

Endring
fra i fjor,
%

844

136

19

26

8

44

20-24 år

106

3

3

25-29 år

132

21

19

30-39 år

238

45

23

40-49 år

193

38

25

50-59 år

98

14

17

60 år og over

51

7

16

19 år og under

Varighet – korttid er 26 uker
Varighet

Denne
måned

Hittil i år

Endring
fra i fjor

Endring
fra i fjor,
%

I alt

844

844

136

19

Korttid

447

447

23

5

Langtid

397

397

113

40

0

0

0

UKJENT

Arbeidsledigheten fordelt etter kjønn:
Periode: 2017 mnd 01
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Kjønn

Denne
måned

Hittil i år

Endring
fra i fjor

Endring
fra i fjor,
%

Endring
fra hittil i
fjor

Endring
fra hittil i
fjor, %

I alt

844

844

136

19

136

19

Kvinner

341

341

47

16

47

16

Menn

503

503

89

21

89

21

Fordelt på yrkesbakgrunn:
Periode: 2017 mnd
01
Yrkesbakgrunn

I alt

Denne
måned

Hittil i Estimert Estimert Estimert Esteimert
år
endring endring endring endring
fra i fjor fra i fjor, fra hittil i fra hittil i
%
fjor
fjor, %

844

844

136

19

136

19

6

6

-1

-14

-1

-14

01

Ledere

02

Ingeniør- og ikt-fag

94

94

16

21

16

21

03

Undervisning

13

13

-2

-13

-2

-13

04

Akademiske yrker

5

5

-4

-44

-4

-44

05

Helse, pleie og omsorg

61

61

10

20

10

20

06

Barne- og ungdomsarbeid

53

53

7

15

7

15

07

Meglere og konsulenter

26

26

15

136

15

136

08

Kontorarbeid

80

80

35

78

35

78

09

76

76

6

9

6

9

10

Butikk- og salgsarbeid
Jordbruk, skogbruk og
fiske

7

7

3

75

3

75

11

Bygg og anlegg

128

128

19

17

19

17

12

Industriarbeid

108

108

11

11

11

11

13

Reiseliv og transport
Serviceyrker og annet
arbeid
Ingen yrkesbakgrunn eller
uoppgitt

78

78

14

22

14

22

80

80

5

7

5

7

29

29

2

7

2

7

14
15

Økonomisk sosialstønad
Utviklingen på økonomisk sosialstønad er at antallet nye søkere øker fortsatt måned for
måned.
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Tallet på 170 som var registrert med utbetaling av sosialhjelp i januar 2017 er høyt
antall i Askøy sammenheng. I januar 2016 var det 135 som mottok sosialstønad,
gjennomsnittsantallet i 2015 var på 141, mot 168 i 2016.
En økning i søkere på sosialstønad er en utvikling som skjer i de fleste kommuner i Norge.
Viser alle som er registrert med utbetaling i Velferd.
2016
Mnd
Gruppe
1
2
3
4
5
Sum

Økonomisk Sosialhjelp, Kostra tjeneste 281*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10
8
36
18
63
135

13
11
37
22
76
159

14
12
47
27
77
177

14
6
41
31
84
176

18
6
37
34
75
170

18
9
38
30
83
178

13
8
31
29
69
150

16
9
35
27
68
155

15
15
41
29
70
170

13
11
33
27
74
158

13
15
57
31
87
203

12
10
40
28
76
187

Utvikling pr gruppe 2017
Viser alle som er registrert med utbetaling i Velferd.
Mnd
Gruppe
1
2
3
4
5
Sum

1

2 3 4

10
13
43
29
75
170 0 0 0

5

6

0

7

0

9

0

0

Gruppe 1 er ektepar/samboende med forsørgeransvar for barn
Gruppe 2 er ektepar/samboende uten forsørgeransvar for barn
Gruppe 3 er enslige forsørgere
Gruppe 4 er enslig ungdom fra og med fylte 18 år inntil de fyller 25 år
Gruppe 5 er enslige fra og med fylte 25 år
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gj.snitt
2015
10
8
32
24
67
141

Økonomisk Sosialhjelp, kostra tjeneste 281*
8

0

gj.snitt
2016
14
10
39
28
75
168

gj.snitt
2017
10
13
43
29
75
170

gj.snitt
gr. 3,4,5.

147

gj.snitt
2016
14
10
40
28
76
168

gj.snitt
gr. 3,4,5.
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Kommunalavdeling levekår

30.01.2017

Notat
Sak nr.
2017/730-1
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmann

Budsjett 2017 - Konsekvenser for Kommunalavdeling
levekår
I UFL-møte den 17.1.2017 innleverte Ronny Knutsen (V) følgende skriftlig spørsmål:
Budsjett for 2017 er vedtatt. Hvilken effekt vil det ha for tjenesten i Levekår (dette
utvalget)? Kan dette bli lagt frem som melding til neste utvalgsmøte?
Generelt legger budsjettet føringer for tidligere innsats, slik at det over tid skal bli
redusert behov for «reparasjonstiltak» og tunge tiltak øverst i tiltakstrappen. Flere
tidligere statlig finansierte tiltak og prosjekter er videreført med kommunal finansiering,
og det er også kommet til nye tiltak basert på inntekter fra eiendomsskatt. I sum blir
effektene for innbyggerne at de i større grad kan få mer og bedre hjelp tidligere i
behovsforløpet, og det er en viss styrking av enkelttjenester.
Av de større tiltakene i budsjettet vil det gi disse forventede effektene:
Tiltak
NAV
Øke sosialhjelpssatsene *)

Beløp

Aktivitetsplikt/
sysselsetting/oppfølging *)

Barn-familie
Videreføring av
Nærjordmorsenter
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Stillinger

900 000

Satsene kommer på nasjonal standard
Oppfølging av ungdom med
aktivitetsplikt for at de så skal mestre
å komme i arbeid/ skole. Vurdere
samarbeid med private aktører.
Kommer egen sak.

500 000

550 000

Effekt

Som før

Barselomsorgen viderefører kapasitet
og kompetanse som de siste to årene

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Tiltak

Beløp

Stillinger

Helsesøster – 2 stillinger

900 000

2 årsverk

Utvidet åpningstid
Helsestasjon for ungdom *)

100 000

0,15 årsverk

Familieveiledning for utsatte
familier

700 000

2 årsverk

Økt bosetting flyktninger
Endret finansiering fra
Bufetat veiledning
fosterhjem/andre
Akutthåndtering barnevern

Samfunnsmedisin
Nødnett – personell og
utstyr til drift av driftssentral
Dagberedskap leger tariffavtale

Dekkes av
integreringstilskudd
1 500 000

300 000

Justeres i
forhold til
gruppe
(barn/voksne)
Som før

1 årsverk

250 000
430 000

Som før

Effekt
Videreføring av de to årsverkene som
ble opprettet i 2016. Effekten er
styrket kapasitet på helsestasjoner og
skolehelsetjeneste
Utvidet åpningstid og dermed bedre
tilbud til ungdommer
Bedre oppfølging av familier der
barn/unge er i en vanskelig
livssituasjon. Samt avlaste
helsesøstertjenesten, barnevernet og
andre kommunale tjenester
Gir samlet 70 flyktninger et tilbud om
bolig, opplæring og oppfølging
Større kommunal egeninnsats og
utgiftsdekning på etablerte tjenester.
Medfører ikke endring i tilbudet til
fosterforeldre/andre.
Styrke akutthåndteringen i
barnevernet, blant annet for å
redusere behovet for plasseringer
utenfor egen familie
Pålagt nasjonal satsing, med krav om
utsyr og personell på vakt.
Innfri et krav hjemlet i nasjonal
tariffavtale, for dagberedskap som
allerede er etablert. Innholdet i de
kommunale legetjenestene er som før.

Helse-omsorg
Kreftforeningen –
nedtrapping av tilskudd

150 000

Som før

Kreftprosjektet videreføres med økt
andel kommunal egenfinansiering.
Effekten er fortsatt svært god
oppfølging av kreftpasienter i
kommunen

Driftstilskudd
fysioterapeuter

400 000

1 ny privat
fysioterapihjemmel

Utvidet kapasitet på private
fysioterapeuter

Aktivitetssenter for eldre

Vurdere hvordan lokale eldresentre
nederst i omsorgstrappen kan utvikles
og hvordan kommunen kan støtte
slike opprettelser

100 000

Indidvid-levekår

Bortfall tilskudd til stilling –
Bo selv

570 000

Som før

Rusomsorg – 2 stillinger,
halvårseffekt fra 2016

600 000

Som før

Kommunal egenfinansiering etter at
statlige tilskudd er avsluttet.
Viderefører booppfølging, som i 2017
inngår i Ambulenede tjenester som
styrker bistand for ungdom/voksne
som trenger en viss oppfølging for å
kunne bo i egen bolig.
Viderefører 2 årsverk som startet opp
midt i 2016. Effekten er bedre
oppfølging av rusmisbrukere, med
hovedinnsats i boligene på Juvik.
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Tiltak
Øyeblikkelig hjelp rus og
psykisk helse *)

Beløp
470 000

Stillinger
Usikkert

Redusert behov ressurstunge
brukere

-800 000

- 0,8 årsverk

Skjermet tilbud skole

1 260 000

2 årsverk

Skjermet tilbud avlastning

700 000

1 årsverk

Kjøp av tjenester fra annen
kommune

2 700 000

Økte utgifter til BPA

5 000 000

Effekt
Forventede merutgifter til nyopprettet
tilbud, der innbyggerne med de
aktuelle diagnosene kan få ØH-tilbud i
kommunen. Bruke 2017 for å få
erfaringer.
Redusert behov for tjenester,
tilpassing av budsjett
Tjenester til skoleelev gitt fra
omsorgstjenestene
Kan tilby skjermet avlastning for
barn/unge på Furuly, nytt tiltak
Tilbud til person som ikke kan bo på
Askøy
Økt tilbud til personer som har
rettigheter til brukerstyrt personlig
assistent

UFL
Midler til søknader *)

Midler til innkomne søknader om
tilskudd fra lag/organisasjoner.

50 000

*) Tiltak finansiert fra eiendomsskatt blir ikke realisert før det er avklart om kommunen kan
kreve inn denne skatten for 2017
I forhold til øremerket tilskudd til helsesøstertjenesten som kommunen fikk tildelt
høsten 2016 på til sammen 1.500.000 kr – så viser det seg at dette er et engangstilskudd
og ikke en permanent fast overføring. Vi er nå i en dialog med Helsedirektoratet for
hvordan vi kan benytte disse midlene mest mulig hensiktsmessig for å få en mer stabil
styrking av helsesøstertjenesten. Dette beløpet er ikke tatt med i oversikten ovenfor. Det
er lagt ut midler til nye øremerkede tilskudd til helsesøstertjenesten for 2017 som vi vil
søke på, men innretningen på søknaden er ikke avgjort ennå.

Side 3 av 3

134

Effektivisering og organisering av vaktmesteroppgaver i Askøy kommune

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
19/17

Møtedato
21.02.2017

Utvalg for oppvekst

14/17

22.02.2017

Utvalg for teknikk og miljø

52/17

23.02.2017

Saksbehandler: Odd Maubach

Arkivsaknr.: 2013/3866-6

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Rådmannens organisering av vaktmestertjenesten i Eiendomsavdelingen tas til
orientering.

SAMMENDRAG

For å sikre drikkevann og brannvann, har Mattilsynet gjennom
drikkevannsforskriften pålagt kommunene plikt til å drifte og føre tilsyn
med kummer og installasjoner på det kommunale ledningsnettet.
Oppgaven blir i dag ikke tilfredsstillende driftet fra VA. Rådmannen vil
derfor overføre kapasitet fra Askøy brann og redning (ABR) til VA for å
utføre denne oppgaven. Oppgaven blir finansiert av VA.
ABR-kapasiteten går i dag til vedlikehold av skoler. Eiendomsavdelingen
får ved en slik organisering frigjort ressurser til å rekruttere personell til
rene vedlikeholdsoppgaver. Tjenestene vil bli mer spesialisert og
rendyrket, og Rådmannens vurdering er at dette vil virke effektiviserende
ved at det frigjøres flere direkte vedlikeholdstimer. Avgjøres av: UTM

Behandles i følgende utvalg:
UFL, UFO og UTM
Videre saksgang:
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Saksopplysninger:

Intensjonsforslag 20: behandlet i K i desember 2015
«Vedlikeholdsplan/Vaktmestertjeneste
I den politiske plattformen er en vedlikeholdsplan og vaktmestertjenesten omtalt. Rådmannen
fremmer en sak om forslag til organisering av vaktmestertjenesten og en plan for vedlikehold
av kommunale bygg innen 1.7.2016.»
Vedlikeholdsplan for skoler ble lagt frem og behandlet juni 2016.
Vedlikeholdsplan for kommunale barnehager vil bli utarbeidet og fremlagt i juni 2017.
Vedlikeholdsplan helsebygg og administrasjonsbygg vil bli utarbeidet høsten 2017.
Vedlikeholdsplan kommunale boliger er tidligere politisk behandlet, men vil bli revidert høsten
2017
Utarbeiding av vedlikeholdsplaner og sak om vaktmestertjenester har tatt lengre tid enn den
politiske forventningen pga. lite kapasitet og at det tok tid før arbeidet med
forbedringsprosessene ga tilfredsstillende resultat.
Denne saken er en orientering om dagens organisering og rådmannens endrede organisering av
vaktmestertjenesten fra skolestart 2017. Vaktmestertjenesten har vært fremmet politisk når det
har vært ønske om prinsipielle endringer som f. eks. konkurranseutsetting.
Da avtalen med NEAS Teknisk drift AS (NEAS) om kjøp av private vaktmestertjenester ble
avsluttet i 1.5 2013 ble dagens organisering vedtatt gjennomført.
Eiendomsavdelingen har ansvar for 2 vaktmesterordninger. Drift og vedlikehold av kommunale
boliger og kommunale bygg. Saken gjelder vaktmestertjenesten på kommunale bygg.
Som et ledd i organisering og finansiering av døgnkasernert brannvesen så rådmann på
muligheten for å bruke noe av brannmannskapenes tid til å utføre vaktmestertjenester. Dette
fordi avtalen som var konkurranseutsatt med NEAS som leverandør hadde sluttdato 1.3.2013.
Midler fra drift og vedlikehold ble overført til brannvesenet mot at de skulle utføre om lag 2
årsverk i vaktmestertjenester for eiendomsavdelingen. I tillegg ble det overført ca 0,5 mill kr til
kjøp av forbruksmateriell for å utføre jobben.
I utgangspunktet skulle brannvesenet organisere dette med at de utførte vaktmestertjenester,
blant annet sjekklister fra kl. 8-11.30 med 4 mann 7 dager i uken. Opprinnelig ble det tenkt at
mannskapene skulle fordeles på 2 biler slik at de kunne arbeide på 2 bygg som lå i rimelig
avstand til hverandre. Dette måtte de imidlertid endre etter en tid da nytt nødnett ble tatt i bruk
og styring via GPS av hvilke biler som skulle rykke ut ble tatt i bruk. Da måtte de gå over til at
de var 4 i en bil som da utførte oppgaver samtidig på det bygget de besøkte. Alle mannskapene
har et fagbrev innen et håndverk.
I og med at brannvesenet har en beredskapssone så kan de ikke utføre vaktmesteroppgaver på
bygg, som Fauskanger barne - og ungdomsskule, Træet skole, Ask barnehage, Hop skole, Hanøy
skole, Davanger skole ogHetlevik skole som alle ligger utenfor beredskapssonen. Disse er da
utført av 3 årsverk som i tillegg må ta alle akutte situasjoner på bygg som oppstår utenfor den
tiden brannvesenet besøker byggene (opprinnelig 1 årsverk), men i april 2015 ble bemanningen
økt med 1 årsverk til 2 fordi man så at ved å ansette en ekstra person ville en selv kunne utføre
flere vedlikeholdsoppgaver, enn ved å kjøpe tjenester av eksterne som vi har rammeavtaler
med. Fra 1.4.2016 ble bemanningen økt til 3 personer ved budsjettvedtak i K desember 2015. 2
av de ansatte har fagbrev tømrer og en har fagbrev elektriker og er godkjent som bedriftsintern
elektriker.
Vurdering
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En skjønnsmessig vurdering er at ny ordning vil være mer effektiv og gi flere direkte
vedlikeholdstimer. Bakgrunnen for en såpass kraftig økning er at beredskapsordningen gjør
vedlikeholdet til ABR mindre fleksibelt og dermed mindre effektivt/færre direkte
vedlikeholdstimer. Pga. avgrenset operativ tid (0830 – 1130) blir større oppdrag avbrutt med
påfølgende mer indirekte tid. I tillegg er det nå 4 mann pr. oppdrag, fordi beredskapsordningen
krever dette. Majoriteten av oppdragene krever ikke 4 mann på byggene for å kunne jobbe
effektivt.
Rådmann vil derfor endre vaktmesterorganiseringen med virkning fra 15.8. 2017. Kapasiteten
på ABR nyttes heller til mer kontroll av VA-ledninger og ordningen med
ABR/vaktmestertjenester blir derfor avviklet.
Istedenfor får eiendomsavdelingen overført budsjettmidler til 2 årsverk fra ABR.
Eiendomsavdelingen vil da ansette 2 vaktmestere/byggteknikere. Videre vurderer nå
eiendomsavdelingen å ta inn 1 lærling i byggdrifterfaget som er et nytt fagbrev rettet mot drift
av bygg.
Rådmann mener at dette er en mer effektiv og fleksibel måte å organisere tjenesten på selv om
det fortsatt bare blir ca. 2,5–3 timer direkte vedlikeholdstimer pr. bygg pr. uke. Det er viktig å
understreke at vaktmestertjenesten både med dagens bemanning og rådmannens endringer
ikke greier å dekke behovene for den løpende forvaltning drift og vedlikehold.

Kleppestø, 3.2. 2017

Eystein Venneslan
Rådmann

Ivar Ådlandsvik
Kommunalsjef teknisk
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Kommunalavdeling teknisk

03.02.2017

Notat

Til:

Rådmannen

Fra:

Seksjonssjef for vann og avløp

Orientering om linjegang - tilsyn med offentlig
ledningsnett
Det vises til samtaler vedrørende forbedringspotensial rundt effektivisering og
organisering av vaktmestertjenesten og utfordringer i VA vedrørende pålagte plikter fra
Mattilsynet.
For å sikre drikkevann og brannvann, har Mattilsynet gjennom drikkevannsforskriften
pålagt kommunene plikt til å drifte og føre tilsyn med kummer og installasjoner på det
kommunale ledningsnettet. Det skal føres tilsyn med Askøy kommunes mer enn 1200
vannkummer inklusive mer enn 700 brannvannspunkt, samt 2500 avløpskummer.
Linjegang kan også avdekke lekkasjer på ledningsnettet, noe som er av stor betydning
for vannsituasjonen på Askøy.
Denne oppgaven blir i dag ikke prioritert ved driften til seksjon for vann og avløp. For å
sikre tilfredsstillende tilsyn og kontroll, er det derfor behov for enten å kjøpe denne
tjenesten eller å ansette folk til å utføre den. Selv om seksjon for vann og avløp i flere år
har hatt avtale med Askøy brann og redning om å utføre linjegang, har det på grunn av
andre oppgaver tidligere vært liten kapasitet til å gjennomføre dette. Det er derfor et
stort behov for å prioritere denne oppgaven.
Arbeidet kan organiseres på følgende måte fra 15.08.2017. Askøy brann og redning skal
bruke inntil to årsverk til å utføre denne oppgaven for seksjon vann og avløp. En får da
startet det viktige arbeidet med kontinuerlig å dokumentere tilstanden på hele
ledningsnettet. For Askøy brann og redning er dette også en viktig oppgave i
beredskapsperspektiv. Gjennom omfattende linjegang blir brannvesenet bedre kjent på
Askøy og hele avdelingen får inngående kunnskap om hvilke vannkummer som skal
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kundetorget, Rådhuset
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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brukes ved en eventuell brann i de ulike områdene. Dette arbeidet blir derfor også et
viktig brannforebyggende arbeid og en kan være trygg på at brannvannuttakene virker
når en får bruk for dem.

Side 2 av 2

139

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

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
47/16

Møtedato
31.10.2016

Råd for funksjonshemmede

37/16

31.10.2016

Utvalg for levekår

73/16

01.11.2016

Utvalg for oppvekst

74/16

02.11.2016

Utvalg for teknikk og miljø

282/16

03.11.2016

Formannskapet

130/16

15.11.2016

Utvalg for levekår

20/17

21.02.2017

Utvalg for oppvekst

15/17

22.02.2017

Utvalg for teknikk og miljø

56/17

23.02.2017

Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler: Else Kvernøy Bjørkhaug

Arkivsaknr.: 2015/1925-11

Møtebehandling i Formannskapet - 15.11.2016
Vedtak:

1) Utvalgslederne kaller inn til arbeidsmøter sine fraksjonsledere i utvalgene. Gruppene
utarbeider forslag til eventuelle endringer i Delegasjonsreglementet. Forslagene sendes
ordfører.
2) Ordfører kaller inn gruppelederne til møte hvor det utarbeides forslag til nytt
delegasjonsreglement. Innkomne forslag fra utvalgslederne/fraksjonslederne legges fram
for denne gruppen.
3) Videre saksgang blir:
Delegasjonsreglementet settes på sakskartet til utvalgene og formannskapet i
januarmøtene. Sluttbehandling i kommunestyret i februar 2017.
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Innstilling fra Utvalgene:

Saken utsettes. UFO anmoder ordfører/gruppeledere om å danne en gruppe med
fraksjonslederne i utvalgene. Gruppen går igjennom strukturen i utvalgene og deres mandat.
Rådmannens innstilling:
Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ for inneværende valgperiode vedtas i henhold
til vedlagte utkast.
Behandling:
Roald Steinseide (FrP) fremmet slikt forslag:

1) Utvalgslederne kaller inn til arbeidsmøter sine fraksjonsledere i utvalgene. Gruppene
utarbeider forslag til eventuelle endringer i Delegasjonsreglementet. Forslagene sendes
ordfører.
2) Ordfører kaller inn gruppelederne til møte hvor det utarbeides forslag til nytt
delegasjonsreglement. Innkomne forslag fra utvalgslederne/fraksjonslederne legges fram
for denne gruppen.
3) Videre saksgang blir:
Delegasjonsreglementet settes på sakskartet til utvalgene og formannskapet i
januarmøtene. Sluttbehandling i kommunestyret i februar 2017.
Avstemming:
Roald Steinseides forslag:

Enstemmig

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 03.11.2016
Vedtak:
UTM viser til UFO sitt utsettelsesvedtak i møte 02.11.2016:

Saken utsettes. UFO anmoder ordfører/gruppeledere om å danne en gruppe med
fraksjonslederne i utvalgene. Gruppen går igjennom strukturen i utvalgene og deres mandat.

Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 02.11.2016
Vedtak:

Saken utsettes. UFO anmoder ordfører/gruppeledere om å danne en gruppe med
fraksjonslederne i utvalgene. Gruppen går igjennom strukturen i utvalgene og deres mandat.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ for inneværende valgperiode vedtas i henhold
til vedlagte utkast.
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Behandling:

Dokument lagt ut i møtet: Møtebehandling i UFL 1.11.2016
Felles utsettelsesforslag fra UFO fremmet ved Silje Guleng (SV):

Saken utsettes. UFO anmoder ordfører/gruppeledere om å danne en gruppe med
fraksjonslederne i utvalgene. Gruppen går igjennom strukturen i utvalgene og deres mandat.
Innkomne forslag følger saken:
Forslag fra Rødt, AL, SV og AP:
Det er uheldig at Askøy kommune ikke har et likestilling- og mangfoldsutvalg. Det
gjenopprettes et likestilling- og mangfoldsutvalg i Askøy kommune, med de ansvarsområder det
hadde før nedleggelse 30.april 2015.
Forslag fra Masoomeh Atashfaraz (AL):

s. 26
Utvalg for oppvekst, flere eksempler:

tildeling av kommunens kulturpris og kulturstipend
oppnevning av politiske representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager
folkebiblioteket
Forslag fra Stian Davies (AP):
Under «REGLEMENT FOR UTVALG – FELLES» § 2 «Fordeling av saker til utvalgene» på s.
26 i reglementet heter det: «Barn og unges kommunestyre får saker til uttale der barn og unge
står sentralt».
Dette endres til:
«Ungdommens kommunestyre får saker til uttale der barn og unge står sentralt».

Avstemming:

Utsettelsesforslaget:

Enstemmig

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
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-

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.
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
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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

Møtebehandling i Råd for funksjonshemmede - 31.10.2016
Uttalelse fra Råd for funksjonshemmede (i samsvar med rådmannens innstilling):
Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ for inneværende valgperiode vedtas i henhold
til vedlagte utkast.

Rådmannens innstilling:
Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ for inneværende valgperiode vedtas i henhold
til vedlagte utkast.

Behandling:

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig

Møtebehandling i Eldrerådet - 31.10.2016
Uttalelse fra eldrerådet: (i samsvar med rådmannens innstilling):
Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ for inneværende valgperiode vedtas i henhold
til vedlagte utkast.
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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ for inneværende valgperiode vedtas i henhold
til vedlagte utkast.
Behandling:

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ for inneværende valgperiode vedtas i henhold
til vedlagte utkast.

SAMMENDRAG

Nytt reglement for folkevalgte organ ble vedtatt av det forrige kommunestyret, med bakgrunn i
erfaringer i kommunestyreperioden samt endret politisk styringsmodell. I henhold til
kommuneloven skal det nye kommunestyret behandle reglementet innen utgangen av
inneværende år.
Avgjøres av:

Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg:

Eldreråd, Råd for funksjonshemmede, Utvalg for levekår, Utvalg for oppvekst, Utvalg for
teknikk og miljø, Formannskap og Kommunestyre
Videre saksgang:
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i april 2015 ny politisk styringsmodell for Askøy kommune.
Det ble deretter nedsatt en ad-hoc gruppe bestående av gruppelederne i formannskapet til å
gjennomgå reglement for folkevalgte organ og komme med forslag til nytt reglement.
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Kommunestyret vedtok i 18.06.15, med bakgrunn i forslag fra ad-hoc gruppen, reglementet for
kommende periode. I november 2015, etter at kommunestyret hadde konstituert seg, ble det
vedtatt endringer i reglementet med hensyn til Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede.
I henhold til kommuneloven § 39 nr. 2 skal kommunestyret og fylkestinget selv vedta reglement
for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at
kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre
vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.
(Endret ved lov 25.mai 2012 nr.28.)

Vurdering:

Rådmannen har ikke mottatt signaler eller synspunkter som skulle tilsi behov for store endringer
i reglementet, som jo i sin helhet er et produkt av politisk arbeid.
Det er gjort noen små «kosmetiske» endringer med henhold til forkortelser, rettskriving og
forenkling av språk med videre som ikke har betydning for selve innholdet. Disse er ikke merket
spesielt.
Ikke alle endringsforslag er nærmere kommentert. Disse er tatt inn med rødt i det vedlagte utkast
til reglement.
Ordet «forslagsrett» for rådmannen er foreslått endret til «innstillingsrett», i samsvar med
praksis. Det er tatt inn en del lovhjemler.
Finansutvalget er tatt inn. Dette har tidligere ikke vært nevnt i reglementet for folkevalgte organ,
kun i det vedtatte finansreglementet. Rådmannen har også tatt inn de vedtatte bestemmelsene
for eiendomsskattenemndene som en del av reglementet.
Rådmannen foreslår endring av reglement for kommunestyret § 18 Forespørsler. Det er ønskelig
å få inn en presisering av forskjellene på en interpellasjon og et skriftlig spørsmål.
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, en lovendring som ikke ble fanget opp ved
forrige gangs behandling.
I en del tilfeller er det nødvendig å reise søksmål for å ivareta kommunens interesser og sikre
likebehandling. Dette er særlig aktuelt for inndrivelse av pengekrav, oppsigelse av leieforhold
og tvister knyttet til inngåtte avtaler. Dette er i de fleste tilfeller mindre forhold med
tvistegjenstand av liten verdi. Men det kan også være knyttet til arbeidstvister og ivaretakelsen
av rådmannens fullmakt innen området personalforvaltning. Ofte inneholder disse sakene
taushetsbelagt informasjon og er lite egnet for en politisk behandling.
De fleste større kommuner med egen kommuneadvokatfunksjon har en slik delegasjon av
søksmålskompetanse.
I særlige tilfeller skal spørsmålet om å reise søksmål eller anvende rettsmidler mot en dom
forelegges formannskapet. Dette vil i første rekke være mer omfattende søksmål med
tvistegjenstand av større verdi.

For øvrig vises til vedlagte utkast til reglement.
Folkehelseperspektiv:
-
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Økonomi:
De foreslåtte endringene har liten betydning for kommunens økonomi.

Kleppestø 20.10.16

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef
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Fagavdeling areal og samfunn

13.02.2017

Notat
Sak nr.
2015/1925-17
Til:

UFL, UFO, UTM, F og Kommunestyret

Fra:

Rådmannen

Forslag til fordeling av saker fra UTM til andre utvalg
Rådmannen viser til F sak 130/16, referat fra gruppeledermøte 05.01.2017 og den muntlige
orienteringen i formannskapet 31.01.2017 (RS sak 6/17), og vil med dette notatet belyse muligheter og
alternativer for å redusere saksmengden for Utvalg for teknikk og miljø (UTM) og få en jevnere fordeling
av den totale saksmengden på de 3 utvalgene.
Oversikt over antall behandlede saker*:

2014
jan.- sept.2015
okt. -des.2015
2016
SUM

Utvalg for
oppvekst og
levekår
110
94

Utvalg for
oppvekst
(UFO)

Utvalg for
levekår
(UFL)

17
60
352

14
57

Utvalg for
teknikk og
miljø (UTM)
331
329
56
280
996

*tallene er hentet ut fra saksbehandlingssystemet Ephorte. Referat saker / meldinger, innkalling, saksliste og protokoll er ikke
tatt med. Tallene som ble presentert for formannskapet 31.01.2017 var basert på en manuell opptelling, og avviker således noe
fra overnevnte tall.
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Som det fremgår av tabellen har UTM betraktelig større saksmengde enn UFO og UFL til sammen.
Saksmengden i UTM er redusert fra 2014 til 2016, dette skyldes bl.a. økt delegasjon, jf. UTM sak 368/15.
Saksfordeling i UTM, 2016:
Sakstyper
Dispensasjonssøknader
Klager på vedtak som gjelder dispensasjon
Private reg.planer
Off.reg.planer
Mindre reg.endring
Klage på reg.plan
Kommuneplan, kommunedelplaner
SMIL - landbruk
Høringssvar
Rapportering - Areal og samfunn
Vegnavn
Konsesjon
Areal div.
Prosjektrapport - Teknisk
Avkjørsel kom.veg
Høring
Teknisk div.
Utslipp - miljørettet helsevern

% fordeling
43 %
28 %

12 %

16 %
1%

Saker som behandles etter plan- og bygningsloven (pbl) utgjør ca. 70% av saksmengden i UTM. Det er
kun pbl § 3-3 som angir at kommunestyret skal vedta planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Ut
fra dette kan således samtlige øvrige saker etter plan og bygningsloven, med unntak av prinsipielle saker
(jf. kommunelovens § 23 nr.4), delegeres til administrasjonen. Dette gjelder også klagesaker.
I Askøy kommune fremmes alle private reguleringsplaner til politisk behandling, dette gjelder også
1.gangsbehandling av planen, med vedtak om å legge en plan ut på høring og offentlig ettersyn. Bergen
kommune praktiserer det slik at fagetaten (administrasjonen) fatter beslutning om å legge en privat plan
ut på høring og offentlig ettersyn. Dersom fagetaten derimot, kommer til at planforslaget skal avvises
eller det av andre grunner ikke er ønskelig å regulere, går saken til byrådet og deretter til komite for
byutvikling. Altså politisk behandling.

Alternativer:
Forutsetningen som legges til grunn er opprettholdelsen av 3 politiske utvalg. I forslag om fordeling av
sakstyper har en sett på sakstyper som naturlig hører sammen, og må behandles i samme utvalg.

Alt: 1: Opprettholde dagens struktur, med dagens delegering.
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Alt.2: Opprettholde dagens struktur, men innføre optimal delegering.

Alt.3: Dele UTM i to utvalg og slå sammen UFO og UFL, med følgende fordeling av sakstyper:
UTM
Dispensasjonssøknader
Klager på vedtak som gjelder
dispensasjon
Private reg.planer
Off.reg.planer

Nytt utvalg
Alle saker fra Teknisk
Vegnavn

UFO / UFL
Eksisterende saker i UFO
Eksisterende saker i UFL

Utslipp - miljørettet helsevern

Mindre reg.endring
Klage på reg.plan
Kommuneplan,
kommunedelplaner
SMIL - landbruk
Høringssvar
Rapportering - Areal og
samfunn
Konsesjon
Areal div.
Alt.4: Fordele UTM sine saker på alle 3 utvalgene, med følgende fordeling av sakstyper:
UTM
Dispensasjonssøknader
Klager på vedtak som gjelder
dispensasjon
Private reg.planer
Off.reg.planer
Mindre reg.endring

UFO
Eksisterende saker i UFO
Teknisk - Eiendom og bygg

UFL
Eksisterende saker i UFL
Teknisk- VA, samferdsel og
brann
Vegnavn
Miljøsaker
Utslipp - miljørettet helsevern

Klage på reg.plan
Kommuneplan,
kommunedelplaner
SMIL - landbruk
Høringssvar
Rapportering - Areal og
samfunn
Konsesjon
Areal div.

Anbefalt løsning:
Etter et helhetsperspektiv anbefales Alt.4.
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En får her redusert saksmengden i UTM og en jevnere fordeling av den totale saksmengden på de 3
utvalgene.
Kommunalavdeling Teknisk sine saker vil kunne få større fokus. Saksmengden fra Teknisk - VA vil på sikt
kunne øke ved økt fokus på tvungen tilkobling til off.vann og avløp.
En får skilt kommunens rolle som lovforvalter og «eier» i forhold til byggesaker. Deler av UFL sitt
saksområde vil være sammenfallende med Kommunedelplan klima, miljø og teknisk infrastruktur.
Det anbefales at navn på utvalgene endres, slik at utvalgsnavnet mer gjenspeiler utvalgets saksområde.
Forslag:
Eksisterende navn
Utvalg for teknikk og miljø (UTM )
Utvalg for oppvekst (UFO)
Utvalg for levekår (UFL )

Forslag til nytt navn
Utvalg for plan og byggesak (UPB)
Utvalg for oppvekst og eiendom (UOE)
Utvalg for folkehelse og teknisk infrastruktur (UFT)

For å få en effektiv avvikling av utvalgsmøtene bør gjeldende forretningsorden for politiske utvalg legges
til grunn. Det bør også legges til grunn et prinsipp om at en sak kun behandles i ett utvalg.

Vedlegg:
1 Revisjon av Askøy kommune sitt delegasjonsreglement – møtereferat
fra gruppeledermøte 05.01.2017
2 Særutskrift Delegasjon - Orientering om endret praksis (PS 368/15)
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Revisjon av Askøy kommune sitt delegasjonsreglement
MØTEDAG:
5. JANUAR 2017

MØTEREFERAT

MØTETIDSPUNKT:
16:00

MØTESTED:
ASKØY RÅDHUS

MØTE INNKALT AV:

Ordfører Terje Mathiassen

MØTETYPE

Gruppeledermøte

MØTELEDER

Ordfører

PROTOKOLLFØRER

Bård Espelid

DELTAKERE

Ordfører Terje Mathiassen; Elsa Benjaminsen (gr.leder AP), Siv Høgtun (gr.leder H), Rosalind
Fosse (fung. gr.leder FrP), Bård Espelid (gr.leder AL), Arild Raftevoll (gr.leder V), Rafael
Cobo (gr.leder SV), Janne K. Midtbø (gr.leder MdG), Inge Abrahamsen (gr.leder Rødt)

Emner på dagsordenen
1. INNLEDNING

ORIENTERING

Ordfører ønsket velkommen og ga en kort oppsummering av bakgrunnen for møtet. Møtet var en
oppfølging av formannskapets vedtak 15.11.2016 knyttet til revisjon av delegasjonsreglementet.
Innspill fra hovedutvalgene og politiske representanter var også tilgjengelige i møtet. På bakgrunn
av innspillene, hadde ordfører laget et opplegg for behandlingen av innspillene som var kommet
inn. Gruppelederne sluttet seg til ordførerens forslag.

2. UTVALGSSTRUKTUR

DISKUSJON

R. Fosse refererte synspunkter fra UTM, og la også fram synspunkter fra FrP på ansvarsområder
som kunne fordeles annerledes enn i dag mellom utvalgene. A. Raftevoll stilte spørsmål ved om
grensegangen mellom administrasjon og politikk er klar nok, og om er grensesnittet mellom
prinsipielle og ikke-prinsipielle saker er tydelig nok. S. Høgtun var skeptisk til å endre dagens
utvalgsstruktur siden det nettopp var kjørt en grundig prosess omkring dette i forbindelse med
BDO sitt arbeid. Alle gruppeledere støttet Høgtun i at det ikke var ønskelig å endre utvalgsstrukturen. I. Abrahamsen ønsket at det bør opprettes et likestillings- og mangfoldsutvalg.

KONKLUSJON

Dagens utvalgsstruktur opprettholdes.

3. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDER FOR
UTVALGENE

DISKUSJON

KONKLUSJONER

R. Fosse mente at eks.vis veinavn, brannvesen, miljøvern kunne legges under andre utvalg enn
UTM. Flere gruppeledere ga uttrykk om at vi burde be administrasjonen om innspill/muligheter for
å fordele saker til utvalgene annerledes enn i dag for a jamne ut arbeidsbelastningen mellom
utvalgene. I diskusjonen ble det også reist spørsmål om det var mulig å fordele sakene mellom
utvalgene i forhold til hvilke særlover som saken skal behandles etter. Andre kommuner bruker
dette som prinsipp for å bemyndige utvalg og fordele saker mellom utvalg. I. Abrahamsen ga
uttrykk for en forventning om at utvalgene også kunne fungere som «politiske verksteder» ved at
de kunne diskutere mer overordnete og strategiske saker innenfor sine ansvarsområder. I diskusjonen satte enkelte gruppeledere søkelys på om for mye var delegert til administrasjonen ved
rådmann. Det var en generell enighet om at en skulle sende et oppdrag til rådmannen for å få
belyst hvordan saker kan fordeles mellom utvalgene basert på ansvar i forhold til lover, og
hvordan andre kommuner praktiserer arbeidsdeling mellom utvalgene.
Følgende oppdrag sendes til rådmannen: «Dagens hovedutvalgsstruktur opprettholdes.

Gruppeledere er bekymret for arbeidsbelastningen til UTM. Rådmannen bes å utrede, bl.a. i
forhold til delegering av myndighet etter særlover og erfaringer fra andre kommuner, om
kriteriene for å fordele og initiere saker til utvalgene kan endres slik at utvalgene får en jamnere
arbeidsbelastning. Rådmannen legger fram et forslag til politisk behandling. Saken skal behandles
i utvalgene i februar.»
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4. FORESLÅTTE ENDRINGER I DELEGASJONSREGLEMENTET

DISKUSJON

KONKLUSJONER

I møtet ble det gitt innspill på om regler knyttet til befaringer og deputasjoner skulle inn i
delegasjonsreglementet. Det var enighet om at diskusjon omkring dette burde ses i lys av
innspillet fra rådmann. Det ble også gitt uttrykk for andre forslag til innspill og revisjoner av
delegasjonsreglementet, men det var enighet om å behandle disse politisk i forbindelse med at
rådmannen fremmer saken som er bestilt.
Forslag til endringer av delegasjonsreglementet fra det politiske miljø behandles når rådmannen
fremmer sak om revisjon av delegasjonsreglementet til politisk behandling. Ordfører informerer Fskap om videre saksgang.
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DELEGASJON - ORIENTERING OM ENDRET PRAKSIS
Sakstittel: Delegasjon - Effektivisering av klagesaksbehandling

Samlet saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for teknikk og miljø

Utvalgssak Møtedato
368/15
12.11.2015

Saksbehandler: Tore Mundheim

Arkivsaknr.: 2014/5846-3

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.11.2015
Vedtak:

Utvalg for teknikk og miljø tar orienteringen til etterretning.
Behandling:
Øystein Gundersen (H) foreslo rådmannens innstilling:

Utvalg for teknikk og miljø tar orienteringen til etterretning.
Avstemming:
Øystein Gundersens forslag:

Enstemmig.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø tar orienteringen til etterretning.
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SAMMENDRAG
Nytt delegasjonsreglement innebærer noen endringer i forhold til hvilke saker etter plan- og
bygningsloven som skal behandles av Utvalg for teknikk og miljø (UTM). Administrasjonen finner
det formålstjenlig å orientere utvalget om hvilken praksis en vil legge til grunn. Dette for å unngå
usikkerhet rundt hvilke saker som skal fremmes for politisk behandling.

Videre saksgang:
Saken returneres administrasjonen.

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok 18.06.15, sak 76/15, nytt delegasjonsreglement for kommunestyreperioden
2015-2019. Se vedlegg 1.
Nytt delegasjonsreglement innebærer noen endringer i forhold til hvilke saker etter plan- og
bygningsloven som skal behandles av Utvalg for teknikk og miljø (UTM).
Da reglementet på dette punkt er noe vanskelig formulert finner administrasjonen det formålstjenlig
å orientere utvalget om hvilken praksis en vil legge til grunn. Dette for å unngå usikkerhet rundt
hvilke saker som skal fremmes for politisk behandling.

Vurdering:
Orienteringen begrenses til bygge- og fradelingsaker og reguleringsplaner.
1. Bygge- og fradelingsaker
Utvalget har tidligere behandlet alle klager på bygge- og fradelingsaker med følgende unntak:
 Klager på avvisning av klager
 Klage på vedtak truffet av utvalget
Behandling av bygge- og fradelingsaker har for øvrig vært delegert til administrasjonen. En del
søknader som krever dispensasjon fra plan har man likevel valgt å fremme direkte for politisk
behandling i utvalget. Bakgrunnen for dette er at utvalget i forhold til enkelte typer
dispensasjonssaker har hatt en annen tilnærming enn administrasjonen. Ved å fremme disse sakene
direkte for utvalget har man derfor oppnådd en mer effektiv behandling av sakene, både for
kommunen og sakens parter.
Ny praksis
I nytt delegasjonsreglement for utvalgene § 2 (side 26) fremkommer nå at utvalget involveres i
klagesaker av prinsipiell karakter. Som eksempel på slike saker er det vist til dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og søknader i strid med andre politisk vedtatte planer. Klager i ikkeprinsipielle saker behandles i sin helhet av administrasjonen før evt. oversending til fylkesmannen.
Det fremkommer også at klage på politisk vedtak i prinsipielle saker sendes direkte til
fylkesmannen.
Ut fra over nevnte vil administrasjonen i det videre bare fremme klagesaker for utvalget dersom de
gjelder dispensasjon fra politisk vedtatte planer. Øvrige klagesaker blir behandlet av
administrasjonen før evt. oversending til fylkesmannen. Klager på vedtak gjort av utvalget blir også
håndtert av administrasjonen før evt. oversending til fylkesmannen.
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Administrasjonen vil fortsette praksisen med å fremme enkelte dispensasjonssaker direkte for
utvalget, hvor dette vurderes å gi en mer effektiv behandling.
2. Reguleringsplaner
Utvalget har tidligere truffet vedtak i følgende reguleringssaker:
 Mindre endring av reguleringsplaner
 Midlertidig forbud mot tiltak og forlengelse av disse
 Planprogram
Videre har utvalget behandlet og tatt stilling til om planforslag skal legges ut på høring, samt vurdert
høringsinnspill og tatt stilling til om planforslag skal tas opp til sluttbehandling i kommunestyret.
Ny praksis:
Tidligere praksis videreføres i all hovedsak.
Ved nærmere gjennomgang registrerer imidlertid administrasjonen at utvalget også er gitt
myndighet til selv å vedta mindre reguleringsplaner som er i samsvar med kommuneplanens
arealdel hvor det er mindre enn 4 år siden den ble vedtatt av kommunestyret, jf. pbl. § 12-12 2. ledd.
Tilsvarende myndighet lå også inne i tidligere delegasjonsreglement, men har ikke blitt praktisert.
Tidligere praksis har således vært at alle reguleringsplaner har blitt sluttbehandlet av
Kommunestyret.
Siden administrasjonen nå er blitt oppmerksom på den myndighet som her er tillagt utvalget vil en i
fremtiden vurdere dette for hver enkelt plan. For planer som vurderes å oppfylle vilkårene for
vedtagelse i utvalget, vil det opplyses om dette i saksutredningen som fremmes for utvalget.

Vedlegg:
1 Delegasjonsreglement for kommunestyreperioden 2015-2019

Kleppestø, 30.10.15
Knut Natlandsmyr
fagsjef

Iris Bjørnseth
seksjonsleder

Rett utskrift 17.11.2015
Kristian Vangen
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DELEGASJONSREGLEMENT

GENERELT:
All virksomhet i kommunestyret skal være av overordnet og ledende karakter, det vil
si at kommunestyret skal:


Konsentrere seg om de prinsipielt viktige og strategiske oppgavene, og
utforme kommunens målsettinger.



Prioritere hva som er av størst viktighet for kommunen og sørge for at
underorganer og administrasjonen følger dette opp.



Gi premisser for viktig plan- og utviklingsarbeid ved innledende
prinsippdiskusjoner (forhåndsdrøfting), drøftinger av delutredninger
underveis, med videre.



Gjennomføre «åpne» møter der aktuelle saker/planer kan drøftes uten at
det må foreligge formell saksliste og uten at det nødvendigvis skal fattes
vedtak.



Utnytte den kompetanse som totalt sett finnes i kommunens organisasjon
ved å gjennomgå roller- og funksjonsbeskrivelser mellom folkevalgte og
administrasjonen, der «optimal delegering» er målet.



Ved valg av folkevalgt til utvalg, komite eller lignende, bør det ikke velges
representant som samtidig er ansatt i stilling i Askøy kommune med
tilknytning til samme eller beslektet fag - og arbeidsområde.
Ved utpeking av representant fra administrasjonen til å delta som sekretær,
saksbehandler eller rådgiver i politisk utvalg, komite eller lignende, bør det
ikke utpekes arbeidstaker som samtidig har politisk verv knyttet til
sammenfallende fag - og eller ansvarsområde.



Legge opp til arbeidsformer der delegering innebærer jevnlige
tilbakemeldinger, slik at kommunestyret kan få nødvendig innsyn i - og
kjennskap til - delegerte sakstyper, samtidig som kommunestyrets
kontrollmuligheter og funksjon ivaretas.



Som arbeidsgiver behandle overordnede, arbeidsgiverpolitiske spørsmål,
eksempelvis prinsipper for kommunens organisasjon samt overordnede
retningslinjer og reglementer.
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Framgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell:
Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om
hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har
rådmannen og ordfører ansvaret for å avklare dette.
Ordføreren, sammen med utvalgslederne, ser til at det skjer en naturlig og trygg
arbeidsdeling mellom administrasjon og politisk nivå med hensyn til grenseoppgang
for hva som er prinsipielle saker.
Det er ordføreren som, sammen med utvalgsleder i saker for utvalgene, til sist har
ansvaret for å avgjøre om en sak er prinsipiell eller ikke.
(Prinsipielle klagesaker - Utvalg for teknikk og miljø – se eget reglement for utvalget.)
De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller, utvikler en
sedvane som supplerer reglene i delegasjonsreglementet.
Det kan også lages egne regler (vedtekter) for behandlingen av bestemte sakstyper
som oppstår med jevne mellomrom.
Ordføreren kan samarbeide med rådmannens ledergruppe om å utarbeide oversikter
over hvilke saker som anses å være av prinsipiell betydning og hvilke saker som i de
fleste tilfeller ikke er det. Slike oversikter blir da retningsgivende for
saksbehandlingen. Dette fratar imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til å
vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er
en administrativ eller politisk sak.
I vurderingen om en sak er prinsipiell eller ikke prinsipiell skal følgende vurdering
gjøres:
 Kan avgjørelse i saken treffes på grunnlag av faglige eller regelbundne
vurderinger eller på grunnlag av retningslinjer trukket opp av folkevalgte organer i
kommunen, da er saken ikke prinsipiell.
 Er en avgjørelses skjønnsmessige sider klarlagt gjennom politiske vedtak,
instrukser eller tidligere praksis, da er saken ikke prinsipiell.
 Kommer en i avgjørelsen inn på politiske vurderinger eller prioriteringer, da er
saken prinsipiell og skal behandles politisk.

Eksempler på prinsipielle saker:
Vesentlige endringer av reguleringsplaner samt vesentlige dispensasjoner fra
plan(er).
Plan og utforming av større kommunale bygg. (Slike saker kan det være aktuelt å
behandle i flere utvalg, særlig med tanke på flerbruksformål.)
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Bruk av reklame (f.eks. på biler) vil være prinsipiell ved første gangs behandling.
Vedtaket vil være en rettesnor for senere administrative vedtak.
Sak om opprettelse av nytt- eller nedlegging av eksisterende tjenesteområde.
Vesentlige endringer av tjenestetilbud (ikke enkeltvedtak).
Eksempel på ikke prinsipielle saker:
Stillingsstruktur innenfor vedtatt lederstruktur (fagavdelingsnivå).
Godkjenne barnehager.
Opptak av barn i barnehager.
Ta opp elever i musikkskolen
Gi uttalelse om konsesjonsfrihet i henhold til konsesjonsloven av 1974.
Behandle byggesaker.
Askøy kommunes folkevalgte – arbeidsmåte – etikk:


Politikere kan, om nødvendig, henvende seg til administrasjonen vedrørende
konkrete saker. Slike henvendelser skal rettes til rådmann. Henvendelser må
ikke ha karakter av pålegg eller ordrer og må være slik at disse kan besvares
på en enkel og kortfattet måte og ikke kreve utredninger og/eller store
undersøkelser. I sistnevnte tilfeller må de formelle kanaler benyttes, dvs. det
aktuelle kollegiale organ, slik at dette (organet) kan ta stilling til ressursbruken.



Folkevalgte skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke,
eller være egnet til å påvirke handlinger, saksbehandling eller vedtak. Dette
gjelder også ved direkte henvendelser til kommunens administrasjon.



Alle folkevalgte bør registrere sine styreverv i styrevervregisteret (jamfør eget
styrevervreglement, vedlagt).
-----------------------------
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REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

§ 1.

VALG OG SAMMENSETNING
Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter
regler fastsatt i valgloven. Valget gjelder for 4 år.
Kommunestyrets medlemstall er ved særskilt vedtak fastsatt til 35.

§ 2.

ARBEIDSOMRÅDE
Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ, og treffer vedtak på
vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak,
jamfør kommuneloven § 6.
Kommunestyret skal være arenaen for fri politisk debatt. Det skal åpnes for å
melde inn saker til uformelle, orienterende diskusjoner. Denne muligheten skal
også gjelde for andre grupper i kommunen f.eks. barnehøringer og
ungdommens kommunestyre.
Saker som behandles i kommunestyret:
Etter kommuneloven:
 Alle saker hvor loven forutsetter behandling i kommunestyret.
Etter særlover:
 Alle saker der vedkommende lov forutsetter behandling i
kommunestyret.
 Alle saker av prinsipiell eller overordnet karakter, eller hvor sakens art
tilsier behandling i kommunestyret.
Etter nærmere bestemmelser:
a Saker av økonomisk art hvor avgjørelsesmyndighet ikke er delegert til
andre politiske organ eller rådmann.
b Ansettelse av rådmann.
c Rammer for flyktningmottak.
d Kommunestyret behandler og fatter vedtak i saker om vesentlige nye
tiltak eller vesentlige endringer i eksisterende tiltak.
e Kommunestyret fatter vedtak i saker om kjøp, salg, tomtefeste,
makeskifte eller pantsetting av fast eiendom der avtalesummen overstiger
5 millioner kroner.
Når kommunestyret selv har vedtatt at en bestemt eiendom skal
erverves, avhendes eller bortfestes, men av forhandlingstaktiske eller av
andre grunner ikke har fastsatt prisen, har utvalg for teknikk og miljø
myndighet til å fastsette den.
f Kommunestyret avgjør leie og fremleie av fast eiendom og løsøre der
avtalesummen overstiger 5 millioner kroner.
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Kommunestyret vedtar kommunale avgifter og priser på kommunale
tjenester og tilbud.
Kommunestyret fatter vedtak om kommunestyrets forretningsorden og
reglementer for faste politiske utvalg.
Eierskap og selskapsstyring. Den politiske eieroppfølgingen forestås av
kommunestyret. Kommunestyret skal som kommunens øverste
myndighet behandle saker av stor prinsipiell og/eller strategisk betydning.
Kommunestyret behandler også saker som i henhold til vedtekter, avtaler
eller selskapslovgivning skal inngå i kommunestyrets myndighetsområde.

h
i

§ 3.

SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR KOMMUNESTYRET
I henhold til kommunelovens § 39 er det kommunestyret selv som ved
reglement kan vedta egne regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer.
De regler som gjelder for saksbehandlingen i Askøy kommunestyre følger av
dette reglement og for øvrig i samsvar med kommuneloven.

§ 4.

FORBEREDELSE AV SAKER TIL KOMMUNESTYRET
Saksforberedelsen i Askøy kommune skal bygge på prinsippet om fullført
saksbehandling.

§ 5.

INNSTILLINGSRETT
Følgende organer har innstillingsrett i saker som skal behandles av Askøy
kommunestyre:
 Formannskapet - i budsjettsaker, som ikke er delegert til andre,
årsbudsjett, økonomiplan, skattevedtak, kommuneplan og
kommunedelplan.

§ 6.



Kontrollutvalget - i saker som framgår av lov og forskrift, eller der
kommunestyret spesielt har bedt om det.



Valgnemnda - i alle saker som gjelder valg som skal foretas av
kommunestyret.



Utvalg for oppvekst, utvalg for levekår og utvalg for teknikk og miljø - i
alle andre saker som skal behandles av kommunestyret.



Valgstyret i saker som skal behandles i kommunestyret.



Innstilling skal utformes som et vedtak fra beslutningsorganet,
kommunestyret.

KOMMUNESTYRETS MØTER
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Kommunestyret holder sine møter for åpne dører hvis ikke annet følger av
kommunelovens § 31.
Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier
dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det
eller kommunestyret vedtar det. Avstemmingen skal skje i åpent møte, jamfør
kommunelovens § 31a pkt.1.
Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.
Møter holdes i henhold til årlig møteplan som vedtas av kommunestyret. I
tillegg kan det holdes møter når ordføreren eller minimum 1/3 av medlemmene
krever det.
Møtene kunngjøres på den måte kommunestyret selv finner hensiktsmessig
innenfor kommunelovens krav.
Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen skal påse at
de saker som er satt opp på møtekartet er forsvarlig utredet. Jamfør
kommunelovens § 23,2.
Innkalling og saksdokumenter legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes
straks varsel til representanter og vararepresentanter, via representantenes
oppgitte epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelig.
Referat fra møter i ad hoc – utvalg, nedsatte arbeidsgrupper og
forhandlingsutvalg meldes det respektive utvalg ved førstkommende møte.
Saker om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak skal utsendes senest 14
dager på forhånd.
Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra
offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. (utgår: Utlegging av
sakene skal skje i ) Dokumentene vil være elektronisk tilgjengelig i rådhuset
og på kommunens nettside.
Møtet ledes av ordfører, eller i dennes fravær varaordføreren. Har begge
forfall/fravær, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
Kommunestyrets vedtak fattes i møter.
Kommunestyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, dvs. 18
medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak.
Rådmann har møte- og talerett i kommunestyrets møter. Møterett med mer
har også de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter. Ordfører og
rådmann kan også bli enige om at en tjenestemann/ -kvinne skal innkalles til
møtet for å informere i konkrete saker med det formål å lette
saksbehandlingen.
§ 7.

FORFALL TIL MØTE
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Har medlemmer forfall til et møte, innkalles varamedlemmer så vidt mulig i den
nummerorden de er valgt - enten fra enkeltpartier eller grupper. Forfall skal
meldes ordfører sammen med forfallsgrunn.
Endring av partitilhørighet i løpet av valgperioden:
Har et medlem forfall kalles det inn vara for det partiet en ble innvalgt for.
Vararepresentant skal fortsatt innkalles for det partiet en ble innvalgt for, i den
nummerorden vedkommende er valgt.
Medlemmene skal melde fra til ordfører på forhånd der det er grunn til å anta
at en kan være inhabil ved behandlingen av en sak, slik at varamedlem kan
innkalles.
Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder
hun/ han straks fra om dette til møtelederen slik at varamedlem kan innkalles.
Når et medlem/varamedlem lovlig har tatt sete i kommunestyret, kan
vedkommende ikke fratre etter at avstemming er påbegynt.
§ 8.

TAUSHETSPLIKT
Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de
folkevalgte å bevare taushet om de opplysninger som etter lov er underlagt
taushetsplikt.

§ 9.

MØTETS ÅPNING
Møtet skal starte med å registrere møtende medlemmer og varamedlemmer.
Møtelederen erklærer møtet for lovlig satt dersom det lovmessige minsteantall
er til stede. Deretter tas innkalling og saksliste opp til godkjenning.
Fra møtet er lovlig satt og til dets slutt kan forsamlingens medlemmer kun
forlate salen for et kortere tidsrom og ikke like før en sak tas opp til
avstemming.
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet skal melde seg til
møtelederen før de kan delta i møtet. Skjer frammøtet etter at en sak er tatt
opp til avstemming, må medlemmet vente til neste sak på dagsorden før en
kan ta del i forhandlingene.

§ 10. REKKEFØLGEN FOR BEHANDLING AV SAKENE
Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noens forfall, eller andre
saker relatert til saksliste eller forretningsorden, behandles dette først.
Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er
nevnt der. Kommunestyret kan med vanlig flertall vedta annen rekkefølge.
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Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter
møtelederen fram forslag om rekkefølge av stemmegivningen og eventuelt
avstemningsmåten. Blir det ordskifte om dette skal møtelederen nøye se til at
talerne bare holder seg til avstemmingsspørsmålet.
Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet kan ikke tas opp til
realitetsbehandling dersom møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer
motsetter seg dette.
Forespørsler/interpellasjoner skal, uten hensyn til nummerorden, behandles
etter de øvrige saker. Møteleder skal imidlertid ved møtets begynnelse gi
orientering om slike.
§ 11. INHABILITET
Den som erklæres inhabil i en sak tar ikke del i behandlingen av
vedkommende sak.
Om inhabilitet gjelder forvaltningslovens § 6 og særregler gitt i
kommunelovens § 40, nr. 3. (Etter forvaltningslovens § 10 vil lovens
inhabilitetsregler også gjelde for kommunale ombudsmenn).
Forvaltningslovens § 6 lyder:
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak
a)når han selv er part i saken;
b)når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje
eller i sidelinje så nær som søsken
c)når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar,
fostermor eller fosterbarn til en part
d)når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller
fullmektig for en part etter at saken begynte;
e)når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller
bedriftsforsamling for;
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i
saken, eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som
utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette
selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det
offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.*
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv
eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt
på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
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Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke
treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at
tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans
standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.
Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrift
som gis av Kongen.
*Forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e, pkt. 2
et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette
selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det
offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. (vår utheving)
Bestemmelsens henvisning til «person som utfører tjeneste eller arbeid for et
selskap» avspeiler at habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 ikke bare gjelder
offentlige tjenestemenn, men også enhver annen som utfører tjeneste eller
arbeid for et forvaltningsorgan jamfør forvaltningslovens § 10. Det er imidlertid
kun når personen konkret utfører tjeneste eller arbeid for selskapet, at
unntaket gjelder. Hvis vedkommende er tilsatt i selskapet og behandler saken i
egenskap av saksbehandler eller folkevalgt i statlig eller kommunalt
forvaltningsorgan, gjelder unntaket ikke. Unntaket er altså bare knyttet til
forhold internt i konsernmodeller bestående av to eller flere offentlig heleide
selskaper.
Kommunelovens § 40, nr. 3 lyder:
3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kapitel II, med følgende
særregler:
a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av
godtgjøring og lignende, for slike verv.
b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket
ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse
i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt
organ. Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional
planstrategi og regional plan gjelder ikke første punktum.
c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte
eller folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som
medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved
klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for
klageinstansen.
Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta
ved klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for
klageinstansen.
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§ 12. MØTELEDERENS REDEGJØRELSE FOR SAKEN
Møtelederen leser opp den betegnelsen saken har fått i innkallingen. I tillegg
refereres den innstilling/forslag til vedtak som foreligger, samt eventuell
dissens i det innstillende organ.
Dersom det foreligger tilleggsdokumenter/-opplysninger i saken, skal det alltid
informeres om dette.
§ 13. ORDSKIFTET
Etter at en sak er tatt opp til behandling, får hvert parti som ønsker det,
anledning til ett hovedinnlegg begrenset til 6 minutter. (Første innlegg i saken
fra hvert parti.)
Hver representant får inntil to innlegg per sak som hvert begrenses til 3
minutter.
Ved behandling av årsmelding, økonomiplan, årsbudsjett og kommuneplan gis
hvert parti et hovedinnlegg på inntil 12 minutter for å presentere partiets syn.
Saksordførere som legger fram et arbeid fra ad hoc - utvalg eller lignende gis
taletid på 12 minutter for å legge fram innstilling.
Etter hvert innlegg (hovedinnlegg og øvrige innlegg) gis det anledning til
replikk på maksimum 1 minutt. Alle som ønsker replikk til et innlegg må tegne
seg i løpet av innlegget.
Hver gruppe gis en replikk til hvert innlegg. Replikken skal være direkte rettet
til dette innlegget, og må ikke få form av et nytt innlegg eller bli en replikk til en
av de andre replikkene. En replikk bør ha som formål å oppklare eller utdype
det foregående innlegg og bør munne ut i et spørsmål. Etter replikkrunden får
den som hadde innlegget anledning til en sluttreplikk på maksimum to
minutter.
Den som vil tegne seg for replikk skal signalisere dette ved å rekke to fingre i
været mens taleren holder sitt innlegg.
Alle replikker og innlegg skal framføres fra talerstolen.
Hvis møtelederen ønsker å delta i ordskiftet, kan vedkommende ikke selv lede
ordet under sitt innlegg.
Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen.
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Det må ikke sies noe, verken i innlegg eller replikker, som krenker
forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er det lov til å lage
ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall.
Ved gjentatte overtredelser kan forsamlingen vedta at vedkommende skal
utestenges for resten av møtet, etter at møtelederen først har gitt advarsel.
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å
opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette
misforståelser fra talerens side.
§ 14. AVSLUTNING AV ORDSKIFTET
Sluttstrek på talerlista foreslås av møteleder når en sak synes å være ferdig
utdebattert. Samtidig med forslag om sluttstrek, kan de som mener de har noe
mer å tilføye, tegne seg på talerlista.
§ 15. FORSLAG
Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer, med
mindre særlig lovbestemmelse også gir andre rett til å fremme forslag.
Forslag skal være skriftlig og leveres møtelederen.
Forslag skal være underskrevet av forslagsstilleren.
Forslag skal umiddelbart sendes politisk sekretariat elektronisk, senest dagen
etter møtet.
Forslag kan gis muntlig dersom det gjelder valg, ansettelser eller om en sak
skal realitetsbehandles eller utsettes.
Møtelederen skal referere alle forslag før ordskiftet er avsluttet.
§ 16. AVSTEMMING
Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemming.
Etter saken er tatt opp til avstemming, må det ikke være mer ordskifte om den
eller settes fram nye forslag om den. Heller ikke er det i dette tidsrommet
anledning til å ta noen annen sak opp til behandling.
Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til
avstemming, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemmingen
er ferdig, og plikter å stemme. Ved valg kan blank stemmeseddel brukes.
Ved avstemninger er møteleder pliktig til å foreta disse slik at kommunestyrets
syn kommer frem gjennom avstemningene.
Er den innstilling eller forslag det skal stemmes over delt inn i poster eller
paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes over hver enkelt post eller
paragraf.
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Prøveavstemning
Før endelig avstemming i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger,
som ikke er bindende.
Økonomiplan/årsbudsjett
Ved behandlingen av økonomiplan eller årsbudsjett stemmes det ved den
endelige avstemming over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet.
Er det framsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første
gangs avstemming stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som
fikk flest stemmer ved denne, jamfør kommunelovens § 35, nr.2.
Stemmelikhet
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke
annet følger av kommuneloven. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er
møteleders stemme avgjørende.
Valg
Valg av leder og nestleder for folkevalgte organer holdes som flertallsvalg.
Valg av medlemmer til nemnder holdes som forholdsvalg når minst ett medlem
krever det, og ellers som flertallsvalg.
Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming.
Tellekorps
Ved skriftlig avstemming velges et tellekorps bestående av tre medlemmer fra
kommunestyret.
§ 17. STEMMEMÅTEN
Avstemmingen iverksettes på en av disse måtene:
a)

Ved stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg dette.

b)

Ved at møteleder oppfordrer medlemmer til å rekke opp den ene
hånden. Kontraprøve skal gjennomføres dersom møtelederen forlanger
det eller noe medlem krever det.

c)

Ved navneopprop.
Denne avstemningsmåten kan benyttes kun når det skal stemmes ja
eller nei. Det fastlegges ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal
begynne med, og det fortsettes så i alfabetisk orden.
Navneopprop benyttes når møtelederen bestemmer det eller et
medlem krever det og dette krav får tilslutning av minst 1/5 av
kommunestyrets medlemmer.
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d)

Ved sedler uten underskrift.
Denne avstemningsmåten kan kun benyttes ved valg eller tilsetting,
og skal brukes ved slike avstemminger dersom ett medlem krever det.

§ 18. FORESPØRSLER/INTERPELLASJONER/BEGRUNNET SPØRSMÅL
Utenfor de saker som er ført opp på innkallingen til møtet, kan hvert medlem
av kommunestyret rette forespørsler til ordføreren, jamfør kommuneloven §
34, nr.2. Slike forespørsler bør være skriftlige, sendes
postmottak@askoy.kommune.no og ordforer@askoy.kommune.no, og bør
være ordføreren i hende senest 7 virkedager før møtet for at ordføreren skal
kunne skaffe til veie de opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare
forespørselen.
I kommunestyrets desembermøte, budsjettbehandlingen og i junimøtet,
årsmeldingen, anmodes kommunestyrerepresentantene om ikke å sende
forespørsler/interpellasjoner.
Ordskiftet i samband med forespørsler skal følge de vanlige bestemmelser gitt
i reglementets §§ 13 og 14.
Forslag (om realiteten) som settes fram i forbindelse med slik forespørsel kan
ikke avgjøres av møtet dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter
seg imot det.
Et enkelt medlem kan, i møtet under godkjenning av sakslisten, rette spørsmål
til ordfører. Dersom det ikke er mulig å gi svar i møtet vil ordfører redegjøre
muntlig i neste møte.
Nytt forslag:
§ 18. FORESPØRSLER
Utenfor de saker som er ført opp på innkallingen til møtet kan hvert medlem av
kommunestyret rette forespørsler til ordføreren, jamfør kommuneloven § 34,
nr.2.
For at ordføreren skal kunne skaffe til veie de opplysninger som er nødvendig
for å kunne besvare forespørselen, skal slike forespørsler være skriftlige og
være ordføreren i hende 7 virkedager før møtet. Forespørselen sendes
postmottak@askoy.kommune.no og ordforer@askoy.kommune.no.
I kommunestyrets desembermøte, budsjettbehandlingen og i junimøtet,
årsmeldingen, anmodes kommunestyrerepresentantene om ikke å sende
forespørsler.
Innkomne forespørsler blir referert ved åpningen av kommunestyremøtet.
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Forespørsler skal, uten hensyn til nummerorden, behandles etter de øvrige
sakene, jamfør dette reglementets § 10.
Det må gå klart fram av spørrerens oversending om dette er en interpellasjon
eller et spørsmål. Er det tvil avgjør ordfører hvordan forespørselen skal
behandles.
1. Interpellasjon
Dette er forespørsler som gjelder prinsipielle spørsmål som interpellanten
ønsker debatt om.
Interpellasjon sendes representantene før møtets begynnelse. Ordførers svar
sendes representantene etter at interpellasjonene er satt på sakslisten.
Dersom interpellanten ønsker det vil ordfører referere svaret i møtet.
Ordskiftet i samband med interpellasjoner skal følge de vanlige bestemmelser
gitt i reglementets §§ 13 og 14.
Innkomne interpellasjoner med svar blir protokollert.
Forslag (om realiteten) som settes fram i forbindelse med slik forespørsel kan
ikke avgjøres av møtet dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter
seg imot det.

2. Skriftlige spørsmål.
Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt
eller ordskifte i kommunestyret.
Spørreren og den som svarer kan ha et innlegg på to minutter. Det er
anledning til oppfølgingsspørsmål og svar på ett minutt.
Svar på skriftlige spørsmål blir gitt muntlig i møte og således ikke protokollert.

§ 19. MOTTAGELSE AV UTSENDINGER, GRUPPER MED VIDERE
Utsendinger eller grupper som vil møte kommunestyret og uttale seg om en
sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet.
Ordfører avgjør om utsendingene skal tas imot.
Blir utsendingene mottatt, møter de utenfor møtesalen for et utvalg av
kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige
partigrupper være representert.
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Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget gjør vedkommende
tjeneste som leder i dette. Ellers velger utvalget selv sin leder.
Etter å ha hørt utsendingene, og i tilfelle tatt imot skriftlig utgreiing fra dem, gir
lederen i utvalget kommunestyret melding om det utsendingene har anført.
Angår det noen sak på innkallingen, gir vedkommende melding om det når
denne sak blir behandlet. Ellers gir vedkommende det etter at de saker som er
nevnt i innkallingen er behandlet. I siste tilfelle gjelder for den videre
behandling det som er bestemt i § 18 om forslag i forbindelse med
forespørsler.
§ 20. PROTOKOLLFØRING
Det skal føres protokoll (møtebok) for kommunestyrets møter. Denne føres
under ledelse av møtelederen.
For hvert møte føres det i protokollen:
 Møtested, dato, tid
 Frammøtte medlemmer med partimarkering
 Fraværende medlemmer med partimarkering
 Møtende varamedlemmer med partimarkering
 Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel
 Eventuelle merknader til innkalling og saksliste
 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 Møtebehandlingen i den enkelte sak:
-Innkomne forslag
-Avstemming m/partimarkering
-Vedtak
-Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme
-Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme
-Ved partibytte/utmelding gjelder følgende:
- På «oppropsliste» vil representanten stå på listen til det partiet
vedkommende er valgt inn for
- Ny partimarkering: uavhengig
-Trer noen til eller fra under forhandlingen protokollføres dette. (Utgår:
slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser
hvem har tatt del i behandlingen av hver sak.)
Protokolltilførsel
Det er anledning til å avgi protokolltilførsel.
Protokolltilførsel skal være en kort redegjørelse for avvikende syn i en
avstemming.
Melding om protokolltilførsel skal fremsettes i møtet, og skal sendes
elektronisk til sekretariatet senest påfølgende dag.
Forslag til protokoll utsendes samtlige medlemmer og møtende
varamedlemmer.
Side 17 av 76

173

ASKØY KOMMUNE

Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for
eventuell korrigering.
Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende
kommunestyremøtet. Innmeldte merknader refereres.
Oppbevaring av kommunestyrets protokoll, med videre, utføres av
administrasjonen jamfør kommunelovens § 39, nr.3.
§ 21. LOVLIGHETSKLAGE
Tre eller flere av kommunestyrets medlemmer kan sammen bringe avgjørelser
fattet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for
departementet til lovlighetskontroll.
Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har fattet den aktuelle
avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken
Kommunaldepartementet. Klagefrist er 3 uker.(Jamfør «forskrift om tidsfrist for
krav om lovlighetskontroll» § 1.)
Utgår: (Klagefrister fastlegges av departementet.)
§ 22. KLAGEBEHANDLING OG ANMODNING OM NY BEHANDLING
Parter i en sak skal samtidig med møteutskrift informeres om sine muligheter/
rettigheter til å påklage et vedtak.
Klagebehandlingen håndteres videre innenfor de bestemmelser og frister som
ligger nedfelt i forvaltningsloven, kommunelov og særlover.
Organer med innstillingsrett i henhold til reglementets § 5 kan, når det gjelder
saker som disse har forberedt direkte, avslå anmodning om å ta opp til ny
behandling sak som er lovlig avgjort av kommunestyret.
§ 23. SEKRETARIATET OPPGAVER
Rådmannen, eller den han bemyndiger, utfører sekretariatsfunksjonen for
kommunestyret.
Sekretariatet har ansvaret for kommunestyrets saksdokumenter, kunngjøring
av møter, protokoll og møte-/protokollutskrifter.
§ 24. GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.
Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
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REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

§ 1.

VALG OG SAMMENSETNING
Formannskapet består av 11 medlemmer med varamedlemmer valgt for den
kommunale valgperiode.
Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer
ved forholdstallsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og
nestleder.
Tre av medlemmene i formannskapet skal velges som leder i henholdsvis
utvalg for levekår, utvalg for oppvekst og utvalg for teknikk og miljø.
Nestleder av utvalgene kan sitte i formannskapet.

§ 2.

ARBEIDSOMRÅDE
Formannskapet er opprettet etter kommunelovens § 8, nr. 1 og 2.
Formannskapet behandler, i henhold til kommunelovens § 8, nr. 3, forslag til
økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. På samme måte behandles forslag
til årsmelding, kommuneplan, kommunal planstrategi, kommunedelplan,
budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker.
Formannskapet har funksjon som kommunens utvalg for eierstrategier.
Formannskapet skal være politisk styringsgruppe i arbeidet med å utforme
overordnede og selskapsspesifikke eierstrategier.
Formannskapet behandler enkeltsaker som i ulik grad er av strategisk og/eller
prinsipiell karakter. Formannskapet vil i slike saker hovedsakelig ha en
funksjon som et arbeidsutvalg for kommunestyret som beslutningsorgan.
Formannskapet behandler også saker av driftsmessig karakter som ikke er
lagt til utvalg for oppvekst, utvalg for levekår eller utvalg for teknikk og miljø,
eller er delegert til administrasjonen.
Unntatt er de oppgaver som i henhold til lov, forskrift, reglement eller avtale er
lagt til kommunestyre eller kontrollutvalg.
Formannskapet har myndighet til å fatte vedtak i hastesaker ( utgår skal
behandle saker etter hasteparagrafen – ) jamfør kommunelovens § 13.
Formannskapet fatter vedtak i saker der rådmannen og administrasjonen er
inhabil til å fatte vedtak, jamfør forvaltningsloven § 6. Utvalgene innstiller til
formannskapet.
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Formannskapet ivaretar kommunens arbeidsgiveransvar i saker som ikke er
tillagt kommunestyret eller andre organer.
5 representanter fra formannskapet utgjør arbeidsgiverrepresentantene i
administrasjonsutvalget.
Formannskapet skal i tillegg ha utvalgsfunksjon overfor kommunestyret i alle
prinsipielle saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning å
gjøre.
Formannskapet er kommunens kontrollutvalg for salgs- og skjenkesaker.
Utvalget skal ivareta de oppgavene som tilligger kontrollutvalg for salgs- og
skjenkebevilling etter den til enhver tid gjeldende alkohollov med forskrifter.
Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker
innenfor sitt arbeidsområde.
Formannskapet skal i likhet med utvalg for oppvekst, utvalg for levekår og
utvalg for teknikk og miljø, aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Askøy
kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens
tjenester på tvers av faggrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt
effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere.
§ 3.

SAKER HVOR FORMANNSKAPET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET
Formannskapet fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er
fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i
kommunestyret, herunder:
 Saker som følger av kommunens delegasjonsreglement.
 Myndighet i hastesaker, i henhold til kommunelovens § 13, nr.1.

§ 4.

INNSTILLINGSRETT
Rådmannen skal innstille i saker som skal legges fram for formannskapet,
unntatt i saker vedrørende økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.
Saksframstillingene skal være korte og mest poengterte på:
- alternativer
- politiske hovedpoenger
- veivalg og konsekvenser av ulike veivalg

§ 5.

AD HOC – UTVALG/SAMARBEIDSRÅD
I enkeltsaker kan formannskapet i likhet med utvalg for oppvekst, og utvalg for
levekår og utvalg for teknikk og miljø oppnevne en engere gruppe til å utrede
en sak.
Ad hoc - utvalgenes mandat formuleres i hvert enkelt tilfelle. Minst ett av
medlemmene skal komme fra formannskapet. Ad hoc - utvalgene er tiltenkt
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viktige roller både mht. deltakelse i - og vitalisering av - politisk arbeid. Ad hoc
-utvalg opphører å eksistere etter fullført oppdrag.
Ad hoc - utvalg kan benyttes:
- som oppspill til viktige politiske debatter
- som politiske verksteder
- som arenaer for deltakelse og rekruttering
- prosjektarbeid/kommune (del)planarbeid
- utredninger
Det presiseres at bruken av slike ad hoc - utvalg skal begrenses til å gjelde
oppgaver av sentral betydning for kommunen, og i tilfeller der slik arbeid
vurderes å være et nyttig supplement til ordinært utrednings- og
utviklingsarbeid i administrasjonen. Arbeidet som utføres er å regne som et
arbeidsdokument og blir først offentlig når dokumentet oversendes til
formannskapet.
Saksordfører for ad hoc - utvalget legger fram saken for formannskapet og
kommunestyret (se retningslinjer for saksordfører).
§ 6.

FORMANNSKAPETS MØTER
Formannskapet holder møter for åpne dører hvis ikke annet følger av
kommunelovens § 31.
Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier
dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det
eller formannskapet vedtar det. Avstemmingen skal skje i åpent møte, jamfør
kommunelovens § 31a pkt. 1.
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Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.
Møter holdes i henhold til årlig møteplan som vedtas av formannskapet. I
tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene
krever det.
Møtene kunngjøres på den måte formannskapet selv finner hensiktsmessig
innenfor kommunelovens krav.
Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger for å
påse at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet.
Innkalling og saksdokumenter legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes
straks varsel til representanter og vararepresentanter, via representantenes
oppgitte epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelig.
Referat fra møter i ad hoc – utvalg, nedsatte arbeidsgrupper og
forhandlingsutvalg meldes det respektive utvalg ved førstkommende møte.
Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra
offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten.
Møtet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges en særskilt
møteleder ved flertallsvalg.
Formannskapets vedtak fattes normalt i møter.
Formannskapet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, det vil si
6 medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak.
Der ordfører vurderer det særlig påkrevd å få avgjort en sak før neste møte,
kan han/hun i medhold av kommunelovens § 30 beslutte saken tatt opp til
behandling ved fjernmøte *) eller skriftlig saksbehandling.
Rådmann har møte-, tale- og innstillingsrett (utgår: forslagsrett) i
formannskapets møter. Møterett med mer har også de som ved lov eller avtale
er gitt slike rettigheter. Ordfører og rådmann kan også bli enige om at en
ansatt skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med det formål å
lette saksbehandlingen.
For hvert møte føres det i protokollen:
 Møtested, dato, tid
 Frammøtte medlemmer med partimarkering
 Fraværende medlemmer med partimarkering
 Møtende varamedlemmer med partimarkering
 Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel
 Eventuelle merknader til innkalling og saksliste
 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 Møtebehandlingen i den enkelte sak:
-Innkomne forslag
-Avstemming m/partimarkering
-Vedtak
-Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme
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-Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme
-Ved partibytte/utmelding gjelder følgende:
- På «oppropsliste» vil representanten stå på listen til det partiet
vedkommende er valgt inn for
- Ny partimarkering: uavhengig
-Trer noen til eller fra under forhandlingen protokollføres dette. (Utgår:
slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser
hvem har tatt del i behandlingen av hver sak.)
Protokolltilførsel
Det er anledning til å avgi protokolltilførsel.
Protokolltilførsel skal være en kort redegjørelse for avvikende syn i en
avstemming.
Melding om protokolltilførsel fremsettes i møte, og skal sendes
elektronisk til sekretariatet senest påfølgende dag.
Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer/varamedlemmer
og til de som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser.
Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for
eventuell korrigering.
Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møtet. Innmeldte
merknader refereres.
Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og
reglementer har krav på det.
Når formannskapet fungerer som valgnemnd, skal reglement for valgnemnd
følges.
Valgnemndas saker skal skilles ut fra de øvrige sakene på dagsordenen.
*) Fjernmøte = telefonmøter

§ 7.

KLAGE
Parter i en sak skal samtidig med møteutskrift informeres om sine muligheter/
rettigheter til å påklage et vedtak. Klagebehandlingen håndteres videre
innenfor de bestemmelser som ligger nedfelt i forvaltningslov, kommunelov og
særlover.

§ 8.

SEKRETARIATETS OPPGAVER
Rådmannen eller den han bemyndiger, utfører sekretariatsfunksjonen for
formannskapet. Sekretariatet har ansvaret for formannskapets
saksdokumenter, kunngjøring av møter, protokoll og møte-/protokollutskrifter.
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§ 9.

GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre
Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
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REGLEMENT FOR UTVALG – FELLES

§ 1.

VALG OG SAMMENSETNING
Det oppnevnes 3 utvalg som får benevnelsene
Utvalg for levekår
Utvalg for oppvekst
Utvalg for teknikk og miljø
Utvalgene er opprettet etter kommunelovens § 10 som faste utvalg.
Utvalgene har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor
sitt arbeidsområde.
Hvert av utvalgene består av 11 medlemmer og varamedlemmer valgt for den
kommunale valgperioden av kommunestyret.
Det praktiseres gjennomgående representasjon ved at medlemmene av
utvalgene skal være medlem av, eventuelt vara til kommunestyret.
Leder skal være medlem av formannskapet og nestleder skal komme fra et
opposisjonsparti. Nestleder kan sitte i formannskapet.

§ 2.











ARBEIDSOMRÅDE
Utvalgets oppgave er å forberede og innstille i saker som skal behandles i
kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine respektive
ansvarsområder.
Utvalgene skal påpeke hva det skal settes fokus på i perioden og hva
ressursene innen ansvarsområdet skal disponeres til, samt evaluere
virksomheten.
Utvalgene har beslutningsmyndighet for alle politiske saker innen sitt område,
med unntak av saker som behandles av formannskap eller kommunestyre.
Utvalgene har budsjettansvar og kan omdisponere budsjettmidler mellom sine
fagavdelinger.
Utvalgene skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Askøy kommune og
arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester der
dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunens
innbyggere.
Anskaffelser av varer og tjenester der avtalesummen overstiger 1 millioner
kroner inklusiv merverdiavgift, men ikke overstiger 1,6 millioner kroner inklusiv
merverdiavgift, besluttes av det utvalg avtalen hører inn under.
Alle tilbud vedrørende bygg og infrastruktur avgjøres av rådmannen. Alle
resultat fra anskaffelser over 1 millioner kroner inklusiv merverdiavgift skal
sendes teknikk og miljø for orientering. Resultatet skal være begrunnet og
inneholde en oversikt over alle tilbydere.
Når kommunestyret selv har vedtatt at en bestemt eiendom skal erverves,
avhendes eller bortfestes, men av forhandlingstaktiske eller av andre grunner
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ikke har fastsatt prisen, har utvalg for teknikk og miljø myndighet til å fastsette
den.
Utvalget avtalen hører inn under har myndighet til å inngå avtaler om leie og
fremleie av fast eiendom og løsøre der avtalesummen er mellom 2 og 5
millioner kroner inklusiv merverdiavgift.
Utvalget avtalen hører inn under har myndighet til å inngå avtaler om kjøp,
salg, tomtefeste, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom der
avtalesummen er mellom 2 og 5 millioner kroner.
Fordeling av saker til utvalgene
Sakene fordeles i henhold til utvalgenes ansvarsområder.
Ved tvil fordeler ordfører og utvalgsledere sakene mellom utvalgene.
Ved uenighet avgjør ordfører hvilket utvalg som skal behandle saken.
Barn og unges kommunestyre får saker til uttale der barn og unge står
sentralt.
Utvalg for oppvekst












Eksempler på ansvarsområder:
Barnehager
Skoler
Barne- og ungdomsarbeid på kultur- og idrettssektoren
Kulturskolen
Idrettsarbeid
Fritidsaktiviteter/friluftsliv
Kultur/musikk/sang/teater
Skolefritidsordning
Kulturvern/museer
Saker som angår innvandrere/flyktninger som faller inn under saksområdet til
utvalget
Utvalg for levekår
Eksempler på ansvarsområder:












Helse- og sosialtjenester
Forebyggende og kurativt helse- og sosialarbeid
Barnevernstjenester
Utekontakt
Miljøhygiene
Omsorg for eldre og funksjonshemmede
Dagsentervirksomhet
Likestilling og mangfoldsaker som berører samfunnet, dvs. saker om
likestilling mellom kjønnene og saker for å hindre usaklig forskjellsbehandling
eller trakassering på grunn av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet,
religion eller seksuell orientering.
Utarbeide forslag til likestillings- og mangfoldplan og vedta tildeling av
likestillings- og mangfoldspris
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Saker som angår innvandrere/flyktninger som faller inn under saksområdet til
utvalget

Utvalg for teknikk og miljø:
Eksempler på ansvarsområder:




















Utvalget har myndighet til å vedta planprogram, jamfør plan- og bygningsloven
§ 4-1
Utvalget har myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner som er i samsvar
med kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble
vedtatt av kommunestyret, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12, andre ledd
Utvalget har myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i
reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i
reguleringsplanen, jamfør plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd
Utvalget har myndighet til å treffe vedtak om midlertidig forbud mot tiltak med
videre, jamfør plan- og bygningsloven § 13-1
Utvalget har myndighet til å fastsette forlenget frist for byggeforbud jamfør
plan- og bygningsloven § 13-3
Byggesaker/-kontroll /bygningsrådsfunksjonene
Utbygging, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer
Miljøvern
Renovasjon
samferdsel
Transport/bilpark – biler
Brannvesen og – ambulansetjenesten
Eiendomsforvaltning/boligkontor
Vann og avløp
Landbrukssaker, jamfør tidligere landbruksnemnd
Klager på dispensasjonssaker, jamfør plan - og bygningsloven kapittel 19,
jamfør §19 - 4
Klagesaker ved tildeling av veinavn og husnummerering.

Utvalg for teknikk og miljø involveres i klagesaker av prinsipiell karakter.
Eksempel på prinsipielle saker:
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
 Søknader i strid med andre politisk vedtatte planer
Er det tvil om en sak er prinsipiell skal dette avklares i faste møter med
utvalgsleder, nestleder og administrasjonen.
Klagesaksbehandlingen for saker under utvalg for teknikk og miljø
Klage på enkeltvedtak i saker under ansvarsområdet til utvalg for teknikk og miljø
behandles slik:
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Ikke prinsipiell:
- Innkommet klage vurderes av administrasjonen.
- Dersom klagen tas helt eller delvis til følge fatter administrasjonen nytt vedtak
med klagerett.
- Dersom klagen ikke tas til følge sendes saken til klageinstansen.
Prinsipiell:
Dersom en sak anses prinsipiell fremmes denne direkte for utvalg for teknikk
og miljø til politisk vedtak.
Klage på det politiske vedtaket sendes direkte til klageinstansen.
§ 3.

ARBEIDSFORM
Utvalgene kommer inn i saksbehandlingen etter at den administrative
saksbehandling er sluttført. Saksbehandlingen må være kort og mest mulig
poengtert på:
- alternativer
- politiske hovedpoenger
- veivalg og konsekvenser av slike veivalg.
I tyngre saker vil del innstillinger, «problemnotater» som innspill til politisk
debatt være en gunstig arbeidsmåte. Slike notater skal være «ikkekonkluderende» i formen.
Utvalgene velger selv en saksordfører for de saker der medlemmene finner
det naturlig. Saksordføreren har ansvar for å samordne utredningsarbeidet i
en eller flere bestemte saker, sammenfatte diskusjon i utvalgene og fremme
dette for kommunestyret.
Saksordførerjobben skal gå på omgang blant utvalgets medlemmer. (Se egne
retningslinjer for saksordfører.)
INNSTILLINGSRETT
Rådmannen innstiller i saker som skal legges fram for utvalgene.
Saksframstillingene skal være korte og mest poengterte på:
- alternativer
- politiske hovedpoenger
- veivalg og konsekvenser av ulike veivalg
- i sak hvor rådmann er inhabil innstiller utvalget til formannskapet
- innstillingen skal utformes som vedtak i beslutningsorganet

§4.

AD HOC - UTVALG
I enkeltsaker kan utvalgene oppnevne en engere gruppe fra utvalget til å
utrede en sak.
Ad hoc - utvalgenes mandat formuleres av utvalget i hvert enkelt tilfelle. Minst
ett av medlemmene skal komme fra utvalget. Ad hoc - utvalgene er tiltenkt
viktige roller både med hensyn til deltakelse i- og vitalisering av - politisk
arbeid. Ad hoc -utvalg opphører å eksistere etter fullført oppdrag.
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Ad hoc - utvalg kan benyttes:
- som oppspill til viktige politiske debatter
- som politiske verksteder
- som arenaer for deltakelse og rekruttering
- prosjektarbeid/kommune (del)planarbeid
- utredninger
Det presiseres at bruken av slike ad hoc -utvalg skal begrenses til å gjelde
oppgaver av sentral betydning for kommunen, og i tilfeller der slikt arbeid
vurderes å være et nyttig supplement til ordinært utrednings- og
utviklingsarbeid i administrasjonen. Arbeidet som utføres er å regne som et
arbeidsdokument og blir først offentlig når dokumentet oversendes til utvalget.
Saksordfører for ad hoc - utvalget legger fram saken for utvalget og
kommunestyret.
§ 5.

SPØRSMÅL INNENFOR EGET SAKSOMRÅDE
Utenfor de saker som er ført opp på innkallingen til møtet kan hvert medlem av
utvalget rette spørsmål til utvalgsleder.
Muntlige spørsmål kan om mulig besvares i møtet.
Alle andre spørsmål innleveres skriftlig og besvares muntlig i neste møte.
Fremmes det forslag om sak eller utredning fra administrasjonen skal dette tas
opp til avstemming.

§ 6.

UTVALGENES MØTER
Utvalgene holder møter for åpne dører hvis ikke annet følger av
kommunelovens § 31.
Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier
dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det
eller utvalgene vedtar det. Avstemmingen skal skje i åpent møte, jamfør
kommunelovens § 31a pkt.1.
Møter holdes i henhold til årlig møteplan som vedtas av det enkelte utvalg. I
tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene
krever det.
Møtene kunngjøres på den måte utvalget selv finner hensiktsmessig innenfor
kommunelovens krav.
Utvalgsleder setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger for
at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet.
Innkalling og saksdokumenter legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes
straks varsel til representanter og vararepresentanter, via representantenes
oppgitte epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelig.
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Referat fra møter i ad hoc – utvalg, nedsatte arbeidsgrupper og
forhandlingsutvalg meldes det respektive utvalg ved førstkommende møte.
Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra
offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten.
Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en
særskilt møteleder ved flertallsvalg.
Utvalgets vedtak/innstilling fattes normalt i møter.
Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene har vært til stede
og avgitt stemme i vedkommende sak.
Dersom utvalgets leder vurderer at det er særlig påkrevd å få avgjort en sak
før neste møte, kan han/hun i medhold av kommunelovens § 30 beslutte
saken tatt opp til behandling ved fjernmøte eller skriftlig saksbehandling.
Ordfører har møte- og talerett i utvalgenes møter.
Rådmann har møte-, tale- og innstillingsrett (utgår: forslagsrett) i utvalgenes
møter. Møterett med mer har også de som ved lov eller avtale er gitt slike
rettigheter.
Utvalgets leder og rådmann kan også bli enige om at en ansatt skal innkalles
til møter for å informere i konkrete saker med det formål å lette
saksbehandlingen.
I saker som gjelder ungdom kan Ungdommens kommunestyre (UKS) i
begynnelsen av utvalgsmøtet få komme med sine synspunkter til saken. Dette
må meddeles utvalgsleder i god tid slik at utvalgsleder kan ta stilling til om
saken er av en slik art at UKS skal få fremlegge sitt synspunkt. Synspunktet
kan vedlegges saken frem til kommunestyret. UKS vil ikke ha uttalerett i
kommunestyret.
Det skal føres protokoll (møtebok) for samtlige møter.
Denne føres under ledelse av møtelederen.
For hvert møte føres det i protokollen:
 Møtested, dato, tid
 Frammøtte medlemmer med partimarkering
 Fraværende medlemmer med partimarkering
 Møtende varamedlemmer med partimarkering
 Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel
 Eventuelle merknader til innkalling og saksliste
 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 Møtebehandlingen i den enkelte sak:
-Innkomne forslag
-Avstemming med partimarkering
-Vedtak
-Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme
-Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme
-Ved partibytte/utmelding gjelder følgende:
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- På «oppropsliste» vil representanten stå på listen til det partiet
vedkommende er valgt inn for
- Ny partimarkering: uavhengig
-Trer noen til eller fra under forhandlingen protokollføres dette.
(utgår: slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen
ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.)
Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer/varamedlemmer
og til de som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser.
Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for eventuell
korrigering.
Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møtet. Innmeldte
merknader refereres.
Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og
reglementer har krav på det.
§ 7.

SEKRETARIATETS OPPGAVER
Rådmannen eller den han bemyndiger utfører sekretariatsfunksjonen for
utvalget. Sekretariatet har ansvaret for utvalgets saksdokumenter,
kunngjøring av møter, protokoll og møte-/protokollutskrifter.

§ 8.

GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.
Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
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REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET
§1

KONTROLLUTVALGETS FORMÅL
Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 1.
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre løpende tilsyn og
kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen
har en forsvarlig revisjonsordning.
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av
kommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalget rapporterer direkte til
kommunestyret.

§2

VALG – SAMMENSETNING
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer, hvorav minst 1 fra kommunestyret.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og
blant medlemmene leder og nestleder. Leder for kontrollutvalget velges fra
et parti i opposisjon.
Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av
formannskap, medlem eller varamedlem av andre kommunale nemnder,
råd eller kommunale AS og ansatte i kommunen.
Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.
Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas
nyvalg av samtlige medlemmer, jamfør kommunelovens § 77 nr. 3, og
forskrift om kontrollutvalg § 3.

§3

SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET
Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres møtebok over
forhandlingene. Utskrift sendes utvalgets medlemmer, ordfører og revisor.
Utvalgets møter holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av
kommunelovens § 31. (utgår (lovendring): lukkede dører, dersom ikke
utvalget selv bestemmer noe annet. )
Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier
dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det
eller utvalget vedtar det. Avstemmingen skal skje i åpent møte, jamfør
kommunelovens § 31a pkt.1.
Møte holdes på de tidspunkt som er vedtatt av utvalget selv, eller
kommunestyret, og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst
1/3 av medlemmene krever det.
Utvalgsleder setter opp saksliste for det enkelte møte. Kontrollutvalgets
sekretariat skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Innkalling til møtet sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer og
varamedlemmer 8 dager før møtet. Innkallingen skal inneholde en oversikt
over de saker som skal behandles, samt saksdokumenter.
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Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra
offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten på den måte
kontrollutvalget bestemmer.
Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestlederen. Har begge
forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
Utvalgets leder og nestleder har møte - og talerett i kommunestyret når
utvalgets saker behandles, jamfør forskrift om kontrollutvalg § 2 siste ledd.
Ordfører har møte- og talerett i utvalget, og kan la seg representere av
stedfortreder, jamfør kommunelovens § 9 nr. 4.
Dersom det er ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger kan
kontrollutvalget kalle inn rådmannen eller andre fra administrasjonen til
møte.
Revisor eller dennes stedfortreder har møte - og talerett i kontrollutvalgets
møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert, jamfør
kommunelovens § 77 nr. 9.
Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har
vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
Utvalget kan treffe vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten, hvis
ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.
Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i
behandlingen av en sak, gjelder bestemmelsene i kommunelovens § 40,
nr. 3 og 4 tilsvarende.
Kommunestyret sørger for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til
enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov, jamfør kommunelovens § 77 nr.9.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens administrasjon eller
til den som utfører revisjonsoppgaver.
Sekretariatsfunksjonen er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge
de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
§4

UTVALGETS OPPGAVER
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak,
forvaltningsrevisjon, jamfør kommuneloven § 77 nr. 4 og 5.
En gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret.
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i denne.
En gang i året skal kontrollutvalget avgi en samlet rapport/tilbakemelding til
kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og
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resultatet av disse. Tilbakemeldingen skal være av overordnet karakter og
ha form av innstilling til kommunestyret.
Utvalget skal påse at kommunestyrets vedtak/merknader i tilknytning til
ovennevnte rapport følges opp samt en gang i året gi tilbakemelding til
kommunestyret på eventuelle avvik.
Utvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av
eierinteressene i kommunens selskaper.
En gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, skal det utarbeides en plan for
gjennomføring av selskapskontroll. Planen vedtas av kommunestyret.
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i denne.
En gang i året skal utvalget avgi en samlet rapport/tilbakemelding til
kommunestyret om hvilke selskapsrevisjoner som er gjennomført og
resultatet av disse. Tilbakemeldingen skal være av overordnet karakter og
ha form av innstilling til kommunestyret.
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper, herunder kommunale
foretak, blir revidert på en betryggende måte, jamfør forskrift om
kontrollutvalg § 6.
Utvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet. Kopi av
uttalelsen skal sendes formannskapet før formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Utvalget skal påse at merknader fra revisor blir fulgt opp, eventuelle avvik
skal meldes kommunestyret.
Utvalget skal gi innstilling med hensyn til valg av revisjonsordning og et
eventuelt valg av revisor.
Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.
§5

BRUK AV SAKKYNDIG BISTAND
Utvalget kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette er nødvendig.

§6

INNHENTING AV OPPLYSNINGER.
Kontrollutvalget og dets sekretariat kan hos kommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve alle opplysninger utvalget finner nødvendig for å
gjennomføre sine oppgaver, jamfør kommunelovens § 77 nr. 7.

§7

TAUSHETSPLIKT - OFFENTLIGHET
For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder
forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jamfør
forvaltningslovens § 13.
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§8

GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.
Endring av dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret.
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REGLEMENT FOR VALGNEMNDA

§ 1.

VALG OG SAMMENSETNING
Formannskapet fungerer som valgnemnd.

§ 2.

ARBEIDSOMRÅDE
Valgnemnda er opprettet etter kommunelovens § 10.
Nemnda søker å klarlegge om forholdstallsvalg vil bli krevd (jamfør
kommuneloven § 35.4).
Nemnda skal, eventuelt etter prinsippet om fordeling av kandidater som ved
forholdstallsvalg, fremme forslag om medlemmer til de nemnder
kommunestyret skal velge.(Utgår: både kommunale og statlige.)
Nemnda skal også foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som
kommunestyret skal foreta.
Nemnda skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger og valg som skjer i
løpet av kommunevalgperioden når dette er nødvendig.

§ 3.

§ 4.

SÆRSKILTE BESTEMMELSER
1.

Det enkelte parti eller gruppes representant i nemnda har full
avgjørelsesmyndighet om de representanter den foreslår fra eget parti.

2.

Nemndas forslag må ivareta de spesielle bestemmelser som gis i
lover, forskrifter og reglement. I særlig grad skal likestillingsbestemmelsene i kommunelovens § 36, nr.2 og § 38 a nr.3, vektlegges.

3.

Nemnda har ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, og skal ut fra sitt
interne, forberedende arbeid avholde sine møter for lukkede dører.

4.

Det skal føres møtebok.
I møteboka føres kun de konkrete forslag som skal fremmes.
Utskrift av møteboka sendes innen 1 uke til medlemmer/
varamedlemmer.

SEKRETARIATETS OPPGAVER
Rådmannen eller den han bemyndiger utfører sekretariatsfunksjonen for
valgnemnda.
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Sekretariatet har ansvaret for innkalling til møtende etter lederens nærmere
instruksjon og for møtebok og møteutskrifter.
§ 5.

GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre
Endring av dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret.
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REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALG
§1

OPPRETTELSE AV ADMINISTRASJONSUTVALG
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg opprettet med hjemmel i
kommunelovens § 25. Utvalgets formål er å sikre de ansatte medinnflytelse i
saker av overordnet og prinsipiell karakter og som angår forholdet mellom
kommunen som arbeidsgiver og kommunens ansatte, jamfør § 5 nedenfor.

§ 2.

VALG OG SAMMENSETNING
Utvalget består av 5 formannskapsmedlemmer som utgjør kommunens
(arbeidsgiversidens) representanter i administrasjonsutvalget og 3 tillitsvalgte.
De ansattes representanter pekes ut i samsvar med Hovedavtalens
bestemmelser. Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. Forøvrig vises
til kommunelovens §§ 10 og 16.

§ 3.

ARBEIDSOMRÅDE
Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede
retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og
inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og
utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.
Administrasjonsutvalget kan drøfte og eventuelt gi innstilling om
overordnede/prinsipielle retningslinjer og tiltak innenfor det
arbeidsgiverpolitiske området, samt om vesentlige organisatoriske endringer
og andre forhold av stor betydning for de ansatte.
Uttalelser kan sendes tilbake til administrasjonen for videre oppfølgning, eller
til formannskap/kommunestyre dersom saken skal avgjøres politisk.

§4

ARBEIDSTAKERREPRESENTANTENES KOMPETANSE OG HABILITET
De ansattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme
rettigheter og plikter som de politisk valgte. De ansattes representanter kan
imidlertid ikke velges til- eller delta i- saker som omhandler forhandlinger eller
forberedelser til forhandlinger eller oppdrag som i særlig grad skal ivareta
arbeidsgivers interesser.

§ 5.

ADMINISTRASJONSUTVALGETS MØTER
Administrasjonsutvalgets møter holdes for åpne dører og skal kunngjøres.
Møter holdes når ordfører eller minimum 3 medlemmer krever det.
Møtene kunngjøres på den måte administrasjonsutvalget selv finner
hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav. Leder setter opp saksliste for
det enkelte møte.
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Innkalling og saksdokumenter legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes
straks varsel til representanter og vararepresentanter via representantenes
oppgitte epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelig. (Utgår: Gjelder
politisk valgte representanter).
Møtet ledes av administrasjonsutvalgets leder eller nestleder. Har begge
forfall, velges en særskilt møteleder (blant de politisk valgte medlemmer) ved
flertallsvalg. Administrasjonsutvalgets vedtak fattes normalt i møter. Utvalget
er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede og avgir
stemme i vedkommende sak.
Rådmann har møte-, tale- og innstillingsrett (utgår: forslagsrett) i
administrasjonsutvalgets møter. Møterett med mer har også de som ved lov
eller avtale er gitt slike rettigheter. Utvalgsleder og rådmann kan også bli enige
om at en ansatt skal innkalles til møter for å informere i konkrete saker med
det formål å lette saksbehandlingen.
Det skal føres protokoll (møtebok) for administrasjonsutvalgets møter. Denne
føres under ledelse av møtelederen.









For hvert møte føres det i protokollen:
Møtested, dato, tid
Frammøtte medlemmer med partimarkering
Fraværende medlemmer med partimarkering
Møtende varamedlemmer med partimarkering
Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel
Eventuelle merknader til innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Møtebehandlingen i den enkelte sak:
-Innkomne forslag
-Avstemming m/partimarkering
-Vedtak
-Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme
-Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme
-Ved partibytte/utmelding gjelder følgende:
- På «oppropsliste» vil representanten stå på listen til det partiet
vedkommende er valgt inn for
- Ny partimarkering: uavhengig
-Trer noen til eller fra under forhandlingen protokollføres dette.
(utgår: slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser
hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.)
Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer/varamedlemmer og til
dem som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser. Eventuelle
merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for eventuell korrigering.
Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møtet. Innmeldte
merknader refereres. Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter,
avtaler og reglementer har krav på det.
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§ 6.

SEKRETARIATETS OPPGAVER
Rådmannen utpeker sekretær for administrasjonsutvalget. Sekretariatet har
ansvar for administrasjonsutvalgets saksdokumenter, kunngjøring av møter,
protokoll og møte-/protokoll utskrifter.

§ 7.

GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.
Endring av dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret.
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REGLEMENT FOR KLAGENEMNDA

§ 1.

VALG OG SAMMENSETNING
Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den
kommunale valgperiode.
Klagenemnda er opprettet i henhold til forvaltningslovens § 28 og er å betrakte
som fast utvalg i henhold til kommunelovens § 10.
Kommunestyret velger medlemmene og varamedlemmer til nemnda, og blant
medlemmene leder og nestleder.

§ 2.

ARBEIDSOMRÅDE
Klagenemnda behandler klager vedrørende enkeltvedtak truffet av
forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og
fylkeskommuner (unntatt kommunestyret).
Klagenemnda tillegges funksjonen som klageorgan for enkeltvedtak fattet av
administrasjonen i personalsaker, jamfør forvaltningsloven § 2 annet ledd og §
3 siste ledd.
Klagenemnda tillegges også funksjonen som klagenemnd etter
kommunehelsetjenestelovens § 2-4.

§ 3.

KLAGENEMNDAS MØTER
Klagenemnda holder møter for åpne dører, hvis ikke annet følger av
kommunelovens § 31.
Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier
dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det
eller nemnda vedtar det. Avstemmingen skal skje i åpent møte, jamfør
kommunelovens § 31a pkt.1.
Møter holdes på de tidspunkt som er vedtatt av utvalget selv. I tillegg kan det
holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det.
Møtene kunngjøres på den måte nemnda selv finner hensiktsmessig innenfor
kommunelovens krav.
Leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger for å
tilrettelegge for tilfredsstillende saksbehandling, jamfør kommunelovens § 40
pkt. 3c. Innkalling og saksdokumenter utsendes senest 8 dager før møtet til
nemndas medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett i en eller
flere saker.
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Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra
offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten.
Møtet ledes av nemndas leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en
særskilt møteleder ved flertallsvalg.
Nemnda er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene har vært til stede
og avgitt stemme i vedkommende sak.
Ordfører har møte- og talerett i nemndas møter, jamfør dog bestemmelsene i
kommunelovens § 40, nr. 3 c.
Rådmann har møte, tale og innstillingsrett (utgår:forslagsrett) i nemndas
møter, jamfør dog bestemmelsene i kommunelovens § 40, nr. 3 c.
Møterett med mer har de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter.
Nemndas leder kan kalle inn sakkyndige til møter for å informere i konkrete
saker med det formål å lette saksbehandlingen.
For hvert møte føres det i protokollen:
 Møtested, dato, tid
 Frammøtte medlemmer med partimarkering
 Fraværende medlemmer med partimarkering
 Møtende varamedlemmer med partimarkering
 Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel
 Eventuelle merknader til innkalling og saksliste
 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 Møtebehandlingen i den enkelte sak:
-Innkomne forslag
-Avstemming m/partimarkering
-Vedtak
-Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme
-Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme
-Ved partibytte/utmelding gjelder følgende:
- På «oppropsliste» vil representanten stå på listen til det partiet
vedkommende er valgt inn for
- Ny partimarkering: uavhengig
-Trer noen til eller fra under forhandlingen protokollføres dette.
(utgår: slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen
ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.)
Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer/varamedlemmer og til
de som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser.
Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for eventuell
korrigering.
Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møtet. Innmeldte
merknader refereres.
Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har
krav på det.
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§ 4.

SEKRETARIATETS OPPGAVER
Rådmannen, eller den han bemyndiger, utfører sekretariatsfunksjonen for
nemnda. Sekretariatet har ansvaret for nemndas saksdokumenter,
kunngjøring av møter, protokoll og møte-/protokollutskrifter.

§ 5.

GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.
Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
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REGLEMENT FOR ELDRERÅDET
§ 1.

VALG OG SAMMENSETNING
Rådet er oppnevnt i henhold til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd
av 8.november 1991.
Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.
Reglene om forholdstallsvalg i §§ 36 og 37 i lov om kommuner og
fylkeskommuner av 25.september 1992, nr. 107 gjelder ikke ved valg av eldreråd.
Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale
valgperiode.
Pensjonistforeningene i Askøy oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer.
Kommunestyret oppnevner 2 medlemmer med varamedlemmer.
Rådet velger selv leder og nestleder, som skal velges blant pensjonistene.

§ 2.

ARBEIDSOMRÅDE
Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som
gjelder levekårene for eldre.
Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.
Eldrerådet skal ha til behandling saker vedrørende:
- årsbudsjett
- økonomiplan
- kommuneplan
- planer med særlig interesse for eldre:
- sektorplaner
- kommunedelplaner
- kommunikasjonsplaner - samferdselssaker
- kulturtiltak som vedkommer eldre
Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ
som tar endelig avgjørelse i saken.
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding. Meldingen skal legges fram for
kommunestyret.

§ 3.

ELDRERÅDETS MØTER
Eldrerådet holder, som hovedregel, møter for åpne dører, hvis ikke annet følger
av kommunelovens § 31.
Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette.
Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller rådet
vedtar det.
Avstemmingen skal skje i åpent møte, jamfør kommunelovens § 31a pkt.1.
Møter holdes på de tidspunkt som er vedtatt av rådet selv. I tillegg kan det holdes
møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det.
Møtene kunngjøres på den måte rådet selv finner hensiktsmessig innenfor
kommunelovens krav.
Leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger for at de
saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og
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saksdokumenter legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes straks varsel til
representanter og vararepresentanter, via representantenes oppgitte
epostadresse om at dokumentene er tilgjengelig.
Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet,
skal være tilgjengelige for allmennheten.
Møtet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt
møteleder ved flertallsvalg.
Rådet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene har vært til stede og
avgitt stemme i vedkommende sak.
Ordfører har møte- og talerett i rådets møter.
Rådmann har møte-, tale- og innstillingsrett (utgår: forslagsrett) i rådets møter.
Møterett med mer har også de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter.
Rådets leder og rådmann kan også bli enige om at en ansatt skal innkalles til
møter for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen.
Det skal føres protokoll (møtebok) for samtlige møter.
Denne føres under ledelse av møtelederen.

For hvert møte føres det i protokollen:
 Møtested, dato, tid
 Frammøtte medlemmer med partimarkering
 Fraværende medlemmer med partimarkering
 Møtende varamedlemmer med partimarkering
 Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel
 Eventuelle merknader til innkalling og saksliste
 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 Møtebehandlingen i den enkelte sak:
-Innkomne forslag
-Avstemming m/partimarkering
-Vedtak
-Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme
-Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme
-Ved partibytte/utmelding gjelder følgende:
- På «oppropsliste» vil representanten stå på listen til det partiet
vedkommende er valgt inn for
- Ny partimarkering: uavhengig
-Trer noen til eller fra under forhandlingen protokollføres dette.
(utgår: slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen
ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.)
Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer/varamedlemmer og til
de som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser.
Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for eventuell
korrigering.
Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møtet. Innmeldte
merknader refereres.
Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har
krav på det.
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§ 4.

SEKRETARIATETS OPPGAVER
Rådmannen eller den han bemyndiger, utfører sekretariatsfunksjonen for rådet.
Sekretariatet har ansvaret for utvalgenes saksdokumenter, kunngjøring av møter,
protokoll og møte-/protokollutskrifter.

§ 5.

GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.
Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret
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REGLEMENT FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
§ 1.

VALG OG SAMMENSETNING
Rådet er oppnevnt i henhold til Lov av 2005-06-17 nr. 58 ”Lov om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med
nedsett funksjonsevne med mer.”
Rådet for funksjonshemmede består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt
for den kommunale valgperiode.
De funksjonshemmedes organisasjoner oppnevner 3 medlemmer med
varamedlemmer. Kommunestyret oppnevner 2 representanter med vara.
Kommunestyret velger leder og nestleder.

§ 2.

FORMÅL
Råd for funksjonshemmede skal sørge for at mennesker med nedsatt
funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med
saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådet arbeider etter den politiske målsetting om full deltakelse og likestilling for
funksjonshemmede i samfunnet.

§ 3.

ARBEIDSOPPGAVER
Rådet drøfter saker som er viktige for funksjonshemmede, blant annet:
 Tilkomst
 Arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
 Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar budsjett.
Rådet skal orienteres fast om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen.
Fagavdelingene samarbeider med rådet om sakene dette skal ha, eller har til
behandling. Rådet skal påse at brukerne sin erfaring blir tatt med i saks - og
planprosessen.
Sakene skal legges fram for rådet på et tidlig tidspunkt i saksgangen.
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer funksjonshemmede i
kommunen, og kan om nødvendig kalle inn ekspertise i saker som skal
behandles.
Referat fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de organ som avgjør saken.
Rådet kan drive informasjonsarbeid overfor kommunen, fylkeskommunen og
statlige etater i saker som har interesse for funksjonshemmede.
Rådet bør ta initiativ til bedre samarbeid og samordning mellom kommune,
fylkeskommune og statlige etater i saker som har interesse for
funksjonshemmede.
Rådet skal hvert år legge fram en melding om virksomheten i rådet.
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§ 4.

RÅDETS MØTER
Råd for funksjonshemmede holder, som hovedregel, møter for åpne dører.
Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette.
Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller rådet
vedtar det.
Avstemmingen skal skje i åpent møte, jamfør kommunelovens § 31a pkt.1.
Møter holdes på de tidspunkt som er vedtatt av rådet selv. I tillegg kan det holdes
møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det.
Leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger for at de
saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og
saksdokumenter legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes straks varsel til
representanter og vararepresentanter, via representantenes oppgitte
epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelig.
Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet,
skal være tilgjengelige for allmennheten.
Møtet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt
møteleder ved flertallsvalg.
Rådet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene har vært til stede og
avgitt stemme i vedkommende sak.
Ordfører har møte- og talerett i rådets møter.
Rådmann har møte-, tale- og innstillingsrett (utgår: forslagsrett) i rådets møter.
Møterett med mer har også de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter.
Rådets leder og rådmann kan også bli enige om at en ansatt skal innkalles til
møter for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen.
Det skal føres protokoll (møtebok) for samtlige møter.
Denne føres under ledelse av møtelederen.

For hvert møte føres det i protokollen:
 Møtested, dato, tid
 Frammøtte medlemmer med partimarkering
 Fraværende medlemmer med partimarkering
 Møtende varamedlemmer med partimarkering
 Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel
 Eventuelle merknader til innkalling og saksliste
 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 Møtebehandlingen i den enkelte sak:
-Innkomne forslag
-Avstemming m/partimarkering
-Vedtak
-Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme
-Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel
framkomme
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-Ved partibytte/utmelding gjelder følgende:
- På «oppropsliste» vil representanten stå på listen til det partiet
vedkommende er valgt inn for
- Ny partimarkering: uavhengig
-Trer noen til eller fra under forhandlingen protokollføres dette.
(utgår: slik at en av protokollen sammenholdt med
medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen
av hver sak.)
Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til
medlemmer/varamedlemmer og til de som har hatt møterett i
henhold til organets bestemmelser.
Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for
eventuell korrigering.
Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møtet.
Innmeldte merknader refereres.
Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og
reglementer har krav på det.
§ 5. SEKRETARIATETS OPPGAVER
Rådmannen, eller den han bemyndiger, utfører sekretariatsfunksjonen for rådet.
Sekretariatet har ansvaret rådets saksdokumenter, kunngjøring av møter, protokoll og
møte/protokollutskrifter.
§ 6. GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement vedtas av Askøy kommunestyre.
Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret
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REGLEMENT FOR VALGSTYRET
§ 1.

VALG OG SAMMENSETNING
Valgstyret er opprettet med hjemmel i valgloven § 4-1.
Valgstyret er et fast utvalg i henhold til kommunelovens § 10.
Valgstyret består 5 medlemmer som velges av kommunestyret for
valgperioden.
Valgstyrets medlemmer skal velges blant formannskapets faste medlemmer.
Ordfører skal være medlem og leder av valgstyret.

§ 2.

ARBEIDSOMRÅDE
Valgstyret skal behandle alle saker som er tillagt valgstyret i henhold til
valgloven og delegasjonsvedtak fra kommunestyret, jamfør K sak 7/03,
herunder:
1. Valg av stemmestyrer, valgloven § 4-2.
2. Endringer i stemmekretsinndelingen, valgloven § 9-3.
3. Alle enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning.
Valgstyret innstiller til kommunestyret i valgsaker som etter loven skal
behandles av kommunestyret.

§ 3.

VALGSTYRETS MØTER
Valgstyret holder møter for åpne dører jamfør kommunelovens § 31.
Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier
dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det
eller nemnda vedtar det.
Avstemmingen skal skje i åpent møte, jamfør kommunelovens § 31a pkt.1.
Møter holdes på de tidspunkt som er vedtatt av utvalget selv. I tillegg kan det
holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det.
Møtene kunngjøres på den måte valgstyret selv finner hensiktsmessig
innenfor kommunelovens krav.
Leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger for å
tilrettelegge for tilfredsstillende saksbehandling.
Innkalling og saksdokumenter legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes
straks varsel til representanter og vararepresentanter, via representantenes
oppgitte epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelig.
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Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra
offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten.
Møtet ledes av valgstyrets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en
særskilt møteleder ved flertallsvalg.
Valgstyret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene har vært til
stede og avgitt stemme i vedkommende sak.
Rådmann har møte, tale- og innstillingsrett (utgår:forslagsrett) i valgstyrets
møter.
For hvert møte føres det i protokollen:
 Møtested, dato, tid
 Frammøtte medlemmer med partimarkering
 Fraværende medlemmer med partimarkering
 Møtende varamedlemmer med partimarkering
 Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel
 Eventuelle merknader til innkalling og saksliste
 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 Møtebehandlingen i den enkelte sak:
-Innkomne forslag
-Avstemming m/partimarkering
-Vedtak
-Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme
-Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme
-Ved partibytte/utmelding gjelder følgende:
- På «oppropsliste» vil representanten stå på listen til det partiet
vedkommende er valgt inn for
- Ny partimarkering: uavhengig
-Trer noen til eller fra under forhandlingen protokollføres dette.
(utgår: slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen
ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.)
Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer/varamedlemmer og til
dem som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser.
Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for eventuell
korrigering.
Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møte. Innmeldte
merknader refereres.
Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har
krav på det.
§ 4.

SEKRETARIATETS OPPGAVER
Rådmannen, eller den han bemyndiger, utfører sekretariatsfunksjonen for
valgstyret. Sekretariatet har ansvaret for valgstyrets saksdokumenter,
kunngjøring av møter, protokoll og møte-/protokollutskrifter.
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§ 5.

GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.
Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
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REGLEMENT FOR EIENDOMSSKATTENEMNDER
DEL AV EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER
Gjeldende for 2016
Vedtatt K. 28.04.16, sa 48/16

KAP. I – EIENDOMSSKATTENEMNDER
§ 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig
eiendomsskattenemnd til å verdsette eiendommer i Askøy kommune på bakgrunn av
forslag fra tilsatte befaringsfolk.
Til å behandle klager over utskrivingen av eiendomsskatt velger kommunestyret i
medhold av eiendomsskatteloven § 20 en egen klagenemnd for eiendomsskatt.
Eiendomsskattenemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem).
I tillegg velges tre personlige varamedlemmer.
Klagenemnda for eiendomsskatt skal bestå av minst tre medlemmer (leder, nestleder
og ett medlem). I tillegg velges tre personlige varamedlemmer.
Kommunestyret velger leder og nestleder for hver nemnd.
Valgperioden følger kommunevalgperioden.
§ 1-2 Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt
Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av
eiendomsskattenemnd og klagenemnd er de som er pliktige til å motta valg til
kommunestyret.
Medlem av formannskapet skal ikke være med i eiendomsskattenemnda eller
klagenemnda, jamfør eiendomsskatteloven § 21.
Et medlem er inhabilt til å delta i behandlingen av saken når medlemmet
a) selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,
b) er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under a) i opp- eller
nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken,
c) er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar eller
fostermor eller er fosterbarn til eier,
d) er verge for en person som nevnt under a),
e) er styrer eller medlem av styret for et selskap, en forening, Sparebank,
stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til
eiendommen,
f) er medlem av formannskapet
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Likedan er et medlem inhabilt når andre særegne omstendigheter foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommende medlems upartiskhet.
Nemndene treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabilt.
§ 1-3 Medlemmer av eiendomsskattenemnda og klagenemnda plikter å stille til alle
møter i de respektive nemnder, med mindre det foreligger lovlig forfall.
§ 1-4 Befaringsmenn/sakkyndige.1
Eiendomsskattekontoret engasjerer befaringsmenn i samråd med
eiendomsskattenemnda.
Nemndene kan be eiendomsskattekontoret engasjere sakkyndig hjelp til å avgi
veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske
eller andre områder, når dette anses nødvendig.
Befaringsmenn inngir kun forslag til takster og har ikke stemmerett.
KAP. II – FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN
§ 2-1 Økonomiavdelingen ved Kemneren fungerer som eiendomsskattekontor. Det påligger
eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for
eiendomsskattenemnda og klagenemnda.
§ 2-2 Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over antatt skattepliktige eiendommer som
eiendomsskattenemnda inviteres til å vurdere.
Det utarbeides en egen liste over antatte verk og bruk.
Det lages en egen liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven
§§ 5 og 7. Eiendommer som er fritatt etter § 5 skal ikke takseres. Rådmannen
bestemmer om eiendommer som er fritatt etter § 7 skal takseres.
§ 2-3 Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig
informasjon om den enkelte eiendom.
Eiendomskattekontoret kan pålegge eieren å utlevere opplysninger av betydning for
taksten (jamfør eiendomsskatteloven § 31).
KAP. III - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN
§ 3-1 Det påligger lederen av eiendomsskattenemnda, i samarbeid med eiendomsskattekontoret, å planlegge og lede arbeidet med takseringen.
Eiendomsskattekontoret berammer takstmøtene i samråd med eiendomsskattenemnda
og befaringen i samråd med befaringsmennene.
Når taksering skjer ved sakkyndig nemnd kan det oppnevnes befaringsmenn med sakkyndig kompetanse til å verdsette spesielle typer
eiendommer. Hvor det er behov for kompetanse utover dette (for eksempel advokatbistand), kan slike engasjeres i § 1-4.
1
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§ 3-2 Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter eiendomsskattenemnden hvilke
alminnelige retningslinjer som skal legges til grunn ved takseringen for å sikre størst
mulig ensartethet i vurderingen.
Eiendomsskattenemnda kan vedta sjabloner til bruk i takseringen. Sjablonene skal
være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta
høyde for at eiendommenes innretning, bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på
verdien.
Det skal føres protokoll over forhandlingene i eiendomsskattenemnda.
§ 3-3 Eiendomsskattenemnda er i samarbeid med eiendomsskattekontoret ansvarlig for å gi
befaringsmennene informasjon og veiledning om praktiseringen av nemndas
retningslinjer for takseringen. Prøvetaksering bør finne sted med så vel nemnda som
befaringsfolkene til stede for å sikre likeartet praksis.
§ 3-4 Eiendommens eier varsles om at eiendommen skal takseres. Eiendomsskattekontoret
fastsetter normalfrist for varsel om taksering.
§ 3-5 Eiendommene skal i alle tilfelle befares av en befaringsmann.
Eiendomsskattenemnda tar stilling til om eiendommene også skal fotograferes (jamfør
eiendomsskatteloven § 31 (5)).
I forbindelse med befaringen utarbeider befaringsmennene forslag til takst. Forslag til
takst bør inneholde grunnlagsdata og prinsippene for verdsettelsen. Forslaget bør også
nevne særlige forhold som har vesentlig betydning for taksten.
Ved taksering av antatte verk og bruk bør takstforslaget også inneholde de
opplysninger som er nødvendige for at eiendomsskattenemnden skal kunne ta stilling
til om eiendommen kvalifiserer som verk og bruk.
Hvis maskiner og tilbehør foreslås medtatt i taksten i medhold av eiendomsskatteloven
§ 4 annet ledd, bør takstforslaget redegjøre for hvorfor vilkårene for dette er oppfylt.
§ 3-6 Eiendomsskattenemnda fastsetter i møte takstene på bakgrunn av de forslag som er
utarbeidet av befaringsfolkene.
Eiendomsskattenemnda tar i forbindelse med fastsettelsen av taksten stilling til om den
enkelte eiendom skal beskattes som verk og bruk, samt hvilket tilbehør og ting som
skal inngå i taksten, jamfør eiendomsskatteloven § 4 tredje og fjerde punkt, og hvilke
eiendommer som skal unntas fra eiendomsskatt etter eiendoms-skatteloven § 5
(obligatoriske fritak), og eventuelt §7 .
Det bør utarbeides særskilt forslag for grunn og bygning hvis de eies av forskjellige
skattytere.
Befaringsmennene deltar ikke i eiendomsskattenemndas fastsettelse av takstene, men
kan møte i nemnden for å presentere sine takstforslag.
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§ 3-7 Det skal gis en kort begrunnelse for taksten som ikke kan være kortere enn at det blir
mulig for skattyter å forstå hvordan taksten er fastsatt. Begrunnelsen skal inneholde
prinsippene for verdsettelen, samt hvilke kriterier og grunnlag som er lagt til grunn for
den enkelte eiendom. Begrunnelsen kan gis på et skjema som viser hvilke faktiske
opplysninger om eiendommen og hvilke sjablonverdier som er brukt. For verk og bruk
vil det ofte være behov for en grundigere begrunnelse.

KAP. IV - OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING
§ 4-1 I perioden mellom de alminnelige takseringer kan omtaksering/særskilt taksering
av enkelteiendommer foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av eiendomsskatteloven
§ 8 A-3, femte og sjette ledd.
Fristen for å begjære omtaksering etter sjette ledd er 1. november i året forut for
skatteåret.
Eiendomsskattenemnda tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering
er oppfylt.
Verdsettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige
alminnelige taksering.
Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak.
For klage gjelder kapittel V.
KAP. V – KLAGE
§ 5-1 Skattyter kan klage på taksten og/eller utskrivingen innen seks uker fra det seneste
tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at eiendomsskattelisten
er lagt ut.
Klage over takster kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av
eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.
§ 5-2 Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt
a)

parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for
å ha drøyd med å klage etterpå, eller

b)

det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

§ 5-3 Klage over vedtak fattet av eiendomsskattekontoret
Hvis klagen gjelder et vedtak (utskrivningsvedtak) som er fattet av eiendomsskattekontoret i første instans (for eksempel beregning av skatten, tildeling av bunnfradrag)
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kan eiendomsskattekontoret behandle saken og oppheve eller endre vedtaket dersom
det finner klagen begrunnet.
Hvis eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes
sakens dokumenter uten opphold til klagenemnda.
§ 5-4 Klage over vedtak fattet av eiendomsskattenemnda
Ved klage over vedtak (takstvedtak) fattet av eiendomsskattenemnda, oversender
eiendomsskattekontoret sakens dokumenter til eiendomsskattenemnda.
Eiendomsskattenemnda kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner klagen
begrunnet. I motsatt fall oversendes klagen til klagenemnda.
§ 5-5 Klagenemndas behandling
Ved klage over taksten skal klagenemnda dra på befaring av eiendommen.
§ 5-6 Klagenemnda utarbeider en protokoll med en kort begrunnelse for klagevedtaket.
Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse vedtaket bygger på og hvilke
verdsettelsesprinsipper som er anvendt ved klage på taksten. Vedtaket må ta stilling til
klagerens anførsler.
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§ 5-7 Omgjøring til gunst for skattyter
Når klagen tas til følge, skal utskrivingen rettes til skattyters gunst innen 3 år fra
utgangen av skatteåret.
Omgjøring til ugunst for skattyter
Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan omgjøre vedtaket til ugunst for
skattyter, jamfør eiendomsskatteloven § 17.
Retten til å rette utskrivinga til ugunst for skattyter går tapt om retten ikke er benyttet
innen 1. mars året etter utskrivingen. Har feilen sammenheng med at eieren har brutt
opplysningsplikten eller plikten til å medvirke til befaring, kan utskrivingen rettes
innen tre år fra utgangen av skatteåret.
Taksten kan likevel rettes til ugunst for skattyter med virkning framover i tid.
§ 5-8 Klage har ikke oppsettende virkning.
KAP. VI - FORSKJELLIGE BESTEMMELSER
§ 6-1 Kommunestyret fastsetter godtgjørelsen til nemndsmedlemmene.
Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige som nevnt i
vedtektenes § 1-4.
Eiendomsskattekontoret sørger for utbetaling av godtgjørelsen.
§ 6-2 Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt må alminnelig taksering og utskriving
av skatten være avsluttet innen utgangen av juni i skatteåret. Påfølgende år skal
eiendomsskatten være utskrevet og skattelisten offentliggjort innen 1. mars i skattåret.
Første året bunnfradrag innføres er fristen innen 1. april.
§ 6-3 Eiendomsskattekontoret fører eiendomsskatteliste med slik innhold som nevnt i
eiendomsskatteloven § 15. Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre
uker etter at det er kunngjort at listen er lagt ut. Det kunngjøres i lokalpressen når og
hvor utleggelse finner sted. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for
å klage (6 uker) og hvem klagen skal sendes til.
Hvert år, samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut, sendes skatteseddel til
skattyter.
§ 6-4 For 2016 innbetales eiendomsskatten i én termin, med forfall 01.12.2016
-o0o
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REGLEMENT FOR FINANSUTVALGET
VALG OG SAMMENSETNING
Finansutvalget består av ordfører og 3 representanter blant formannskapets
medlemmer og velges av kommunestyret.
Møtene ledes av ordfører.
ARBEIDSOMRÅDE
Utvalget skal fungere som diskusjonspartner for rådmannen og det skal avholdes
møte mellom finansutvalget og rådmannen minimum 2 ganger pr. år.
Utvalget skal videre ta stilling til de avvik i forvaltningen som rapporteres av
rådmannen.
Eventuelle avvik ved finansforvaltningen i forhold til bestemmelsene i
finansreglement skal håndteres på følgende måte:
Rådmannen skal informere Finansutvalget om den aktuelle situasjonen.
Finansutvalget skal deretter ta stilling til om dette er en vesentlig sak som skal
rapporteres videre til kommunens politiske organer.
Jamfør forøvrig det til enhver tid gjeldende reglement for finansforvaltningen i Askøy
kommune, vedtatt av Askøy kommunestyre.
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KLAGEBEHANDLING ETTER FORVALTNINGSLOVEN
1. Innledning
Forvaltningslovens bestemmelser om klage står i §§ 28-34 og i § 36.
Det er viktig å være observant på at flere andre lover har egne bestemmelser om
klage. Klagebestemmelsene i andre lover vil helt eller delvis erstatte
forvaltningslovens klagebestemmelser. I de fleste tilfeller vil forvaltningslovens
klagebestemmelser utfylle særlovenes klagebestemmelser. I de tilfeller hvor den
loven enkeltvedtaket er fattet med hjemmel i ikke har egne klageregler, vil
forvaltningslovens regler om klage gjelde. Egne klagebestemmelser finnes bl.a. i:
plan- og bygningsloven (se § 15), kommunehelsetjenesteloven (se § 2-4),
barnevernloven (se §§ 6-5, 6-6) og alkoholloven (se § 1-16).
2. Hvilke vedtak kan påklages etter forvaltningsloven?
Det er ”enkeltvedtak” som kan påklages etter forvaltningsloven, jamfør § 28, 1. ledd.
Et enkeltvedtak er ”et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere
bestemte personer”, jamfør § 2, 1. ledd b), jamfør a). Et vedtak som retter seg mot ”et
ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer” er derimot en forskrift, jamfør. §
2, 1. ledd, c). Et typisk eksempel på dette er vann- og avløpsforskrifter eller
byggeforskrifter.
Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre om noe er et enkeltvedtak eller ikke,
men ofte har kommunen tatt stilling til dette tidligere ved at den har hatt tilsvarende
saker oppe til behandling. Eksempler på enkeltvedtak er vedtak om byggetillatelse,
tildeling av sosialhjelp og tildeling av skole- eller barnehageplass.
At enkeltvedtaket kan påklages innebærer at man har et rettskrav på å få overprøvd
saken. Et praktisk viktig unntak er enkeltvedtak om ansettelse, som ikke kan
påklages, jamfør § 3, 2. ledd.
3. Hvem kan klage på et enkeltvedtak?
En ”part eller annen med rettslig klageinteresse i saken” har klagerett, jamfør § 28, 1.
ledd.
En ”part” er ”en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers
direkte gjelder”, jamfør § 2, 1. ledd, e).
Generelt kan man si følgende om partsbegrepet: For det første omfattes den ”person
som en avgjørelse retter seg mot”. Dette er den personen som vedtaket formelt sett
er rettet til, vedrørende for eksempel tillatelsen, dispensasjonen eller bevillingen.
For det andre omfattes en person ”som saken ellers direkte gjelder” av
partsbegrepet. Som et eksempel kan nevnes at et pålegg om å betale barnebidrag
direkte retter seg mot barnefaren. Pålegget kan samtidig begunstige en annen. Den
som blir begunstiget, i dette tilfellet barnets mor, er part fordi «saken ellers direkte
gjelder» vedkommende.
Felles for parter er at de har nær tilknytning til saken.
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Grovt sagt kan man si at en ”annen med rettslig klageinteresse” er noen med en
spesiell interesse i sakens utfall som ikke omfattes av partsbegrepet.
4. Hvem er klageinstans?
I § 28, 2. ledd reguleres hvem som er klageinstans for enkeltvedtak truffet av et
forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven.
I Askøy kommune er det en egen klagenemnd, som er klageinstans ved enkeltvedtak
i saker fra andre kommunale organer enn kommunestyret.
Fylkesmannen er klageorgan for enkeltvedtak fattet av kommunestyret. Dersom det i
den lov enkeltvedtaket er fattet med hjemmel i er angitt en egen klageinstans er det
likevel dette som gjelder.
5. Klagefrist
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet
frem til vedkommende part jamfør § 29, 1. ledd.
6. Oversitting av klagefristen
§ 31 inneholder bestemmelser om at klagen i visse tilfeller kan tas under behandling
på tross av at klagefristen er oversittet. Klagen kan blant annet tas under behandling
når ”det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd”.
7. Klagens adressat, form og innhold
§ 32 stiller visse krav til klagen. Blant annet skal klagen fremsettes overfor det
organet som har fattet vedtaket. Klagen skal være undertegnet av klageren, nevne
det vedtak det klages over, nevne den endring som ønskes og bør også nevne de
grunner klagen støtter seg til.
8. Behandlingen i underinstansen
Underinstansen (førsteinstansen) skal avvise saken dersom vilkårene for å behandle
klagen ikke foreligger. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner
klagen begrunnet, jamfør § 33, 2. ledd.
9. Behandlingen i klageinstansen
Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageinstansen avvise
saken, jamfør § 34, 1. ledd. Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve
alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jamfør § 34, 2.
ledd.
10. Eksempel på saksgang med klage
10.1 Peder Ås søker Askøy kommune om plass i kommunal barnehage til sitt barn.
10.2 Kommunen v/ Barnehageavdelingen avslår søknaden.
10.3 Peder Ås/parten påklager vedtaket til Barnehageavdelingen.
10.4 Barnehageavdelingen/førsteinstansen/underinstansen vurderer saken på ny.
 Alternativ a)
Barnehageavdelingen avviser klagen. Saken er da i utgangspunktet slutt, men
selve avvisningsvedtaket kan påklages da dette er et eget enkeltvedtak.

Side 61 av 76

217

ASKØY KOMMUNE



Alternativ b)
Barnehageavdelingen realitetsbehandler klagen. Peder Ås/klager gis medhold
eller ikke medhold i saken, det vil her si at han får barnehageplass eller at han
ikke får det. Dersom klager gis medhold er saken avgjort. Dersom klager ikke
gis medhold skal klagen oversendes klageinstansen. Dersom klager gis delvis
medhold er dette et nytt vedtak som kan påklages.

10.5 Klageinstansen/klagenemnden (jamfør forvaltningsloven § 28, 2. ledd) vurderer
klagen på selvstendig grunnlag.
 Alternativ a): Klagenemnden avviser klagen, jamfør ovenfor.
 Alternativ b): Klagenemnden realitetsbehandler klagen.
Klageinstansen kan enten treffe nytt vedtak i saken, det vil her bety at
søknaden innvilges eller avslås, eller oppheve det og sende saken tilbake til
førsteinstansen til ny behandling.
Dersom klager ikke gis medhold kan saken ikke påklages videre. Som
hovedregel kan klageinstansens vedtak i klagesak ikke påklages, jamfør § 28,
1. ledd.
11. Omgjøring av vedtak uten klage
§ 35 gir kommunen kompetanse til å omgjøre et vedtak av eget tiltak, med andre ord,
ikke etter en klage. Omgjøring kan også være aktuelt etter initiativ fra en part, men
det er kommunen som avgjør om et vedtak skal omgjøres. Bestemte vilkår må være
oppfylt for at omgjøring skal kunne skje.
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FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR ORDFØREREN
1.

Ordføreren er kommunens fremste representant og ivaretar de gjøremål som
er tillagt ordføreren i lover, forskrifter og reglementer. Ordføreren bør bare
velges til andre kommunale verv når dette følger av gjeldende bestemmelser,
eller det er naturlig at ordføreren deltar som representant for kommunen.

2.

Ordføreren har ingen selvstendig (formell) instruksjonsmyndighet overfor
administrasjonen.

3.

Ordføreren sørger for innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet i
samsvar med de regler som er gitt i kommuneloven og reglementer vedtatt for
Askøy kommune.

4.

Ordføreren leder møtene i kommunestyret, formannskapet,
administrasjonsutvalget, valgnemnda ,valgstyret og finansutvalget i samsvar
med de regler som er gitt i kommuneloven og vedtatte reglementer.
Ordføreren plikter å sørge for veiledning til kommunestyret om regler for
saksbehandling, herunder også om spørsmål vedrørende inhabilitet og
mindretallsanke.

5.

Ordføreren avgjør hvilke saker som skal føres opp på møtekartene i nær
dialog med rådmannen.
Sakene til utvalgene fordeles i henhold til utvalgenes ansvarsområde. Ved tvil
fordeler ordføreren og utvalgsledere sakene mellom utvalgene. Ved uenighet
avgjør ordføreren hvilket utvalg som skal behandle saken.
I tidsrom merket ”ferie” i møtekalenderen, delegeres det til ordfører å fatte
vedtak i ikke prinsipielle saker, kommunelovens § 9 nr.5.

6.

Ordføreren er kommunens rettslige representant.
Administrasjonen skal forelegge ordføreren rettsdokumenter og andre viktige
dokumenter. Ordføreren undertegner rettsdokumenter og saksdokumenter
som har vært behandlet i politiske fora.

7.

Ordføreren skal holde seg underrettet om saker av særlig interesse for
kommunen. Ordføreren tar initiativ til at viktige spørsmål blir tatt opp til
behandling og forelagt vedkommende kommunalt organ.
Ordfører finner hensiktsmessige samarbeidsformer med kommunens
administrative og politiske ledelse.
Ordføreren skal holde seg orientert om kommunens økonomi.

8.

Ordføreren sørger for at kommunestyret blir gjort kjent med den økonomiske
situasjonen i kommunen, tiltak av betydning for kommunen og om nye
bestemmelser, rundskriv, viktige meldinger og viktige saker som er under
forberedelse.
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9.

Politiske henvendelser om utredninger av saker/sakskomplekser stiles til
ordføreren.

10.

Ordføreren har et særlig ansvar for å holde seg orientert og følge opp
rådmannen med hensyn til oppfølging av politisk vedtatte saker. (utgår:om
hvordan politisk vedtatte saker/vedtak ligger i systemet og at disse blir fulgt
opp.)

11.

Ordfører følger opp eierskapsmeldingen og ser til at det avholdes
kontaktmøter der hvor Askøy kommune har 100 % eierskap.

12.

Er rådmann inhabil i en sak skal ordfører godkjenne og underskrive
saksframstilling med innstilling.
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FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR VARAORDFØREREN

1. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv rykker varaordføreren opp som
ordfører, jamfør kommuneloven § 9 pkt. 2.
2. Varaordføreren skal til enhver tid søke å være oppdatert på de
arbeidsoppgaver som ordføreren har og saker som er av særlig interesse for
kommunen, idet vervet som varaordfører innebærer en kontinuerlig beredskap
for å kunne tre inn i ordførervervet på kort sikt.
3. Varaordføreren møter, med talerett, som ordførerens representant i de
kommunale organ ordføreren bestemmer, jamfør kommuneloven § 9 pkt. 4.
4. Varaordføreren overtar representasjonsoppdrag etter avtale og samarbeid
med ordføreren.
5. Varaordføreren tar stilling til, eventuelt etter samtaler med ordføreren, hvilke
høringsuttalelser som skal forelegges til politisk behandling.
6. Varaordføreren er kommunens faste representant i forbindelse med NRK sin
faste innsamlingsaksjon, samt utvalg for vennskapssamarbeid.
7. Ordføreren og varaordføreren finner en hensiktsmessig arbeidsdeling på
områder dette er naturlig.
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STILLINGSBESKRIVELSE FOR RÅDMANNEN

1.

Kommunens øverste administrative leder har stillingsbetegnelsen rådmann.
Rådmannen tilsettes av kommunestyret etter offentlig utlysning.

2.

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon,
med unntak som følger av lov, og innenfor de rammer som kommunestyret
fastsetter.
Rådmannen sørger for nødvendig planlegging, samordning og effektivisering
av den administrative virksomhet og skal medvirke til å styrke samarbeidet
innenfor kommunens administrasjon, og mellom denne og de folkevalgte
organer.
Som leder av kommunens administrasjon, er rådmannen administrativt
overordnet alle kommunalt ansatte og fører tilsyn med at disse utfører sitt
arbeid i samsvar med kommunens behov, gjeldende lover, forskrifter, avtaler,
instrukser, reglementer og vedtak.

3.

Rådmannen skal ha oversikt over kommunes økonomiske stilling og
likviditetsforhold.
Rådmannen holder seg àjour med disponeringen av de forskjellige
bevilgninger og kontrollerer at disse ikke overskrides.

4.

Rådmannen utarbeider grunnlagsdokumenter for budsjettarbeid og
økonomiplan.

5.

Rådmannen leder og samordner administrasjonens arbeid med planlegging av
kommunens virksomhet.
Rådmannen er ansvarlig for at politiske vedtak blir iverksatt. Dersom vedtak
ikke iverksettes innen vedtatt tidsfrist, må rådmannen sørge for at det politiske
organet får begrunnet tilbakemelding om hvorfor dette ikke er skjedd.
Rådmannen avgir grunnlagsnotater, delinnstillinger og konsekvensvurderinger
ved ulike veivalg i saker som legges fram for folkevalgte organer.

6

Rådmannen skal bidra til å videreutvikle kommunens eierskapspolitikk
gjennom å foreta en regelmessig revidering av eierskapsmeldingen. Han skal
legge til rette for den politiske eierstyringen av selskapene og bistå
formannskapet i arbeidet med å utforme generelle og selskapsspesifikke
eierstrategier.

7.

Rådmannen, eller den som bemyndiges, holder ordføreren og folkevalgte
organer løpende orientert om viktige saker som administrasjonen arbeider
med, om den økonomiske situasjonen og om andre forhold av interesse.
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Rådmannen sørger for at opplysninger, uttalelser og forslag blir gitt uten
unødig forsinkelse i saker som de folkevalgte organer ønsker seg forelagt.
8.

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved den som bemyndiges, i
alle kommunale organer, med unntak av kontrollutvalget.
Rådmannen kan likevel delta i kontrollutvalgets møter i spesielle saker, eller
når det er nødvendig for å klargjøre en sak.
Rådmannen kan ikke stemme.
I formannskap, administrasjonsutvalg, utvalg med videre, har rådmannen også
innstillingsrett. (utgår: forslagsrett.)

9.

Myndighet i økonomisaker
Rådmannen har anvisningsmyndighet for hele årsbudsjettet.
Rådmannen har myndighet til å beslutte budsjettendringer som
ikke er av prinsipiell art, innenfor den enkelte fagavdelings ramme.
Rådmannen kan foreta budsjetthandlinger som disponerer
lønnsavsetningspotten i tråd med resultatet av det enkelte års lønnsoppgjør.
Rådmannen har myndighet til å ta stilling til alle tilbud, og til å inngå alle
avtaler om anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg. Rådmannens
fullmakt forutsetter at anskaffelser ligger innenfor de rammer som er gitt i
årsbudsjett eller økonomiplan. Ved inngåelse av forannevnte avtaler, som
overstiger 10 millioner kroner, skal kommunestyret orienteres.
Alle tilbud vedrørende bygg og infrastruktur avgjøres av rådmannen. Alle
resultat fra anskaffelser over 1 million kroner inklusiv merverdiavgift skal
sendes teknikk og miljø for orientering. Resultatet skal være begrunnet og
inneholde en oversikt over alle tilbydere.
Rådmannen har myndighet til å inngå avtaler om leie og fremleie av fast
eiendom og løsøre der avtalesummen ikke overstiger 2 millioner kroner
inklusiv merverdiavgift.
For oppfyllelse av boligsosial handlingsplan og andre lovpålagte forpliktelser
har rådmannen fullmakt til å kjøpe og selge eiendom for inntil 5 millioner
kroner.
Rådmannen har myndighet til å inngå avtaler om kjøp, salg, tomtefeste,
makeskifte eller pantsetting av fast eiendom der avtalesummen ikke overstiger
2 millioner kroner.
Rådmannen har myndighet til å inngå låneavtaler for lån kommunestyret har
vedtatt å ta opp.

10.

Faglig myndighet
Rådmannen treffer avgjørelse i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning
og som ikke strider mot lov, forskrift eller vedtak gjort av folkevalgt organ i
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Askøy kommune, jamfør blant annet kommunelovens bestemmelse om
delegasjon til administrasjonssjefen.
Når det gjelder avgjørelsen av om en sak er av prinsipiell betydning vises det
til ”Delegasjonsreglement – Generelt”.
11

Myndighet i lønns- og personalsaker
Rådmannen har myndighet til å ansette, si opp og avskjedige tilsatte, omgjøre,
opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i lønns- og
personalsaker, herunder myndighet til å gjennomføre lokale forhandlinger med
arbeidstakerorganisasjonene, jamfør kommunelovens bestemmelse om
kommunale stillinger. Rådmannens avgjørelser vedrørende opprettelse og
nedleggelse av stillinger meldes formannskapet.
Rådmannen har fullmakt til å stemme "JA" til sentrale tariffavtaler som er
anbefalt av kommunens arbeidsgiverorganisasjon KS.
Rådmannen har fullmakt til å vedta "Andre Sentrale Avtaler" (ASA) som KS
har forhandlet frem.

11. a) Myndighet i plansaker
Rådmannen har myndighet til å gjøre små endringer i reguleringsplan, jamfør
plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd.
§19-4 Dispensasjonsmyndighet.
Rådmannen har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon av mindre
betydning, jamfør plan- og bygningsloven kapittel 19, jamfør § 19-4. Slike
vedtak skal meldes utvalg for teknikk og miljø.
Klager på dispensasjonssaker behandles i utvalg for teknikk og miljø.
12.

Annen myndighet


Rådmannen har myndighet til å underskrive på kommunens vegne, jamfør
kommunelovens bestemmelse om ordførerens myndighet til å underskrive.



Rådmannen har prosessfullmakt for søksmål mot kommunen i henhold til
delegasjonsreglementet. Som prosessfullmektige kan rådmannen ta imot
forkynnelser og meddelelser, avgi tilsvar og andre prosess-skriv, erklære
motsøksmål, intervensjonssøksmål, kjæremål og motkjæremål samt andre
prosesshandlinger som står i forbindelse med søksmålet, inkludert å
beslutte og utføre tvangsinndrivelse av tilkjente saksomkostninger og
tvangsfullbyrde andre krav etter dom, kjennelse eller forlik.



Rådmannen delegeres myndighet til å beslutte at kommunen skal gå til
søksmål eller anvende rettsmidler til ivaretakelse av kommunens interesser
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og myndighet, hvis ikke annet er bestemt. I særlige tilfelle forelegges
spørsmålet for formannskapet for uttalelse.


Der foreldelsesfrist eller andre frister gjør det nødvendig, kan rådmannen
iverksette søksmål, anke, motanke, kjæremål, motkjæremål og klage etter
forvaltningsloven og lignende, på kommunens vegne.



Innen delegasjonens rammer kan rådmannen anke straffesaker og påklage
henleggelser.



Rådmannen har myndighet til å anmelde antatt straffbare forhold og til å
begjære offentlig påtale der kommunen er fornærmet.



Tildeling av veinavn i Askøy kommune foretas av rådmannen. (utgår:
v/kulturavdelingen.)



Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre saker etter helse - og
omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3 til rådmannen.



Kommunestyrets myndighet etter lov av 24.06.11 nr. 29 om
folkehelsearbeid, kap. 3, miljørettet helsearbeid, delegeres til rådmannen.
a) Delegasjonen gjelder i det omfang og med de begrensninger som
følger av folkehelseloven § 9, inntil den blir endret eller opphevet.
b) Klage på vedtak etter pkt. 1 behandles etter folkehelselovens kapitel
19 og forvaltningslovens bestemmelser.

13.

Om delegasjon til rådmannen
13.1 Delegasjon til rådmannen
All delegasjon fra folkevalgte organer til administrasjonen skal skje til
rådmannen, jamfør kommunelovens bestemmelse om delegasjon til
administrasjonssjefen.
13.2 Subdelegasjon fra rådmannen
Rådmannen kan subdelegere sin myndighet i den grad han finner det
hensiktsmessig.

14.

Rådmannen kan ikke uten samtykke fra kommunestyret ha annen lønnet
stilling eller fast bierverv.

15

Rådmannen underretter ordføreren ved fravær.
Tjenestefrihet gis av kommunestyret.

16.

Rådmannens lønnsvilkår fastsettes av formannskapet.

17.

Rådmannen plikter å finne seg i de endringer i stillingsbeskrivelsen som
kommunestyret fastsetter.
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REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I ASKØY
KOMMUNE - KOMMUNELOVEN § 40 NR.5

Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i
saksdokumenter
1.1
Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett
til innsyn i alle kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av
reglene nedenfor.
1.2
Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i
saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger
innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i
dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige for
vedkommende organs behandling av en konkret sak.
2. Vedtak om innsyn
2.1
Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i
saker som behandles i vedkommende organ.
2.2
Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale
saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jamfør pkt. 3. Ordføreren har
en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag.
2.3
Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ kan vedta innsyn for sin bruk
i andre organ saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det.
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3. Tidspunkt for rett til innsyn
3.1
Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med
saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt,
innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne
arbeidsdokumenter for administrasjonen.
3.2
For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn fortsatt fra det
tidspunkt saken er ferdigbehandlet.
4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger med mer
4.1
I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte
opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan imidlertid ved
flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov
for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jamfør
forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og 4.
4.2
Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er
underlagt taushetsplikt etter lov.
Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de
folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt
taushetsplikt.
Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring når de får
innsyn i taushetsbelagte opplysninger.
5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn - forholdet til administrasjonen
5.1
Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike
henvendelser skal fortrinnsvis rettes til rådmann.
5.2
Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling, bør besvares
positivt med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan og lignende.
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ASKØY KOMMUNES RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRER
(K. 25.09.14, sak 92/14)
1. Oppnevning av saksordfører


Saksordfører oppnevnes ved vedtak i formannskap, utvalg for oppvekst,
utvalg for levekår eller utvalg for teknikk og miljø, jamfør Askøy kommunes
reglement for folkevalgte organ.



Saksordførervervet skal gå på omgang blant representantene.



Det er kun faste representanter i formannskap, utvalg for oppvekst, utvalg for
levekår eller utvalg for teknikk og miljø som kan ha verv som saksordfører.



Kommunalt ansatte representanter skal ikke velges til saksordfører i saker
som angår eget arbeidsområde.



I plansaker trer saksordfører i funksjon fra det tidspunktet planarbeidet starter.
Saksordfører skal i slike saker være medlem av styringsgruppe eller
tilsvarende.

2. Saksordførerrollen i formannskap og utvalgene


Rådmannen er ansvarlig for saksfremlegget og at saken er forsvarlig utredet.



Saksordfører er formannskapets/utvalgenes kontaktperson for
administrasjonen i utredningsfasen.



Saksordfører deltar på andre aktiviteter utenom de formelle politiske møtene
ved behov, for eksempel høringsmøter og befaringer.



Saksordfører kan gi innspill til rådmannen for å sikre politisk utredningsbehov,
men saksbehandlingen er administrasjonens ansvar.



Saksordfører skal ha tett dialog med gruppelederne i formannskap/utvalgene
og sikre informasjon og medvirkning.



Saksordfører skal, på en upartisk måte sammenfatte hva saken gjelder og
formannskapets/utvalgenes forskjellige innspill i saken.



Saksordfører svarer på eventuelle spørsmål i saken.



Saksordfører innkalles og redegjør for saken i alle utvalg som har denne til
behandling. Saksordfører som ikke er medlem av utvalget fratrer møtet når
innlegget er avsluttet og eventuelle spørsmål er besvart.
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3. Saksordførerrollen i kommunestyret


Saksordfører innkalles ved behandling av saken.



Saksordfører som ikke er medlem av kommunestyret fratrer møtet når
innlegget er avsluttet og eventuelle spørsmål er besvart.



Saksordfører innleder saken. Taletid 12 minutter.



Saksordfører skal på en upartisk måte sammenfatte hva saken gjelder, gjengi
flertallsavveininger opp mot mindretallets, samt konkludere med flertallets
innstilling ovenfor kommunestyret.



Saksordfører fremmer formannskapets/utvalgets innstilling og ikke synet til
eget parti.



Saksordfører svarer på eventuelle spørsmål i saken, eventuelt med bistand fra
rådmannen.

4. Arbeidsvilkår og godtgjørelse


Saksordfører skal sikres nødvendig tid til og kompensasjon for arbeidet som
saksordfører. Arbeidsvilkår og godtgjørelse blir fastsett i reglene for
godtgjørelsesordninger i kommunen.

Side 75 av 76

231

ASKØY KOMMUNE

STYREVERVREGLEMENT FOR ASKØY KOMMUNE
Vedtatt i kommunestyret 25.10.07, sak 69/07.

1. Hvem styrevervreglementet gjelder for
Styreverv, økonomiske interesser og lignende for medlemmer av folkevalgte organer,
kommunalt oppnevnte styremedlemmer, rådmannen og andre administrative ledere
til og med fag- og stabsledere, skal registreres i styrevervregisteret.
2. Hva som skal registreres
Følgende skal registreres i styrevervregisteret:
2.1 Styreverv i offentlige og private selskaper og lignende.
2.2 Styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar økonomisk støtte
fra kommunen.
2.3 Lønnet arbeid/konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt/styremedlem/ansatt i kommunen.
2.4 Næringsinteresser, inkludert større interesser i fast eiendom og større
aksjeposter/eierandeler.
3. Rutiner ved registreringen
3.1 Når registrering skal skje
Registrering skal senest skje 2 måneder etter at det folkevalgte
organet/selskapsstyret har konstituert seg. De ansattes opplysninger skal registreres
senest 2 måneder etter ansettelse.
3.2 Hvem som praktisk foretar registreringen
Registreringen skal foretas av den rådmannen utpeker som kontaktperson overfor
Kommunenes Sentralforbund.
3.3 Ajourføring
Registeret skal ajourføres 2 ganger årlig.
3.4 Offentliggjøring
De registrerte opplysningene er offentlig tilgjengelig på www.styrevervregisteret.no
3.5 Frivillighet/Sletting
Registreringen er frivillig og den registrerte kan på ethvert tidspunkt velge å slette
sine opplysninger i registeret. Opplysningene vil uansett bli automatisk slettet etter 4
år med mindre det er registrert ajourføring av personens opplysninger.
4. Ikrafttredelse
Dette reglementet trer i kraft 01.01.2008
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BEFARINGER - PRAKSIS OG UTFORDRINGER
Sakstittel: Delegasjon - Effektivisering av klagesaksbehandling

Særutskrift
Utvalg
Utvalg for teknikk og miljø

Utvalgssak Møtedato
287/16
03.11.2016

Utvalg for teknikk og miljø
Saksbehandler: Tore Mundheim

Arkivsaknr.: 2014/5846-5

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 03.11.2016
Vedtak:

Saken tas til orientering. Saken sees i sammenheng med videre arbeid med Askøy kommunes
delegasjonsreglement.
Behandling:
Arild Raftevoll (V) foreslo:

Saken tas til orientering. Saken sees i sammenheng med videre arbeid med Askøy kommunes
delegasjonsreglement.
Avstemming:
Arild Raftevolls forslag:

Enstemmig.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Saken legges frem for politisk drøfting.
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SAMMENDRAG
Utvalg for teknikk og miljø befarer mange saker i forkant av at saken behandles i utvalget. I samråd
med utvalgsleder legger rådmannen frem sak som beskriver dagens praksis i forhold til befaringer,
samt skisserer noen utfordringer knyttet til dette og mulige tiltak.

Saksopplysninger:
Utvalg for teknikk og miljø befarer mange saker i forkant av at saken behandles i utvalget. I samråd
med utvalgsleder legger rådmannen frem sak som beskriver dagens praksis i forhold til befaringer,
samt skisserer utfordringer knyttet til dette og mulige tiltak.

Vurdering:
Dagens praksis
Utvalg for teknikk og miljø befarer mange saker i forkant av sin behandling. Rådmannen ønsker
innledningsvis å gi en beskrivelse av dagens praksis.


Hvilke saker befares?

Bakgrunnen for at sakene befares er todelt.
For det første gjennomføres befaring i de tilfeller hvor rådmannen legger opp til befaring.
Rådmannen har som praksis å legge opp til befaring i saker hvor det vurderes som hensiktsmessig
for å belyse de problemstillinger som utvalget skal ta stilling til. Typisk gjelder dette i
dispensasjonssaker hvor man skal vurdere hvordan tiltaket påvirker og/eller tilpasses forholdene på
stedet. Tilsvarende i plansaker hvor det er ønskelig å vise på stedet hvordan planen innpasses i et
område, samt hvordan den påvirker omgivelsene og viktige interesser.
Som hovedregel legger rådmannen også opp til befaring i de tilfeller hvor en av sakens parter ber om
det. Det gjøres likevel en vurdering, og befaring unnlates i noen tilfeller. Typisk gjelder dette hvor
saken tidligere har vært befart, eller der befaring ikke anses nødvendig for å belyse de
problemstillinger som utvalget skal ta stilling til.
For det andre gjennomføres befaring i de tilfeller hvor utvalget ved behandlingen finner det
nødvendig med befaring før man fatter vedtak. Saken blir i disse tilfeller utsatt til neste møte, hvor
befaring gjennomføres i forkant av møtet.


Orientering om befaring

Det blir i forkant av befaringen sendt ut skriv hvor man orienterer om befaring. Eksempel på slikt
skriv vedlegges til orientering.
Skrivet sendes ut når saken er godkjent av rådmann, og det kan således variere noe hvor lang tid i
forkant av møtet dette blir sendt ut. Skrivefrist for møtene er 2 uker før oppsatt møte. I praksis vil
det si at skrivene om befaring til partene sendes ut ca 1 ½ uke før oppsatt møte.
I byggesaker sendes skriv til alle som har rolle som tiltakshaver, ansvarlig søker, merknadsstiller
eller klager.
I plansaker sendes skrivet til alle som har rolle som forslagsstiller, plankonsulent, merknadsstiller
eller klager.
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Øvrige naboer og gjenboere orienteres ikke om befaringen. Tilsvarende gjelder for andre
myndigheter.
I tillegg til at det sendes ut skriv fremkommer det også av møteinnkalling hvilke saker som utsettes
for befaring. Denne legges ut på kommunens nettsider ca. 1 uke før oppsatt møte.


Gjennomføring av befaring

Befaringer ble tidligere gjennomført samme dag som utvalgsmøtet. F.o.m. høsten 2016 er dette
endret. Nå gjennomføres befaringer enten torsdag i uken før oppsatt møte, eller mandag i samme
uke som oppsatt møte.
Kommunen er på befaringen representert ved utvalgets medlemmer, fagsjef for Areal og samfunn,
samt saksbehandler for saken som skal befares. I tillegg deltar de av sakens parter som ønsker det.
Befaringen innledes ved at utvalgsleder angir hvilken sak som skal befares. Utvalgsleder gir deretter
ordet til saksbehandler for saken som kort orienterer om hva som er til behandling og hvilke
problemstillinger utvalget skal ta stilling til. En refererer ved gjennomgangen både de forhold som
taler for og mot rådmannens innstilling, her under også de anførsler som foreligger fra partene.
Sakens parter gis deretter anledning til å kort redegjøre for sitt syn på saken.
Det legges ikke opp til diskusjon på befaringene, men utvalgets medlemmer har anledning til å stille
spørsmål.
Utfordringer
Dagens praksis rundt befaringer gir en del utfordringer. Rådmannen ønsker her å skissere noen av
disse, uten at oppregningen har som intensjon å være uttømmende.


Antall saker

Antall saker som skal befares er i enkelte tilfeller høyt. Dette medfører utfordringer i forhold til
tidsbruk.
Antall saker var særlig problematisk tidligere, hvor utvalgsmøtet var samme dag som befaringene.
Man opplevde da tidvis at det medgikk så mye tid til befaringer at man ikke rakk å behandle alle
sakene og/eller at det var stort tidspress under den etterfølgende behandlingen.
Selv om man nå har egen dag for befaringer oppfatter rådmannen at antall saker fremdeles gjør det
utfordrende å gjennomføre befaringene innenfor angitte tidsrammer.


Tidsbruk

Befaringer er svært tidkrevende og involverer mange, både fra kommunens side og fra sakspartenes
side.
Fra kommunens side medfører befaringer ressursbruk bl.a. i forhold til møtegodtgjørelse for
politikerne, medvirkning fra administrasjonen og transport.
Hensynet til en effektiv bruk av kommunens ressurser tilsier at man bør vurdere hvorvidt dagens
praksis er hensiktsmessig eller om det kan gjennomføres på en mer kostnadseffektiv måte uten at
det går på bekostning av hensynet til en forsvarlig saksbehandling.


Manglende retningslinjer
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Det foreligger p.t. ikke retningslinjer for når utvalget ønsker at det gjennomføres befaringer. Dette
kan medføre at rådmannen legger opp til befaring i større eller mindre utstrekning enn det utvalget
ønsker.


Adgang til muntlig prosedering av sak

Gjennomføring av befaring medfører at sakens parter gis anledning til muntlig å prosedere sitt syn
på saken. Denne muligheten gis ikke til parter i saker som ikke befares.
Rådmannen ser at det i enkelte tilfeller kan være en fordel å få adgang til å fremlegge saken sin
muntlig, fremfor å være henvist til å gi en skriftlig fremstilling. Det kan således oppfattes som en
forskjellsbehandling at denne muligheten forbeholdes parter i saker som befares.
Rådmannen ser heller ikke bort fra at parter i enkelte tilfeller anmoder om befaring, nettopp for å få
anledning til å prosedere saken sin. Sett hen til at rådmannen i utgangspunktet legger opp til
befaring der sakens parter ber om det, vil det i så fall kunne medføre at flere saker befares enn det
som er nødvendig.


Saksbehandlingsfrister

Mange av sakene som behandles av utvalget har saksbehandlingsfrister. Det er for disse sakene ofte
knyttet rettsvirkninger til overskridelse av fristene. Typisk vil rettsvirkningen være at kommunen
mister adgang til å ta gebyr for behandlingen.
Fristene gjør at det vil kunne oppstå utfordringer i de tilfeller hvor utvalget velger å utsette saker til
neste møte for å kunne gjennomføre befaring. Muligheten for at saken vil kunne utsettes for
befaring kan gjøre at rådmann i noen tilfeller velger å legge opp til befaring, nettopp for å unngå at
man oversitter frister ved en evt. utsettelse.
Mulige tiltak
Rådmannen har over forsøkt å beskrive dagens praksis og noen utfordringer knyttet til denne. Som
grunnlag for politisk drøfting ønsker rådmannen her å skissere noen alternativer til dagens praksis.
Oppregningen har heller ikke her som intensjon å være uttømmende.


Alternativer for befaring

Etter rådmannens vurdering vil det i mange tilfeller være andre fremgangsmåter for å gi utvalget et
tilfredsstillende inntrykk av området, samt hvordan tiltaket påvirker og/eller tilpasses forholdene på
stedet. Særlig gjelder dette i byggesaker.
Et nærliggende alternativ vil være at saksbehandler foretar befaring i forkant og at man i den
anledning tar foto og/eller video som deretter forelegges utvalget. Som regel vil saksbehandler
uansett foreta en befaring i forkant av disse sakene. Det vil således medføre lite ekstra ressursbruk å
samtidig gjennomføre fotografering / filming.
Rådmannen ser for seg at foto / video i så fall kan forelegges utvalget på ulike måter.
Et alternativ er at denne dokumentasjonen vedlegges saksdokumentene på ordinær måte uten
ytterligere presentasjon. Rådmannen vurderer ikke dette som en fullgod løsning, da utvalget i
mange tilfeller vil kunne ha behov for å stille spørsmål og få forklart nærmere hva som vises på
bildene og hvordan tiltaket påvirker og/eller tilpasses forholdene på stedet. Løsningen kan også
skape utfordringer i forhold til utsending av saksdokumenter og nedlasting av disse, da filene
sannsynligvis vil bli svært store.
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Et mer nærliggende alternativ er at saksbehandler møter i utvalget og presenterer saken på samme
måte som på befaring. Som del av presentasjonen vil man da kunne vise de bilder / videoer som er
tatt på stedet, samt svare på spørsmål. Foto / video som fremvises i møtet vil i så fall kunne
registreres som tilleggsdokumentasjon til saken. Av effektivitetshensyn vil det være ønskelig at de
sakene som skal være gjenstand for slik presentasjon behandles først i møtet. Dette for å unngå at
saksbehandlere trenger å være tilgjengelig under hele møtet.
En slik løsning vurderes å være ressursbesparende for alle parter. Man unngår også
forskjellsbehandling i forhold til partenes adgang til å prosedere saken muntlig.
Selv om man innfører alternativer for befaring vurderer rådmannen det fortsatt som naturlig å
gjennomføre befaring i enkelte saker. Særlig gjelder dette i plansaker. Rådmannen vurderer også at
de fleste saker fortsatt vil kunne behandles på grunnlag av saksdokumenter, uten verken befaring
eller presentasjon i utvalget.
Rådmannen ser således for seg at man vil kunne ha 3 ulike behandlingsmåter for sakene.
- Saker som behandles på grunnlag av saksdokumenter.
- Saker som presenteres i utvalget.
- Saker som blir gjenstand for befaring.


Retningslinjer

Uavhengig av hvordan man ser på alternativer for befaring vurderer rådmannen det som viktig å
vedta retningslinjer for hvilke saker som eventuelt skal ha en behandling utover foreliggende
saksdokumenter.
Dette for å sikre en enhetlig og forutsigbar praksis.


Unnlatt prosedering

Dersom man fortsatt ønsker å gjennomføre befaringer men unngå at dette gir parter fordelen av å
kunne prosedere saken sin muntlig, vil det være mulig å avskjære dette. En kan da tenke seg at
sakens parter gis anledning til å delta på befaring, men at de ikke gis anledning til å presentere
saken sin.

Konklusjon:
Rådmannen har på nåværende tidspunkt ikke funnet det hensiktsmessig å foreslå nærmere
retningslinjer for befaringer. Dersom det er politisk ønske om å gjøre endringer er det viktig at det
klart fremkommer hvilke endringer som ønskes. Rådmannen vil i så fall kunne fremlegges ny sak
med forslag til konkrete retningslinjer.
Saken legges frem for politisk drøfting.

Vedlegg:
1 Eksempel - Orienteringsskriv om befaring

Kleppestø, 25.10.16
Knut Natlandsmyr
fagsjef

Iris Bjørnseth
seksjonsleder
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Rett utskrift 07.11.2016
Kristin Ådlandsvik
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Til:

Utvalg For Levekår

Fra:

Rådmannen

Velferdsteknologi
Ilag med tre andre kommunar signerte Askøy kommune den 15. februar ein avtale med
Atea om heilt ny velferdsteknologi.
Målet med teknologien er å gi eldre og andre som treng hjelp moglegheita til å bu heime
lengst mogleg.
Det skal leggjast til rette for at kommunene skal skalere bruken av trygghetsskapande
teknologi for heimebuande, og gjennom dette bidra til:
•
Auka mogelegheit for å kunne bu heime lengst mogeleg
•
Auka tryggleig og meistring for brukarane
•
Avlaste pårørande for bekymring
•
Betre arbeidssituasjon for tilsette
•
Effektivisering av tenester
Lindås kommune inviterte andre kommunar og leverandørar til ein dialogkonferanse i
2015. Etter konferansen knytte kommunane Lindås, Askøy, Fjell og Øygarden eit
innkjøpssamarbeid. Kommunane ønskte å samarbeid om kjøp av den rette teknologien,
og bestemte seg for å starte prosessen med ei såkalla innovativ anskaffing.
– Dette var starten på løpet vi kryssar målstreken med i dag, seier prosjektleiar i Lindås
kommune, Kari Bjørkheim. Ho vedgår at det har vore krevjande å samarbeide, men seier
samstundes at samarbeidet er ein av suksessfaktorane.
– Det har vore eit tverrfagleg samarbeid, der kommunane har deltatt med ulik
kompetanse, seier Bjørkheim.
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 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:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

Fleire ting er nytt og unikt:
- Samarbeidet mellom dei fire kommunane er nytt
- Måten å invitere leverandørane til ei konkurranse på er ny. Kommunane har
gjennomført ei innovativ anskaffing, som kort fortalt betyr at dei skildrar behovet
sitt, ikkje produktet eller tenesta dei ønskjer
- Teknologien som Atea skal levere er heilt ny
- Tenestene til innbyggjarane i dei fire kommunane blir fornya og forbetra
I første omgang er det fornying av trygghetsalarmer som skal realiserast i Askøy, men
avtalen åpner også for utvikling av anna velferdsteknologi.
Kommunane og vinnaren av anbodskonkurransen, Atea, markerte milepælen på
rådhuset i Lindås kommune onsdag 15. februar
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