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MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
21.02.2017
09:00 – 16:10

FRA SAKSNR:

PS 11/17
RS 16/17

TIL SAKSNR: PS 20/17
RS 24/17

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11/11
Møteleder: Utvalgsleder Miriam Haavik (AP)
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Miriam Haavik
Dag-Erik Holmedal
Janne Kjellevold Midtbø
Benjamin Jakobsen
Kristian Fossum
Mary Therese Solli
Christine Francis Holmedal
Elin Brandt Ådlandsvik
Stig Atle Abrahamsen
Ronny Knutsen
Ingvild Augestad Syversen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
MDG
AP
AL
SV
H
H
FRP
V
KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Møtte for
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Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter
Areal og samfunn, Planlegger Tina Lund
Areal og samfunn, Planlegger Synne Guldberg
Individ og levekår, ved Leder Veronika Skiftesvik Natås
Leder FIA-Fagopplæring Sølvi Kaland Sture
Leder NAV Askøy Helga B. Torgersen
NAV Askøy Monica Sandstå Hansen
Eiendomssjef Odd Maubach
Konstituert fagsjef, Barn og Familie Eva Mikkelsen
Sekretær: Britt Maren Troland
Lærling, Kontor og Administrasjonsfaget Marthe Fagerdal

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

SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 11/17

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 12/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 13/17

Intensjonsforslag oversendt fra Formannskapet til
UFL

2016/5670

PS 14/17

Sak Program "En landsby rundt barn og familier"

2017/708

PS 15/17

Prosjektrapport bygg pr 31.12.2016

2013/8328

PS 16/17

Prioritering av søknader under Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017

2016/6476

PS 17/17

Spørrerunde - Utvalg for levekår 21.02.2017

2017/1128

PS 18/17

MELDINGER

RS 16/17

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

2017/380

RS 17/17

Innkalling til møte 23.01.2017 - ungdommens
kommunestyret

2017/380

RS 18/17

Referat Ungdommens kommunestyre 23.01.2017

2017/380

RS 19/17

Invitasjon til seminar om barnefattigdom

2016/6476

RS 20/17

Høring - Refusjon mellom kommunene

2017/628

RS 21/17

Orientering fra NAV Askøy til UFL - februar 2017

2016/689

RS 22/17

Budsjett 2017 - Konsekvenser for Kommunalavdeling
levekår

2017/730

PS 19/17

Organisering av vaktmesteroppgaver i Askøy
kommune

2013/3866

PS 20/17

Reglement for folkevalgte organ med mer -

2015/1925
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Kommunestyreperioden 2015 -2019
RS 23/17

Velferdsteknologi

2017/1263

RS 24/17

Løypemelding utvalget basert på rapportering til
Fylkesmannen basert på rapportering 2. halvår 2016

2016/2877

Befaring:
Det ble gjennomført befaring ved Trigger, avdeling Bakarvågen
Det ble holdt følgende 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

PS 11/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 21.02.2017
Innkalling: Godkjent.
Saksliste: Godkjent med følgende endringer:




Orientering: Barnefattigdom, ved Rådgiver, Fagavdeling Barn og familie Inger
Jørgensen, ble utsatt.
Orientering: Kvalitetsmelding – foreløpig utkast til drøfting ved rådgiver Liv Olsen, ble
utsatt.

PS 12/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 21.02.2017
Vedtak:
Protokoll av 24.01.17: Godkjent.
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PS 13/17 Intensjonsforslag oversendt fra Formannskapet til UFL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 21.02.2017

Vedtak:
Intensjonsforslag 1 - omsorgstrappen:
Intensjonsforslag 14 - Eldre sitt tilbud på Askøy
Intensjonsforslag nr. 1 og 14 ses i sammenheng. Utvalget vil ha sak på
ovennevnte intensjonsforslag.
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.
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 6 - Trygg oppvekst for barn:
Intensjonsforslag 8 – omsorgstjenester:
Utvalget ønsker en sak på denne.
Utarbeiding av en helhetlig plan for en trygg oppvekst m/fravær av vold,
incest og seksuelle overgrep, og at denne tas med i programmet ‘’En
landsby rundt barn og familie’’.
Intensjonsforslag nr. 8 blir tilført innlevert forslag.
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.
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 8 - Omsorgstjenester:
Intensjonsforslag nr. 8 blir tilført innlevert forslag under intensjonsforslag
nr. 6 og ses i sammenheng med denne.
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.
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Intensjonsforslag 11- Sosialhjelpssatser:
Utvalg for levekår ber om sak.
Sosialhjelpssatsene skal reguleres og følge gjeldene statlige satser i årene fremover.
Intensjonsforslag 19 – Forbedre parkeringsmuligheter:
Parkeringsmuligheter må ses i sammenheng med PS 93/16 –
Kommunestyret.
Angående telefonhenvendelser orienteres Utvalg for levekår gjennom en
RS.
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:
Utvalg for levekår ber om sak.
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:
Utvalg for levekår ber om sak.
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:
Utvalg for levekår ber om sak og etterspør hvordan velferdsteknologien er
generelt.
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-sjukebarn#.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-klasserommet13220822.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:
Intensjonsforslag 26 oversendes rådmannen.
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.

7

(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 er oversendt rådmannen.

Behandling:
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.
Kristian Fossum (AL) foreslo følgende:
Intensjonsforslag nr. 1 og 14 ses i sammenheng, Utvalget vil ha sak på nevnte
intensjonsforslag.
Avstemming:

Enstemmig

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.
Ingvild A. Syversen (KrF) foreslo følgende fellesforslag:
Utvalget ønsker en sak på denne.
Utarbeiding av en helhetlig plan for en trygg oppvekst m/fravær av vold, incest og
seksuelle overgrep, og at denne tas med i programmet ‘’En landsby rundt barn og
familie’’.
Avstemming:

Enstemmig

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.
Ronny Knutsen (V) foreslo følgende:
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Intensjonsforslag nr. 8 blir tilført innlevert forslag under intensjonsforslag nr. 6 og ses i
sammenheng med denne.
Avstemming:

Enstemmig

Intensjonsforslag 11 - Sosialhjelpssatser:
Sosialhjelpssatsene skal reguleres og følge gjeldene statlige satser i årene fremover.
Leder Miriam Haavik (AP) foreslo:
Utvalg for levekår ber om sak.
Avstemming:

Enstemmig

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.
Leder Miriam Haavik (AP) foreslo:
Parkeringsmuligheter må ses i sammenheng med PS 93/16 – Kommunestyret.
Angående telefonhenvendelser orienteres Utvalg for levekår gjennom en RS.
Avstemming:

Enstemmig

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.
Leder Miriam Haavik (AP) foreslo følgende:
Utvalg for levekår ber om sak.
Avstemming:

Enstemmig

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.
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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.
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.
Leder Miriam Haavik (AP) foreslo følgende:
Utvalg for levekår ber om sak.
Avstemming:

Enstemmig

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-sjukebarn#.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-klasserommet13220822.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.
Leder Miriam Haavik (AP) foreslo følgende:
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Utvalg for levekår ber om sak og etterspør hvordan velferdsteknologien er generelt.
Avstemming:

Enstemmig

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.
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo følgende:
Intensjonsforslag 26 oversendes rådmannen.
Avstemming:

Enstemmig
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PS 14/17 Sak Program "En landsby rundt barn og familier"
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 21.02.2017
Vedtak (i samsvar med 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.
Oversendelsesforslagene oversendes rådmannen.

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.
Behandling:
Ronny Knutsen (V) fremmet 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.
Dag-Erik Holmedal (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
I programmet ‘’En landsby rundt barn og familie’’ bør det inkluderes tiltak for å sikre
rekruttering og for å beholde god kompetanse
Kristian Fossum (AL) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Setningen ‘’ I planen skal det være fokus på tiltak for å redusere sykefraværet i
barnevernstjenesten,’’ legges til på slutten av paragraf «intern veiledning og mentorordning.»
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
UFL ber rådmannen innhente informasjon fra Hurum kommune og Kongsberg kommune.
UFL ønsker å få belyst terskel for omsorgsovertakelse i Askøy kommune.
UFL ønsker å få belyst hvordan barnevernet rekrutterer, og beholder nødvendig kompetanse.
Avstemming:

Rådmannens innstilling fremmet av Ronny Knutsen:
Oversendelsesforslagene oversendes rådmannen:

Enstemmig.
Enstemmig.
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PS 15/17 Prosjektrapport bygg pr 31.12.2016
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 21.02.2017
Innstilling/vedtak:
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 etter ordinær saksgang til Formannskapet og Kommunestyret
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)

Behandling:
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende forslag:
1. Rådmannen legger frem en ordinær sak som følger vanlig saksgang gjennom

utvalgene, F og K.
2. Utvalget vil påpeke at paragraf 13 kun skal brukes i de situasjoner som ikke

kommunestyre kan nåes. Dette er ikke tilfelle i denne saken. Formannskapet og
kommunestyre hadde møte den 16/2 Sakspapirene til denne saken er lagt frem
13/2
3. Når det atter en gang er store overskridelser både i saken om helsestasjon og

voksenopplæringen må saken til kommunestyret.
4. Da kostnadene har steget fra først 2 mill til 3,5 mill og nå 9,5 mill, ønsker UFL

ønsker at det belyses andre alternativer for Helsestasjon.
Leder Miriam Haavik (AP) fremmet rådmannens innstilling punkt 1:
1. Prosjektrapport pr. 31.12. 2016 tas til orientering
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Leder Miriam Haavik (AP) fremmet rådmannens innstilling punkt 2, med følgende
endring:
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 etter ordinær saksgang til Formannskapet og Kommunestyret

Avstemming:
Rådmannens innstilling punkt 1:
Stig Abrahamsens forslag punkt 1:
Stig Abrahamsens forslag punkt 2:
Stig Abrahamsens forslag punkt 3:
Stig Abrahamsens forslag punkt 4:
Rådmannens innstilling punkt 2
med endring:

Enstemmig
For: 5 st. (1 FrP, 2H, 1 KrF, 1 V) Mot: 6 st.
For: 5 st. (1 FrP, 2H, 1 KrF, 1 V) Mot: 6 st.
For: 4 st. (1 FrP, 2H, 1 KrF) Mot: 7 st.
For: 1 st. (1 FrP) Mot: 10 st.
For: 6 st. (3AP, 1SV, 1 MDG, 1AL) Mot: 5 st.

PS 16/17 Prioritering av søknader under Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 21.02.2017
Vedtak (i samsvar med 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
Oversendelsesforslaget oversendes rådmannen.
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
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Behandling:

Leder Miriam Haavik (AP) fremmet rådmannens innstilling
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kan rådmannen vurdere samarbeid med frivilligheten.
Avstemming:

Rådmannens innstilling fremmet av Miriam Haavik:
Oversendelsesforslag oversendes rådmannen:

Enstemmig.
Enstemmig

PS 17/17 Spørrerunde - Utvalg for levekår 21.02.2017
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 21.02.2017

Representantene: Elin Brandt Ådlandsvik (H), Christine F. Holmedal (H), Benjamin Jakobsen
(AP) og Dag-Erik Holmedal (AP) ble permittert = 7 representanter.
Behandling:



Stig Abrahamsen (FrP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:

I Stavanger kommune ser vi at kommunen tar ekstra betalt for sykehjemsplass i desember
måned. Bakgrunnen for dette er at man ikke har skattetrekk i desember. Hvordan praktiseres
dette i Askøy kommune?
Svar vil bli gitt i førstkommende møte i Utvalg for levekår, 04.april.2017.


Stig Abrahamsen (FrP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:

Kommunen skal i gang med en avvikling av omsorgsboliger ved Helsetunet, det er skissert en
faglig vurdering som tilsier at ikke alle vil kunne få tilsvarende omsorgsboliger.
Fremskrittspartiet syntes dette er sterkt beklagelig, og vil gjerne få oppklart noen spørsmål om
gjennomføring av dette. Det har blitt stilt spørsmål ved gjennomføring av flytting av beboere da
man avviklet omsorgsboligene i 3. etg ved helsetunet. Det vil være til alles beste om man får
belyst hvordan denne prosessen forløp seg sist, hva man evt. har lært av den, og hvordan det
skal gjennomføres nå.
1. Har kommunen lov til å oppheve et individuelt forvaltningsvedtak om
omsorgsboliger?
2. Hva skjer dersom en beboer ikke godtar alternativ løsning som ikke er
tilsvarende en omsorgsbolig?
3. Har man evaluert prosessen rundt flyttingen av beboere i 3. etg på Helsetunet?
Dersom en slik evaluering er foretatt, kan denne legges frem for utvalget.
Dersom man ikke har foretatt en slik evaluering, er det mulig å gjøre det før man
iverksette eventuelle flyttinger fra 2. etg på Helsetunet?
Svar vil bli gitt i førstkommende møte i Utvalg for levekår, 04.april.2017.
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Ingvild A. Syversen (KrF) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Kan kommunen utrede kostnadene ift. å innføre aktivitetskort for barn og unge?
Kortet gir gratis adgang til kultur og fritidsaktiviteter for barn i alderen 2-16 år som
kommer fra familier med krevende økonomi.
Aktivitetskortet bør knyttes opp til programmet: ‘’ En landsby rundt barn og familie’’.
Det kan komme inn under tiltak i programmet.

Svar vil bli gitt i førstkommende møte i Utvalg for levekår, 04.april.2017.


Ronny Knutsen (V) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
1. Hvordan er fremdriften/dialogen rundt etableringen av omsorgsboliger i Olaviken?
Viser til KS vedtak PS 111/16, datert 20.10.16
2. Hva er blitt gjort konkret mot Kleppestø Senter i forbindelse med utbygging med
tanke på etablering av omsorgsboliger?

Svar vil bli gitt i førstkommende møte i Utvalg for levekår, 04.april.2017.


Janne K. Midtbø (MDG) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Hjemmesykepleien for den sørlige delen av Askøy har hatt plassproblemer etter at
Flagget og Kleppestø hjemmesykepleie ble slått sammen i 2015.
Foreligger det noen planer om å utvide basen til hjemmesykepleien på Søre Askøy?

Svar vil bli gitt i førstkommende møte i Utvalg for levekår, 04.april.2017.


Kristian Fossum (AL) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Hvordan håndteres samboergaranti ved omsorgsplasser i Askøy kommune?

Svar vil bli gitt i førstkommende møte i Utvalg for levekår, 04.april.2017.

PS 18/17 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 21.02.2017
Vedtak:
Meldingene tas til orientering.
Behandling:
RS 16/17

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

2017/380
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RS 17/17

Innkalling til møte 23.01.2017 - ungdommens
kommunestyret

2017/380

RS 18/17

Referat Ungdommens kommunestyre 23.01.2017

2017/380

RS 19/17

Invitasjon til seminar om barnefattigdom

2016/6476

RS 20/17

Høring - Refusjon mellom kommunene

2017/628

RS 21/17

Orientering fra NAV Askøy til UFL - februar 2017

2016/689

RS 22/17

Budsjett 2017 - Konsekvenser for Kommunalavdeling
levekår

2017/730

RS 23/17

Velferdsteknologi

2017/1263

RS 24/17

Løypemelding utvalget basert på rapportering til
Fylkesmannen basert på rapportering 2. halvår 2016

2016/2877

Leder Miriam Haavik (AP) foreslo:

Meldingene tas til orientering.
Avstemming:
Miriam Haaviks forslag:

Enstemmig

PS 19/17 Organisering av vaktmesteroppgaver i Askøy kommune
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 21.02.2017
Innstilling/vedtak:

Saken sendes tilbake til rådmannen og utvalget ønsker to saker tilbake, med vedlagte
spørsmål til oppklaring:
1. Brann og redning – endring i oppgaver
 Hva er de økonomiske konsekvenser ved foreslått endring for kommunalt
budsjett og driftsutgifter VA?
2. Organisering av vedlikehold av kommunale bygg – og boliger
 Hva er omfanget av bygg og boliger som kommunen er ansvarlig for å drifte og
vedlikeholde? Hvilken type bygg er dette og hva utgjør dette i kvm?
 Hvordan er vedlikeholdet av kommunens bygg og boliger organisert i dag?
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Er dette den mest optimale organiseringen basert på en faglig og økonomisk
vurdering? Og hva mener rådmannen ville vært en ideell organisering for å best
mulig følge opp kommunens behov for vedlikehold av sine bygg og boliger?
Hvordan jobber rådmannen overordnet og strategisk for å systematisk kartlegge
og følge opp eiendomsmassens behov for både planlagt vedlikehold og
utviklingsbehov?

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

Behandling:
Eiendomssjef Odd Maubach møtte og orienterte.
Benjamin Jacobsen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra Utvalg for Levekår:

Saken sendes tilbake til rådmannen og utvalget ønsker to saker tilbake, med vedlagte
spørsmål til oppklaring:
1. Brann og redning – endring i oppgaver
 Hva er de økonomiske konsekvenser ved foreslått endring for kommunalt
budsjett og driftsutgifter VA?
2. Organisering av vedlikehold av kommunale bygg – og boliger
 Hva er omfanget av bygg og boliger som kommunen er ansvarlig for å drifte og
vedlikeholde? Hvilken type bygg er dette og hva utgjør dette i kvm?
 Hvordan er vedlikeholdet av kommunens bygg og boliger organisert i dag?
 Er dette den mest optimale organiseringen basert på en faglig og økonomisk
vurdering? Og hva mener rådmannen ville vært en ideell organisering for å best
mulig følge opp kommunens behov for vedlikehold av sine bygg og boliger?
 Hvordan jobber rådmannen overordnet og strategisk for å systematisk kartlegge
og følge opp eiendomsmassens behov for både planlagt vedlikehold og
utviklingsbehov?

Avstemming:
Fellesforslag fra Utvalg for Levekår:

Enstemmig
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PS 20/17 Reglement for folkevalgte organ med mer Kommunestyreperioden 2015 -2019
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 21.02.2017
Innstilling/vedtak:

Utvalg for Levekår tar saken til orientering.
Innkomne forslag følger saken.
Behandling:
Kristian Fossum (AL) foreslo:

Dagens struktur opprettholdes, men UFL får delegert sakstyper slik det er beskrevet i
alt. 4, med unntak av saker vedrørende vegnavn. Flere saker blir da behandlet i både
UFL og UTM, men UFL får erfaring med saksmengde før en mer permanent endring
blir foretatt ved ordinær rullering av delegasjonsreglementet.
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:
UFL støtter rådmannens punkt 4.
Reglement for Kommunestyre paragraf 18 «Forespørsler»
«For å besvare forespørsler skal,» byttes til: «For å besvare forespørsler bør.»
Leder Miriam Haavik (AP) foreslo:

Utvalg for Levekår tar saken til orientering.
Innkomne forslag følger saken.
Avstemming:
Miriam Haaviks forslag:

Enstemmig

