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Kosthold og ernæring i eldreomsorgen og omsorgstjenestene
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Råd for funksjonshemmede

Saksbehandler: Roger Granheim

Arkivsaknr.: 2017/2130-2

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune vil styrke innsatsen innenfor kosthold og ernæring i omsorgstjenestene
gjennom analyser av dagens situasjon og identifisering av målrettede tiltak.
Arbeidet starter opp vinteren 2018, og midler til innleie av kompetanse i prosessen på ca kr
300.000 vurderes i budsjettet for 2018.

SAMMENDRAG
Rådmannen har sammen med Bergen kommune inngått en rammeavtale i 5 år med
Matvarehuset AS om levering av middag til institusjon og hjemmeboende med virkning fra 1.
juni 2017. Eldrerådet, Utvalg for levekår og Kommunestyret har bedt om en sak om kosthold og
ernæring for eldre og omsorgstjenestene, og denne saken er en oppfølging av dette.
Regjeringen har utarbeidet en Nasjonal Handlingsplan for bedre kosthold, og dette er nyttig
grunnlag for kommunens arbeid med kosthold og ernæring i våre tjenester.
Avgjøres av:

Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

Råd for funksjonshemmede, Eldrerådet, Utvalg for
Levekår, Kommunestyret

Vedlegg
Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold – i korte trekk
Informasjon om forebyggelse og behandling av underernæring i Askøy kommune
Prosesskart ernæringsoppfølgning
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Veiledning og kartleggingsskjema av ernæringssituasjon

Saksopplysninger:
Eldrerådet og Utvalg for Levekår etterspurte sak om middagslevering for eldre i juni 2016 og en
sak om ernæring og kosthold for eldre. Intern kommunikasjonssvikt i administrasjonen
medførte at denne bestillingen ikke ble utført i henhold til vedtakene, men kosthold og
ernæring for eldre utredes i denne saken.
I tillegg ønsker Eldrerådet at Askøy kommune igangsetter en brukerundersøkelse. Det er
gjennomført en standard bruker/pårørende undersøkelse utarbeidet av KS - bedre kommune
vinteren 2017 hvor ernæring og kosthold utgjør noen spørsmål.
I Kommunestyret 22.6.2017 ble det oversendt spørsmål til ordføreren knyttet rammeavtale om
levering av mat, der det ble bedt om sak til UFL basert på spørsmålene. Saken skal forelegges
kommunestyret. Svar fra ordføreren legges fram for UFL som melding, og denne saken er en
oppfølging av spørsmålene til ordfører.
Med bakgrunn i offentlige anskaffelser og prinsippet at kommunale institusjoner kun er
utrustet med post-kjøkken, valgte rådmannen å tiltre innkjøpssamarbeidet med Bergen
kommune om kjøp og levering av middag til institusjon og hjemmeboende i Askøy. I henhold til
delegasjonsreglement meldte rådmannen om kontrakten med Matvarehuset AS til
Kommunestyret 22. juni 2017.
Fra møte i Utvalg for Levekår 14/6.2017 ble det oversendt skriftlig spørsmål til rådmannen:
Kan vi få kopi av kontrakten inngått vedrørende matlevering til Askøy kommune som
melding i møtet 22. august 2017
Deler av kontrakten med Matvarehuset er unntatt offentlighet grunnet forretningsmessige
forhold ift løsningsbeskrivelse og økonomi. Utvalgsmøtet lukkes slik at kontrakten fremlegges
uten sladding av innhold.
Matvarehuset kan inviteres til utvalgsmøtet / råd for en gjennomgang med fokus på kvalitet,
meny og produktsammensetning.
Kommunene er gjennom Forbrukerrådet oppfordret til:
1) å utforme en mat og – måltidspolitikk som gir de eldre appetitt på livet
2) Etablere et system for jevnlige bruker- og pårørende undersøkelser på sykehjem slik at
kommunen vet hvordan de eldre faktisk har det.
Regjeringen har vedtatt en nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. I denne er mat,
måltider og ernæring i helse- og omsorgstjenesten gitt særskilt oppmerksomhet.
Ernæring er en viktig del av behandlingen og oppfølgningen i hele helse- og omsorgstjenesten.
Mat er viktig for livskvalitet, for fysisk og psykisk helse for alle aldre og for evnen til å være aktiv
i hverdagen.
Underernæring blant eldre er et stort nasjonalt problem blant brukere av kommunale tjenester.
Underernæring svekker motstandskraften, øker risikoen for komplikasjoner, forverre fysisk og
kognitiv funksjon og gir økt dødelighet.
Askøy kommune har innarbeidede rutiner for hvordan brukere skal behandles og vurderes i
forhold ernæringsstatus. Hjemmesykepleier gjennomfører kartlegging via screening verktøy av
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alle nye tjenestemottagere for å fange opp personer som er underernærte eller i fare for å
utvikle ernæringssvikt.
Bekymringsmeldinger rundt ernæringsstatus meldes fastlege som sammen med bruker
utarbeider en anbefalt ernæringsplan. Tjenesteapparatet følger opp sammen med bruker om
vektkontroll og innkjøp av matvarer.
I løpet av 2016-17 gjennomførte frisklivssentralen kurs for inntil 40 personer med tema livsstil,
kosthold og ernæring. Dette kan videreutvikles sammen med frivillig lag og organisasjoner som
forebyggende tiltak.
E-læringskurs om ernæring er gjennomført hos ansatte i deler av hjemmesykepleien i Askøy.
Institusjonene i Askøy endret i 2016 rutinene for servering av måltider gjennom døgnet.
Det skal serveres 4 måltider pr. dag, frokost, lunch, middag og kvelds pluss eventuelt kaffemat.
Tidspunktet for servering av middagstid ble flyttet fra kl 12.30 til 15.30 i 2016.
Erfaring er at beboere som flytter inn i institusjon fort bedrer sin ernæringsstatus. De får
regelmessige måltider og følges eventuelt opp med individuelle tilrettelagte tiltak.
Middager leveres i institusjon produsert som sous-vide mat, alternativt kok-kjøl. Kok-server
brukes ikke ved kommunale institusjoner da kommunen ikke har et eget produksjonskjøkken.
Ask bo og omsorgssenter benytter denne produksjonsmetoden.
Askøy kommune har brukergrupper innen fagavdeling Individ og Levekår hvor oppfølgning av
kosthold og ernæring er viktig for brukernes helse. Boliger til utviklingshemmede, rus og
psykisk helse, avlastningstiltak og dagsenter må inkluderes i lokale tiltak.
Kommunen har de senere år benyttet seg av standard brukerundersøkelser fra KS-bedre
kommune. Disse inneholder noen spørsmål knyttet til kosthold og ernæring.
Vurdering:
Rådmannen ser viktigheten av å arbeide forebyggende for å unngå underernæring hos eldre og
andre med omsorgsbehov i Askøy kommune. Omsorgstjenestene har allerede gode rutiner og
tiltak knyttet til kosthold og ernæring, men det kan være nyttig å ha en grundigere analyse og
eventuelt styrke innsatsen der det blir avdekt mangler.
En mulig vei videre kan være;
- Gjennomføre en brukerundersøkelse innenfor eldreomsorgen, tjenester for psykisk
utviklingshemmede og tjenester innen rus og psykisk helse rettet inn mot ernæring og
kosthold
- I tillegg gjennomføre en mer målrettet analyse av kosthold og ernæring for de nevnte
brukergruppene
- På bakgrunn av disse analysene identifisere aktuelle innsatsområder og utvalgte
brukergrupper
Det kan være at det er andre grupper enn eldre på institusjon som vi bør rette innsatsen mot
siden det rapporteres om vektøkning for mange etter innleggelse. Andre grupper kan for
eksempel være innenfor rus/psykisk helse og hjemmeboende yngre og eldre med
omsorgsbehov. Men det vil analyser og undersøkelser avklare.
Kommunen har ikke ansatt egen kompetanse som ernæringsfysiolog som kan bistå i prosessen,
og det vil være nødvendig å leie dette inn/ansette. Det er ikke avsatt penger til dette. Et anslag
på kostnad til dette er ca kr 300.000.
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På grunn av stort arbeidspress knyttet til omstillingsprosjekter, helsebruksplan mv, er det ikke
kapasitet til å starte opp dette arbeidet i høst. Det anbefales å vente med oppstart til vinteren
2018, og da med budsjettmessig finansiering til innleid kompetanse i prosessen.
Rådmannen anbefaler at dagens ordning om levering av middag til beboere i institusjon
videreføres, ref. politisk sak K 36/06 – Fremtidig kjøkkenorganisering i Askøy kommune i
forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Kleppestø. Vedtaket sier at kommunen ikke skal ha
eget produksjonskjøkken, men basere seg på innkjøp av middag til institusjoner og
hjemmeboende. Begrunnelsen for valget var økonomisk begrunnet som følge av behovet for
investeringer i bygg, lokaler og utstyr. I tillegg er kvalitetskravene fra Mattilsynet til
distribusjon av varm mat krevende å oppfylle når kommunen har institusjoner på 3 ulike
steder.
Konsulentselskapet PwC har på oppdrag fra Voss kommune analysert og oppsummert følgende
rundt fremtidig levering av middag til beboere og hjemmeboende («Evaluering av matlevering
til institusjoner og hjemmeboende, og utredning av produksjonskjøkken i Voss kommune», 2.
februar 2017):

Basert på PwC sine undersøkelser i forbindelse med denne rapporten, anbefaler PwC å fortsette
med matleveranse etter sous-vide og/eller kok-kjøl metode for pasienter og brukere i Voss
kommune. Kostnaden ved innføring av eget produksjonskjøkken kan ikke forventes å forsvare en
begrenset kvalitetsheving på måltidene. Kvaliteten på middagene etter dagens ordning blir
oppfattet som god både i intervjuer og i brukerundersøkelser. Det er ikke realistisk at et
produksjonskjøkken vil innfri forventningene til fleksibilitet, matlukt og kvalitet som enkelte av
intervjuobjektene fremhever som viktige. De fleste av de hjemmeboende brukerne PwC snakket
med fremhevet at det å spise middag alene ikke er kjekt, og at de savner den sosiale settingen
rundt måltidene. PwC anbefaler godt matvalg for pasienter og brukere i Voss kommune PwC
mener at Voss kommune bør fokusere videre sitt arbeid og investeringer i å utvikle en mat- og
måltidspraksis med forankring i Forbrukerrådets anbefalinger i “Apetitt på livet”, der man
utvikler en egen standard for hvordan kvaliteten på maten som serveres skal være, samt
hvordan måltidet skal tilrettelegges og serveres.
Folkehelseperspektiv:
Ernæring er en viktig del av behandlingen og oppfølgningen i hele helse- og omsorgstjenesten.
Mat er viktig for livskvalitet, for fysisk og psykisk helse for alle aldre og for evnen til å være aktiv
i hverdagen.
Økonomi:
Mulige tiltak innenfor ernæring og kosthold forventes ikke å ha særlige økonomiske
konsekvenser, men effekten kan være at flere får bedre helse og dermed etterspørre færre
omsorgstjenester. Skal kommunen ha en prosess med analyser og utredning vil det koste ca kr
300.000 i 2018.

Kleppestø, 9/8-2017
Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef Levekår
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Nasjonal handlingsplan for
bedre kosthold – i korte trekk
Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle!
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Det magiske måltidet
Å spise handler om mer enn å stoppe den morske murringen i magen.
God mat og gode måltider gjør at vi kan leke og lære.
God mat og gode måltider gjør at vi kan løfte tungt og tenke hardt.
God mat og gode måltider får mennesker til å trives sammen.
Sliter dere med dårlig skolemiljø?
La barna lage god mat og spise den sammen.
Er sykefraværet høyt på arbeidsplassen din?
Lag en hyggelig kantine som frister de ansatte til å sette seg ned med hverandre.
Kommer folk langveisfra til møtet om de krevende problemstillingene?
Server mat og drikke før diskusjonene begynner.
Mangler beboerne på sykehjemmet matlyst når middagen blir servert?
Vent med å servere den til de er sultne.
God mat og gode måltider kommer ikke av seg selv.
Derfor trenger vi en handlingsplan for bedre kosthold.
Denne planen handler om næring og ernæring.
Den handler om mat som er bra for kroppen og mat som er bra for kloden.
Den handler om mat som svømmer, mat som flyr og mat som ikke gjør noen av delene.
Den handler om å gjøre det litt lettere å velge sunt.
Den handler om å gjøre det vi velger litt sunnere.
Den handler om det magiske som skjer når vi setter oss ved bordet for å spise.
I barnehagen. På skolen. På jobben. På sykehuset. På sykehjemmet.
God mat og gode måltider løser ikke alle problemer.
Men det gjør det lettere å løse dem.
Og så stopper det den morske murringen i magen.

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister

Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister

Vidar Helgesen
Klima- og miljøminister

Solveig Horne
Barne- og likestillingsminister

Per Sandberg
Fiskeriminister

Per-Willy Amundsen
Justis- og beredskapsminister

Jon Georg Dale
Landbruks- og matminister

Sylvi Listhaug
Innvandrings- og integreringsminister
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Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold handler om
• Måltidsglede, smak og sunt kosthold:
Sunn mat er bra for fysisk og psykisk
helse. Mat skaper glede gjennom
gode smaker og fellesskap.
• Gode og enkle valg: Det skal være
enkelt å velge sunn, god og rimelig
mat i hverdagen. Kostholdet skal
være bærekraftig og miljøvennlig.
• Kommunikasjon og kunnskap:
Befolkningen skal få tydelig og enhetlig
informasjon om mat, kosthold og helse.

• Mat, måltider og ernæring i helseog omsorgstjenesten: Mat er viktig
hele livet – for livskvalitet, for fysisk
og psykisk helse og for evnen til å
være aktiv i hverdagen.
• Forskning, utvikling og innovasjon:
skal bidra til høy kvalitet i folkehelsearbeidet og i helsetjenesten. Kunnskap
reduserer sosiale helseforskjeller og
bidrar til bedre folkehelse.
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Målet er sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle!
Målene i Folkehelsemeldingen legges
til grunn for Nasjonal handlingsplan
for bedre kosthold
• Norge skal være blant de tre landene
i verden med høyest levealder
• Vi skal ha flere leveår med god helse
og trivsel for alle
• Vi skal redusere sosiale helseforskjeller
• Vi skal skape et samfunn som fremmer
helse i hele befolkningen

Mål for Handlingsplanen
• Et sunt og variert kosthold i hele
befolkningen
• Legge til rette for å endre kosthold
i tråd med myndighetenes råd
• Redusere sosiale forskjeller i kosthold
• Fremme utvikling av sunne og trygge
matvarer
• Tilstrebe en helse- og miljøvennlig
praksis i produksjon og forbruk av mat
• Styrke og kvalitetssikre mat-, måltidsog ernæringsarbeid i helse- og
omsorgstjenesten
• Styrke kunnskap om og synliggjøre
sammenhenger mellom kosthold og
fysisk og psykisk helse

Foto: Ørjan Bertelsen/ Norges sjømatråd
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Vi skal nå FNs bærekraftsmål
FNs 17 bærekraftsmål er en arbeidsplan
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringer innen 2030.
Nasjonal handlingsplan for kosthold skal
bidra til å oppfylle målene.

Disse tre målene er viktige for
handlingsplanen
Mål 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet
og bedre ernæring og fremme bærekraftig
landbruk (inkludert fiskeri- og akvakulturnæringen)
Mål 3. Sikre god helse og fremme
livskvalitet for alle, uansett alder
Mål 12. Sikre bærekraftige forbruksog produksjonsmønstre

Les mer om FNs
17 bærekraftsmål:
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Hvorfor trenger vi en handlingsplan for bedre kosthold?
Sunn mat og måltider er viktig for god
fysisk og psykisk helse, mens et usunt
kosthold er blant de viktigste risikofaktorene for sykdom og tidlig død. Nytt
i planen er at måltidet som møteplass
for sosialt samspill og tilhørighet, trekkes
frem som viktig i kostholdsarbeidet.
Handlingsplanen skal bidra til et sunt
kosthold og måltidsglede for alle. For å
lykkes, er det nødvendig med innsats på
tvers av sektorene. Offentlig, privat og
frivillig sektor må samarbeide.
En stor del av befolkningen følger ikke
myndighetenes kostråd. Mange spiser
for lite grove kornprodukter, grønnsaker,
frukt og fisk, og mange får i seg for mye
mettet fett, sukker og salt.
En annen utfordring er de som spiser
for lite, og er utsatt for feil- og underernæring, for eksempel kronisk syke
og mange eldre.
Usunt kosthold rammer sosialt ulikt og
fører til sykdom og redusert livskvalitet.

Sykdommer som type 2-diabetes, hjerteog karsykdommer, kroniske lungesykdommer og kreft (såkalte ikke-smittsomme
sykdommer) er årsak til langt over halvparten av alle dødsfall som skjer før 75 år.
Usunt kosthold er en av de viktigste
risikofaktorene for å få disse sykdommene.
Kosthold alene kan forklare 8000 dødsfall
årlig.
Hvis befolkningen følger nasjonale
kostråd, kan kvinner og menn få to gode
leveår ekstra, og samfunnet kan spare
store summer.
Tiltakene i planen retter seg dels mot
befolkningen og dels mot den enkelte
ved å tilrettelegge for gode og enkle valg.
Barn, unge, barnefamilier og eldre får
spesiell oppmerksomhet i planen.
Departementene og etatene skal følge
opp Nasjonal handlingsplan for bedre
kosthold 2017–2021.

Foto: www.unsplash.com
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Nøkkeltall om norsk kosthold
Grønnsaker, frukt og bær
34 prosent av menn og 41 prosent av
kvinner følger kostrådene for mengde
frukt og bær. 15 prosent av menn og
13 prosent av kvinner følger kostrådet
for mengde grønnsaker.

Amming
95 prosent ammes ved 2 ukers alder,
81 prosent ved 4 måneder, 55 prosent
ved 9 måneder og 35 prosent ved
12 måneders alder.

Grove kornvarer
25 prosent av voksne følger kostrådet for
mengde fullkorn.
Fisk
39 prosent av menn og 31 prosent av
kvinner følger kostrådet for mengde fisk.
24 prosent av menn og 21 prosent av
kvinner følger kostrådet for mengde
fet fisk.
Kjøtt
45 prosent av menn og 67 prosent av
kvinner spiser anbefalt mengde rødt
kjøtt. 25 prosent av menn spiser dobbelt
så mye rødt kjøtt som anbefalt.
Melk
Inntaket av lett og mager melk har gått
ned 15 prosent fra 2005 til 2015. Inntaket
av ost har økt med over 7 prosent.

Sukker
55 prosent av 9- og 13-åringer har et
høyere sukkerinntak enn anbefalt.
Over 20 prosent av voksne har et høyere
inntak av sukker enn anbefalt.
Mettet fett
85 prosent av 9- og 13-åringer har et
høyere inntak av mettet fett enn anbefalt.
Nærmere 80 prosent av voksne har et
høyere inntak av mettet fett enn anbefalt.
Salt
Gjennomsnittlig inntak av salt i
befolkningen er nesten det dobbelte
av det anbefalte.
Alkohol
Alkoholinntaket bør ikke overstige
5 prosent av energiinntaket.
Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Foto: foodiesfeed.com
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Gode og enkle valg
Det skal være enkelt å velge sunn, god
og rimelig mat i hverdagen. Vi må jobbe
sammen på tvers av sektorer og næringer
for å føre kostholdet i en sunnere retning.
Sammen kan myndigheter, private aktører
og organisasjoner utgjøre en forskjell i
kostholdet til folk flest.

Helse- og omsorgsministeren samarbeider
med mat- og drikkenæringen, og dagligvarebransjen for et bedre kosthold.
Aktørene har signert en intensjonsavtale
med konkrete mål for å redusere sukker,
salt og mettet fett i maten.
Les mer om næringslivsgruppen
og intensjonsavtalen:

KVANTITATIVE MÅL 2021 og indikatorer Se detaljer i vedlegg til nettversjon av handlingsplanen
Befolkningsnivå
Økt andel har et kosthold i tråd med
de enkelte av Helsedirektoratets
kostråd
Økt forbruk av:
• Grønnsaker
• Frukt og bær
• Fisk
• Grove kornvarer
Redusert innhold i kosten av
• Tilsatt sukker
• Mettet fett
• Salt
Spedbarn
Økt andel spedbarn som
• fullammes
• ammes
Barn og unge
Redusert andel 15-åringer som:
a) spiser godteri 5 ganger i uken eller mer
b) drikker brus/leskedrikker med sukker
5 ganger i uken eller mer
Økt andel 15-åringer som daglig
(en eller flere ganger) spiser:
a) grønnsaker
b) frukt
Økt andel unge (15-24 år) som spiser:
a) fisk til middag minst én gang uken
b) fiskepålegg minst tre ganger i uken
Økt andel 15-åringer som spiser
frokost daglig
Ingen økning i andel barn og unge
med overvekt
Annet
Økt andel som kjenner til kostrådene
Økt andel som sier at Nøkkelhullet gjør
det enklere for dem å velge sunnere
Økt andel som er opptatt av å
redusere saltinntaket
Økt antall nøkkelhullsprodukter

Mål
Økning i andel
20 % økt forbruk
for hver av matvaregruppene

Utgangsnivå
Ulike behov for
endringer avhengig
av de ulike kostrådene
Engrostall
78 kg
90 kg
49 kg (hel, urenset)
Mangler data

Tilsatt sukker: 11 energiprosent 1(E%) 13 E%
Mettet fett: 12 energiprosent2(E%) 14 E %
Salt: 22 % reduksjon (15 % innen
ca 10 g/dag
2018 og halvering på lengre sikt)

Nivå 2021

94 kg
108 kg
59 kg

ca 8g/dag

60% fullammes ved 4 md alder
44 %
25 % fullammes fram til 6 md alder 17 %
50 % ammes ved 12 md alder
35%
50% reduksjon

3

50 % økning

3

a) 17 %
b) 19%

a) 32%
b) 36%
20 % økning

a) 48 %
b) 54%

a) 71
a) 85 %
b) 7 % (makrell i tomat) b) 9 %
59 %
77 %

30% økning
0

9-åringer:15 %
17 åringer: 23 %

80 % kjenner til kostrådene
60 % «i ganske stor grad» eller «i
svært stor grad»
80 % er opptatt av at man skal
redusere saltinntaket
Årlig økning i antall
nøkkelhullsprodukter

46 %
46 %

1 Energiprosent: Andel av totalt energiinnhold i
kosten fra de enkelte energigivende næringsstoffer
(fett, protein, karbohydrat og alkohol)

a) 8,5 %
b) 9,5 %

49 %
1419 (2016 tall)

2 Anbefalt maks 10 energiprosent
3 Snitt gutter og jenter
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Små grep for et sunnere kosthold
Regjeringens tiltak

Det er ikke så vanskelig!
Bare følg Helsedirektoratets kostråd:
•
•
•
•

• En helhetlig og langsiktig intensjonsavtale med matvarebransjen

litt mer grove kornvarer
litt mer frukt og grønt
litt mer fisk
litt mindre rødt kjøtt

• Videreføre og videreutvikle saltpartnerskapet
• Redusere inntaket av mettet fett og
sukker

Les mer om små grep for
et sunnere kosthold:

• Videreføre og videreutvikle
Nøkkelhullet som merkeordning
• Følge opp arbeidet relatert til
markedsføring av mat og drikke
til barn

Fiskesprell

• Fremme forbruk av grønnsaker og
andre plantebaserte matvarer

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram for å få barn og unge til å
spise mer sjømat. Sammen med
ansatte i barnehage og skole jobbes
det for gjøre sjømat til et naturlig
valg.

• Fremme forbruk av fisk og sjømat i
kostholdet
• Sikre at befolkningen har et tilfredsstillende inntak av jod og vitamin D
• Ernæringshensyn i anbud i helseforetakene og andre offentlige
instanser

Les mer om Fiskesprell:

• Stimulere matproduksjon,
produktutvikling og innovasjon

Foto: Ørjan Bertelsen/Norges sjømatråd
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Bærekraft
Handlingsplanen skal bidra til å fremme
en bærekraftig og miljøvennlig utvikling.
Det handler om å ta vare på behovene
til mennesker som lever i dag, uten å
ødelegge mulighetene for generasjonene
som kommer etter oss. Et kosthold med
mer frukt og grønt, mer fisk og mindre
kjøtt, vil være et mer klimavennlig kosthold.
Samtidig handler det ikke bare om hva vi
spiser, men også det vi ikke spiser opp.
En tredel av maten som verden produser,
blir aldri spist. Dette skyldes svinn i alle
ledd fra produsenter til forbruker. Hvis vi
klarer å redusere matsvinn, kan vi ha mat
til alle uten å øke produksjonen. Det gir
mindre press på klima og miljø.
Myndigheter, produsenter, distributører
og forbrukere må alle ta ansvar for en

bærekraftig utvikling. Regjeringen vil
følge opp arbeidet med bransjeavtalen
for matsvinn. Regjeringen vil redusere
utslipp av klimagasser fra jordbruket,
øke lagring av karbon og gode klimatilpasninger og ivareta landbrukets
areal og ressursgrunnlag.
Vi skal videreføre bærekraftig forvaltning
av havet gjennom kvotereguleringer,
tekniske regler for fiske, strukturtiltak og
internasjonalt samarbeid.
Mat som er bra for kroppen, er bra for
kloden! Helsedirektoratets kostråd bidrar
til riktig retning for bærekraftig utvikling.
Direktoratet vil vurdere behovet for
å justere kostrådene for å ivareta
bærekraftsperspektivet ytterligere.
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10 tips for å kaste mindre mat
Planlegg innkjøpene dine og bruk handleliste
• Rydd i kjøleskapet, så du vet hva du har
• Oppbevar maten din riktig
• Husk at kjøleskapet skal holde mellom 2–4 grader
• Ikke kast mat selv om den har gått ut på dato.
Sjekk om maten fremdeles er bra
• Avkjøl maten raskt, og frys eller legg i kjøleskapet det
du har til overs
• Oppbevar rester i tette bokser
• Frys brød som ikke skal spises neste dag
• La torsdag være «restetorsdag». Bruk opp rester før
du handler ny mat til helgen

Flere tips for
mindre
matsvinn:

• Husk at slapp salat blir som ny etter et isbad, og at
bløte tomater kan brukes i tomatsaus

Foto: kaboopics.com
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Måltidsglede, smak og sunt
kosthold for alle
Mat og måltider er viktig gjennom hele
livet – for barn og unge i barnehage,
skole og fritidsordninger, for voksne på
arbeidsplassen og for eldre i eget hjem
eller i sykehjem.
Næringsinnholdet i det vi spiser er selvfølgelig viktig, men like viktig er måltidet
som møteplass for sosialt samspill og
tilhørighet.
Barn og unge er prioritert i det tiårige
programmet for folkehelsearbeid i
kommunene. Programmet skal styrke
kommunenes arbeid med psykisk helse
og livskvalitet. Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Folkehelseinstituttet
og Helsedirektoratet samarbeider om
programmet.
God mat og gode måltider har stor
betydning for eldre menneskers livskvalitet og helse. Eldre mennesker er like
forskjellige som andre, og de har ulike
behov og ønsker for hva de liker å spise,
når de vil spise og med hvem. Noen liker
kjøttkaker og kumle, mens andre foretrekker curry eller boeuf bourguignon.
Mange eldre ønsker å kombinere måltider
med sosiale aktiviteter, også på tvers av
generasjoner.

Mat og måltider kan brukes som pedagogisk
virkemiddel slik som i Ragnas Hage i Oslo og
i Klokkergården kultur- og naturbarnehage i
Drammen.
Vil du
lese mer?

Regjeringens tiltak
• Fremme gode mat- og måltidsvaner i barnehagen
• Fremme gode måltider og matordninger i skole og skolefritidsordning
• Bidra til at helsemyndighetenes
anbefaling om 20 minutters
spisetid følges opp i skolen
• Mobilisere barn som endringsagenter for matglede og et sunt og
bærekraftig kosthold
• Styrke praktiske ferdigheter
• Motivere til matglede og bedre matomsorg for eldre
• Inkludere mat og måltider i tiltak for
å fremme sosialt fellesskap
og forebygge ensomhet
• Sunne tilbud på arbeidsplassen
og andre serveringssteder
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Kommunikasjon og kunnskap
Informasjons- og kommunikasjonsarbeid
skal bidra til økt kunnskap i befolkningen
om mat, kosthold og helse. Det er en
sentral oppgave for helsemyndighetene
å nå ut til hele befolkningen med tydelig,
lettfattelig og enhetlig informasjon om
kosthold og ernæring.
Barn og unge og deler av innvandrerbefolkningen er utfordrende grupper å
nå. For å nå ut til de som ikke aktivt oppsøker informasjon om kosthold og helse,
er det nødvendig å se på nye metoder og
kanaler innen kommunikasjon.
Ung.no
Ung.no er Norges største informasjonsside rettet mot ungdom, med
mer enn 800 000 brukere per
måned. Ung.no er en lavterskel
inngangsport til offentlige
informasjonstjenester. Tjenesten
driftes av Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir).
Nettsiden tilbyr kvalitetssikrede
artikler og en anonymisert spørsmål- og svartjeneste som svarer
på alt fra utdanningsvalg og
førstegangstjeneste til rettigheter
og forelskelse. Det er også et eget
temaområde om mat og kosthold.

Regjeringens tiltak
• Utvikle verktøy og ressurser til faget
mat og helse i grunnskolen og bidra
til bedre kompetanse hos lærerne
som underviser i faget
• Videreføre og videreutvikle
kommunikasjonssatingen «Små
grep, stor forskjell»
• Videreutvikle kommunikasjon som
støtter arbeidet med
å gjøre sunne valg enkle
• Videreutvikle og distribuere
eksisterende informasjonsmateriell om mat og ernæring som
kommuner kan bruke i sitt arbeid
med flyktninger og innvandrere
• Innføre selvforpleining og
utarbeide kokebok som skal gi
støtte til sunnere mat i fengsler
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MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
MiRA Ressurssenter for kvinner med
minoritetsbakgrunn arrangerer kurs
for mødre som læres opp til å bli veiledere for andre mødre i sine
lokalmiljø. Kvinnene er selv med
på å foreslå, utvikle og planlegge
aktiviteter og temaer for kursene.
Helse og kosthold inngår som et av
hovedtemaene. I tillegg omhandler

kursene barns rettigheter, forebygging av vold i nære relasjoner,
rettigheter i arbeidslivet og fysisk
trening. Kvinnene lærer hva ulike
matvarer inneholder, hvordan gjøre
sunne valg i hverdagen, om betydningen av å ta vare på seg selv i en
hektisk hverdag og å mestre stress.

Kantinekurs «Påfyll»
Helsedirektoratet har utviklet
kantinekurset Påfyll i samarbeid
med opplysningskontorene i landbruket og Norges sjømatråd. Kurset
er en kombinasjon av matlaging og
teori og skal inspirere de som jobber
i og med kantine eller matbod i ungdomsskolen, til å lage mer fristende
og sunn mat til elevene. Helhetsperspektiv i måltider skal ivaretas, og
særlig fremheves den viktige rollen
kantineansatte har i det sosiale
arbeidet på skolen. Det er laget et

kurshefte med oppskrifter beregnet
for skolekantiner. Videre skal
e-læringsverktøy legges ut på nettsidene til Nasjonalt senter for mat,
helse og fysisk aktivitet.
Her kan du få tips om om hvordan du
kan starte og drive en kantine og få
masse innspill til menyer med sunne
retter som inspirerer
elevene til å kjøpe god
og sunn mat

Foto: kaboopics.com
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Mat, måltider og ernæring i helse- og omsorgstjenesten
Ernæring er en viktig del av behandlingen
og oppfølgingen i hele helse- og omsorgstjenesten. Mat er viktig for livskvalitet, for
fysisk og psykisk helse og for evnen til å
være aktiv i hverdagen.
Undernæring svekker motstandskraften,
øker risikoen for komplikasjoner, forverrer
fysisk og kognitiv funksjon og gir økt
dødelighet.

Regjeringens tiltak
• Heve kompetanse om ernæring,
mat og måltider i hele helse- og
omsorgstjenesten bl.a. gjennom
Kompetanseløft 2020
• Følge opp arbeid med gode verktøy,
faglige retningslinjer og kvalitetsindikatorer
• Implementere Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Godt ernæringsarbeid handler om
interesse og kompetanse om kosthold,
sunn mat og prioriteringer.

• Fremme, støtte og beskytte amming, blant annet gjennom Morbarn-vennlig initiativ og
Ammekyndig helsestasjon

Leve hele livet – Vi skaper en
kvalitetsreform for eldre

• Følge opp arbeidet med en
helhetlig ernæringsstrategi
i helseforetakene

For å sikre at eldre får dekket sine
grunnleggende behov, blant annet
til mat, aktivitet og fellesskap, vil
regjeringen iverksette arbeidet
med en reform. Formålet er flere
gode leveår og mestring, samtidig
som eldre er trygge på at de får
riktig hjelp til å dekke helse- og
sosialbehov til riktig tid. Mat og
måltider vil være ett av fire
hovedområder.

• Fremme godt arbeid med kosthold
og ernæring i den kommunale helseog omsorgstjenesten
• Følge opp ernæringsarbeidet i tjenesten rettet mot mennesker med
utviklingshemning
• Ivareta ernæringshensyn i helseog omsorgstjenester innen rus og
psykisk helse
• Følge opp kostholdsområdet som
en del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn
og unge

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet
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Oslo kommune: Mat i boliger for
voksne med utviklingshemming

Samiske mattradisjoner på
sykehjem

Praktiske matlagingskurs etterspørres av ansatte som arbeider i
boliger for voksne med utviklingshemming. I 2012 gjennomførte
Oslo kommune dagskurs i praktisk
matlaging i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Tiltaket
er videreført i samarbeid med
Etterstad videregående skole og
har vært del av Oslo kommune sin
satsing Løft for bedre ernæring. Ved
utgangen av 2016 har 227 ansatte i
omkring 70 boliger fra alle bydelene
deltatt på matlagingskursene. I
tillegg har det vært samlinger for
ansatte med erfaringsutveksling og
faglige tema om god ernæringspraksis. Evalueringen viser at
deltakerne var godt fornøyd med
innholdet, og omtrent alle kunne
anbefale kolleger å delta på et tilsvarende kurs. Deltakerne uttrykte
at de hadde hatt nytte av å ta del
i hverandres praktiske erfaringer,
og å få ernæringsfaglig påfyll.

Utviklingssenter for sykehjemstjenester for den samiske befolkningen har stilt spørsmålet om
det er mulig å styrke kostholdet til
samiske pasienter i kommunale
institusjoner og omsorgsboliger.
Personalet i sju finnmarkskommuner har svart på spørreskjemaet
om samiske mattradisjoner ved
sin institusjon. Resultatene viste at
personalet er interessert i å tilby
dette, men at det ikke var rutine å
servere samisk mat daglig. Det er
imidlertid mulig å tilby pasientene
mat fra lokalt nærområde på samisk
vis. Prosjektgruppen anbefaler at
utviklingssenteret og kommunene
følger opp og har større oppmerksomhet på hvordan institusjonene
kan ivareta at pasientenes ønsker
kan oppfylles. Rapporten Er det
nødvendig og mulig å styrke samiske mattradisjoner på kommunale
sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder er
tilgjengelig på nett.
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Forskning, utvikling og innovasjon
Vi trenger gode systemer for å følge
utviklingen i norsk kosthold, helseproblemer
og risikofaktorer knyttet til kosthold.
Forskning, utvikling og innovasjon skal
bidra til høy kvalitet i folkehelsearbeidet og
i helsetjenesten. Det skal gi oss kunnskap
om hvordan vi kan redusere sosiale helseforskjeller og hva som gir befolkningen
flere leveår med god helse og trivsel.
Nasjonalt råd for ernæring gir råd til Helsedirektoratet om kosthold, ernæring og
helse. Vitenskapskomiteen for mattrygghet
(VKM) utfører nytte- og risikovurderinger
knyttet til kosthold og mattrygghet.
Her kan du lese mer
Nasjonalt råd for
ernæring

Regjeringens tiltak
• Følge og beskrive utviklingen i
norsk kosthold, herunder videreutvikle matvaretabellen og vurdere
å etablere system for å følge
endringer i deklarasjon, volum
og omsetning over tid
• Utvikle og følge opp kostholds-,
måltids- og helseindikatorer
• Fremme forskning om mat,
ernæring og helse
• Følge opp mat- og helseområdet
i regjeringens handlingsplan for
oppfølging av HelseOmsorg21
• Skaffe mer kunnskap og synliggjøre sammenheng mellom
psykisk helse og kosthold
• Bygge opp kompetanse om
effekter av tiltak og atferdsøkonomi

Vitenskapskomiteen
for mattrygghet

Appen APPETITT
Applikasjoner på nettbrett kan styrke
kostholdstiltak ved å vise hva som
faktisk spises og drikkes og bidra til å
forebygge vekttap og andre problemer
som følger av fall, kognitiv svikt eller
ensomhet. Universitetet i Oslo lager
applikasjonen APPETITT og prøver
den ut i fire kommuner: Oslo,
Tvedestrand, Bærum og
Drammen.
Les mer
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Helsedirektoratets kostråd
• Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær,
grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder
bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.
• Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg
gjennom mat og drikke og hvor mye du forbruker
gjennom aktivitet.
• Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag.
• Spis grove kornprodukter hver dag.
• Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne
fisk som pålegg.
• Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden
bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt.
• La magre meieriprodukter være en del av det daglige
kostholdet.
• Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor
hard margarin og smør.
• Velg matvarer med lite salt, og begrens bruken av salt i
matlagning og på maten.
• Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags.
• Vær fysisk aktiv, minst 30 minutter per dag (gjelder voksne
og eldre og fysisk aktivitet med moderat intensitet).
Les mer om
Helsedirektoratets kostråd:
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Informasjon om
Forebyggelse og behandling av underernæring i Askøy kommune
Hjemmesykepleien i Askøy kommune har innført kartlegging av alle nye tjenestemottakere
for å fange opp personer som er underernærte eller i fare for å utvikle ernæringssvikt, slik
at disse kan bli tilbudt videre oppfølging og behandling.
Slik oppdager vi ernæringssvikt
Etter du har blitt tildelt tjeneste vil hjemmesykepleien i løpet av de første to ukene foreta
en kartlegging der du vil bli veid. Viser denne kartleggingen at du er i risiko for
ernæringssvikt og underernæring vil hjemmesykepleien følge deg opp ved å kartlegge din
ernæringssituasjon og utarbeide en plan for den videre oppfølging.
Er underernæring synlig?
Det er naturlig å tenke at underernæring vil være synlig. Alvorlig underernæring er
naturligvis det, men ofte vil begynnende er næringssvikt og underernæring ikke være
synlig før det har kommet alt for langt. Dette skyldes blant annet at et ufrivillig vekttap på
mellom 5 og 10 prosent de siste 6 måneder hos normal- og overvektige også er å betrakte
som et alvorlig vekttap med risiko for svekket immunforsvar.
Vi vet at eldre og personer med ulike kroniske sykdommer er i særlig risiko for
underernæring.
Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner,
forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet mv. Samtidig kan ufriviilig
vekttap være et første tegn på sykdom.
Å følge med på vektutvikling er derfor et viktig tiltak i forhold til å forebygge og oppdage
svekkelse og sykdom.
Har du spørsmål til ovenstående informasjon kan du henvende deg til personalet i
hjemmesykepleien

Med vennlig hilsen
Hjemmebaserte tjenester
Askøy kommune
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Kartlegging av ernæringssituasjon
Kartlegging av ernæringssituasjonNavn:

Dato:

Har du hatt ufrivillig vekttap?
Hva er ditt eget syn på din
ernæringssituasjon?

Matinntak

Ja

Nei

Ser på meg selv som underernært
Er usikker på min
ernæringssituasjon
Ser ikke på meg selv som
underernært

Sammenliknet med ditt normale,
har matinntaket ditt siste måneden vært:
uendret
Mer enn vanlig
Mindre enn
vanlig

Hvis mindre:

Små mengder vanlig mat
For det meste supper og
drikker
Veldig lite eller ingenting

Symptomer
De siste ukene har jeg hatt følgende problem som har hindret meg fra å
spise tilstrekkelig (sett flere enn ett kryss hvis aktuelt)
Ingen problem

Smerter

Fysiske begrensninger

Liten appetitt

Sår i munnen

Synsproblemer

Diaré

Munntørrhet

Gripe/bevegelsesproblemer

Forstoppelse

Tannproblemer

Spiser alene

Kvalme/oppkast

Maten smaker
annerledes

Tilgjengelighet til mat

Utskriftsdato: 14. august 2017

Økt psykisk
belastning
Bekymring

Side 1 av 3
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Tilhører:
Hjemmbaserte
tjenester
Dokumenttype:

Prosess:
Ernæring

Utarbeidet av:
Anne Kjersti Drange

Godkjenner:
Anne Kjersti Drange

Behandlet i:

[Dokumenttype]

[Behandlet
i]Roger Granheim

Revideres av:
Anne Kjersti
DrangeRoger
Granheim

Revideres innen:
31.03.2015

Utdyping
Her kan du utdype problemene du har krysset av for på foregående side:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________
Sykdomsbilde / endringer i sykdomsbilde
Beskriv kjente sykdommer:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________
Medisiner
List opp de medisiner du bruker:
1)__________________________

6)__________________________

________

________

2)__________________________

7)__________________________

________

________

3)__________________________

8)__________________________

Utskriftsdato: 14. august 2017

Side 2 av 3
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Tilhører:
Hjemmbaserte
tjenester
Dokumenttype:

Prosess:
Ernæring

Utarbeidet av:
Anne Kjersti Drange

Godkjenner:
Anne Kjersti Drange

Behandlet i:

[Dokumenttype]

[Behandlet
i]Roger Granheim

Revideres av:
Anne Kjersti
DrangeRoger
Granheim

Revideres innen:
31.03.2015

________

________

4)__________________________

9)__________________________

________

________

5)__________________________

10)_________________________

________

________

Er det noe du ønsker hjelp til?
Noe du mener kan hjelpe din ernæringssituasjon
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________

Utskriftsdato: 14. august 2017

Side 3 av 3
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1. Formål:
Sikre at alle brukere blir screenet for ernæringsrisiko ved oppstart av tjeneste.
2. Omfang:
Alle brukere med vedtak om tjeneste av mer enn 6 ukers varighet screenes for ernæringsrisiko.
3. Ansvar:
Screening foretas av sykepleier eller hjelpepleier i løpet av de første 2 ukene etter tjenesteoppstart.
5. Utstyr/hjelpemiddel:
Til screeningen benyttes nedenstående test. Denne er basert på verktøyet MUST (Mini
UnderernæringScreeningverkTøy) som av Helsedirektoratet anbefales som et godt verktøy til å
identifisere pasienter i ernæringsmessig risiko både i spesialist- og primærhelsetjenesten (IS-1580 s.
14). Se evt MUST veilederen.
7. Beskrivelse av tjenesten
Screeningen foretas ut fra nedenstående verktøy på et av de første besøk hos bruker. Først utregnes
BMI og prosentvis vekttap og sykdomsbilde vurderes. Score for hver av disse legges sammen og videre
oppfølging iverksettes ut fra den samlede score og risiko.

Screeningsverktøy
BMI Score
Regn ut BMI

Vekttap Score
Regn ut vekttap de siste 3-6 mdr.

(Vekt : høyde x høyde)
(Vekt delt på høyde x høyde)

(Vekttap i kg x 100 : tidligere vekt)
(vekttap i kg x 100 delt på tidligere vekt)

Score ut fra BMI
>20
=0
18,5 – 20 = 1
< 18,5
=2

Score ut fra vekttap i prosent
<5%
=0
5-10% = 1
>10% = 2

Sykdom Score
Hvis pasienten lider av sykdom som tilsier at
vekten vil kunne falde drastisk på kortere tid
end 6 mdr eller hvis pasienten lider av akutt
sykdom og ikke har hatt næringsinntak
i 5 dager eller mer
Score = 2

Samlet risiko for underernæring
Legg sammen scorene for å beregne samlet risiko for
Score 0 = Lav risiko

Score 1 = Middels risiko

Score 2 eller mer = Høy risiko

Score 0
Lav risiko

Score 1
Middels risiko

Score 2 eller mer
Høy risiko

Rutinemessig klinisk omsorg

Observasjon

Start kartlegging og tiltak

Screening gjentas årlig eller
hvis ny sykdom tilsier at pasienten
kommer i ernæringsrisiko

Screening gjentas etter 3 måneder

Se flytskjema og prosedyre for
kartlegging og oppfølging
Pasienten veies ukentlig

8. Referanser

Flytskjema for screening og oppfølging av ernæringssvikt

Rutine ”Kartlegging og oppfølging av ernæringssvikt”

Verktøy ”Kartlegging av ernæringssituasjon”

Dokument ”Veiledning til vektutregning, utarbeidelse av ernærings- og tiltaksplan”
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Arbeidsledighet – ekstraordinær økning av antall lærlingeplasser

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
54/17

Møtedato
22.08.2017

Utvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Saksbehandler: Liv Vetås

Arkivsaknr.: 2016/689-18

RÅDMANNENS INNSTILLING:





Askøy kommune øker antallet læreplasser i forhold til opprinnelig plan med 6
ekstraordinære plasser fra høsten 2017. Kostnad på inntil kr. 208 000,- dekkes innenfor
eksisterende budsjettramme for 2017. Årlig kostnad på inntil kr. 500 000,- for økningen
innarbeides i budsjettet for 2018 og 2019.
Rådmannen vurderer nærmere hvordan en kan få til enda flere arbeidstreningsplasser
for ungdom i kommunen.
Kommunens gjeldende standard rammevilkår for kontrakter ivaretar behovet for å stille
vilkår om leverandørers bruk av lærlinger og tilknytning til lærlingeordning ved
gjennomføring av kontrakter.

SAMMENDRAG
Utvalg for levekår og utvalg for teknikk og miljø har bedt rådmannen legge frem sak som sikrer:
1. Økt lærlingeinntak med 5-6 nye lærlingeplasser.
2. Askøy kommune oppretter 8 til 10 praksisplasser.
3. Askøy kommune sine anskaffelsesregler må prioritere å sikre at bedrifter som skal ha
oppdrag for kommunen er en opplæringsbedrift som har lærlinger i sin virksomhet.
4. Rådmannen bes om å komme med forslag for gjennomføringen av ovennevnte tiltak,
samt fremlegge kostnader ved tiltakene.
En økning i antallet lærlingeplasser kan gjennomføres som en ekstraordinær økning i 2017.
Kommunen vil da få 5-6 flere lærlinger enn i dag i 2 år fremover. Det anbefales at de nye
plassene opprettes innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Landstinget i KS vedtok i 2016 et måltall på 2 lærlinger / 1000 innbygger. For å nå dette
måltallet må Askøy kommune ha rundt 58 lærlinger. Med dagens lærlingenivå har Askøy på
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årsbasis i snitt 45-50 lærlinger, med andre ord rundt 85% av måltallet. En økning med 5-6 nye
læreplasser vil medføre at kommunen oppfyller måltallet i 2018.
Når det gjelder praksisplasser har kommunen god dialog med NAV, og tar i dag løpende inn
personer i arbeidstrening. For å få til enda flere språk- og arbeidstreningsplasser i kommunale
avdelinger er det i løpet av høsten behov for å se nærmere på hvordan en mest hensiktsmessig
organiserer et slikt økt samarbeid mellom Askøy kommune og NAV.
I tilknytning til anskaffelser er kommunen opptatt av å fremme lærlingeordningen. Askøy
kommune følger et omfattende regelverk knyttet til offentlige anskaffelser, og kommunens
standard kontraktsvilkår inneholder krav til at leverandører skal være opplæringsbedrifter som
har lærlinger i sin virksomhet.
Avgjøres av:
Formannskapet
Behandles i følgende utvalg:

Utvalg for levekår og Utvalg for teknikk og miljø
Videre saksgang:

Følges opp av Rådmannen
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Saksopplysninger:
Utvalg for levekår har bedt om sak som nevnt i sammendraget i RS 42/17. Utvalg for levekår
har bedt om tilsvarende sak i sin RS 110/17.

1. Øke lærlingeinntak med 5-6 nye lærlingeplasser
En økning i antallet lærlingeplasser kan gjennomføres som en ekstraordinær økning i 2017.
Kommunen vil da få 5-6 flere lærlinger enn i dag i 2 år fremover.
Ved inntak av nye lærlinger varierer læretid og årlige lønnsutgifter fra lærling til lærling, og
mellom de ulike fagene. Kostnadsanslaget under tar utgangspunkt i den vanligste modellen,
altså lærlinger som har 2 års læretid.
Tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune
Kommunen mottar tilskudd fra fylket for alle lærlinger. Lærlinger med ungdomsrett får basis 1
tilskudd, mens lærlinger som har brukt opp ungdomsretten sin eller er voksne får basis 2
tilskudd. Basis 2 er 25% lavere enn basis 1. Kommunen har flest lærlinger i gruppen som utløser
basis 2 tilskudd.
Tilskudd fra KS
Alle kommuner har i år mulighet til å søke om refusjon fra KS for nye ekstraordinære
læreplasser som opprettes i 2017. Tilskudd fra KS kan gi merinntekter på 50 % av lønn inkl.
arbeidsgiveravgift for de som fullfører innen 30 mnd. Dette er et usikkert tilskudd fordi KS ikke
gir tilsagn før etter at det er inngått lærekontrakt. Det er også usikkert fordi det knyttes mot
navngitte lærlinger som må fullføre innen tiden. Ved avbrudd i læretid (f.eks.
sykdom/permisjon) bortfaller hele tilskuddet. 35% av tilskuddet utbetales etter 1 år og de
resterende 65% etter bestått fagprøve. Tilskuddsordningen gjelder så langt kun for nye
ekstraordinære læreplasser som opprettes i 2017.
Administrasjon og oppfølging av lærlinger
Som opplæringsbedrift har Askøy kommune både et personalansvar og et ansvar for å
administrere, følge opp og veilede den enkelte lærling utfra deres ressurser og
opplæringsbehov.
I perioden 2011-2016 var antallet lærlinger i snitt per 1.september på 45 lærlinger. Per
1.september 2017 er dette tallet 55. Fagopplæringen i Askøy (FIA) omfatter en administrativ
ressurs i 100% stilling, og økningen i lærlingeantallet er så langt håndtert av denne stillingen.
Det er ressurskrevende å rekruttere lærlinger i flere omganger slik det ble gjort i 2016, og ev. vil
bli gjort i 2017. Den allerede gjennomførte veksten i antall lærlinger, samt et ekstraordinært
inntak av 6 lærlinger i 2017 innebærer en økning i antall lærlinger på nærmere 36 %.
For å opprettholde og ivareta den nødvendige kvaliteten på fagopplæringen vil det ved inntak
av flere lærlinger være nødvendig å øke omfanget av administrative ressurser knyttet til
Fagopplæringen i Askøy (FIA) med 20% stilling.
Kostnad
Lønn med sosiale utgifter utgjør p.t. i snitt kr. 385 000,- pr lærling fordelt på læretiden. Dette
utbetales i Askøy kommune etter følgende modell: 12 mnd. 35%, 6 mnd. 50%, 6 mnd. 80%.
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Tabellen under viser utgifter ved en ekstraordinær økning på 6 læreplasser i 2017, og
kostnadene frem til de er ferdige i 2019.

Læreløp
2 år

Samlet Kostnad
for inntak av 6
nye lærlinger i
2017

Kostnad til 6
lærlinger etter
basistilskuddet
fra fylket er
trukket fra

2017
2018
2019

336 876
952 872
1 020 252

148 396
575 892
831 762

Adm/
oppfølging:
20 % stilling:

Samlet lønnskostnad

For hhv 6,12 og 6
mnd
60.000
120.000
60.000

208 396,695 892,891 762,-

Evt tilskudd fra KS
for 6 lærlinger
192 500/lærling
35% etter 1 år
65% etter fullført
læreløp.
0
403 200
750 750

Samlet kostnad
for 6 ekstra
lærlinger i 2017
ved evt tilskudd
fra KS
208 396,292 692,141 012,-

Aktuelle lærefag / kapasitet i avdelingene
Det var klart flest søkere til læreplasser i helsearbeiderfaget i 2017 (47 av 129 søkere). KS
presiserer at det er et spesielt stort behov for arbeidskraft innenfor dette feltet. Det vil derfor
være naturlig at de fleste av de nye lærlingene tas inn i helsearbeiderfaget.
Videre kan det være naturlig å ta inn noen i barne- og ungdomsarbeiderfaget fordi det her er
flest enheter/avdelinger å fordele lærlingene på.

2. Askøy kommune oppretter 8 til 10 praksisplasser.
Askøy kommune har til enhver tid inne personer i arbeidstrening på ulike avdelinger i
kommunen. Målgruppen for arbeidstrening er både ungdom, flyktninger, langtidsledige og
sykmeldte. Antallet som er i arbeidstrening varierer ut fra NAV sitt behov, og de kommunale
avdelingene sin kapasitet og mulighet til å ta imot. Når NAV har en sammensetning av de ledige
som gir økt behov for arbeidstrening for ungdom, har kommunen praksis for å prioritere denne
gruppen.
Kommunen har god dialog med NAV, og tar i dag løpende inn personer i arbeidstrening. For å
få til enda flere språk- og arbeidstreningsplasser i kommunale avdelinger er det i løpet av
høsten behov for å se nærmere på hvordan en mest hensiktsmessig organiserer et slikt økt
samarbeid mellom Askøy kommune og NAV. Her må behovet knyttet til ulike brukergrupper
som ungdom, flyktninger, langtidsledige og sykmeldte sees i sammenheng, samt de kommunale
avdelingenes kapasitet og mulighet vurderes.

3. Askøy kommune sine anskaffelsesregler må prioritere å sikre at
bedrifter som skal ha oppdrag for kommunen er en opplæringsbedrift som
har lærlinger i sin virksomhet.
Askøy kommune følger et omfattende regelverk knyttet til offentlige anskaffelser, og
kommunens standard kontraktsvilkår inneholder krav til at leverandører skal være
opplæringsbedrifter som har lærlinger i sin virksomhet.
I kommunens standard rammeavtaler for håndverkstjenester og for bygg- og anleggskontrakter
stilles det krav om at leverandøren skal sørge for at det ved gjennomføring av kontrakten
benyttes lærlinger, og at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent
lærlingeordning. Det stilles i avtalene også krav om at leverandøren skal dokumentere
oppfyllelse av bruk av lærlinger.
Snarest mulig etter inngåelse av kontrakt skal leverandøren levere oppdragsgiver en plan for
den konkrete bruken av lærlinger ved utførelsen av oppdragene. Leverandøren skal samtidig
også dokumentere tilknytning til relevant offentlig godkjent lærlingeordning. Planen for bruk
av lærlinger skal godkjennes av oppdragsgiver.
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Oppdragsgiver kan i henhold til kontrakten også når som helst i løpet av kontraktsperioden be
om dokumentasjon på at kravene til bruk av lærlinger og tilknytning til en offentlig godkjent
lærlingeordning er oppfylt.
Vurdering:
Økt lærlingeinntak med 5-6 nye lærlingeplasser:
Askøy kommune vil før et eventuelt ekstraordinært lærlingeinntak ha 55 lærlinger per 01.09.17.
Disse fordeler seg på henholdsvis 31 innen helsearbeiderfaget, 14 innen barne- og
ungdomsarbeiderfaget, 3 feier lærlinger, 3 innen kontor/administrasjon, 3 innen IKT-service,
og 1 innen byggdrifterfaget. Antallet varierer over tid, avhengig av når lærlinger starter opp og
avslutter læretiden sin. I september vil antallet alltid være på det høyeste i løpet av et år, fordi
det da både er mange nye og en del som skal avslutte læretiden i løpet av høsten.
Landstinget i KS vedtok i 2016 et måltall på 2 lærlinger / 1000 innbygger. For å nå dette
måltallet må Askøy kommune ha rundt 58 lærlinger. Med dagens lærlingenivå har Askøy på
årsbasis i snitt 45-50 lærlinger, med andre ord rundt 85% av måltallet. En økning med 5-6 nye
læreplasser vil medføre at kommunen oppfyller måltallet i 2018.
Kommunesektoren står overfor store utfordringer når det gjelder tilgang på arbeidskraft og er
en viktig arena for fagutdanning, (ref. KS sitt B-rundskriv nr. B/2-2017). Å ta inn lærlinger er et
samfunnsansvar og bidrar til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for dagens og morgendagens
samfunn. Kommunen sikres en god mulighet for fremtidig rekruttering av etterspurt
fagkompetanse, og lærlingene bidrar både med verdiskapning, fersk kunnskap og nye måter å
se ting på.
Folkehelseperspektiv:
Utdanning og jobb er viktige faktorer i et folkehelseperspektiv.
Fra Folkehelseoversikt 2016 Askøy
2.7 Utdanning og utdanningsnivå
I folkehelsesammenheng er det veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå,
materielle levekår og helse: “Utdanning og helse henger nøye sammen. Utdanningen er
utgangspunktet for, og medvirkende til, en rekke prosesser som bidrar til å produsere helse
utover i det voksne livsløpet (...) utdanningen (...) bestemmer hvilke helsebelastende eller
helsefremmende forhold personene utsettes for. I tillegg bidrar utdanning i utviklingen av
psykologiske ressurser, som igjen påvirker individets mulighet for helse. Sagt litt enklere:
læring gir mestring, mestring gir helse (Utdanning og helseulikheter, problemstillinger og
forskningsfunn, IS 1573, Helsedirektoratet, 2008).
Økonomi:
Økonomi er omtalt under punktet Saksopplysninger.
Kostnad på inntil kr. 208 000,- søkes dekket innenfor eksisterende budsjettramme for 2017 og
noe tilskuddsmidler fra fylkesmannen som kan brukes til formålet.
Siden det er en del usikkerhet heftet med tilskuddet fra KS, må det i budsjettsammenheng tas
høyde for at kommunen ikke får hele tilskuddet. Rådmannen anbefaler derfor at det
budsjetteres med en årlig kostnad på inntil kr. 500 000,- for økningen. Kostnaden må
innarbeides i budsjettet for 2018 og 2019. Ved fullt tilskudd fra KS blir kostnaden vesentlig
lavere, men som kostnadsberegningen viser er det også en risiko for at beløpet kan bli høyere..
Dersom den ekstraordinære økningen i 2017 skal videreføres som en fast økning med at det
årlig tas inn 6 flere lærlinger enn nåværende faste ramme, vil dette fra 2019 utgjøre en økt fast
kostnad på kr. 1 676 000,-. Da er opplæringstilskuddet fra fylkeskommunen trukket fra. En slik
fast økning vil i praksis si at Askøy kommune i 2018 og fremover får 12 flere lærlinger enn i dag.
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Dette fordi læretiden vanligvis er på 2 år.

Kleppestø, 11. august 2017

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef
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Høring - Offentlig støtte til barnefamiliene

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
55/17

Saksbehandler: Torgeir Sæter

Møtedato
22.08.2017

Arkivsaknr.: 2017/2597-2

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Askøy kommune vil understreke at justering av offentlig støtte til barnefamiliene må føre til
redusert barnefattigdom, og at nye ordninger i større grad enn i dag er rettet inn mot disse
familiene.
2. Dersom nye ordninger fører til merutgifter eller reduserte inntekter for kommunene må
disse fullfinansieres fra staten.

SAMMENDRAG
Barne- og likestillingsdepartementet har sendt NOU 2017: 6 Offentlig støtte til
Barnefamiliene ut på høring, med svarfrist 30.9.2017. Barnefamilieutvalget ble oppnevnt 19.
juni 2015 og overleverte sin innstilling til barne- og likestillingsministeren 6. mars 2017.
Utvalget ble ledet av professor Anne Lise Ellingsæter. Utvalget har beskrevet det offentlige
tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år, og foreslår en
rekke endringer i ordningene.

Avgjøres av:

Utvalg for levekår

Behandles i følgende utvalg:

Utvalg for levekår

Videre saksgang:

Oppfølging fra rådmann

Saksopplysninger:
I denne saksfremstillingen er det tatt med utdrag fra utredningen, hele dokumentet finner en
her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-6/id2540981/sec1
Bakgrunnen for utredningen
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Overføringer til barnefamiliene var sist gjenstand for en egen offentlig utredning i NOU 1996:
13 Offentlige overføringer til barnefamilier (Longva-utvalget).
Rundt tusenårsskiftet ble det gjennomført forholdsvis store endringer i de økonomiske
overføringene til barnefamiliene. Barnetrygden ble utvidet fra 16 til 18 år og søskentillegg og
småbarnstillegget ble fjernet. Siden disse endringene har barnetrygden vært så å si uendret og
heller ikke prisomregnet. Forsørgerfradraget ble fjernet og lagt inn i barnetrygden og
foreldrefradraget ble til slutt begrenset til dokumenterte utgifter. Fra 2013 lignes alle enslige
forsørgere i skatteklasse 1. I stedet for skatteklasse 2 ble det innført et særfradrag for enslige
forsørgere.
I 1998 ble det gjort omfattende endringer i stønadsordningen for enslig mor eller far, blant
annet med en vesentlig nedkorting av stønadsperioden. Siden er det gjennomført flere
innstramminger i ordningen.
De siste 10–15 år har det vært en kraftig økning i antall barnehageplasser, blant annet som følge
av økte statlige tilskudd. Fra 2004 er det innført maksimalpris i foreldrebetalingen, og fra 2009
har barn lovfestet rett til plass i barnehage. Stortinget har for budsjettet 2015 bevilget midler til
innføring av et nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling der barnehageplassen for første barn
maksimalt skal utgjøre 6 prosent av familiens samlede inntekt. Stortinget har også bevilget
midler til gratis kjernetid til alle fire- og femåringer i familier med lav inntekt.
Kontantstøtten ble innført i 1998 som et alternativ og supplement til barnehage for ett- og
toåringer. Ordningen ble lagt om i 2012 og omfatter nå kun ettåringer. Kontantstøttesatsen ble
økt i 2013 og 2014 og utgjør nå 6 000 kroner per måned per barn.
I 2002 ble støtteordningen gjennom Lånekassen til elever i videregående opplæring lagt om fra
å gjelde alle under 19 år til å knyttes til ungdomsretten til videregående opplæring, som strekker
seg helt til utgangen av det året eleven fyller 24 år.
De siste 20 årene har det skjedd vesentlige samfunnsmessige endringer som angår
barnefamilienes økonomi. Yrkesaktiviteten blant småbarnsmødre har økt, og barn begynner
tidligere i barnehage. Som følge av maksimalpris utgjør barnehageutgiftene ikke lenger en stor
andel av de fleste familiers samlede utgifter. For familier nederst på inntektsskalaen kan
imidlertid utgifter til barnehage og også skolefritidsordningen gjøre det.
En relativt stor andel av barna bor ikke sammen med begge foreldre gjennom hele oppveksten.
Det er imidlertid en klar tendens til at foreldre som ikke lenger har felles husholdsøkonomi,
deler mer likt enn tidligere både på forsørgelse og omsorg for barna etter at parforholdet er
slutt.
Siden 2004 har innvandringen til Norge økt vesentlig, særlig fra EØS-området. Høy mobilitet
over landegrensene til trolig fortsette. Norge er forpliktet til å koordinere trygdeordningene i
tråd med EØS-avtalen. Dette innebærer blant annet eksport av trygdeytelser. For eksempel
utbetales barnetrygd for barn av personer som arbeider i Norge, men som har barn boende
andre steder i EØS-området.
Siden tusenårsskiftet har andelen barn som lever i familier med lavinntekt økt klart. I 2013
tilhørte 8,6 prosent av alle barn under 18 år en husholdning med vedvarende lavinntekt. Barn i
familier der foreldrene har liten eller ingen arbeidsmarkedstilknytning, barn i enslig
forsørgerhusholdning og barn i familier med mange barn er spesielt utsatt. Oppvekst i
fattigdom kan ha store negative konsekvenser for barna. Den økende andelen barn og
barnefamilier med lavinntekt må blant annet ses på bakgrunn av reduksjonen i realverdien av
barnetrygden.
Nærmere om mandatet
Utvalget skal beskrive det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med
barn under 18 år, herunder barnetrygd, skattefordeler, foreldrepenger og engangsstønad,
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kontantstøtte, stønad til enslig mor eller far, bidragsforskott, barnetillegg til trygdeytelser,
bostøtte fra Husbanken, barnehagesubsidier, skolefritidsordningen og utdanningsstøtte.
Utvalget skal drøfte hva som bør være målsettingen med støtten til barnefamiliene. Ser en bort
fra andre forskjeller, har barnefamilier vesentlig høyere utgifter enn andre familier. Samtidig er
det betydelig forskjell i barnefamilienes økonomi, og barns oppvekst vil påvirkes av det.
Utvalget skal drøfte i hvilken grad en bør vektlegge fordelingshensyn og hensyn til
arbeidstilbudet ved utformingen av støtte til barnefamilier.
I lys av dette skal utvalget vurdere mulige endringer, blant annet for å redusere barnefattigdom
og sikre god ressursbruk. Utvalget skal utvikle fordelingsanalyser der verdien av
subsidierte/gratis offentlige tjenester tas med. Utvalget skal vurdere et slikt utvidet
inntektsbegrep i lys av ulike typer fattigdomsmål. Utvalget skal videre se hen til Norges
forpliktelser, herunder EØS-avtalen, og vurdere hvilke konsekvenser forslagene vil ha for
eksport av trygdeytelser.
Utvalget skal særlig vurdere om det bør gjøres endringer i barnetrygden. Utvalget skal vurdere
om barnetrygden bør ha en profil rettet mot en eller flere typer barnefamilier, for eksempel
vurdere om differensiering etter antall barn er formålstjenlig. Den profilen som ligger inne i
dag, en ekstra barnetrygd til foreldre som ikke bor sammen, kan drøftes i denne sammenheng.
Utvalget skal også vurdere ulike modeller for omfordeling av barnetrygden slik at den i større
grad målrettes mot fattige familier, for eksempel behovsprøving. Utvalget skal drøfte effekten
av en behovsprøvd barnetrygd på insentivene til arbeid. Utvalget skal vurdere om barnetrygden
bør omgjøres til skattefradrag.
Utvalget skal vurdere om enkelte overføringer helt eller delvis bør erstattes av tjenestetilbud
eller aktivitetsbaserte ytelser for barn og ungdommer, og foreslå hvilke tjenester eller ytelser
dette i så fall bør gjelde.
Forslagene skal utredes innenfor uendrede budsjettrammer.
Utvalgets vurderinger og anbefalinger for familiepolitikken
De sentrale familiepolitiske virkemidlene har gitt gode familieliv for det store flertallet av
barnefamilier. Ordninger som støtter opp om foreldres yrkesaktivitet bør videreføres og
forbedres. Ordninger som trygger og gir forutsigbare inntekter til dem som ikke kan jobbe, må
videreutvikles.
Et hovedprinsipp for familiepolitikken bør være individuelle rettigheter for den enkelte
forelder. Reell likestilling mellom foreldre fordrer like rettigheter som grunnlag.
Utvalgets anbefalinger springer ut av en rekke avveininger. Én avveining er mellom universelle
og behovsprøvde ordninger. En annen avveining er mellom kontantytelser og tjenester. Ifølge
mandatet skal utvalget vurdere om enkelte overføringer helt eller delvis bør erstattes av
tjenestetilbud eller aktivitetsbaserte ytelser for barn og ungdommer, og foreslå hvilke tjenester
eller ytelser dette i så fall bør gjelde. En tredje avveining er mellom hensyn til fordeling og til
arbeidstilbud. Ifølge mandatet skal utvalget drøfte i hvilken grad man bør vektlegge
fordelingshensynet og hensynet til arbeidstilbudet ved utformingen av støtten til
barnefamiliene. Disse to hensynene skaper i mange sammenhenger målkonflikter, og
representerer et av de grunnleggende dilemmaene knyttet til utformingen av velferdspolitikken
generelt.
Økt innvandring skaper særlige utfordringer når det gjelder de målene utvalget mener bør
prioriteres, både med henblikk på å sikre barns levekår her og nå, å investere i barns fremtidige
utvikling og å fremme likestilte foreldreskap. Utvalget vil dessuten spesielt peke på den
bekymringsfulle veksten i omfanget av lavinntekt blant barnefamilier. Økt omfordeling innad
blant barnefamiliene kan bidra et stykke på vei. Men det er vanskelig å opprettholde og bedre
velferden for det store flertallet av barnefamilier, og samtidig redusere barnefattigdommen
vesentlig innenfor uendrede budsjettrammer. Økte ressurser og overføringer vil trolig være

43

nødvendig, blant annet til kommunene der mange av oppgavene knyttet til barns
oppvekstsvilkår skal løses.
Ny familiepolitikk: Hovedpunkter
Her beskrives først de to hovedkomponentene i anbefalingene til en ny familiepolitikk. Den
første dreier seg om foreldrepengeordningen – Likestilte foreldreskap: sosial utjevning,
individuelle rettigheter og likedeling – og anbefales av utvalget. Den andre hovedkomponenten
dreier seg om innretningen på barnetrygden og barnehagetilbudet. Modellen – Universelle
ordninger i en ny tid: fra kontantytelser til tjenester – anbefales av utvalgets flertall.
Mindretallet har valgt en annen modell.
Utvalget står samlet bak de fleste anbefalingene (se avsnitt 15.2.3). I tråd med mandatet er
anbefalingene utredet innenfor uendrede budsjettrammer. Den samlede økonomiske rammen
for flertallets og mindretallets forslag er tilnærmet lik.
Likestilte foreldreskap: sosial utjevning, individuelle rettigheter og likedeling.
Utvalget anbefaler at det innføres en foreldrepengeordning som omfatter alle foreldre. Videre
anbefales det at foreldre gis individuelle rettigheter, og at foreldrepengeperioden deles likt
mellom foreldrene. Anbefalingen støtter opp om utvalgets prioriterte mål om gode
oppvekstsvilkår og likestilte foreldreskap.
Utvalget foreslår en ny foreldrepengeordning som innebærer at alle foreldre får rett til
foreldrepenger. En felles foreldrepengeordning innebærer at engangsstønaden avvikles og
erstattes av løpende foreldrepenger.
For yrkesaktive beregnes ytelsen på grunnlag av forelderens inntekt etter de samme reglene
som i dag. Foreldre som har hatt svært lav eller ingen inntekt, vil med forslaget få
foreldrepenger på minstenivå, som settes til 2 G (p.t. 185 152 kroner). Stønaden skal være
skattepliktig. Dette innebærer en betydelig økning av stønaden til foreldre med ingen eller liten
forutgående yrkesaktivitet.
Individuelle rettigheter
Utvalget mener at tiden er kommet for å gi foreldre individuelle rettigheter. Dersom mor og far
reelt sett skal behandles som likeverdige omsorgspersoner, bør hver av dem ha rett til
foreldrepenger uavhengig av den andre.
Likedeling
Utvalget mener at fedrekvoten har fungert godt, men at den ikke er tilstrekkelig for å sikre
jevnere deling av permisjonen. Fedrekvoten er en reform som har hatt en lang modningstid, og
ført til viktige endringer i menns omsorgspraksiser, med positive konsekvenser for både barn og
foreldre. Men fedres permisjonsuttak begrenses i stor grad til den til enhver tid gjeldende
kvoten. Mødre tar ut egen kvote samt mesteparten av den delbare permisjonen.
Tiden er kommet for å ta neste skritt mot likestilte foreldreskap. Utvalget går inn for en todelt
permisjon. Av helsemessige grunner er tre uker før fødsel og de første seks ukene etter fødsel
forbeholdt mor. Utover dette bør perioden deles i to like deler. De resterende 40 ukene deles
likt, slik at mor og far får 20 uker hver.
Universelle ordninger i en ny tid: fra kontantytelser til tjenester
Utvalgets flertall, medlemmene Brækhus, Ellingsæter, Fasting, Håkonsen, Kvande og
Markussen, anbefaler at det innføres gratis barnehage for alle barn, og at barnetrygden
målrettes, og satsen økes. Dette innebærer at en universell kontantytelse til barnefamiliene
veksles inn mot en universell tjeneste. I tillegg gis barnetrygd til de familiene som trenger det
mest. Anbefalingen støtter opp om utvalgets prioriterte mål om gode oppvekstsvilkår, like
muligheter for barn og likestilte foreldreskap.
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I løpet av de siste 20 årene har de familiepolitiske prioriteringene dreid fra kontantytelser til
barnehagetjenester. Et av de største familiepolitiske fremskrittene i de senere årene er
utbygging av barnehagesektoren. Dette har ført til at det store gapet mellom barnehagetilbudet
og foreldrenes etterspørsel mer eller mindre har blitt borte. Redusert foreldrebetaling og
innføring av rett til barnehageplass har også styrket tilbudet vesentlig.
Det er flere grunner til at utvalgets flertall mener at neste fase i satsningen på barnehage er å
gjøre den gratis for alle barn. Universelle ordninger antas i seg selv å ha positive egenskaper,
blant annet for oppslutningen om velferdsstaten og dens legitimitet.
Men det viktigste argumentet for gratis barnehage er barnehagens betydning for barns
oppvekst og utvikling. Det er bred enighet om at barnehager er et gode for barn. De aller fleste
barn går i barnehage, men ikke alle. Gratis barnehage vil senke terskelen for bruk av barnehage,
og enda flere vil kunne nyte godt av tilbudet.
Gratis barnehage vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe for småbarnsforeldre. Gratis barnehage i
bytte mot barnetrygd innebærer en omfordeling mellom familiefasene, fra fasen der familien
har eldre barn, til fasen der man har barn i førskolealder. Det er flere argumenter for en slik
omfordeling.
Omfordelingen tar hensyn til at de økonomiske behovene varierer mellom familiefasene. I fasen
med mindre barn har de aller fleste familier utgifter til barnetilsyn, utgifter man ikke har i fasen
med eldre barn.
Flertallet foreslår at barnetrygden målrettes ved hjelp av inntektsprøving og at satsen heves.
Denne modellen reduserer utgiftene til barnetrygd med rundt 9 milliarder kroner,
sammenlignet med dagens barnetrygd, og gir rom for prioritering av gratis barnehage til alle
barn. Inntektsprøving av barnetrygden vil medføre administrative merkostnader. Samtidig
medfører flertallets forslag om innføring av gratis barnehage at den inntekstprøvde
foreldrebetalingen avvikles, noe som vil føre til administrative besparelser. Avvikling av dagens
inn- og utveksling av ulike beløp mellom foreldrebetaling, skattefradrag og kontantoverføringer
utgjør en vesentlig forenkling.
Et viktig mål med å gi målrettet og forsterket barnetrygd i tillegg til gratis barnehage er at det
vil bidra til å redusere omfanget av barnefattigdom. Barnetrygden utgjør en relativt større andel
av inntekten for barn i husholdninger med lave inntekter. Familiene nederst i
inntektsfordelingen har blitt hengende etter i inntektsutviklingen, og flere barn vokser opp i
familier med lavinntekt.
Utvalgets mindretall går inn for å opprettholde og revitalisere den universelle barnetrygden
som et sentralt element i familiepolitikken og vil forenkle og styrke den eksisterende
moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager heller enn å prioritere en fullstendig
avvikling av foreldrebetalingen.
Konkret foreslår mindretallet å skattlegge barnetrygden, og at disse skatteinntektene pluss et
tillegg på 2,5 mrd. kroner anvendes til en betydelig satsøkning i ordningen. En
hovedmålsetning med barnetrygden er å kompensere for forskjellene i økonomiske behov
mellom familier med og uten barn.
Mindretallets modell innebærer en moderat styrking av fordelingsprofilen til familiepolitikken i
favør av barn i familier med dårlig råd. Dette skjer gjennom tiltak både med hensyn til
kontantytelsene (økte utgifter til barnetrygd samt forbedrede fordelingsegenskapet gjennom
skattlegging) og med hensyn til tjenestene (styrket moderasjonsordning for foreldrebetaling i
barnehagene).
Samlet oversikt over anbefalinger
 Innføring av målrettet barnetrygd (avsnitt 15.3.1) (dissens).
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Foreldrepenger (avsnitt 15.3.2):
o Innføring av individuell rett til foreldrepenger og likedeling av foreldrepenger
mellom foreldrene. Tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel reserveres mor,
de resterende ukene fordeles med 20 uker på mor og 20 uker på far. Fortsatt skal
ikke foreldrene kunne ta ut foreldrepenger samtidig.
o Dagens kompensasjonsgrad og lengde beholdes.
o Foreldre som ikke har opptjent rett til foreldrepenger, tilkjennes en løpende
minsteytelse på 2G. Ytelsen er individuell, med en varighet på 9 + 20 uker for
mor og 20 uker for far. For enslige forsørgere er ytelsens varighet 49 uker.
o Varigheten for uttak av foreldrepenger kortes inn fra tre år til to år.
Engangsstønaden ved fødsel og adopsjon avvikles og erstattes av løpende minsteytelse i
foreldrepengeordningen (avsnitt 15.3.2).
Kontantstøtten avvikles (avsnitt 15.3.3).
Barnehage (avsnitt 15.3.4):
o Innføring av gratis barnehage (dissens).
o Innføring av kvartalsvise opptak i barnehagen.
Sterkt subsidiert eller gratis SFO vurderes innført på sikt. Innholdet i SFO-tilbudet må
utredes (avsnitt 15.3.5).
Stønader til enslig mor eller far etter kapittel 15 i folketrygden avvikles, inklusive
overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og tilskudd til flytting
(avsnitt 15.3.6).
Dagens ordning med bidragsforskott beholdes, men en oppjustering utredes (avsnitt
15.3.7).
De særskilte stipendene fra Lånekassen til studenter med barn avvikles, erstattes av den
løpende minsteytelsen i foreldrepengeordningen (avsnitt 15.3.8).
Barnetilleggene i trygdeytelsene beholdes, standardisering bør utredes (avsnitt 15.3.9)
(dissens).
Bostøtten utredes, med tanke på oppjustering og en styrking for barnefamilier (avsnitt
15.3.10).
Skattefordeler til foreldre avvikles. Dette gjelder foreldrefradraget, særfradraget til
enslige forsørgere, skatteklasse 2, samt skattefritak for arbeidsgivers tilskudd til
barnehage (avsnitt 15.3.11).

Vurdering:
Denne utredningen går grundig gjennom offentlig støtte til barnefamilier, og knytter disse til
familiepolitikk. I lys av satsingen Askøy kommune har innenfor arbeidet mot barnefattigdom,
er det positivt at utredningen tar inn dette som sentrale element i de anbefalinger som er gitt.
Folkehelseperspektiv:
Barnefamilienes økonomi kan ha direkte og stor innvirkning på familiens helse, inklusiv sosiale
og mellommenneskelige forhold. Fattige familier har dårligere helse, de dør tidligere, har lavere
skoleprestasjoner og faller i større grad utenfor arbeidslivet og ulike aktiviteter.
En revitalisering og justering av de offentlige støtteordningene er derfor viktig.
Økonomi:
Dersom endringer medfører merutgifter til kommunene må disse fullfinansieres fra staten.
Kleppestø, 20.7.2017
Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 16.06.2017
Vedtak ( i samsvar med vedtak fattet i UFL 13.06.2017)
Saken utsettes til neste ordinære møte i UFO 23.august.
Innkomne innspill følger saken:


Nytt punkt. Under 4.1
Det må være tilstrekkelig omsorgsplasser/ sykehjemsplasser for å sikre botilbud til eldre
når behovet inntreffer.
Det må opprettes egne tilstrekkelig botilbud for unge som rammes av sykdom eller
ulykker eller som trenger hjelp grunnet livssituasjon. Her skal det legges opp til et
mønster hvor brukeren skal kunne ha en nærmest mulig tilpasset situasjon som før
sykdom/ ulykke inntraff.



På s. 11 i planen står det under tiltak: «Fritak for skolekapasitet ved bygging av 1- og 2roms leiligheter.»
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Det må vurderes om dette skal omformuleres, til dess det foreligger politisk vedtak om at
dette skal være gjeldende praksis i Askøy kommune.


Under pkt. 2.3:
Tilføyes: Den aldrende øyen



Hovedmål:

Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse.
Veivalg: Vi skal jobbe systematisk og strategisk for å sikre en differensiert boligmasse.
Fjerne pkt 2,3,4 og 6.
Erstatte med 2 nye pkt:
i) Etablere behovet for boligmasse i Askøy kommune.
ii) Utarbeide et notat til den politiske behandlingen av arealplanen som skisserer en
strategisk plan for hvordan Askøy kommune skal dekke det reelle behovet for en variert og
tilpasset boligmasse. Strategien skal belyse alle verktøyene som er tilgjengelig i plan- og
bygningsloven.
Veivalg: Vi skal ha en strategi for kjøp og forvaltning av kommunale boliger.
Endre pkt 5 til: Inkludere de kommunale utleieboligene i den helhetlige kommunale
vedlikeholdsplanen.
 Hovedmål:
Askøy skal ha trygge og attraktive møteplasser:
Veivalg: Vi skal tilrettelegge for møteplasser og grønnstruktur som kan brukes av alle.
Nytt pkt: Sikre at sentrumsstrukturer har sammenhengende gang- og sykkelstier.

Rådmannens innstilling:
Boligsosial handlingsplan for Askøy kommune 2017 – 2021 vedtas.

Behandling:
Dokument lagt ut i møtet: Møtebehandling i UFL 13.06.2017

UFL sin innstilling fremmet av Nina Jarlind (H):
Saken utsettes til neste ordinære møte i UFO 23.august.
Innkomne innspill følger saken:


Nytt punkt. Under 4.1
Det må være tilstrekkelig omsorgsplasser/ sykehjemsplasser for å sikre botilbud til eldre
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når behovet inntreffer.
Det må opprettes egne tilstrekkelig botilbud for unge som rammes av sykdom eller
ulykker eller som trenger hjelp grunnet livssituasjon. Her skal det legges opp til et
mønster hvor brukeren skal kunne ha en nærmest mulig tilpasset situasjon som før
sykdom/ ulykke inntraff.



På s. 11 i planen står det under tiltak: «Fritak for skolekapasitet ved bygging av 1- og 2roms leiligheter.»
Det må vurderes om dette skal omformuleres, til dess det foreligger politisk vedtak om at
dette skal være gjeldende praksis i Askøy kommune.



Under pkt. 2.3:
Tilføyes: Den aldrende øyen



Hovedmål:

Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse.
Veivalg: Vi skal jobbe systematisk og strategisk for å sikre en differensiert boligmasse.
Fjerne pkt 2,3,4 og 6.
Erstatte med 2 nye pkt:
i) Etablere behovet for boligmasse i Askøy kommune.
ii) Utarbeide et notat til den politiske behandlingen av arealplanen som skisserer en
strategisk plan for hvordan Askøy kommune skal dekke det reelle behovet for en variert og
tilpasset boligmasse. Strategien skal belyse alle verktøyene som er tilgjengelig i plan- og
bygningsloven.
Veivalg: Vi skal ha en strategi for kjøp og forvaltning av kommunale boliger.
Endre pkt 5 til: Inkludere de kommunale utleieboligene i den helhetlige kommunale
vedlikeholdsplanen.
 Hovedmål:
Askøy skal ha trygge og attraktive møteplasser:
Veivalg: Vi skal tilrettelegge for møteplasser og grønnstruktur som kan brukes av alle.
Nytt pkt: Sikre at sentrumsstrukturer har sammenhengende gang- og sykkelstier.

Avstemming:
UFL sin innstilling fremsatt ved Nina Jarlind:

Enstemmig.

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 15.06.2017
Innstilling/vedtak:

UTM viser til UFL sitt utsettelsesvedtak og tar saken til orientering.
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Rådmannens innstilling:

Boligsosial handlingsplan for Askøy kommune 2017 – 2021 vedtas.
Behandling:
Dokumenter lagt ut i møtet:

-

Møtebehandling fra UFL 15.06.17

Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) foreslo:

UTM viser til UFL sitt utsettelsesvedtak og tar saken til orientering.

Avstemming:
Leder Jannicke Bergesen Clarkes forslag:

Enstemmig.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Boligsosial handlingsplan for Askøy kommune 2017 – 2021 vedtas.

SAMMENDRAG

Det er utarbeidet forslag til Boligsosial handlingsplan 2017-2021. Planen skal gi retning for
utvikling av det boligsosiale arbeidet i kommunen og presenterer strategier og tiltak under
hovedmålene
1. Alle skal ha mulighet til å bo i eget hjem
2. Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse
3. Askøy skal ha trygge og attraktive bomiljø og møteplasser
Gjennom planen legges det til rette for utvikling av en mer differensiert boligmasse. I tillegg vil
kommunen få en helhetlig strategi for håndtering av boligsosiale utfordringer og slik at flere
vanskeligstilte på boligmarkedet får en tilfredsstillende bo- og livssituasjon.
Fremtidig behov for bemannede boligløsninger og tjenestelokaler blir fremstilt i egen
Helsebruksplan for Kommunalavdeling Levekår.
Avgjøres av:
Kommunestyre
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Behandles i følgende utvalg:
Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede, Utvalg for levekår, Utvalg for oppvekst, Utvalg for
teknikk og miljø, Formannskapet og Kommunestyret

Videre saksgang:
Følges opp av Rådmannen
Saksopplysninger:

Boligsosial handlingsplan i Askøy kommune er utarbeidet som en del av kommunens
boligsosiale utviklingsprogram.
Målet med planen er å øke kunnskapen i kommunen om boligsosiale tema, og å utvikle metoder,
rutiner og systemer for en bedre praksis innen det boligsosiale feltet. Planen skal bidra til gode
og trygge boområder og boforhold for innbyggerne generelt, og for de vanskeligstilte på
boligmarkedet spesielt. I tillegg skal planen legge til rette for egnede tiltak og tjenestetilbud til
vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er en heterogen gruppe som trenger sammensatte og
koordinerte tjenester.
Askøy kommune har en boligsammensetning som i stor grad består av eneboliger. I tillegg har
vi en høy andel av enpersonsfamilier og par uten barn.
Oversikt over familietyper og boligsammensetning:

Våren 2015 gjennomførte Rambøll en analyse av det boligsosiale arbeidet i kommunen. Dette
danner bakgrunnen for den Boligsosiale handlingsplanen.

Funn fra rapporten:
Utfordringer:
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Boligsosialt arbeid er for dårlig forankret i planverk
Politisk forankring er for svak
Mangler forum for å sikre langsiktig strategisk planlegging på det boligsosiale feltet
Lite differensiert boligmasse med høy andel av eneboliger.
Et presset boligmarked med høye priser i eie og leiemarkedet
Lite privat leiemarked
Få kommunale boliger
Høye husleier
Ikke kommunal bostøtteordning
Utfordringer knyttet til oppfølging av restanser og leiekontrakter
Husbankens virkemidler benyttes ikke fleksibelt nok
Tildeling av boliger gjøres i ulike fora
Kommunens tjenestetilbud er fragmentert
Uklare roller og ansvarsforhold
Vanskelig for brukere å orientere seg i tjenestetilbudet
Kommunen mangler egen booppfølgingstjenester.

Muligheter







Stort fokus på å forbedre kommunens plan- og styringssystemer
Organisering med kommunalsjefer kan sikre bedre samhandling mellom avdelinger
Stor samarbeidsvilje bland ansatte
Kommunen har gjort mange gode grep for å etablere tverrfaglig samarbeid
Kompetansen i kommunen oppleves høy og tilstrekkelig
Kommunen har gode bemannede botilbud til ulike grupper

Vurdering:

Alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i
arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til
et nærmiljø og lokalsamfunn. Boligen har en stor betydning for oppveksten til barn og unge og
kan være med å forhindre at dårlige levekår går i arv.
Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og
styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet.
Boligsammensetningen i Askøy er lite egnet for små husholdninger og vanskeligstilte. I tillegg
har kommunen et presset boligmarked med høye boligpriser, noe som gjør at færre klarer å
skaffe seg bolig på egenhånd. For å sikre at boligtilbudet møter behovene blant dagens og
fremtidens befolkning, er det nødvendig at kommunen spiller en aktiv rolle i boligutviklingen.
Gjennom aktiv deltakelse vil kommunen kunne bidra til å sikre et mangfoldig og differensiert
boligtilbud, slik at hele befolkningen får tilgang på en god og trygg bolig.
Folkehelseperspektiv:

Gjennom planlegging av bomiljø kan det legges til rette for boliger tilpasset ulike
befolkningsgruppers økonomi og livsløp. Dette bidrar til å skape mangfold i alder, inntekt og
husholdningstyper i lokalsamfunnet. Gode lokalsamfunn gir grunnlag for mestring, tilhørighet
og identitet og kan være med å bidra til positiv virkning på innbyggernes fysiske, psykiske og
sosiale helse. Gjennom universell utforming og differensiert boligmasse kan omgivelser og
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tjenester uformes slik at mennesker i alle aldre, med ulike ferdigheter, kapasitet, og
funksjonsevne kan nyttiggjøre seg disse.
Økonomi:
Økonomiske konsekvenser er vist i handlingsdelen og vurderes i budsjettsammenheng.

Kleppestø, 24.05.17

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef levekår

53

Kommunalavdeling levekår

08.08.2017

Notat
Sak nr.
2016/3307-4
Til:

UFL, UFO, UTM, F og K

Fra:

Rådmannen

Merknader til Boligsosial handlingsplan 2017-2021
I møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.06.2017 kom det følgende innspill til
Boligsosial handlingsplan.


Nytt punkt. Under 4.1
Det må være tilstrekkelig omsorgsplasser/ sykehjemsplasser for å sikre botilbud til
eldre når behovet inntreffer.
Det må opprettes egne tilstrekkelig botilbud for unge som rammes av sykdom eller
ulykker eller som trenger hjelp grunnet livssituasjon. Her skal det legges opp til et
mønster hvor brukeren skal kunne ha en nærmest mulig tilpasset situasjon som før
sykdom/ ulykke inntraff.
Innspillet er tatt inn i planen



På s. 11 i planen står det under tiltak: «Fritak for skolekapasitet ved bygging av 1- og 2roms leiligheter.»
Det må vurderes om dette skal omformuleres, til dess det foreligger politisk vedtak om at
dette skal være gjeldende praksis i Askøy kommune.
Innspillet er tatt inn i planen og blir en del av politisk notat til rulleringen av
arealplanen.



Under pkt. 2.3:

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no

54

Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Tilføyes: Den aldrende øyen
Innspillet tas inn i planen



Hovedmål:

Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse.
Veivalg: Vi skal jobbe systematisk og strategisk for å sikre en differensiert boligmasse.
Fjerne pkt 2,3,4 og 6.
Erstatte med 2 nye pkt:
i) Etablere behovet for boligmasse i Askøy kommune.
ii) Utarbeide et notat til den politiske behandlingen av arealplanen som skisserer en
strategisk plan for hvordan Askøy kommune skal dekke det reelle behovet for en variert og
tilpasset boligmasse. Strategien skal belyse alle verktøyene som er tilgjengelig i plan- og
bygningsloven.
Innspillet tas inn i planen

Veivalg: Vi skal ha en strategi for kjøp og forvaltning av kommunale boliger.
Endre pkt 5 til: Inkludere de kommunale utleieboligene i den helhetlige kommunale
vedlikeholdsplanen.
 Hovedmål:
Askøy skal ha trygge og attraktive møteplasser:
Veivalg: Vi skal tilrettelegge for møteplasser og grønnstruktur som kan brukes av alle.
Nytt pkt: Sikre at sentrumsstrukturer har sammenhengende gang- og sykkelstier.
Innspillet tas inn i planen.

Side 2 av 2
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1. Innledning
1.1.

Bakgrunn og formål med planarbeidet

Boligsosial handlingsplan for Askøy kommune er utarbeidet som en del av kommunens
boligsosiale utviklingsprogram. Det boligsosiale utviklingsprogrammet har vært finansiert av
Husbanken i perioden 2014 - 2016. Kommunen en del av Husbankens kommunesatsing og
har inngått en forpliktende samarbeidsavtale i perioden 2016 – 2020.
Målet med handlingsplanen er å øke kunnskapen i kommunen om boligsosiale tema samt å
utvikle metoder, rutiner og systemer for en bedre boligsosial praksis. Med dette ønsker vi å få
en mer helhetlig strategi for håndtering av boligsosiale utfordringer og bidra til at flere
vanskeligstilte på boligmarkedet får en bedre bo- og livssituasjon. Planen skal bidra til gode
og trygge boområder og boforhold for innbyggerne generelt, og for de vanskeligstilte på
boligmarkedet spesielt. I tillegg skal planen legge til rette for gode og riktige tiltak og tilbud til
vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er en mangfoldig sammensatt gruppe som trenger
tilbud og innsats på ulike nivåer.

1.2.

Prosess, organisering og medvirkning

Våren 2015 gjennomførte Rambøll analyse av de boligsosiale utfordringene i kommunen og
funn fra denne analysen dannet grunnlaget for videre arbeid i programmet.
Det har vært satt ned tre ulike tverrfaglige arbeidsgrupper med medlemmer både på leder- og
ansattnivå. Arbeidsgruppene har arbeidet med:




Plan, utbygging og anskaffelsesstrategi
Organisering av det boligsosiale arbeidet
Etablering av booppfølging

Mandatet har vært å komme med forslag til løsninger på utfordringer beskrevet i
Rambøllrapporten (se vedlegg). Arbeidet danner igjen grunnlag for mål og strategier i den
boligsosiale handlingsplanen. Det tverrfaglige perspektivet som gruppene representerer
sikrer forankring på bred basis, og gir nyanserte og faglig gode begrunnede innspill.
Areal og Samfunn har bidratt med veiledning rundt det planfaglige. Folkehelsekoordinator
har bidratt inn i arbeidet med boligsosial statistikk og framstilling.
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2. Føringer for planarbeidet
2.1. Statlige føringer
Nasjonal strategi Bolig for velferd 2014-2020 (Departementene
2014)
Denne strategien er førende for det boligsosiale arbeidet i kommunen.
Strategien fastsetter nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale
arbeidet. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.
Staten skal sikre gode rammebetingelser.
Målsettinger i strategien:
1. Alle skal ha et godt sted å bo. Prioriterte områder er hjelp fra midlertidig til varig bolig
og hjelp til å skaffe en egnet bolig.
2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å meste boforholdet. Prioriterte områder er
å forhindre utkastelser samt gi oppfølgning og tjenester i hjemmet.
3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Prioriterte mål er å sikre god
styring og målretting av arbeidet, stimulere til nytenkning og sosial innovasjon samt
planlegge for gode bomiljøer.
Det skal i tillegg rettes en særlig innsats ovenfor barnefamilier og unge. Dette er viktig for
barna her og nå samt for å forebygge reproduksjon av sosial ulikhet.

Andre statlige føringer:
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven)
Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Rom for alle (NOU 2011:15)
Innovasjon i omsorg (NOU 2011:11)
Strategi for boligmarkedet (2015)
Strategi Barn som lever i fattigdom (2015-2017)
Stortingsproposisjon Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 – 2020

2.2. Regionale føringer
Regional planstrategi 2016-2020 fokuserer på gode bomiljø og møteplasser i attraktive
senter. Et inkluderende bomiljø har en variert boligmasse som skaper vilkår for mangfold i
alder, inntekt og husholdningstype. Enpersonshusholdninger øker både blant unge og eldre.
Et godt bomiljø er kjennetegnet av biluavhengighet og gode universelt utforma møteplasser.
Dette betyr kompakt utbygging i gangavstand fra en definert sentrumskjerne
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Regional plan for folkehelse- Flere gode levekår for alle 2014-2025 peker på
viktigheten av å skape gode lokalsamfunn som gir grunnlag for mestring, tilhørighet og
identitet. Gjennom universell utforming kan både omgivelsene og tjenester utformes slik at
alle kan nyttiggjøre seg av disse, uavhengig av ferdigheter og funksjonsevne. Helsevennlige
lokalsamfunn skal sikre at innbyggerne kan få dekt ulike behov i bo- og nærmiljøet uavhengig
av alder og livsfase. Gjennom planlegging av bomiljø kan det legges til rette for variasjon av
størrelsene på boligene tilpasset ulike befolkningsgruppers økonomi og livsløp.

2.3. Kommunale føringer
Boligsosial handlingsplan har som mål å følge opp målsettinger og strategier i
Kommuneplanens samfunnsdel 2015- 2030. Kommuneplanens samfunnsdel har fem
satsingsområder:
-

Den helsefremmende øyen
Den levende øyen
Den unge øyen
Den grønne øyen
Den skapende øyen

Satsingsområdet Den levende øyen er særlig viktig for
Boligsosial handlingsplan. Gjennom dette satsingsområdet blir
det gitt føringer om at innbyggerne skal bo i trygge og
inkluderende miljøer, preget av aktivitet, engasjement og
sosialt samhold. Askøy kommune skal legge til rette for et
boligtilbud som er tilpasset alle familietyper og livsfaser. Det
skal også legges til rette for et engasjerende og inkluderende
lokalsamfunn som bidrar til at alle innbyggerne har en aktiv og
trygg hverdag.
I Kommunal planstrategi 2016-2020 er Den aldrende øyen- eldre som ressurs omtalt som et
satsingsområde. For at flere eldre skal kunne bo hjemme må kommunens boligstruktur
endres, slik at vi får flere mindre enheter, særlig i sentrumsnære områder med kort avstand
til butikk og tjenestetilbud. Tilgjengelighet og god offentlig kommunikasjon er viktig for at
eldre skal kunne bo hjemme lenger og kunne delta på ulike områder i samfunnet.
I Kommunedelplan Helse og livskvalitet er trygge og gode boforhold et eget satsingsområde.
Hovedmålsettingen er at innen 2030 har alle innbyggere trygge og gode boforhold.
Boligsosial handlingsplan tar opp målsettingene og strategiene fra kommunedelplanen og
beskriver tiltak knyttet opp mot disse.
Andre kommunale føringer
 Likestillings- og mangfoldsplan 2012- 2015
 Ruspolitisk handlingsplan 2010-2011
 Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012- 2016
 Sektorplan for kommunehelsetjenesten 2010- 2013.
 Morgendagens omsorg 2015- 2018, temaplan for helse og omsorg
 Et verdig liv 2016- 2019, temaplan for individ og levekår
 Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014- 2018
5
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3. Utfordringer og muligheter
3.1

Boligutvikling

Askøy kommune har en boligsammensetning som i stor grad består av eneboliger. I tillegg
har vi en høy andel av enpersonsfamilier og par uten barn. Boligsammensetningen er lite
egnet for små husholdninger og vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen har et generelt
ansvar for å tilrettelegge for boliger og boligbygging for alle innbyggere og et særlig ansvar
for å tilrettelegge for bolig for vanskeligstilte. Det er viktig at dette ses i sammenheng. Et
presset boligmarked med høye boligpriser vil kunne føre til et økt behov for kommunal
boligbistand og dermed at færre klarer å skaffe seg bolig på egenhånd. For å sikre at
boligtilbudet møter behovene blant dagens og fremtidens befolkning, er det nødvendig at
kommunen spiller en aktiv rolle i boligutviklingen. Gjennom aktiv deltakelse vil kommunen
kunne bidra til å sikre et mangfoldig og differensiert boligtilbud, slik at hele befolkningen får
tilgang på en god og trygg bolig.
I Kleppestøplanen legges det til rette for en høy andel nye boliger. Her har kommunen
mulighet til å sikre variert boligsammensetning og dermed legge til rette for at mennesker i
ulike livsfaser kan etablere seg i dette området.
Oversikt over familietyper og boligsammensetning:

3.2

Organisering, samarbeid og kompetanse

Foranalysen gjennomført av Rambøll viser at de ulike tjenestene er opptatt av å strekke seg
lang for å gi et godt tilbud til sine brukere. Kommunen har også mye god kompetanse på det
boligsosiale området. Imidlertid fremkommer det at arbeidet er fragmentert og at det er
behov for tydeliggjøring av ansvar og roller. Askøy kommune har etablert et boligkontor med
en formell ledelse som har ansvar for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Boligkontoret
6
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skal legge til rette for samarbeid, kompetanseoverføring og etablering av relevante
boligsosiale samhandlingsarenaer. Gjennom boligkontoret har Askøy kommune mulighet til
å utvikle det boligsosiale arbeidet og sette boligpolitikk på dagsordenen.

3.3

Kommunal boligmasse

Noen utfordringer med de kommunale boligene er høye husleier, stor slitasje og krevende
forvaltning av boligmassen. Høye husleier er en konsekvens av boligmarkedet i kommunen.
Dette resulterer i at flere brukere må supplere inntekten med sosialhjelp. Lav inntekt
kombinert med høye husleier hindrer leietakeren å komme videre i boligkarrieren. Mange av
leietakerne i kommunale utleieboliger har lav boevne som medfører høy slitasje. I tillegg er
det høy sirkulasjon i deler av boligmassen da det er et mål at vanskeligstilte ikke skal bo lenge
i kommunal utleiebolig. Forvaltning av boligmassen og leieforhold er omfattende og krever
tett oppfølging av leietakere og andre samarbeidspartnere.

3.4

Tildeling av bolig

Rambøllrapporten viser at kommunen samarbeider godt om tildeling av boliger til
vanskeligstilte, men at enkelte søknader ikke er tilstrekkelig opplyst når de skal behandles i
tildelingsutvalget. Ansvar for tildelingsutvalget er lagt til Boligkontoret og det vurderes at det
er potensiale for å systematisere arbeidet knyttet til kartlegging, saksforberedelse og
saksbehandling.

3.5

Sirkulasjon av leietakere i kommunal bolig

Kommunen har tatt vesentlige grep for å oppnå bedre sirkulasjon i den kommunale
boligmassen. For å ytterligere øke sirkulasjonen er oppfølging, veiledning og bruk av
økonomiske virkemidler viktig for å få beboerne videre i egen boligkarriere.

3.6

Bolig- og tjenestebehov

Askøy kommune har etablert bo-oppfølgingstjeneste og FACT1 team. Disse tjenesten må
utvikles og evalueres. Målet er blant annet å forebygge bostedsløshet og redusere behov for
tjenester høyt oppe i omsorgstrappen.

3.7

Tildeling av tjenester

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet har ofte sammensatte utfordringer. Det må
sikres at tildelingen av tjenester samordnes og at utførelsen av tjenestene koordineres.

1

Ambulant oppfølging av personer med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt ruslidelse
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4. Satsingsområder
4.1

Alle skal ha mulighet til å bo i eget hjem

Velferdspolitikkens pilarer er tradisjonelt retten til helse, utdanning og inntektssikring. I
utredningen «Rom for alle – En sosial boligpolitikk for framtiden» blir retten til bolig
forankret om en fjerde grunnpilar, se NOU 2011: Det er et premiss i boligpolitikken at alle
skal ha en mulighet for et varig og funksjonelt botilbud, uavhengig av livssituasjon,
funksjonsnivå og mulighetene til å mestre et selvstendig liv. I NOU 2011 “Innovasjon i
omsorg” står det at «Folk bør påvirkes til å tilrettelegge for sin alderdom». Dette gjelder
særlig i den enkeltes hjem, hvor bedret tilgjengelighet kan oppnås med nødvendig tilpassing
og tilrettelegging.
Askøy kommune har som mål at alle skal mestre livssituasjonen sin og kunne bo lengst mulig
i egen bolig. I tillegg må kommunen ha tilstrekkelig med omsorgsplasser og sykehjemsplasser
for å sikre botilbudet til eldre når behovet inntreffer. Unge som rammes av sykdom eller
ulykker eller som trenger hjelp grunnet livssituasjon skal ha et tilpasset botilbud slik at
brukeren kan ha en tilnærmet lik livsførsel som før ulykken/ sykdommen inntraff.
For å nå målene er det utviklet tiltak skissert i handlingsdelen av denne planen.

4.2

Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse

Kommunen har et ansvar for å legge til rette for et velfungerende boligmarked for en samlet
befolkning, blant annet ved a regulere byggevirksomheten gjennom arealplanlegging (Plan og
bygningsloven av 27.juni 2008). Ved regulering av botetthet, boligstørrelse, og typer bygg
kan uheldige konsekvenser og tendenser til segregering i områder motvirkes og forebygges.
Kommuneplanens bestemmelse om bygging av små
enheter i sentrumsområder og i nærhet til
kollektivtilbud sikrer at det skal være mulig å bli
boende i områder også om funksjonsevnen blir
nedsatt. En styrt tilrettelegging for større variasjon i
boligmønster kan i tillegg stimulere til at unge velger
å bosette seg i kommunen. Regjeringen har gjennom
Strategi for boligmarkedet (2015) ønske om å legge
til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging
i kommunene. Målet er å bidra til en mer
bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.
Regringen vil legge til rette for at så mange som mulig skal kunne eie sin egen bolig
Askøy kommune skal ha en aktiv rolle i utviklingen av boligmarkedet. Utvikling av
differensiert boligmasse er en strategi som bidrar til utvikling av hele Askøysamfunnet
samtidig som den løser boligsosiale utfordringer for ulike grupper vanskeligstilte.
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4.3

Askøy skal ha trygge og attraktive bomiljø og møteplasser

Skal det drives god utvikling av lokalsamfunn er boligen og bomiljøene viktig. Innbyggere
skal bo og skaffe seg et godt og trygt liv uavhengig av
alder og sosial status.
Bolig og bomiljø er ramme for et sosialt liv og gir
tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn. Ved å bo godt
og trygt fremmes mulighetene for å kunne stå i et
utdanningsløp, danne familie, ha en stabil tilknytning til
arbeidslivet og ta vare på egen helse.
Helsefremmende lokalsamfunn kjennetegnes ved at det
er lagt til rette for sosiale møteplasser. Disse
møteplassene er utformet universelt, slik at de bidrar til trygghet, fysisk aktivitet og
deltagelse uavhengig av alder og funksjonsnivå. Slike samfunn fremmer identitet og
tilhørighet.
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5. Handlingsdel
TILTAKSPLAN2
Hovedmål:
Alle skal ha mulighet til å bo i eget hjem
Nr.

Strategiske veivalg

Tiltak

År

Ressursbehov

Forventede gevinster for
bruker innbygger eller
samfunn

Vi skal bidra til at innbyggerne
kan tilpasse boligen til egen
livssituasjon

Styrke Boligrådgivningsgruppen3
Vurdere etablering av kommunal tilskuddsordning til
tilpassing av bolig
Gi innbyggerne kunnskap til å ta gode valg ved bygging
og utbedring av bolig
Utarbeide strategi for kvaliteten i den kommunale
boligmassen
Gjennomgå og kvalitetssikre informasjon som ligger
tilgjengelig på kommunens nettside
Utarbeide informasjonsmateriell
Gjennomføre årlig boligsosial konferanse

2018
2018

Innenfor rammen
Avklares i egen sak



Løpende

Innenfor rammen

2018

Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen



2017
Løpende




Styrke Kundetorgets posisjon i det boligsosiale arbeidet.
Sikre at Kundetorget har nok informasjon om
tjenestetilbudet i kommunen og andre aktører innen
feltet.
Forenkle prosessene i det boligsosiale arbeidet slik at de
blir lettere å forstå for innbyggere og ansatte
Utvikle Boligkontoret for å sikre helhetlig og effektiv
organisering av det boligsosiale feltet
Kommunen skal være fleksibel i vurdering av låneevne
og bruk av nedbetalingstid
Sikre tett samarbeid med Husbanken. Synliggjøre behov
for tilskudd
Vurdere innføring av kommunal bostøtte
Forenkle søknadsprosesser til kommunale
støtteordninger
Sikre økonomisk kompetanse hos ansatte

2017

Innenfor rammen
Innenfor rammen,
søke tilskudd
Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

2018
Løpende

Avklares i egen sak
Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

Vi skal ha god boligsosial
kompetanse og jobbe
tverrfaglig for å gi innbyggerne
nødvendig veiledning og
informasjon

Vi skal bruke økonomiske
virkemidler på en fleksibel
måte, tilpasset den enkeltes
behov

2

Tiltaksplanen beskriver de tiltak, dvs. de aktiviteter og oppgaver, som skal gjennomføres for å nå prioriterte mål

3

Tverrfaglig gruppe som gir råd, veiledning og tildeler tilskudd til tilpassing av bolig.
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Bruker bor lengre hjemme i egen
bolig
Økt mestring
Økt livskvalitet
Redusert press på kommunale
tjenester
Innbyggere får kvalifiserte råd til
å ta gode valg for sine egen liv.
Økt grad av forventningsavklaring
Tydeligere informasjon om
boligsosiale rettigheter

Flere kan eie egen bolig.
Redusert behov for kommunale
boliger.
Redusere sosial ulikhet og
forhindre sosial arv.
Brukere får stabil og forutsigbar
bosituasjon.

Vi skal ha oppfølgingstjenester
som hjelper den enkelte til å bo
i eget hjem

Utvikle ambulante tjenestetilbud som f. eks Booppfølgingstjenesten, FACT team og annen hjelp i
hjemmet
Sikre nødvendig verktøy for å jobbe ambulant
Etablere praktisk hjelp til leie og kjøp av bolig i det
private markedet
Sikre at innbyggere får råd og veiledning om tilpassing
av bolig.
Bevisst bruk av tidsbestemte leiekontrakter i
bemannede boliger
Etablere sosialvaktmester

Løpende

Innenfor rammen,
søke tilskudd



Løpende
2017

Innenfor rammen
Innenfor rammen





Løpende

Innenfor rammen



Løpende

Innenfor rammen

2019

1 årsverk

Brukere bor lengre hjemme i egen
bolig.
Lavere press på omsorgsboliger
Redusere andelen bostedsløse
Redusere slitasje på kommunale
boliger
Brukere har verdige boforhold

Hovedmål:
Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse
Nr.

Strategiske veivalg

Tiltak

Frist

Ressursbehov

Forventede gevinster for bruker
innbygger eller samfunn

Vi skal jobbe systematisk og
strategisk for å sikre en
differensiert boligmasse.

Utarbeide notat til den politiske behandlingen av
arealplanen som skisserer en strategisk plan for
hvordan Askøy kommune skal det reelle behovet for
en variert og tilpasset boligmasse. Strategien skal
belyse alle verktøyene som er tilgjengelig i plan- og
bygningsloven
Etablere behovet for boligmasse i kommunen
Oppfordre til utleiedel i eneboliger
Strategisk bruk av kommunale tomter

2017

Innenfor rammen



Løpende
Løpende
Løpende

Innenfor rammen
Innenfor rammen
Innenfor rammen

Vurdere kjøp av private tomter
Boligsosiale føringer tema i rådmannens møte med
utbyggerne
Sikre differensiert boligmasse i Kleppestøområdet
Utarbeide strategi for plassering av bolig for
vanskeligstilte

Løpende
Løpende

Innenfor rammen
Innenfor rammen

Løpende
2018

Innenfor rammen
Innenfor rammen

Krav om fortetting i senterområder og langs
kollektivakser

Løpende

Innenfor rammen

Arrangere fagdag med fokus på universell utforming

2018

Utarbeide veileder for universell utforming av
møteplasser

2017

Innenfor
rammen, søke
tilskudd
Innenfor rammen

Utarbeide plan for å sikre flere varierte kommunale

2018

Vi skal legge til rette for små
boenheter i tilknytning til
senterområder med godt
kollektivtilbud
Vi skal øke kompetansen på
universell utforming for å sikre
god kvalitet på boligene

Vi skal ha en strategi for kjøp













Innenfor rammen




Flere tilgjengelige boliger for ulike
grupper i befolkningen
Variert sammensetning av beboere
skaper bedre bomiljø
Redusere behovet for tjenester
Flere kan bo hjemme lengre

Sikre at det ikke blir opphopning av
vanskeligstilte i enkeltområder
Økt mestring og selvstendighet
Innbyggerne kan bo lengre hjemme
Innbyggerne får boforhold med god
kvalitet
Innbyggerne kan bo lengre hjemme.
Sammensatte bomiljø med beboere
med ulik alder og bakgrunn
Integrering av ulike grupper i
bomiljøene
Økt trivsel
Kommunens eierrolle blir mer

11
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og forvaltning av kommunale
boliger

boliger
Utvikle rutiner for restanseoppfølging
Øke gjennomstrømmingen i kommunale boliger
Sikre at det ikke blir opphopning av kommunal
boliger i enkelte områder
Inkludere de kommunale utleieboligene i den
helhetlige kommunale vedlikeholdsplanen
Tettere oppfølging av leietakere og deres boevne
Selge unna uhensiktsmessig boligmasse
Vurdere bruk av fremleie
Utvide kapasiteten til brukervaktmestertjenesten

2017
Løpende
Løpende

Innenfor rammen
Innenfor rammen
Innenfor rammen

2018

Innenfor rammen

Løpende
Løpende
2018
2019

Innenfor rammen
Innenfor rammen
Innenfor rammen
1 årsverk








forutsigbar og profesjonell
Riktig tildeling av kommunale
boliger
Redusere økonomiske tap
Lettere å ha samarbeid med private
utbyggere.
Utbyggere vil oppleve kommunen
som mer forutsigbar
Mindre belastende å ha kommunale
boliger i nærområde
Redusere utvikling av dårlige
bomiljø

Hovedmål:
Askøy skal ha trygge og attraktive møteplasser
Nr.

Strategiske veivalg

Tiltak

Vi skal tilrettelegge for
møteplasser og grønnstruktur
som kan brukes av alle

Innarbeide bestemmelser for utformingen av
møteplasser i Kommuneplanens arealdel
Ferdigstille kartlegging og verdivurdering av
friluftsområder. Innarbeide dette i Kommuneplanens
arealdel
Sikre tilgang til grønnstruktur og friluftsområder i
reguleringsarbeid
Sikre at sentrumsstrukturer har sammenhengende
gang- og sykkelstier
Fastsette senterstruktur og utbyggingsmønster i
Kommuneplanens arealdel
Bruke rekkefølgebestemmelser i Kommuneplanens
arealdel og reguleringsplaner for å sikre utbygging
av gang- og sykkelveier og sosial infrastruktur
Innhente kompetanse på kriminalitetsforebygging.
Arrangere fagseminar
Få kriminalitetsforebygging inn i relevante
kommunale planer.

Vi skal vektlegge kvalitet,
tilgjengelighet og nærhet ved
planlegging av boligområder

Vi skal øke kompetansen på
kriminalitetsforebyggende
arbeid ved utforming av
boligområder

Frist
2019
2018

Ressursbehov

Forventede gevinster for bruker
innbygger eller samfunn

Innenfor
rammen
Innenfor
rammen





Bedre fysisk og psykisk helse i
befolkningen.
Innbyggere trives bedre
Forhindrer sosial isolasjon
Innbyggerne kan oppleve samhold
og tilhørighet
Bedre bomiljø

Innenfor
rammen
Innenfor
rammen





Innbyggerne kan bo lengre hjemme
Reduksjon i sosial ulikhet
Opplevelse av mestring

Innenfor
rammen,
søke tilskudd



Tryggere nærmiljø

Løpende

Innenfor
rammen

2019
Løpende
2018





Vedlegg:
Rambøllrapporten
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SAMMENDRAG
Forankring av det boligsosiale arbeidet i kommunens planverk
Foranalysen viser at det boligsosiale arbeidet ikke har vært tilstrekkelig forankret i det kommunale planverket. Askøy har en egen boligsosial handlingsplan, «Retten til et hjem», som gir en
beskrivelse av det boligsosiale arbeidet og fremhever en rekke planlagte tiltak. Det fremkommer
av funn fra foranalysen at handlingsplanen i liten grad blir benyttet som et verktøy i tjenestene
og at handlingsplanen i liten grad gjenspeiles i kommunens øvrige planverk. Askøy kommune har
imidlertid satt økt fokus på å forankre det boligsosiale arbeidet i forbindelse revidering av kommunale planer og det har blant annet blitt utarbeidet nye rutiner for opprettelse av kommunale
planer som tar sikre på bred involvering og forankring.
For å imøtekomme fremtidige behov er det sentralt at kommunen jobber med strategisk planlegging. Foranalysen viser at kommunen, per i dag, mangler en arena for slik planlegging. Kommunen bør sørge for generell boligplanlegging for å sikre både for privat og kommunalt boligbehov.
Kommunens behov for etablering av nye boliger bør fremkomme i kommunens planer og gjenspeiles både i boligsosial handlingsplan, samfunnsdel og reguleringsplaner.
Rambøll anser at kommunen har iverksatt gode tiltak knyttet til etablering av nye planer og anbefaler at kommunen har fokus på å ha en rød tråd mellom de ulike planene, samt sørge for at
planene kan benyttes som gode verktøy både med tanke på arbeidet som gjøres i tjenestene og
med tanke på langsiktig strategisk planlegging.
Organisering, samarbeid og kompetanse
Foranalysen viser at de ulike tjenestene er opptatt av å strekke seg lang for å gi et godt tilbud til
sine brukere og samarbeidet oppleves som godt. Kommunen har også mye god kompetanse på
det boligsosiale området. Imidlertid fremkommer det at det boligsosiale arbeidet er fragmentert
og at det er behov for en tydeliggjøring av ansvar og roller. En organisering etter brukergrupper
eller diagnoser kan medføre at brukere «faller mellom tjenester». Det fremstår derfor som særlig
viktig at kommunen i fremtiden sikrer tjenester til alle brukere uavhengig av diagnose. Det er
også en utfordring av tjenestene i for liten grad har kjennskap til hverandre. Det er derfor behov
for å tydeliggjøre de ulike tjenestenes kompetanseområder. Vi anbefaler også at kommunen i
større grad legger til rette for samarbeid og kompetanseoverføring, gjennom å opprette relevante
samarbeidsarenaer på feltet.
Boligmasse og boligbehov
Foranalysen gir en beskrivelse av kommunens tilgang på kommunale boliger og ulike brukergruppers behov for bolig og tjenester. Analysen synliggjør også ulike utfordringer knyttet til boligmasse og boligbehov.
Husleie i kommunale boliger
En av utfordringene som trekkes frem med den kommunale boligmassen er høye husleier. Dette
resulterer i at flere brukere må supplere husleien med sosialhjelp. Med bakgrunn i at sosialhjelpssatsene er så vidt lave at de ikke er ment å være en varig ytelse vurderer vi at sosialhjelp
ikke bør benyttes til å supplere husleien over en vedvarende periode. Å benytte sosialhjelp til å
supplere husleien er også til hinder for at brukere kan spare opp egne midler og således et hinder
for brukere for å komme videre i egen boligkarriere på det private markedet. Kommunen bør
derfor vurdere om det er hensiktsmessig å utvide målgruppen for den kommunale bostøtteordningen.
Midlertidig botilbud
Det har vært en relativt stor økning i bruken av midlertidig botilbud fra 2012 til 2014. Oppsigelser fra private boliger oppgis som en av årsakene til at personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer får behov for midlertidig botilbud. Vi vurderer at kommunen bør følge med på ut3
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viklingen knyttet til bruken av midlertidig botilbud og kartlegge årsaken til oppsigelser fra private
boliger. For å stabilisere boforholdene for denne gruppen bør kommunen i fremtiden sikre gode
og tette booppfølgingstjenester både i kommunale og private boliger.
Ulike brukergruppers behov for bolig og tjenester
Foranalysen viser at det fremstår det som en mangel at kommunen ikke har alternativer til bemannede bofellesskap tilpasset personer med psykisk utviklingshemming. Foranalysen viser at
dette kan føre til at brukere blir bosatt i bemannede boliger med for høy pleiefaktor sett i forhold
til deres behov fordi kommunen ikke har alternative boligløsninger med lavere bemanningsfaktor.
Vi vurderer det som lite hensiktsmessig og lite resurseffektivt å bosette personer i boliger med
for høy bemanningsfaktor. Kommunen bør derfor vurdere å opprette boliger med lavere bemanningsfaktor eller alternativt sikrer gode og tette booppfølgingstjenester i ordinære kommunale
boliger eller privat bolig.
Foranalysen viser at enkelte brukere med psykiske helseutfordringer som er bosatt i ordinær
kommunale boliger uten bemanning eller i egen privat bolig har behov for tjenester innen booppfølging som de i dag ikke mottar.
Kommunen har opprettet et eget botilbud til menn med rusavhengighet. Gjennom tilbudet har
man lykkes med å stabilisere boforholdene for en gruppe som tidligere har hatt lite egnede boforhold. Foranalysen viser at kommunen mangler tilbud rettet mot kvinner med rusavhengighet,
dette gjelder både midlertidige botilbud og ordinært kommunalt botilbud. Kommunen bør derfor
kartlegge i hvilken grad kvinnelige rusavhengige får et egnet tilbud og eventuelt vurderer å opprette andre tilbud. Kommunen mangler også rusfrie boalternativer med delvis bemanning eller
booppfølging for personer som ønsker å bli rusfrie eller som kommer fra behandling i institusjon.
Utfordringer knyttet til boligmasse og bolig- og tjenestebehov
Foranalysen viser at den utfordringen som oppleves som størst er kommunens mangel på booppfølgingstjenester. Foranalysen viser at det er mange ulike brukergrupper som har behov for tjenester innen booppfølging for å kunne mestre boforholdet. Det utføres i noe grad tjenester innen
booppfølging i dag. Slike tjenester utføres enten av den respektive tjenesten som har ansvaret
for brukeren på andre områder eller som et samarbeid mellom ulike enheter. Det ser imidlertid ut
til at det er liten grad av systematikk knyttet til hvem som mottar booppfølging, hvem som yter
denne tjenesten og hvordan tjenesten utføres. Det fremstår som sentralt at kommunen avklarer
roller og ansvar mellom de ulike enhetene knyttet til booppfølgingstjenester.
Vi vurderer at mangelen på booppfølging er uheldig både sett fra kommunens side knyttet til
unødvendig slitasje på boligene, og ikke minst er manglende booppfølging svært uheldig for den
enkelte bruker som har behov for en slik tjeneste for å kunne mestre boforholdene. En persons
muligheter til å mestre boforholdene vil etter vår vurdering i stor grad avhenge av bolig- og tjenestetilbudet vedkommende blir tilbudt. Kommunen bør i fremtiden systematisere og strukturerer arbeidet knyttet til booppfølging. Dette vil kunne innebære en omstrukturering eller en annen
allokering av ressurser sammenlignet med i dag. Imidlertid vurderer vi at en mer forebyggende
tilnærming gjennom å ha fokus på booppfølging for at personer skal mestre boforholdene i lengden ikke vil være mer ressurskrevende sammenlignet med kommunens innretning av arbeidet i
dag.
Tildeling av bolig
Foranalysen viser at kommunen samarbeider godt om tildeling av boliger til vanskeligstilte. Det
er imidlertid enkelte forbedringspotensialer på dette området. Foranalysen viser at saker i enkelte tilfeller ikke er tilstrekkelig opplyst når de skal behandles i tildelingsutvalget. Vi vurderer at det
er potensiale for å systematisere arbeidet knyttet til kartlegging, saksforberedelse og saksbehandling tildelingsutvalget. Rus- og psykiske helsetjenester disponerer egne boliger til vanskeligstilte med rusmiddelproblemer. Tildelinger av disse boligene er også tatt opp i tildelingsutvalget.
4
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Imidlertid viser foranalysen at det fremstår som uklart for de øvrige aktørene hvem som har
myndighet til å tildele disse boligene og hva som er kriteriene for tildeling. Med bakgrunn i dette
anbefaler vi at kommunen i større grad klargjør ansvar og kriterier knyttet til tildeling av disse
boligene.
Forvaltningsavdelingen besitter en helhetlig oversikt over kommunens samlede tjenester. Vi anbefaler derfor kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig å gi forvaltningsavdelingen et
koordinerende ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og boliger som er tilpasset personer med rusmiddelavhengighet, på linje med tildeling av bemannede boliger.
Tildeling av tjenester
Kommunen har igangsatt en intern prosess for å vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å samordne tjenestetildelingen til forvaltningsavdelingen. Vi vurderer i likhet med kommunen at en
samordning av tildeling av tjenester vil bidra til å sikre en mer helhetlig tilnærming. I den videre
prosessen vurderer vi det som viktig at kommunen sikrer vedtak om booppfølgingstjenester.
Dette er slik vi vurderer det en tjeneste som kommunen plikter å tilby1. I nasjonal strategi for
boligsosialt arbeid fremkommer det at i tilfeller hvor en person har behov for bistand til å mestre
boforholdene skal kommunen vurdere slike behov individuelt og fatte vedtak om praktisk bistand,
opplæring og støttekontakt2.
Sirkulasjon i boligmassen
Til tross for at kommunen har tatt vesentlige grep for å oppnå bedre sirkulasjon i den kommunale boligmassen er det fortsatt et forbedringspotensial på dette området. Et sentralt moment som
kan påvirke sirkulasjonen i kommunale boliger er kommunens oppfølging og veileding av brukere
som bor i kommunal bolig og kommunens innsats rettet mot denne gruppen for å få de videre i
egen boligkarriere. Det er her sentralt at kommunen avklarer de ulike tjenestenes ansvarsområder knyttet til veiledning, motivasjon og praktisk bistand for å hjelpe brukere videre i egen boligkarriere.
Boligutvikling
Askøy kommune har en boligsammensetning for består hovedsakelig av eneboliger. Dette er lite
tilpasset vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen har et generelt ansvar for å tilrettelegge
for boliger og boligbygging for alle innbyggere. Kommunen har et særlig ansvar for å tilrettelegge
for bolig for vanskeligstilte. Det er imidlertid viktig at dette ses i sammenheng. Et presset boligmarked med høye boligpriser vil kunne føre til et økt behov for kommunal boligbistand og dermed at færre klarer å skaffe seg bolig på egenhånd. For å sikre at boligtilbudet møter behovene
blant dagens og fremtidens befolkning, er det nødvendig at kommunen spiller en aktiv rolle i
boligutviklingen. Gjennom aktiv deltakelse vil kommunen kunne bidra til å sikre et mangfoldig og
differensiert boligtilbud, slik at hele befolkningen får tilgang på et god og trygg bolig.
Helhetlig virkemiddelbruk
Foranalysen viser at kommunen mangler en egen booppfølgingstjeneste. Ved en eventuell opprettelse av en booppfølgingstjeneste er det flere forhold som kommunen må være bevisst på.
Blant annet skal brukers behov knyttet til å mestre boforholdene vurderes individuelt. Dette betyr
at man ikke kan forhåndsdefinere hvilke tjenester kommunen skal tilby. Kommunen skal tilby de
tjenester som er nødvendig for at den enkelte kan ta ansvar for sitt eget boforhold. Kommunen
må sikre at brukermedvirkning ivaretas i denne prosessen. Det er også viktig å sikre at de som
yter oppfølging har sammensatt og tverrfaglig kompetanse.
Foranalysen viser at kommunen ikke har noen helhetlig plan for brukernes videre boligkarriere og
at det er manglende individuell oppfølging knyttet til motivasjon og veiledning. Kommunen bør
1

i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven

2

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd»

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, paragraf 2 punkt 6 b
5
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utarbeide rutiner for oppfølging av beboere i kommunal bolig med mål om å komme videre i egen
boligkarriere. Særlig etterlyses mer aktiv bruk at startlån som virkemiddel for å få brukere inn på
det private markedet. Kommunen bør i større grad utnytte den fleksibiliteten som ligger i startlånordningen. Det bør ses hen til erfaringer fra andre kommuner i denne prosessen.
Boksen under oppsummerer de anbefalinger Rambøll vurderer som mest sentrale for kommunens
videre utviklingsarbeid3.
Anbefalte prioriteringer











3

Kommunen må sikre at de nye rutinene for utarbeidelse av kommunale planer tas i
bruk
o Tjenestene bør inkluderes tett i utarbeidelse av planer
Kommunen må sikre at roller og ansvar avklares
Kommunen må sikre at samarbeid og kompetansedeling ivaretas
o Herunder sikrer at man har de riktige samarbeidsarenaene på plass i organisasjonen
Kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig å gi forvaltningsavdelingen et
koordinerende ansvar for tildeling alle kommunale boliger og tjenester
Kommunen bør sikre at arbeidet knyttet til booppfølging systematiseres og struktureres
o Avklare roller og ansvar
Kommunen bør ta en aktiv rolle i boligutviklingen
Kommunen bør sikre at man benytter startlån som et aktivt virkemiddel for å få brukere videre i egen boligkarriere

For en fullstendig oversikt over vurderinger og anbefalinger se kapittel 6.
6
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1. INNLEDNING
Rambøll Management Consulting presenterer med dette boligsosial foranalyse i forbindelse med
boligsosialt velferdsprogram i Askøy kommune. Oppdraget er gjennomført i perioden april til juni
2015, på oppdrag for kommunen.
1.1

Boligsosialt velferdsprogram i Askøy kommune
Foranalysen er en del av Askøy kommunes deltakelse i boligsosialt velferdsprogram i regi av
Husbanken region Vest. Askøy har vært programkommune siden 2014, og programmet har en
tidshorisont på 3-5 år. Hovedmålet for velferdsprogrammet er at flere vanskeligstilte skal bo i
stabile og varige boforhold.
Boligsosialt programarbeid er en arbeidsmetode for å oppnå regjeringens mål om økt bosetting
av vanskeligstilte på boligmarkedet. Programmet har tre arbeidsmål som er relevant for Husbankens samarbeid med kommunene:
1. Økt forebygging og kamp mot bostedsløshet
2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene
3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene
Gjennom programmet skal Husbanken være med å tilrettelegge for at kommunene kan arbeide
systematisk og langsiktig med identifiserte boligsosiale utfordringer. Mål og utviklingsområder i
kommunenes programplaner skal utarbeides av kommunene, og baseres på en grundig vurdering
av nåsituasjonen.

1.2

Om foranalysen
For å fremskaffe en slik vurdering av nåsituasjonen, er Askøy gjennom deltakelsen som programkommune forpliktet til å gjennomføre en foranalyse av det boligsosiale arbeidet i kommunen. Denne analysen skal brukes inn i kommunens videre arbeid på det boligsosiale feltet.
Foranalysen inkluderer både en gjennomgang av kommunens nåsituasjon på det boligsosiale
området, og en fremadrettet analyse som gir grunnlag for å gi råd for å styrke det boligsosiale
arbeidet fremover. Analysen av nåsituasjonen inkluderer temaer som forankring og organisering,
samarbeid og kompetanse, boligmasse og boligbehov, samt bruk av boligsosiale virkemidler. I
tillegg ønsker Askøy at analysen skal bidra til å identifisere hovedutfordringene på det boligsosiale feltet, samt faktorer og virkemidler for stabilisering av boforholdene.

1.2.1

Metodisk gjennomføring

Foranalysen bygger på en dokumentgjennomgang samt kvalitative intervjuer. Dokumentene som
er lest og analysert i forbindelse med analysen er fortrinnsvis ulike kommunale planer, rutiner for
tildeling av bolig og tjenester, samt ulike veiledere, informasjonsskriv og andre relevante dokumenter. De kvalitative intervjuene er gjennomført med aktører i ulike avdelinger og enheter i
kommunen, som på ulike måter har tilknytning til det boligsosiale arbeidet. Intervjuene ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer. Til sammen har det blitt gjennomført 23 intervjuer i
forbindelse med foranalysen.
I tillegg har det blitt gjennomført en workshop, hvor programgruppen i kommunens boligsosiale
velferdsprogram og samtlige informanter i foranalysen var invitert til å delta. Denne workshopen
ble avholdt etter at datainnsamlingen var gjennomført, men før rapporten ble avlevert. På denne
måten har workshopen blitt brukt til både å kvalitetssikre, utdype og nyansere funnene fra datainnsamlingen, samt til å drøfte målsettinger, utfordringer, prioriteringer og innsatsområder for
det fremtidige boligsosiale arbeidet i kommunen. Workshopen inngår på denne måten også som
en del av datainnsamlingen i foranalysen.
7
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1.3

Kort om organisering av boligsosialt arbeid i Askøy kommune
Boligsosialt arbeid berører en rekke fag- og ansvarsområder. Det boligsosiale arbeidet i Askøy
kommune er organisert under flere enheter med til dels ulike og til dels overlappende ansvarsoppgaver. Vi vil i det følgende gi en kort beskrivelse av noen av de mest sentrale aktørene og
tjenestene innenfor boligsosialt arbeid i Askøy kommune.

Tjeneste

Ansvarsområder

1.3.1 Boligforvaltningen

Boligforvaltningen har ansvaret for forvaltning,
vedlikehold og drift av den kommunale boligmassen. Anskaffelser gjøres både gjennom å
arbeide for å etablere nybygg, samt kjøp av
boliger på det private markedet. Boligforvaltningen har også ansvaret for kontraktsinngåelser på kommunale boliger og restanseoppfølging.

1.3.2 Boligkontoret - NAV

Boligkontoret har ansvar for startlån og bostøtte samt tilskuddsordninger til Husbanken. Boligkontoret har også ansvar for økonomisk
rådgiving til personer med alvorlige gjeldsproblemer.

1.3.3 NAV sosialtjenesten
1.3.4

NAV er ansvarlig for å tildele midlertidige boliger til bostedsløse. Videre er de ansvarlige for
å følge opp beboere i midlertidige boliger. NAV
har også ansvaret for å motta og behandle
søknader om sosialhjelp.

1.3.5 Flyktningetjenesten
1.3.6

Flyktningetjenesten arbeider blant annet med
å bosette flyktninger som ankommer kommunen. Flyktningetjenesten utfører det praktiske i
forkant av innflytting, slik som handling av
møbler etc. Videre har de gjennomgang av
bolig med beboerne, og bistår med praktisk
informasjon om bolig eller andre ting i ankomstfasen. Flyktningetjenesten har også et
koordinerende ansvar for introduksjonsordningen i kommunen.

1.3.7 Barnevernet

Barnevernet er ansvarlig for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. I tillegg tilbyr de
oppfølging av flyktninger over 18 år i egne
boliger. Barnevernet har ansvar for å bistå
personer undere deres omsorg med å komme
ut i boligmarkedet. En sentral del av arbeidet
er å sikre en god overgang mellom barnevernsinstitusjon og private boliger. Barnevernet gir også i noe grad booppfølging og håndterer eventuelle klager fra utleier.

8
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Rus- og psykisk helsetjenester arbeider med
oppfølging av personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer. Herunder innskriving og utskriving av i bolig og ulike
tilbud. Tjenesten arbeider også med å motivere brukere for rehabilitering og endring. Videre
har tjenesten ansvar for LAR utdeling. Det gis
også tilbud om aktiviteter.

1.3.8 Rus- og psykisk helsetjeneste

Tiltaket «Bo selv» ligger under avdeling og
rus- og psykiske helsetjenester og er et tiltak
som har ansvar for å følge opp unge mennesker med behov for bistand i overgangen til
voksenlivet. Det arbeides ut fra et mestringsog folkehelseperspektiv og en møter ungdommene der de er i livet. I mange tilfeller er de
ansatte koordinatorer. Deres arbeidsoppgaver
er, sammen med ungdommen, og sette mål
for den enkelte. I tillegg kan det være å opprette og implementere individuell plan. En god
del av ungdommene som følges opp bor i egen
bolig eller har som et mål å kunne flytte for
seg selv. Alle ungdommene får tilbud om individuelt tilpasset oppfølging som f. eks hjemmebesøk, bo-veiledning, og hjelp med å mestre dagliglivet i egen bolig. Bo Selv kan også
bistå i å lete etter bolig og kan, dersom ungdommen ønsker det, gå på visning. Videre
bidrar Bo Selv med økonomisk planlegging og
struktur samt søknader om sosialhjelp eller
andre stønader i tilfeller der dette er aktuelt.

1.4

Leserveiledning
Rapporten er videre strukturert på følgende måte:






Kapittel 2 redegjør for foranalysens funn knyttet til kommunens forankring av det boligsosiale arbeidet i planverket
Kapittel 3 omhandler organisering, samarbeid og kompetanse
Kapittel 4 omhandler kommunens boligmasse og boligbehov, herunder ulike brukergrupper behov for bolig og booppfølging
Kapittel 5 presenterer foranalysens funn om kommunens bruk av boligsosiale virkemidler
Kapittel 6 oppsummerer foranalysens hovedfunn, og presenterer Rambølls råd for å
styrke det boligsosiale arbeidet i Askøy kommune
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2. FORANKRING AV DET BOLIGSOSIALE ARBEIDET I
KOMMUNENS PLANVERK
I det boligsosiale arbeidet kan kommunen ha en rekke roller. Kommunen har et generelt ansvar
for å tilrettelegge for boliger og boligbygging for alle innbyggere og et særlig ansvar for å tilrettelegge for bolig for vanskeligstilte. Kommunen er pålagt å tilby bolig til personer som ikke kan
anskaffe seg dette på egenhånd, og kommunen er videre pålagt å tilby tjenester i boliger til personer med behov for dette. Kommunen kan også velge å ta aktivt ansvar for boligetablering,
både kommunal og privat i kommunen. I forbindelse med privat boligutbygging kan kommunen
velge å være en informant, pådriver og tilrettelegger eller en aktiv og sentral aktør i konkrete
byggeprosjekter.
Det boligsosiale arbeidet favner bredt, og for å sikre at kommunen tilbyr pålagte tjenester samt
når de mål kommunene setter seg er det sentralt med tydelige kommunale planer og konkrete
retningslinjer.
I det følgende vil vi se nærmere på hvordan det boligsosiale arbeidet i Askøy kommune er forankret i kommunens planverk. Innledningsvis vil kapittelet si noe generelt om forankring av boligsosialt arbeid i kommunalt planverk. Deretter gir kapittelet en beskrivelse av hvordan det boligsosiale arbeidet er forankret i kommunalt plan- og styringssystem per i dag og kommunens
planer for det videre arbeidet.
I dette kapittelet vil i også se nærmere på hvordan kommunen kan legge til rette for strategisk
boligplanlegging og gjennom dette legge til rette for et differensiert boligmarked i kommunen.
2.1

Hvorfor forankre arbeidet i plan- og styringssystemer
Kommunale planer er og bør være sentrale styringsdokumenter og verktøy for kommunen.
Kommuneplanen er en plan for hele kommunens areal og hele kommunens virksomhet og utviklingen av lokalsamfunnet. Kommuneplanen bør gjenspeile kommunens utfordringer og ta sikte på
å imøtekomme disse.
Kommunens planstrategi
Kommunestyret skal utarbeide og vedta en planstrategi minst en gang hver valgperiode og senest ett år etter konstituering. Planstrategien er et verktøy som har til formål å klargjøre hvilke
planoppgaver kommunen bør starte opp og videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i
kommunen. Planstrategien tar gjerne utgangspunkt i utviklingstrekk, utfordringer og muligheter
for å definere kommunens planbehov.
Kommunal planstrategi er ikke en plan og er dermed ikke en arena for å vedta mål og strategier,
men for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å
vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. I planstrategien er det for eksempel vanlig at det
fremkommer at kommunen skal etablere en kommunedelplan eller temaplan som omhandler
kommunens boligsosiale arbeid, gjerne omtalt som boligsosial handlingsplan.
Kommunale planer
Kommunene er planmyndighet, men må forholde seg til noen overordnede retningslinjer, forventninger og planer. Basert på statlige planretningslinjer, nasjonale forventinger og regionale
planer og fylkesplaner utarbeider kommunen en egen kommuneplan.
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommunen utarbeider videre områdereguleringsplan og detaljreguleringsplaner knyttet til enkelte områder. Videre kan kommunen
utarbeide delplaner eller temaplaner og her velger ofte kommune å utarbeide en egen boligsosial
handlingsplan enten som en kommunedelplan eller som en temaplan. Det stilles strengere krav
10
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til utarbeidelsen og oppfølgingen av en kommunedelplan enn en temaplan. Askøy har valgt å
utarbeide den boligsosiale handlingsplanen som en temaplan.
Det boligsosiale arbeidet bør være forankret i de kommunale planene på flere nivåer. Det som
fremkommer i en eventuell boligsosial handlingsplan må gjenspeiles både i kommuneplan samfunnsdel, men også i arealdel og i områdereguleringsplan og detaljreguleringsplaner.
En boligsosial handlingsplan kan også være et nyttig verktøy for tjenestene ved at den kan gi
oversikt over hvilke avdelinger som har hvilke ansvarsoppgaver og oversikt over hvilken kompetanse som befinner seg hvor. På denne måten kan planen være et utgangspunkt for bedre samhandling mellom tjenesten og bedre oversikt over kommunens totale boligsosiale arbeid.
Helhetlig tilnærming allerede i planarbeidet vil videre kunne bidra til bedre organisering av tjenestene og mer effektivt arbeid når det gjelder for eksempel utbygging av både privat og kommunal boligmasse.
Det er spesielt viktig at den boligsosiale handlingsplanen reflekteres i økonomiplanen4. Uten midler til å gjennomføre planlagt nye etableringer eller tiltak, er det utfordrende å følge målene i
handlingsplanen.
2.2

Boligsosialt arbeid i Askøys planverk
Det boligsosiale arbeidet har i liten grad vært forankret i kommunens planer og styringssystemer.
De informanter som har god kjennskap til kommunale planer og styringssystemer informerer om
at det har vært lite fokus på boligsosialt arbeid i kommunale planer tidligere og at mye av det
som har fremkommet i planene har vært fragmentert og uten sammenheng.
Figur 2-1: Kommunale planer i Askøy kommune

Askøy kommune har en boligsosial handlingsplan «Retten til et hjem», som gir en beskrivelse av
det boligsosiale arbeidet og lister opp en rekke tiltak som er tiltenkt iverksatt. Den boligsosiale
handlingsplanen er opprettet som en temaplan i Askøy kommune. Det fremkommer imidlertid at
det i for liten grad er sammenheng mellom den boligsosiale handlingsplanen øvrige planer.

4

NIBR (2012) Boligsosial planlegging og det kommunale plansystemet
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Kommunen oppgir videre at det ikke har vært oppdaterte overordnede planer å koble den boligsosiale handlingsplanen opp mot. Kommunen har blant annet ikke hatt en operativ samfunnsdel i
kommuneplanen.
De som arbeider i tjenestene har opplyst om at de i liten grad har kjennskap til de kommunale
planene og at de ikke kjenner til om det boligsosiale arbeidet er forankret her. Det fremkommer
at kommunale planer i liten grad blir brukt som utgangspunkt for de som arbeider i tjenestene.
Det er i hovedsak avdelingslederne som er kjent med de kommunale planene og innholdet i disse.
Slik det er i dag blir verken den boligsosiale handlingsplanen eller øvrige kommunale planer brukt
som et aktivt verktøy for å jobbe med boligsosialt arbeid. Årsaken er antageligvis at planene i
liten grad er implementert i tjenestene og at en rekke av tiltakene som fremkommer i den boligsosiale handlingsplanen vanskelig lar seg gjennomføre når de ikke gjenspeiles i de øvrige planene.
2.3

Kommunens arbeid med å forankre boligsosialt arbeid i plan og styringssystemer i
fremtiden
Askøy kommunen har fokus på å forankre det boligsosiale arbeidet bedre i kommunalt plan- og
styringsverktøy ved revidering av kommunale planer og de er klar over og opptatt av at det er
mangler knyttet til dette i de gjeldende planene.
Kommunen viser til flere tiltak som er iverksatt som vil ha positiv betydning for forankringen av
det boligsosiale arbeidet i kommunens plan- og styringssystemer. Planavdelingen opplyser om at
Askøy kommune jobber systematisk med å implementere nytt plansystem. Det er vedtatt at
kommunen skal ha et hierarkisk plansystem med kommuneplanens samfunnsdel, tverrfaglige
tematiske kommunedelplaner og temaplaner knyttet til enkelte fagområder eller tjenester. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2015. Planen har, i følge planavdelingen, tydelige
mål og strategier knyttet til det boligsosiale arbeidet. Mål og strategier i samfunnsdelen følges
opp i arbeidet med kommunedelplan for helse og levekår der trygge og gode boforhold for alle er
et eget satsingsområde. Boligsosial handlingsdel vil være en temaplan og skal rulleres som del av
kommunens deltakelse i husbankens velferdsprogram.
Kommunen har videre igangsatt arbeid med å utarbeide rutiner og maler for utarbeidelse av alle
kommuneplaner. Et av argumentene for etablering av nye rutiner er at kommunen ønsker bedre
administrativ og politisk forankring av nye kommunale planer. I rutinene fremheves det blant
annet at det skal opprettes en styringsgruppe og en arbeidsgruppe ved utarbeidelse av kommunale planer. Videre viser rutinene til at alle planer skal behandles politisk. Tidligere har det vært
retningslinjer for at planer bør behandles politisk, men dette strammes nå inn.
Utfordrende å forankre planarbeidet i tjenestene
Kommunale planer er i liten grad er forankret i tjenestene. Dette gjelder også den boligsosiale
handlingsplanen. Det fremkommer ikke av intervjuene hvorvidt det er lagt stor vekt på å forankre planene i tjenestene. Enkelte informanter har uttalt at det er vanskelig for avdelingsledere,
som har vært involvert i planarbeidet, å formidle viktigheten av kommunale planer videre nedover i egen organisasjon. Det trekkes blant annet frem at det kan være vanskelig for de som
arbeider i tjenestene å se hensikten med de kommunale planene og hvordan kjennskap til disse
skal gi merverdi til den enkelte arbeidstaker. Et virkemiddel for å forankre kommunale planer i
tjenestene er å involvere tjenestene i utviklingen av planene. På denne måten vil tjenestene ha
eierskap og kjennskap til planene også før de blir implementert.
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Erfaringer fra workshopen

I workshopen ble det fremhevet som en utfordring at det boligsosiale arbeidet ikke er tilstrekkelig forankret, hverken i tjenestene eller blant politikere. Det kom frem at mange av
deltagerne ønsker å få bedre kjennskap til de kommunale planene og ønsket å benytte
kommunale planer som verktøy i sitt arbeid. Det ble vist til at man i liten grad benytter planene i arbeidet i dag og at planene er lite forankret i de ulike avdelingene. En av avdelingene
oppga imidlertid at de har god erfaring med bruk av planene og at disse benyttes aktivt i
deres arbeid.
Videre ble det fremhevet at deltagerne så hvordan bedre forankring av planverket kunne ha
positiv betydning for det arbeidet som gjøres. Det ble lagt spesielt vekt på at det må være en
tydelig rød tråd mellom de kommunale planene og at det boligsosiale arbeidet blir gjenspeilet
i planene. Det fremheves også som viktig at den boligsosiale handlingsplanen blir tilstrekkelig
forankret i alle relevante avdelinger.
2.4

Langsiktig strategisk planlegging
For at kommunen skal imøtekomme fremtidige behov er det sentralt å skape rom for langsiktig
strategisk planlegging. Langsiktig strategisk planlegging handler om kunnskap om utvikling i
kommunen samt virkemidler for å imøtekomme fremtidige utfordringer. På det boligsosiale området må kommunen blant annet ha oversikt over befolkningsutvikling, med fokus på blant annet
antall innbyggere, aldersfordelinger, helse og boligbehov. Videre er det en forutsetning at kommunen har oversikt over boligmassen for å kunne ta vurderinger omkring hvorvidt boligmassen
er tilpasset den utviklingen kommunen ønsker.

2.4.1

Langsiktig boligsosial planlegging

Kommunen mangler et forum for å sikre langsiktig strategisk planlegging på det boligsosiale feltet. Flere aktører fremhever at man burde ha et slikt overordnet samarbeidsforum for å sikre at
kommunen evner å planlegge for fremtidige behov på det boligsosiale feltet.
Fra intervjuene:
«Det å tenke strategisk boligsosiale behov det gjør hver og en, men jeg er litt usikker på
hvem som samkjører dette. Om dette skal være tildelingsgruppen eller ledergruppen innen
kommunalavdelingen. Men vi burde ha noe strategisk…..».

Kommunen har igangsatt flere gode initiativer som kan bidra til at kommunen bedre kan planlegge for fremtidige boligsosiale behov.
Ny planstrategi anses å være et ledd i kommunens arbeid med bedre fremtidig planlegging, blant
annet ved at den tar sikte på å involvere tjenester og politikere i planarbeidet. Bred involvering
kan bidra til å belyse det boligsosiale arbeidet fra ulike vinkler og gi bedre oversikt over hvilke
utfordringer og muligheter de ulike aktørene ser i fremtiden.
Videre har kommunen arbeidet aktivt for å bedre samarbeid mellom ulike aktører i kommunen.
Et eksempel som trekkes frem er at barnevernet i dag samarbeider mer med andre kommunale
instanser, slik som forvaltningsenheten, i forhold til planlegging for å imøtekomme fremtidige
boligbehov blant barnevernets målgrupper. Det fremkommer av intervjuene at det er planlagt
møter med leder for forvaltning, leder for barnevernstjenesten og helsesøster for å diskutere
hvordan man tidligere kan fange opp barn og unge som har behov for koordinerte tjenester. Det
fremheves blant annet at dette er viktig for å få kunnskap om en gruppe som også vil kunne ha
behov for bolig i fremtiden.
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2.4.2

Generell boligplanlegging

Kommunen har et generelt ansvar for å tilrettelegge for boliger og boligbygging for alle innbyggere og et særlig ansvar for å tilrettelegge for bolig for vanskeligstilte. Det er imidlertid viktig å
se dette i sammenheng. Et presset boligmarked med høye boligpriser vil kunne føre til et økt
behov for kommunal boligbistand og dermed at færre klarer å skaffe seg bolig på egenhånd. Det
vil derfor være relevant at kommunen planlegger og bidrar til å gjennomføre utbygging av en
differensiert boligmasse som er tilpasset innbyggernes behov slik at flest mulig kan skaffe sin
egen bolig.
Askøy er en kommune i sterk vekst og det oppgis at det i de senere årene har blitt bygget ut en
rekke nye boliger. Boligmassen i dag består i all hovedsak av eneboliger. Dette er boliger som er
lite tilpasset enslige personer, personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet eller unge personer. Utbygging av boliger har primært vært i regi av private utbyggere. Kommunen selv står i
liten grad for utbygginger. Flere informanter utrykker bekymring for det pressede boligmarkedet i
kommunen og at den ensidige eneboligstrukturen skal bidra til å forsterke sosiale forskjeller i
helse og levekår.
Erfaringer fra workshopen

En av hovedutfordringene som ble trukket frem i workshopen er fremskaffelse av en differensiert boligmasse, både kommunal boligmasse og boliger til det private markedet. Kommunen ønsker i større grad å bidra til å styre utviklingen i boligmarkedet i den retningen
kommunen mener er hensiktsmessig ut fra de behovene man ser blant kommunens innbyggere. Det fremkommer at kommunen opplever det som utfordrende å skulle ta en aktiv del i
boligutviklingen. Det fremheves som sentralt at kommunen i fremtiden tar i bruk de verktøyene som er i plan- og bygningsloven og kommunens planverk knyttet til boligutvikling.
For at kommunen skal lykkes som en aktiv boligutbygger kreves forankring i planverket og overordnet strategisk samarbeid. Det er for eksempel viktig å etablere gode samarbeid med underliggende tjenestene for å kartlegge boligbehovet blant kommunens innbyggere. I tillegg er det sentralt at kommunen kan stille krav til og samarbeide med private utbyggere om å utvikle boligmarkedet i kommunen i den retningen kommunen ønsker.
Enkelte kommuner har tatt aktive grep for å sikre en boligsosial profil på boligpolitikken. Et eksempel på en kommune som har lykkes i arbeidet er Sandnes kommune. Gjennom målrettet
arbeid mot og samarbeid med private utbyggere har Sandnes kommune lykkes i å fremskaffe
flere rimeligere boliger til boligmarkedet. For at Askøy skal kunne spille en mer offensiv rolle i
boligpolitikken, kan erfaringer fra Sandnes kommune være aktuelle.
I Sandnes’ kommuneplan er det fastsatt at:



«i alle reguleringsplansaker skal det sjekkes om det finnes mulighet for bolig temporært
eller permanent for vanskeligstilte»
«bruk av utpekingsrett, reguleringsplanbestemmelser og utbyggingsavtale er de
tre sentrale verktøyene i å gjennomføre en boligsosial utbyggingspolitikk i perioden. I tillegg prioriteres aktiv bruk av Startlån slik at flest mulig kan kjøpe sin egen bolig.»

Nedenfor fremheves eksempel fra Sandnes kommune som har jobbet aktivt med å benytte seg
av virkemidlene i plan- og bygningsloven for å oppnå en utbyggingspolitikk med en boligsosial
plattform.
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Eksempel - Bruk av utpekingsrett i reguleringsplansaker
Sandnes kommune
I 2011 begynte Sandnes kommune å benytte seg av utpekingsrett etter å ha hjemlet dette i
kommuneplanen. I dialog med kommunens byplan-avdeling er levekår-avdelingen inne allerede ved oppstartsmøter om reguleringsplaner for boligområder, hvor de i samråd med byplan-avdelingen vurderer om det er boliger som kan passe deres målgruppe. Målgruppen blir
her definert som de som har vanskeligheter med å finne noe i markedet til sin pris. Levekåravdelingen er på utkikk etter områder med varierte boligtyper ift størrelse og standard. De
vektlegger også nøkternhet i boligene. I de sakene hvor Levekår-avdelingen er interessert så
vil forkjøpsretten fremkomme som en del av saksfremlegget til politisk behandling. Forkjøpsretten vil da fremkomme som en del av vedtaket, men kan ikke inngå som en del av områdereguleringen.

Gjennom utbyggingsavtaler kan kommunen i sterkere grad enn bare gjennom bestemmelser til
arealplaner påvirke antall, størrelsen og utformingen av boliger innenfor bestemte utbyggingsområder der en finner det hensiktsmessig. Dette kan bidra til at kommunen får flere tilgjengelige
rimelige boliger på markedet, slik at flere kan skaffe seg leilighet selv. I tråd med plan- og bygningsloven § 17-3 kan kommuner også benytte seg av utpekingsretten i områder som bygges ut
i privat regi. Utpekingsretten kommer til uttrykk i at kommunen har en rett til å utpeke kjøpere
til en bestemt andel av tomtene. Dette må gjøres i tråd med plan- og bygningsloven § 17-3 som
sier at en utbyggingsavtale kan regulere at kommunen skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel
av boligene til markedspris5. Dette innebærer at kommunen vil kunne få flere tilgjengelige boliger
til disposisjon for vanskeligstilte på boligmarkedet
Aktører fra kommunen som er intervjuet i forbindelse med foranalysen oppgir at det finnes private utbyggere i kommunen som vil bygge små leiligheter til for eksempel førstegangsetablerere og
ungdom. Utfordringen med realisering av slike prosjekter synes å være at kommunen stiller krav
til utbygger knyttet til regulering, slik som kravet til å bygge ut vannledning eller gang- og sykkelvei. Dette medfører at prosjektene ikke blir økonomisk lønnsomme for utbygger og leilighetene som bygges blir ikke så rimelige som de var tenkt. Boligutbygging handler i stor grad om økonomi og kommunen ønsker naturligvis at utbyggere skal ta mesteparten av kostnadene tilknyttet
utbygging. Kommunen kan imidlertid vurdere om kommunen skal ta noen av kostnadene knyttet
til for eksempel regulering av uteområder, slik at kostandene på den enkelte bolig står i henhold
til de ønsker kommunen har om å etablere boliger for ulike brukergrupper.
Ved oppstartsmøte i sammenheng med opprettelse av private reguleringsplaner inviteres de ulike
aktørene i kommunen. Det oppgis at kommunale aktører som er ansvarlig for det boligsosiale
området i liten grad deltar i slike møter for å diskutere muligheten for å innrette boliger mot
vanskeligstilte på boligmarkedet. Det fremkommer at det er viktig at de «myke tjenestene» formidler hva som er behovet.
Funn fra foranalysen viser at kommunen i liten grad benytter seg av utpekingsretten som vil
kunne bidra til at kommunen vil kunne kjøpe kommunale boliger beregnet til vanskeligstilte. De
som arbeider med planer opplever at de i liten grad kan stille krav til private utbyggere knyttet til
størrelse og sammensetning på boligtypene som bygges. Det oppleves også som at utbygger er
skeptisk til å selge til enkelte grupper vanskeligstilte.
2.4.3 Eksempler på samarbeidsmodeller for boligutvikling

Husbanken har blant annet flere tilskuddsordninger som kommuner kan benytte til etableringsformål. Et godt eksempel på utnyttelse av Husbankens virkemidler for etablering av boliger er

5

http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#17-3
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«Hamarøymodellen». Modellen kan være til inspirasjon for Askøy kommune i det videre utviklingsarbeidet.
Bakgrunnen for Hamarøymodellen, var at kommunen, i 2010, opplevde en prekær boligmangel.
Kommunen hadde behov for boliger i det ordinære markedet og for vanskeligstilte. Kommunen
var samtidig på ROBEK-listen og hadde ikke muligheter til å gjøre store investeringer eller ta opp
større lån.
Eksempel – Hamarøymodellen
Hamarøymodellen er en offentlig privat samarbeidsmodell hvor kommunen lyste ut et offentlig boligutbyggingsprosjekt hvor det inngikk en leieavtale med kommunen og hvor kommunen har tildelingsrett/plikt på boliger til vanskeligstilte på 10 år +10år. I utlysningen om
leieavtale ble det også lagt inn krav om at det skulle bygges minst like mange boliger til det
ordinære markedet for utleie eller salg. Boligene og eiendommen forble altså i den private
aktørens eie.
Hamarøymodellen omtales gjerne som et «kinderegg». Modellen har bidratt til bygging av
boliger til vanskeligstilte, bygging av boliger til det ordinære markedet og kommunen har
ingen FDVU-ansvar siden det er privat utbygger som finansierer, bygger og drifter bygget.
Det er utarbeidet både informasjonsmateriell og gode maler til bruk av andre kommuner som
ønsker å se på mulighetene for å ta i bruk Hamarøymodellen i sin kommune.
Et annet eksempel på samarbeidsmodell for boligutvikling finner vi i Sørfold kommune, der kommunen samarbeidet med et lokalt boligbyggerlag.
En utfordring flere distriktskommuner opplever er at det bygges få boliger av private aktører i
kommunen. Hovedårsaken til manglende boligbygging begrunnes ofte med for stor økonomisk
risiko fordi boligprisene ofte er lavere enn byggekostnadene, og det er mangel på lokale entreprenører som er villig til å ta denne risikoen. Samarbeid med boligbyggerlag som bygger, omsetter og forvalter boligene for andelseierne i et borettslag kan være en mulig løsning. Sørfold
kommune hadde over lang tid hatt svært lite privat boligbygging, men et stort behov for nye
boliger. Etter flere forsøk på å få private utbyggere til å bygge leiligheter på klargjort tomt, valgte kommunen å inngå samarbeid med Indre Salten Boligbyggerlag.
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Eksempel – Samarbeid med boligbyggerlag
Når en kommune ønsker å inngå samarbeid med et boligbyggerlag er første trinn å identifisere et boligbyggerlag som er interessert i denne type samarbeid. I forbindelse med at man
inngår et samarbeid er det naturlig å ha klare tanker omkring prosjektet og for eksempel gå
på befaring for mulig tomt og plassering. I Sørfold ble boligbyggerlaget valgt ut på bakgrunn
av tidligere samarbeid med kommunen og gode erfaringer fra dette.
Trinn to i prosessen er å stifte et borettslag. Her kan boligbyggerlaget utforme, i samråd
med entreprenør, et prospekt over nøkkelferdige leiligheter/boliger. I denne fasen er det
naturlig at kommunen stiller tomt til rådighet til prosjektet og at denne blir solgt til entreprenør. I Sørfold stiftet boligbyggerlaget et borettslag som en formell byggherre. Videre stilte
borettslaget krav om at 75 % av leilighetene i byggetrinn 1 skulle bli solgt før byggestart.
Trinn tre i prosessen handler om informasjon om prosjektet og salg. I Sørfold arrangerte
kommunen, sammen med boligbyggerlag og entreprenør, informasjonsmøter. De to første
byggetrinnene ble fort solgt ut og det ble planlagt byggetrinn 3.
Suksesskriterier som trekkes frem fra samarbeidet i Sørfold er:

Behov for leiligheter i kommunen

Tilgjengelige økonomiske tilskuddsmidler, samt god kunnskap om Husbankens finansieringsordninger som Husbankfinansierte lån

Erfaring fra samarbeid med boligbyggerlaget og et boligbyggerlag med erfaring med
lignende type utbygginger

Ferdigregulert tomt til formålet

Ingen risiko for kommunen selv, slik at det blir enkelt å ta initiativ til utbyggingen

Eksemplene viser at det er viktig at kommunen innehar en rolle som aktiv boligaktør for å forme
boligutbyggingen i tråd med kommunens behov. Askøy kommune har fremhevet at de ønsker en
mer aktiv rolle, men har manglet kunnskapen om hvordan en slike rolle kan utføres.
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3.

ORGANISERING, SAMARBEID OG KOMEPTANSE
Organisering, samarbeid og kompetanse er svært sentrale momenter som må være på plass for
at kommunen skal lykkes med det boligsosiale arbeidet. Dette er overordnede tema som kan få
konsekvenser for flere områder på det boligsosiale feltet. For å finne gode løsninger for en helhetlig bruk av virkemidler er det blant annet avgjørende å ha kunnskap og kompetanse på tvers
av tjenestene som jobber med boligsosiale spørsmål. For å få til en effektiv og god utnyttelse av
boligmassen er det nødvendig med en hensiktsmessig organisering og tett samarbeid.
Først omhandles ulike utfordringer som trekkes frem knyttet til organiseringen av det boligsosiale
arbeidet i Askøy kommune. Deretter ser vi på hvordan samarbeid og kompetanse fungerer i
praksis.

3.1

Organisering
Det boligsosiale arbeidet i Askøy kommune er organisert under ulike enheter og tjenester. Slik
må det nødvendigvis være da det boligsosiale arbeidet favner bredt og innebærer alt fra tildeling
av boliger og tjenester, boligetablering og strategisk planlegging6.
En utfordring som fremheves av et stort flertall av informantene er at arbeidet fremstår som
fragmentert. Det understrekes også at det er utfordrende for de ulike tjenestene å se helheten i
det arbeidet som gjøres på det boligsosiale feltet.
Erfaringer fra workshopen

En av hovedutfordringene som ble trukket frem i workshopen er kommunenes fragmenterte
tjenestetilbud. Spesielt trekkes det frem at det er uklare roller og ansvar mellom de ulike
tjenestene. Dette kan medføre at brukere «faller mellom tjenester». Det etterspørres en
klargjøring og roller og ansvar samt en felles arena hvor de ulike aktørene på det boligsosiale
feltet kan møtes og diskutere felles problemstillinger.

Under fremkommer eksempler på ulike utfordringer som trekkes frem av de ulike tjenestene.
3.1.1

Uklare roller og ansvar

Flere informanter trekker frem at det er behov for en tydeliggjøring av oppgave- og ansvarsfordeling i revidering av boligsosial handlingsplan.
3.1.2

Organiseringen er utydelig for kommunens brukere

Det fremkom i intervju med tjenestene og på workshopen at organiseringen av kommunens boligsosiale arbeid kan virke uoversiktlig for brukerne. Dette har sammenheng med at det er noe
uklarhet knyttet til ansvars- og oppgavefordelingen i kommunen i tillegg til at kommunen ikke
har samlet de boligsosiale tjenestene på et kontor. Det ble trukket frem at et alternativ er at
kommunen samlokaliserer tjenestene.
3.1.3

Organisert etter brukergrupper

Foranalysen tyder på at en del av de boligsosiale tjenestene i stor grad er organisert etter ”brukergrupper” eller ”diagnoser”. Booppfølgingstjenester gis fra de ulike tjenestene, som barnevernet, flyktningetjenesten eller rus- og psykisk helse til de personer som hører inn under de ulike
tjenesteområdene. En utfordring som trekkes frem knyttet til denne måten å organisere tjenestene på, er at man risikerer at enkelte brukere faller utenfor. Det kan være brukere som ikke
tydelig hører inn under et av tjenesteområdene eller som hører inn under flere tjenesteområder
og hvor det er uklart hvem som har det overordnede ansvaret.
6

Se kapittel 1.3 for en kort oppsummering av de ulike enhetenes ansvarsområder
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3.1.4

Booppfølging for fragmentert

Det er en rekke tjenester som tilbyr booppfølging, blant annet hjemmetjenesten, rus- og psykisk
helse, barnevernet og flyktningetjenesten. De fleste tjenestene opplyser om at det ligger til deres
ansvarsoppgaver å gi booppfølging, men det kan være usikkerhet knyttet til hvilke booppfølgingstjenester de enkelte skal gi. Vi vil komme nærmere til utfordringer knyttet til booppfølging i
kapittel 4.4. og 5.1.
3.2

Samarbeid
Foranalysen viser at det er mye godt samarbeid i enkeltsaker, og at de enkelte tjenestene strekker seg langt for å yte tjenester til brukerne. Informantene opplever at det generelt er stor samarbeidsvilje i kommunen.
Imidlertid trekker flere av informantene frem ulike utfordringer knyttet til samarbeidet på det
boligsosiale feltet.

3.2.1

Manglende kjennskap til hverandre

Da tjenestene var samlet på workshopen kom det frem at mange var opptatt av å øke kjennskapen mellom avdelingene. Det ble fremhevet at man i kommunen i for liten grad har kunnskap om
andre avdelingers ansvarsoppgaver og kompetanse.
3.2.2

Mangel på faste og gode samarbeidsarenaer

Flere informanter fremhever at det er behov for flere samarbeidsarenaer på det boligsosiale feltet. I det følgende nevnes de samarbeid som oppleves som mangelfulle.
 Manglende samarbeid knyttet til brukere med behov for økonomisk rådgivning
Flere informanter fremhever behovet for mer samarbeid om oppfølging/veiledning i forhold til
økonomi. Blant annet nevnes det at rustjenesten ønsker mer samarbeid med NAV på dette området. Samarbeid mellom NAV og rustjenesten etterspørres spesielt i forhold til manglende betaling av husleie. Dette omhandles nærmere i kapittel 4.4.2.


Manglende samarbeid knyttet til personer som søker kommunal bolig, men som kun har
behov for oppfølging
Boligforvaltningen opplever at flere som søker kommunal bolig ville kunne klare seg i det private
markedet med oppfølging fra kommunen. Det mangler imidlertid samarbeid med noen som kan
tilby denne oppfølgingen. Dette resulterer i at flere personer enn nødvendig blir boende i kommunale boliger. Dette har sammenheng med at kommunen ikke har en egen booppfølgingstjeneste og at det dermed er vanskelig å vurdere hvor man skal henvende seg i slike tilfeller.

Manglende arena for samarbeid hvor alle aktørene på det boligsosiale feltet deltar
I workshopen fremkom det at flere aktører i kommunen etterspør en felles arena hvor de ulike
aktørene på det boligsosiale feltet kan møtes og diskutere felles problemstillinger.
3.2.3

Manglende rutiner for kommunikasjon om brukere

Det fremkommer blant annet at det er behov for bedre kommunikasjonslinjer mellom boligforvaltning og NAV. Dette gjelder for eksempel overføring av informasjon om leietakere. Det har
vært eksempler på at leietakere har hund, uten at det er opplyst om dette, eller at leietakere har
fått bistand til flytting fra NAV uten å si opp leiekontrakten og at det ikke blir informert om dette
til boligforvaltningen.
3.3

Kompetanse
Vi betegner gjerne det boligsosiale arbeidet som kunnskapsarbeid, fordi de som jobber med det
må ha kompetanse om hva kommunen skal og kan tilby (boligsosiale virkemidler, tjenester internt og eksternt), om eget fagfelt (så som helse-, sosial-, tekniskfaglig kompetanse, samt saksbehandling), og om behov hos den enkelte beboer. Det er helt sentralt at det er kompetanse på
19
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tvers av tjenestene som jobber med boligsosiale spørsmål, for at man skal finne de gode og helhetlige løsningene for den enkelte brukeren. Kompetanse er også en sentral forutsetning for helhetlig bruk av virkemidler i det boligsosiale arbeidet.
Under fremkommer ulike utfordringer som trekkes frem i forbindelse med temaet kompetanse.
3.3.1

Manglende utnyttelse av kompetansen i kommunen

Informantene opplyser om at det er høy kompetanse blant de ansatte i kommunen som er involvert i det boligsosiale arbeidet. Utfordringen, når det kommer til kompetanse, handler først og
fremst om kompetansedeling. Kommunen mangler arenaer for å sikre at kompetansen som er i
kommunen kommer til nytte i alle tilfeller der det er behov for den. En slik arena etterspørres av
flere av informantene.
Fra intervjuene:
«Tenker at vi har masse kompetanse, men om den er samlet nok og tydelig på hva kompetanse som er i kommunen det vet jeg ikke. Vi kan alltid bli bedre. Tror ikke vi er tydelige overfor hverandre på hvilke kompetanse vi sitter på. Hvem har kompetanse på de ulike
tingene. Dette har vi ikke en oversikt over».

3.3.2

Juridisk bistand til vurdering av boliger

Juridisk kompetanse er trukket frem spesielt når de gjelder vurdering av boliger. Det fremkommer for eksempel at jurister i kommunen med kompetanse på boliger kunne vært mer inne i
klagesaker. Enkelte tjenester fremhever eksempelvis at det er vanskelig å vurdere om skader på
bolig er grunnet boligens opprinnelige tilstand eller beboerens bruk.
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4.

BOLIGMASSE OG BOLIGBEHOV
Mange kommuner har begrenset tilgang på boliger til vanskeligstilte. Ofte er det større etterspørsel etter kommunale boliger enn det er kapasitet. I dette kapittelet ser vi nærmere på boligmassen og boligbehovet i Askøy kommune. Dette inkluderer både disponering av boligmassen, prioriteringer av ulike målgrupper, og rutiner for tildeling. En måte å øke tilgangen på kommunale
boliger er å øke sirkulasjonen i den eksisterende boligmassen. Dette omhandles også i dette kapittelet.

4.1

Boligmarkedet i Askøy kommune
Boligmarkedet har stor innvirkning på den boligsosiale innsatsen i alle kommuner. Et presset
boligmarkedet har betydning for hvor mange som må søke bolighjelp fra kommunen, noe som
igjen har betydning for køen på kommunale boliger, og hvor raskt en beboer kan klare å komme
videre i en egen eid eller leid bolig.
I kommunens boligsosiale handlingsplan fremkommer det at høye markedspriser på boliger gjør
det utfordrende for de mest vanskeligstilte å kunne kjøpe seg bolig. Spesielt gjelder dette personer som lever av trygd og som bor alene, eller med mindreårige barn. Handlingsplanen fremhever også at det er en økt etterspørsel fra familier med funksjonshemmede barn som trenger boliger som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemminger7.
Kommunens nære geografiske plassering til Bergen by fører til at tilgangen på boliger på det
private markedet er presset, dette gleder både for å leie og kjøpe bolig. Det fremkommer også at
boligprisene i Askøy kommune ligger på samme nivå som boligprisene i Bergen. Allikevel ligger
kommunen i en annen gruppe når det gjelder Husbankens inndeling med hensyn til nivåer for
utgiftstak ved tildeling av statlig bostøtte. Kommunen opplever dette som utfordrende.
Boligstrukturen i Askøy består først og fremst av eneboliger. Rundt i overkant av 70 prosent av
boligtypene i Askøy kommune består av eneboliger. Tomannsbolig, rekkehus, etc. utgjør til
sammen rundt 20 prosent. Boligblokker utgjør kun i underkant av 5 prosent av den totalt boligmassen i Askøy kommune8. Kommunen har videre et lite privat leiemarked og private utbyggere
bygger i liten grad ut for det private leiemarkedet. Dette medfører at det er ytterligere utfordrende for vanskeligstilte å komme inn på det private markedet.
Askøy kommune er også en kommune i sterk vekst. I perioden fra 2000 til 2009 har Askøy hatt
en befolkningsvekst på 2,7 %, som er den sterkeste veksten i Hordaland. Statistisk sentralbyrås
folketallsframskrivinger angir at Askøy ligger an til å få en årlig vekst på 2,4 % og at kommunen
vil ha 30 910 innbyggere i 2020. Dette vil føre til ytterligere press på boligmarkedet i kommunen
og det vil kunne bli ennå mer utfordrende for vanskeligstilte grupper å komme inn på boligmarkedet.

4.1.1

Husleie i kommunale boliger

Foranalysen viser at husleiene i de kommunale utleieboligene også er forholdsvis høye. I handlingsplanen fremkommer det at kommunen kjøper boligene til markedspris. Leietaker må da dekke alle kommunens kostnader til lån, vedlikehold, kommunale avgifter, forsikring med videre
gjennom husleien. Kommunen har altså en beregning av husleie tilsvarende kostnadsdekkende
husleie. Det oppgis at utregningsmodellen som kommunen anvender bidrar til at dette er på linje
med gjengs leie. En konsekvens av de høye husleiene i kommunale boliger er at det i enkelte
tilfeller føre til at brukerne får alt for høy husleie i forhold til inntektssituasjonen. Dette fører til at
flere må supplere med sosialhjelp for å dekke kostnader til husleie.

7
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NAV oppgir at deres utgifter er større knyttet til å supplere boutgifter enn til livsopphold. Det
oppgis å være en stor utgiftspost for etaten. En god del av disse utgiftene går tilbake til kommunen for å dekke utgifter til personer som bor i kommunale boliger. Det understrekes at endringene som har blitt gjort i beregning av bostøttesatser har ført til en ennå flere trenger sosialstønad
til å supplere husleieutgifter. Enkelte av informantene oppgir at det er uheldig at personer må
supplere husleien med sosialhjelp. Dette begrunnes med at sosialhjelpssatsene er så vidt lave at
de ikke kan anses å være en varig ytelse. Det oppgis at sosialhjelp er en lite verdig ordning og at
det bør vurderes om den kommunale bostøtteordningen som kommunen har i dag bør utvides til
å gjelde flere grupper. Kommunens bostøtteordning gjelder i dag kun flyktninger.
Gjennom tidligere foranalyser er Rambøll kjent med at flere kommuner har prøvd ut ordninger
knyttet til kommunal bostøtteordninger9. Disse er ulikt innrettet og retter seg mot ulike målgrupper. I rammen under fremkommer erfaringer fra enkelte kommuner Askøy kan hente inspirasjon
fra det i det videre arbeidet.
Eksempel - Kommuner som har innført kommunale bostøtteordning
Et av hovedargumentene for å innføre kommunal bostøtte er at dette er en mer verdig løsning for beboere med manglende betalingsevne og langvarig behov for støtte til boutgifter.
Spørsmålet om verdighet har ligget til grunn for flere kommuner som har valgt å innføre en
kommunal bostøtteordning.
Alternativet til kommunal bostøtteordning er gjerne sosialhjelp. Satsene for sosialhjelp er
ikke egnet for langvarig bruk, men som en midlertidig ytelse for å bistå personer i vanskelige perioder. En kommunal bostøtteordning vil kunne innrettes slik at den gir grunnlag for
langvarig bruk av ordningen ved at satsene for ordningen settes over satsen for eksempel
sosialhjelp og ved at det tillattes å ha oppsparte midler. Erfaringer fra flere kommuner tilsier
at tilstrekkelig høye satser er viktig både for at ordningen skal vedvare og for at det skal
være en god ordning for den enkelte bruker. Å sikre tilstrekkelige høye satser vil kunne
bidra til å forhindre at beboere havner i den såkalte «fattigdomsfellen». Det er også viktig å
fremheve at man gjennom en kommunal bostøtteordning kan legge til rette for at beboere
kan ha oppsparte midler. Dette vil i større grad kunne bidra til å sikre at personer kommer
videre i egen boligkarriere og får mulighet til å kjøpe sin egen bolig.

Enkelte informanter mener at de høye husleiene i kommunale boliger er til hinder for at enkelte
brukere sier ja til bolig selv om de har behov for dette. Det at husleiene varierer i stor grad mellom ulike objekter og at det ikke alltid er en sammenheng mellom størrelse eller standard på
boligen og pris oppleves også som et hinder for å flytte brukere mellom ulike boliger ut fra brukerens behov. Denne problemstillingen er fremhevet for personer med rusmiddelproblemer og/eller
psykiske helseutfordringer.
4.2

Tilgang på kommunale boliger
I det følgende gis en kort beskrivelse av den boligmassen kommunen disponerer.
Figur 4-1 viser antallet kommunale boliger per 1 000 innbygger for Askøy og sammenlignbare
kommuner.

9
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Figur 4-1: Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere i utvalgte kommuner (2013 og 2014)
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Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 04912 fra «Boligsosiale forhold, Askøy (mai 2015)

Statistikk over kommunalt disponerte boliger, viser at Askøy kommune har hatt 12 boliger per
1 000 innbyggere de siste åtte årene. Sammenlignet med andre kommuner har Askøy relativt
sett færre kommunale boliger til disposisjon10.
Det oppgis at kommunen i dag totalt disponerer 330 kommunale utleieboliger. Informanter opplever at de har få tilgjengelige kommunale boliger. Boligmassen oppgis å bestå av en del eldre
boligmasse. Etterslep på vedlikeholdet fremheves av et stort flertall av informantene som en
utfordring. Dette understrekes av både tekniske tjenester, som har ansvaret for å gjennomføre
vedlikeholdet, og av de ulike tjenestene som arbeider direkte med brukerne. Det fremheves derfor som hensiktsmessig at man har forholdsvis høye husleier for å kunne sikre at man har tilstrekkelig midler til vedlikehold av de kommunale boligene. Kommunen har en brukervaktmestertjeneste som fremheves som svært positiv. Enkelte fremhever også at vedlikeholdsbehovet
blir unødvendig stort ved at man ikke har tilstrekkelig booppfølging til brukere som har behov for
dette.
Videre oppgis det et man i større grad har behov for mindre boenheter som er tilpasset enkeltpersonshusholdninger. Erfaringer tilsier at flere vanskeligstilte er enslige personer som ikke har
behov for store boenheter. Tjenestene etterspør derfor flere mindre boenheter tilpasset denne
gruppen.
4.2.1

Antall søknader om kommunal bolig

Figur 4-2 viser en oversikt over antallet søknader om kommunal bolig per 1 000 innbygger for
Askøy kommune, sammenlignet med Hordaland, Fjell kommune og landet for øvrig.
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Figur 4-2: Antall søknader om kommunal bolig per 1 000 innbyggere, 2010-2014
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Figur 4-2 viser at Askøy kommunen har den laveste andelen søknader om kommunal bolig per
1 000 innbyggere sammenlignet med Hordaland, Fjell kommune og langet forøvrig.
Foranalysen viser at kommunen er opptatt av at de har relativt sett få søknader om kommunal
bolig. Det er usikkerhet knyttet til hva som er årsaken til dette. Enkelte mener at årsaken er at
tjenesten er lite tilgjengelig for befolkningen. Blant annet fremkommer det at søknadsskjema om
kommunal bolig ikke ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Det stilles spørsmål ved om
det er problematisk at man må gå gjennom de kommunale tjenestene for å søke om kommunale
bolig.
Fra intervjuene:
«Tildeling av bolig skjer på grunnlag av søknad. Og søknadene til ordinære kommunale
boliger, de er det Askøy kommune selv som bestemmer hvem som skal søke på. Det er
allerede en godkjenning i at man får lov å søke. Må få tildelt søknadsskjema fra en fagansvarlig».

Figur 4-3 viser andelen søkere som har fått avslag på kommunal bolig i perioden 2010 til 2014.
Figur 4-3: Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig, 2010-2014
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Selv om det har vært en økning i søknader om kommunal bolig fra 2012 til 2013 på Askøy, er det
færre som får avslag. Figur 4-3 viser at det i 2013 var en relativt klar nedgang fra året før i andel
søkere som fikk avslag på kommunal bolig11.
4.2.2

Antall personer i midlertidig botilbud

NAV opplever at antallet personer som har behov for midlertidig bolig har økt det siste året. Man
oppgir at man i dag til en hver tid har rundt 6-7 personer boende i midlertidige botilbud. Årsaken
til økningen settes i sammenheng med at flere av brukerne har blitt oppsagt fra leiligheter de har
leid på det private markedet. Det oppgis at dette oftest er personer med rus og/eller psykiske
lidelser.ilbud i perioden 2009 til 2014.
Figur 4-4 viser antallet personer i midlertidig botilbud i perioden 2009 til 2014.
Figur 4-4: Antallet personer i midlertidig botilbud, perioden 2009 til 2014
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Figur 4-4 viser at antallet personer som har benyttet midlertidig botilbud har økt kraftig de senere årene. I 2012 oppgis det å ha kun vært én person som benyttet denne formen for botilbud.
Mens det i 2013 var 7 personer og hele 22 personer benyttet midlertidig botilbud i 2014.
Det oppgis at bostedsløse som benytter seg av midlertidige botilbud tradisjonelt er enslige menn
med rusproblematikk. Denne brukergruppen utgjør fortsatt den største gruppen. Imidlertid ser
man også en økning i andre grupper, slik som enslige og familier. Overgangen fra institusjon og
fengsel over til bosetting i kommunen ses fortsatt som en utfordring. Det oppgis imidlertid at det
er en bedring på dette området og personer som kommer fra soning eller behandling plasseres
unntaksvis i midlertidige botilbud. Det oppgis også at det er kun unntaksvis at beboere bor mer
enn de anbefalte 3 månedene i midlertidige botilbud.
Kommunen disponerer to midlertidige boliger som ligger i tilknytning til rustjenestens boliger som
er tilpasset brukere med rusmiddelproblemer. Kommunen benytter også private alternativer ved
behov.
Det oppgis at NAV har et godt samarbeid med boligforvaltningen for å finne en egnet kommunal
bolig til personer som oppholder seg i midlertidig botilbud. Det oppleves at disse brukerne prioriteres ved tildeling av kommunal bolig.
Vi vil nå se nærmere på de primære brukergruppene av de kommunale boligene i Askøy kommune.
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4.3

Ulike brukergrupper og deres behov for bolig og booppfølging
Personer med utviklingshemming
Det fremstår som kommunen i stor grad har prioritert å opprette bemannede botilbud tilpasset
brukere med utviklingshemminger. Kommunen har 78 boenheter tilpasset denne brukergruppen.
I tillegg har kommunen tilbud om dagsenter tilpasset brukere med utviklingshemminger. Ut over
dette har kommunen et eget sykehjem som er tilpasset brukere med utviklingshemming. Denne
brukergruppen kan også få tilbud om avlastningstjenester.
Tjenestene oppgir at man i stor grad har lykkes med å opprette bemannede botilbud tilpasset
brukere med utviklingshemminger. Tjenestene fremhever at man også har behov for boliger som
ikke er døgnbemannede. Her fremheves behovet for eksempelvis opprettelse av satellittboliger
som enten ligger i tilknytning til en bemannet bolig eller hvor boligen kan motta tjenester fra en
personalbase i nærheten. Dette dreier seg om brukere som har behov for noe grad av oppfølging,
slik som tilsyn, veiledning og booppfølging, men som ikke har behov for døgnbemanning. Enkelte
fremhever at det i dag forekommer situasjoner hvor brukere flytter inn i bemannede boliger med
for høy pleiefaktor sett i forhold til deres behov fordi kommunen ikke har alternative boligløsninger med lavere bemanningsfaktor.
Personer med psykiske helseproblemer
For personer med psykiske helseproblemer har kommunen to bemannet bofellesskap, hvor ett er
heldøgns bemannet og ett er delvis bemannet. Til sammen i bofellesskapene har man 13 leiligheter. Det fremheves imidlertid at det ikke er ledige plasser i disse bofellesskapene, og tjenesteapparatet etterspør flere plasser tilrettelagt for denne brukergruppen.
Ut over dette yter avdeling for rus- og psykiske helsetjenester tjenester til brukere som bor i
andre kommunale leiligheter eller i egen bolig. Rus- og psykiske helsetjenester yter individuell
oppfølging i form av samtaleoppføling. Det gis i liten grad praktisk bistand slik som booppfølging.
Flere informanter som arbeider med denne brukergruppen fremhever at enkelte innen denne
gruppen som er bosatt i ordinær kommunal bolig uten bemanning eller i egen privat bolig har
behov for tjenester innen booppfølging. Det fremkommer at det i enkelte tilfeller oppleves som
utfordrende for hjemmetjenesten å gi tilpassede tjenester til personer med psykiske helseproblemer som har behov for booppfølging. Det oppleves som utfordrende at hjemmetjenesten ikke
har spesialisert kompetanse knyttet til booppfølging. I enkelte tilfeller henvender hjemmetjenesten seg til rus- og psykiske helsetjenester for å be om bistand til å yte booppfølingstjenester til
brukere som de opplever at det er utfordrende å gi tjenester til. I slike tilfeller gis hovedsakelig
veiledning av hjemmetjenesten, en sjelden gang går rus- og psykiske helsetjenester selv inn for
å gi brukeren booppfølgingstjenester.
Personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer
Kommunen har opprettet et eget tilbud til menn som har rusutfordringer og psykiske helseutfordringer (ROP-lidelser). Dette botilbudet er delvis bemannet. Tilbudet er bemannet av rusteamet
fra kommunen fra klokken 8 til 20 og bemannet av et vaktselskap på kveld/natt og høytidsdager
i form av tilsyn. Tilsynet er ikke etter et fastlagt tidsskjema. Beboerne av leilighetene har tilgjengelig telefonnummer til vaktselskapet ved behov for bistand. Ved tilbudet er det i dag 10
leiligheter. 8 er forbeholdt som kommunale leiligheter, mens to benyttes som midlertidig bolig til
bostedsløse i samarbeid med NAV.
Kommunen oppgir at tilbudet har vært vellykket og at man har lykkes med å stabilisere boforholdene for en gruppe man tidligere har hatt utfordringer med å finne gode og varige boligløsninger
til. Suksessfaktorer som fremheves er tett oppfølging og bemanning.
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Enkelte informanter fremhever at kommunen i dag mangler et tilbud som er egnet til kvinner
med rusavhengighet. Det oppgis at det er svært uheldig å ikke ha kommunale botilbud til denne
gruppen. Dette knytter seg både til manglende tilbud om midlertidig bolig og ordinær kommunal
bolig. Det oppleves blant annet å være en lite hensiktsmessig situasjon å plassere unge kvinner i
hospits i mangel av andre løsninger.
Videre er det enkelte informanter som fremhever at kommunen mangler rusfrie boalternativer.
Her nevnes spesielt ønske om slike boalternativer tilpasset brukere som ønsker å blir rusfrie eller
som kommer fra behandling. Det fremheves at en slik gruppe ikke vil ha behov for et døgnbemannet tilbud, men tilbud med delvis bemanning eller booppfølging i ordinær kommunal bolig.
Det etterspørres «overgangsboliger» som kan benyttes til brukere som kommer ut fra behandling. Slike boliger kan benyttes i en periode frem til brukeren har stabilisert sin situasjon og kan
flytte videre til andre boalternativer med lavere bemanningsfaktor, slik som en ordinær kommunal bolig eller bolig på ordinært boligmarked.
Ungdom
«Bo selv» er som vi tidligere har vært inne på et eget tiltak som ligger under avdeling for rus- og
psykisk helse. Tiltaket er ikke diagnosespesifikt og følger opp alle brukere som har behov for
bistand i overgangen til voksenlivet. Ungdom får tilbud om oppfølging fra «Bo selv» etter innsendt søknad eller etter henvisning fra lege eller annen behandler. Tiltaket baserer seg på tidlig
intervensjon og forebygging. I underkant av 30 ungdom følges opp gjennom «Bo selv».
«Bo selv» har tre ansatte miljøterapeuter som arbeider med oppfølging av unge voksne mellom
18 og 28 år som har eller opplever utfordringer i overgangen mellom ungdomstilværelsen og det
voksne liv. En god del av ungdommene som følges opp bor i egen bolig eller har som et mål å
kunne flytte for seg selv. Tiltaket vurderes som svært viktig og vellykket av kommunens ansatte
som arbeider med denne brukergruppen.
Flyktninger
Askøy kommunes overordnede mål for integreringsarbeid av flyktninger er å tilby alle nyankomne
flyktninger et helhetlig og kvalitativt godt tjenestetilbud for å bidra til å styrke den enkeltes flyktning mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og den enkeltes selvstendighet12.
Kommunen tar imot 25 flyktninger per år. Disse blir hovedsakelig bosatt i kommunale leiligheter.
Hvis flyktningene selv ordner med privat leieforhold blir de bosatt på det private markedet. I slike
tilfeller står leietaker i et direkte leieforhold til utleier. Dette betyr at kommunen ikke fremleier.
Direkte leieforhold på det private markedet utgjorde 5 stykker i 2014 og 3 stykker per april 2015.
Det fremheves som vellykket at man er i gang med private kontrakter. Man ser at man er avhengig av dette for å bosette alle flyktningene kommunen skal motta i fremtiden.
Det er blandede erfaringer knyttet til hvor utfordrende det er for flyktninger å komme videre inn i
det private markedet. Enkelte ser ut til å ha utfordringer med å komme videre i det private markedet, mens andre ikke møter de samme utfordringene. Utfordringene ser først og fremst ut til å
knytte seg til at objekter på leiemarkedet har stor størrelse og høy pris, og det er mangel på
mindre boenheter til enslige personer.
Det fremheves at flyktningene som kommunen bosetter har varierende grad av boevne og dermed ulik grad av oppfølgingsbehov. Flyktningetjenesten informerer brukere om vedlikehold og
praktisk informasjon om boligen ved kontraktsinngåelse, men har i liten grad mulighet til å prioritere dette arbeidet videre. Flyktningene deltar i aktiviteter og skole i regi av introduksjonsordningen på dagtid. Det lar seg vanskelig gjøre å følge opp brukere i hjemmet på kveldstid utenom
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ordinær arbeidstid. Det fremheves at enkelte av brukerne hadde hatt behov for tettere oppfølging
i boligen for å forhindre feilbruk og skader på boligen.
Flyktningetjenesten etterspør en leilighet eller hybel hvor de kan drive botrening eller undervisning av flere brukere samtidig. Det fremheves at dette er ressursbesparende å kunne samle flere
flyktninger for å gi denne informasjonen samlet, istedenfor å reise til flere ulike boliger for å gi
informasjon og botrening.
4.4

Utfordringer knyttet til boligmasse og bolig- og tjenestebehov

4.4.1

Fragmentert booppfølgingstjeneste

Et stort flertall av informantene fremhever at den største utfordringen knyttet til kommunens
boligmasse og brukernes behov er at man ikke har noen egen booppfølgingstjeneste. Det etterspørres en tjeneste innen «boveiledning». Som vi har vært inne på tidligere er det flere enheter
som i noe grad yter tjenester innen booppfølging. Imidlertid gjøres dette i liten grad systematisk
og det fremstår som tilfeldig hvem slike tjenester gis til, hvordan tjenesten utføres eller om brukere i det hele tatt mottar den tjenesten de har behov for.
Det har forekommet tilfeller hvor brukere selv har valgt å kjøpe booppfølgingstjenester fra ekstern leverandører da kommunen ikke har kunnet tilby dette. Andre ganger forsøker kommunen å
løse oppgavene med booppfølging ved at man får til individuelle løsninger. Dette utføres da av de
respektive tjenestene, enkeltvis eller som et samarbeid mellom ulike tjenester. I slike tilfeller
gjør kommunen en grundig vurdering av hvilke brukere en slik oppfølging gis til, sett ut fra beboernes behov og tjenestenes kapasitet og ressurser tilgjengelig. Kommunen har også ved et
tilfelle gått til anskaffelse av booppfølgingstjeneste fra en ekstern aktør fordi brukeren hadde
behov for tjenester som kommunen ikke kunne tilby. Brukeren mottar tjenester i hjemmet så
som; veiledning knyttet til økonomi, innkjøp, organisering av dagen, botrening, slik som rengjøring etc.
Som vi har vært inne på tidligere kan mangelen på ubemannede boliger med booppfølging også
medføre at brukere blir plasser i bemannede boliger med for høy pleiefaktor.
Fra intervjuene:
«I dag så følger tjenesten med boligen. Hvis man skal ha en tjeneste må man bo en bolig
med bemanning. Med unntak av hjemmehjelp og sykepleie».
Foranalysen viser at det er mange ulike brukergrupper som har behov for tjenester innen booppfølging for å kunne mestre boforholdet. Herunder nevnes personer med utviklingshemminger,
psykiske helseproblemer, rusrelaterte utfordringer og flyktninger. Særlig nevnes det at man har
flere yngre brukere som har et hjelpebehov, som trenger hjelp og veiledning for å klare å bo.
Eksempelvis nevnes unge med letter PU-diagnoser og asperger.
Vi vil komme tilbake til temaet booppfølging under kapittel 5.1.
4.4.2

Manglende betaling av husleie

En av utfordringene som fremheves generelt for flere av brukergruppene, men spesielt for brukere med rusutfordringer og/eller psykiske helseutfordringer er manglende betaling av husleie. Det
understrekes at enkelte brukere opparbeider seg store restanser på husleien før kommunen går
inn og førsøker å bistå i utfordringen. En del av utfordringen ser også ut til å dreie seg om at
kommunen fakturerer husleien etterskuddsvis. Det vil si at kommunen kommer senere i gang
med restanseoppfølging enn hva man ville gjort hvis man fakturerte forskuddsvis. Det tas til ordet for å fakturere husleie forskuddsvis for å komme tidligere i gang med restanseoppfølgingen.
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Det fremkom i workshopen at det etterspørres et tettere samarbeid mellom rus- og psykiske
helsetjenester og NAV knyttet til manglende betaling av husleie. Det understrekes at man sammen må bli enige om ansvars- og oppgavedeling knyttet til manglende betaling av husleie. Det
fremkommer at for de brukerne som motsetter seg å betale husleie vil det kunne være hensiktsmessig å benytte seg av NAVs tvangsmessige tiltak. Imidlertid vil det være andre brukere som
ikke motsetter seg betaling, men hvor utfordringen knytter seg til manglende kunnskap om økonomistyring og håndtering av personlig økonomi. Overfor denne brukergruppen vil det være
mindre hensiktsmessig å anvende NAVs virkemidler og mer nærliggende å sørge for veiledning
og rådgivning knyttet til økonomistyring.
4.4.3

Mangler små boenheter til enkeltmannshusholdninger

Det fremkommer av foranalysen at boligmassen i dag består av mange større boenheter som er
lite tilpasset enkeltmannshusholdninger. Disse egner seg dårlig for en stor andel av de som søker
kommunal bolig som er enslige brukere.
Informanter oppgir at enslige personer ofte kan bli stående lenger på venteliste fordi man mangler mindre boenheter. Det fremheves også at eksempelvis barnefamilier eller fler persons husholdninger prioriteres foran enslige fordi de passer bedre inn i boligen. Flere mener at dette er
utfordrende da man har like mye rett til en bolig selv om man er enslig.
I tillegg har mange av brukerne noe hjelpebehov og/eller lav boevne som også vil stille krav til
den enkelte bolig i forhold til tilrettelegging og robusthet.
4.5

Tildeling av bolig
Flere informanter fremhever at man tidligere hadde veldig tette skott mellom de ulike boligtypene og tildeling til ulike brukergrupper. Tidligere hadde hver enhet «sine boliger» som de tildelte. I
dag fremstår det som kommunen samarbeider godt om tildeling av boliger til vanskeligstilte. Det
er imidlertid enkelte forbedringspotensialer på dette området.
Kommunale boliger tildeles gjennom flere ulike fora i dag:
 Tildeling av boliger til flyktninger
 Tildeling av bemannede boliger; herunder omsorgsboliger til eldre, psykiatri boliger og PU
boliger gjennom forvaltningskontoret
 Tildeling av kommunale boliger (til vanskeligstilte) gjennom tildelingsutvalget
 Tildeling av boliger som rustjenesten disponerer gjennom tildelingsutvalget
Tildeling av boliger til flyktninger
Tildeling av boliger til flyktninger skjer i et direkte samarbeid mellom flyktningetjenesten og boligforvaltningen. Disse prioriteres av boligforvaltningen. Det tildeles egne boliger som er prioritert
til flyktninger.
Tildeling av bemannede boliger gjennom forvaltningskontoret
Forvaltningskontoret ser ut til å ha klare kriterier for tildeling og gode rutiner for saksforberedelse
og saksbehandling. Ved tildeling av bemannede boliger inne psykisk helse og PU gjennomføres et
møte mellom leder for forvaltningsenheten, saksbehandler, aktuelle leder i boligen der det er
ledig leilighet og leder for individ og levekår. Ved tildeling av omsorgsboliger gjennomfører man
møte i tverrfaglig team hvor lege, sykepleier, fysioterapeut, fagsjef helse- og omsorg og leder for
forvaltningsenheten deltar.
Tildeling av boliger gjennom tildelingsutvalget
Tildelingsutvalget er relativt nyopprettet og det fremkommer at dette fungerer bedre i dag sammenlignet med tidligere. I starten oppgis det at det var noe uklart hvem som skulle lede dette
tildelingsutvalget og hva som var mandat for tildeling av boliger.
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Imidlertid er det enkelte forbedringspunkter knyttet til tildelingsutvalgets arbeid. Dette knytter
seg spesielt til saksforberedelse i forkant av tildelingsmøtene. Enkelte informanter oppgir at det
har forekommet flere tilfeller hvor saken ikke er tilstrekkelig opplyst når den skal behandles i
tildelingsutvalget. Det fremheves at dette skyldes manglende kartlegging og at dette medfører at
den tjenesten som fremmer saken for tildelingsutvalget ikke kjenner søkeren tilstrekkelig. Informanter etterspør også at det tilsendes informasjon til de ulike deltakerne i tildelingsutvalget på
forhånd av møtet slik at de kan forberede seg på de ulike sakene som skal behandler i tildelingsmøtet.
Tildelinger som gjøres av forvaltningsenheten og tildelinger som gjøres av tildelingsutvalget koordineres ved at en saksbehandler fra forvaltningsenheten deltar i tildelingsutvalget. Dette fremstår som viktig da enkelte brukere søker flere type boliger.
I tillegg oppleves det å være noe uklare kriterier for tildeling av bolig til vanskeligstilte. Enkelte
fremhever at man opplever at man har en lite enhetlig praksis knyttet til tildeling.
Fra intervjuene:
«Føler at det er litt tilfeldig. Vi har ikke enhetlig praksis i forhold til tildeling av bolig».
Tildeling av boliger som rustjenesten disponerer
Rustjenesten disponerer egne boliger til vanskeligstilte med rusmiddelproblemer. Disse boligene
tildeles i tildelingsutvalget. Flere informanter opplever det imidlertid som uklart hvem som har
myndighet til å tildele disse boligene og hva som er kriteriene for tildeling. De ulike tjenestene er
usikre på hvorvidt de eksempelvis kan søke inn brukere med rusmiddelproblemer som allerede
bor i ordinær kommunale boliger. Det fremstår som ønskelig å søke inn personer til disse boligene i tilfeller hvor brukere er bosatt i ordinær kommunal bolig, men hvor brukeren har lite hensiktsmessige boforhold på grunn av manglende boevne.
I enkelte tilfeller oppleves det som utfordrende at forvaltningsavdelingen eller aktører som sitter i
tildelingsutvalget ikke er orientert om tildeling av disse boligene. Det fremheves at det kan være
overlapp mellom de som søker om ordinær kommunal bolig og boligene som er dedikert til personer med rusmiddelproblemer. På den annen side fremkommer det at man ved ledig kapasitet
på disse boligene har tatt med disse sakene inn i tildelingsutvalget for diskusjon. Og ledige boliger har blitt tildelt til personer i «køen» på ordinære kommunale boliger. Det fremstår for Rambøll derfor ikke som entydig hva disse uklarhetene består i. Det har også vært en diskusjon innad
i kommunen om boligene som er dedikert til personer med rusmiddelavhengighet skal tildeles av
forvaltningsavdelingen på lik linje med de øvrige bemannede boligene.
4.6

Tildeling av tjenester
Forvaltningsavdelingen saksbehandler alle søknader om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Rus- og psykisk helse tildeler i dag tjenester til personer med rusmiddelproblemer
og/eller psykiske helseutfordringer. Det er ikke klart i hvilken grad dette samordnes mellom de
ulike enhetene. Enkelte stiller spørsmål ved om ikke forvaltningsenheten burde tildele alle typer
tjenester, inkludert fatte vedtak om tildeling av booppfølgingstjenester. Det er igangsatt en intern prosess i kommunen som skal vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å samordne tildeling
av tjenester. Årsaken til at man ønsker å overføre alle tildelinger av tjenester til forvaltningsenheten er for å sikre at en enhet sitter på en helhetlig oversikt over hvilke tjenester de ulike brukerne har søkt om eller hvilke tjenester brukere har fått tildelt tidligere. Dette for å sikre bedre
samordning i de tilfeller søkeren har behov for tverrfaglige tjenester. Ved en slik organisering vil
man også sikre mer helhet overfor brukeren, ved at brukeren kun vil få én saksbehandler å forholde seg til.
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4.7

Sirkulasjon i boligmassen
Sirkulasjonen i de kommunale utleieboligene oppleves å være liten. Det har i den senere tiden
imidlertid kommet flere nye rutiner som vil kunne bidra til å øke sirkulasjonen i de kommunale
boligene. Det sendes blant annet ut et brev til søkeren ved to anledninger før kontrakten går ut. I
dette brevet informeres beboeren om at kontrakten går ut og at vedkommende må begynne å
tenke på den videre bosituasjonen. Boligforvaltningen har også gått gjennom gamle leiekontrakter for å forsøke å minimere tidsubegrensede kontrakter i kommunale utleieboliger. Dette er først
og fremst initiert av boligforvaltningen og kommer som en følge av en profesjonalisering av forvaltning av kommunens boligmasse.
Det fremstår imidlertid ikke som klart om noen av tjenestene som har oppfølgingsansvar for brukeren får informasjon om at beboerens kontrakt er i ferd med å gå ut og hvorvidt noen har ansvaret for å aktivt motivere og veilede i denne prosessen.
Fra intervjuene:
«Vi har klart å få til en sirkulasjon. Vi gjorde noen grep i 2013. Med å lage tydelige rutiner
for å få personer ut av boligen. Sende brev ved utgang av kontrakten. Motivere for å komme ut på det private markedet. Tidligere hadde mange ubegrensede kontrakter. Vi er tydelig på at det er tidsbegrenset. Vi er tydelig på dette ved kontraktsinngåelse at det er midlertidig».

Til tross for at kommunen har tatt vesentlige grep for at man skal oppnå bedre sirkulasjon i den
kommunale boligmassen fremstår det som kommunen har enkelte områder som kan arbeides
videre med. Som vi var inne på fremkommer det ikke klart hvorvidt den tjenesten som har oppfølgingsansvar for den enkelte bruker mottar brevet om at vedkommendes kontrakt er i ferd med
å utløpe og hvorvidt noen har ansvaret for å bistå aktivt i den videre prosessen. Det ser ut til at
kommunen mangler en plan for hvordan brukere skal komme seg videre inn i egen eid eller leid
bolig. Videre mangler det dedikerte ressurser til oppfølging underveis i kontraktsperioden og ved
utløp av kontrakten ifht. motivasjon og veiledning for å finne egen bolig. Tjenestene fremhever at
man burde hatt ressurser til å følge opp enkeltindivider på en tetter måte enn det som gjøres i
dag. Eksempelvis nevnes det at man kunne hatt behov for noen som kunne være med på visning
eller i banken etc.
Sirkulasjon i de bemannede boligene oppleves også som liten. Her er målet ikke nødvendigvis at
man skal sirkulere. Imidlertid fremheves det at det i enkelte tilfeller vil kunne være hensiktsmessig å sirkulere også disse boligene for å i større grad øke den ledige kapasiteten og gjennom dette kunne tildele boliger som sammenfaller med brukernes behov. Eksempelvis nevnes det at man
har et bofellesskap i kommunen som har spesialisert kompetanse på utagerende adferd. En bruker vil ikke ha samme form for adferd gjennom hele livet og vil derfor heller ikke ha behov for
spesialisert kompetanse på utagerende adferd i alle livsfaser. Det vurderes om man i større grad
skal gi tidsbegrensede kontrakter slik at man eventuelt kan flytte brukere mellom boliger ut fra
deres behov for bolig, tjenester og tilrettelegging. Det fremstår imidlertid som et dilemma å flytte
brukere som har bodd i en bolig over en lengre periode. På den annen side er det flere yngre som
står på venteliste og som hadde hatt behov for slike botilbud med spesialisert kompetanse.
En annen utfordring knyttet til å oppnå sirkulasjon i boligmassen er husleienivået i kommunale
boliger. Som vi har vært inne på tidligere varierer husleien i stor grad mellom ulike objekter, og
det er ikke alltid sammenheng mellom størrelse eller standard på boligen og pris. Enkelte informanter opplever dette som et hinder for å flytte brukere mellom ulike boliger ut fra brukernes
behov. Det kan i enkelte tilfeller være utfordrende å få brukere til å si ja til andre tilbud som er
mer tilpasset deres behov hvis husleienivået er vesentlig høyere sammenlignet med husleienivået
i den boligen de allerede er bosatt i. Denne problemstillingen er fremhevet for personer med
rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseutfordringer.
31

99

Boligsosialt velferdsprogram askøy kommune

5. HELHETLIG BRUK AV BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER
Fra nasjonale myndigheter oppfordres det til helhetlig bruk av boligsosiale virkemidler i kommunene. Hvordan virkemidlene skal innrettes og benyttes er opp til kommunene selv. I dette kapittelet retter vi fokus på bruk av boligsosiale virkemidler i Askøy kommune. Dette inkluderer både
de praktiske og de økonomiske virkemidlene kommunen har tilgjengelig. Presentasjonen utgjør
ikke en uttømmende liste, men er konsentrert rundt boligsosial oppfølging og startlån hvor Rambøll mener at kommunen har et størst forbedringspotensial.
5.1

Boligsosial oppfølging
Som vi allerede har vært inne på mangler kommunen en egen booppfølgingstjeneste. Informanter er opptatt av at dette for det første kan føre til at enkelte brukere ikke mester boforholdene
og på den måten får en utilfredsstillende bosituasjon eller at de risikerer å miste boligen. At brukere ikke mestrer boforholdene kan også føre til feil bruk og stor slitasje eller skade på boligen.
Dette kan medføre unødvendig høye vedlikeholdskostnader. For det andre kan også mangelen på
tjenester innen booppfølging fører til at enkelte brukere blir plassert i bemannede boliger som
har for høy pleiefaktor sett i forhold til deres behov.
Kommunen ser ut til å ha spesielle utfordringer knyttet til en liten gruppe brukere med lav boevne. Det fremheves at flere av disse brukerne hadde hatt behov for botrening for å mestre boforholdene og at dette kunne bidratt til å stabilisere boforholdene og forhindre utkastelser. Det er
særlig brukere med psykiske lidelser, ROP-lidelser eller rusutfordringer som ses som utfordrende
brukergrupper. Enkelte informanter fremhever også at det kan være utfordrende å komme i posisjon til å yte tjenester.
Fra intervjuene:
«Vi er dårlige på booppfølging. Dette gir oss ekstrautgifter for oss i det lange løp. Kanskje
man kunne spart inn de utgiftene man har i dag ved opprettelse av booppfølging».

Informanter fremhever at det er behov for en «boveiledningstjeneste» som yter praktisk bistand.
Ikke som en tradisjonell hjemmehjelp, men en tjeneste som yter hjelp til å blant annet organisere hverdagen, økonomisk veiledning, hjelp til innkjøp og andre praktiske gjøremål. Videre fremstår boveiledning, slik som informasjon om renhold og renovasjon som viktig.
I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid fremheves det hvor differensiert brukernes behov for
booppfølgingstjenester kan være.
«Kommunene melder om at en stadig større andel av de som ber om hjelp til å skaffe bolig, også har behov for andre tjenester. Noen trenger praktisk veiledning om hvordan de
kan oppnå et godt forhold til utleier, hvor de finner informasjon om leiekontrakten, hvilke
rettigheter og plikter de har gjennom husleieloven, og hvordan de kan være en god nabo.
Andre trenger mer sammensatt og langvarig hjelp til å mestre boforholdet og livssituasjonen for øvrig, for eksempel oversikt over egen økonomi, sikre betaling av faste utgifter, gode rutiner på renhold, hygiene, daglige og ukentlige gjøremål i leiligheten, innkjøp,
kosthold, ernæring, rusmestring, fysisk og psykisk helsehjelp og hjemmehjelpstjenester»13.
Oslo kommune laget i 2005 et faghefte om boligsosialt arbeid «Booppfølging og bomiljøarbeid».
Heftet er relativt gammelt, men oppsummerer på en god måte kommunens arbeid med å integrere vanskeligstilte i ordinære bomiljøer. Det tas imidlertid forbehold om at enkelte ting kan
være foreldet og at det har kommet endringer på feltet, blant annet med innføring av ny helse13

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid side 23
32

100

Boligsosialt velferdsprogram askøy kommune

og omsorgstjenestelov. Askøy kommune kan allikevel hente inspirasjon fra dette heftet i det videre arbeidet knyttet til booppfølgingstjenester i kommunen14.
Figur 5-1 under viser eksempler på ulike forhold som kan inngå i booppfølging. Eksemplene er
hentet fra Oslo kommunes faghefte.
Figur 5-1: Eksempler på forhold som kan inngå i booppfølging15

Beboere i kommunale boliger har svært ulikt behov for boligoppfølging. Figur 5-2 i rammen under
viser ulike grader av oppfølging for personer i kommunale boliger. Som nevnt er det flere beboere i kommunale boliger som ikke følges opp. Dette gjør at de havner nederst i pyramiden (jf.
Figur 5-2) som illustrert nedenfor.

14

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Faghefte boligsosialt arbeid. Booppfølging og bomiljøarbeid.
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/2756/hev-boligsosialt.pdf
15
Hentet fra: Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Faghefte boligsosialt arbeid. Booppfølging og bomiljøarbeid.
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/2756/hev-boligsosialt.pdf
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«Beste effektive booppfølgingsnivå»
Med inspirasjon fra pyramiden som helsetjenestene benytter for BEON-prinsippet (ivareta
innbyggere innenfor beste effektive omsorgsnivå), kan vi også skissere noen av de samme
prinsippene for det tilbudet som gis beboere i kommunale boliger.
Figur 5-2: Ulike grader av oppfølging for personer i kommunale boliger

Figur 5-2 viser ulike grader for oppfølging som beboere i kommunale boligtilbud får – grader
av oppfølging er kontinuerlig og en del beboere havner mellom de skisserte trinnene i figuren. Innenfor BEON-prinsippet innen helsetjenester er målet å plassere de innbyggere som
kan det, lengst nede i pyramiden.
Med mål om å øke sirkulasjonen i kommunale boliger bør alle som bor i boligene på et eller
flere tidspunkt få en form for oppfølging, for å få informasjon og motivasjon til mulighetene
på det private boligmarkedet – med andre ord bør de ikke havne på nederste trinnet i pyramiden som er skissert i Figur 5-2. På samme tid bør prinsippene i BEON også gjelder for de
tjenestene som faktisk tilbys – det skal ikke være et mål å gi tjenester som er mer omfattende enn det behovet beboer har.
Boligsosial oppfølging kan også inkludere informasjon og motivasjon til å komme videre i egen
boligkarriere. Som vi har vært inne på tidligere finner foranalysen at kommunen har et betydelig
forbedringspotensial knyttet til å få brukere videre inn i eid eller leid bolig på det private markedet.
Erfaringer fra workshopen

En av hovedutfordringene som ble trukket frem i workshopen er kommunens mangel på
booppfølgingstjenester. I workshopen ble det blant annet diskutert hva som skal inngå i en
eventuell booppfølgingstjeneste i Askøy kommune. Diskusjonen synliggjorde at booppfølging
kan utgjøre et bredt spekter av ulike tjenester og at de ulike aktørene innen det boligsosiale
feltet kan definere dette ulikt ut fra sitt ståsted og innfallsvinkel. Behovet for å definere hva
man legger i booppfølging ble understreket. Behovet for å avklare de ulike tjenestenes ansvar og roller inn i arbeidet knyttet til booppfølging ble også trukket frem som viktig. Det ble
også etterspurt en «booppfølginskoordinator». Det ble videre undreskreket at det er viktig å
skille mellom miljøarbeid og booppfølging. Deltakerne på workshopen fremhevet også at det
er viktig å ansvarliggjøre den enkelte bruker. Det ble foreslått å utarbeide «individuell
booppfølgingsplan» for hver enkelt bruker, med delmål og evaluering underveis.
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5.2

Økonomiske virkemidler
Alle de økonomiske virkemidlene (startlån, bostøtte og tilskudd) er samordnet ved boligkontoret
ved NAV Askøy.
Foranalysen viser at kommunen i stor grad prioriterer å tildele startlån i forbindelse med refinansiering av gjeld. Startlån brukes hovedsakelig i kombinasjon med lån i bank. Boligkontoret oppgir
at de har gode relasjoner og godt samarbeid med flere banker i regionen. Det tildeles i mindre
grad startlån til fullfinansiering av bolig. Kommunen oppgir at de benytter de samme kalkylene
som bankene gjør over betjeningsevne.
Når det gjelder saker om refinansiering er personer som står i fare for å miste egen bolig en prioritert målgruppe. Kommunen fremhever at de de senere årene har hatt en eksplosiv vekst i søknader om startlån til refinansiering. Det er en stadig økende utfordring med gjeldsproblematikk i
befolkningen. Informanter fremhever at Husbankens system ikke er laget for slike saker. Det
etterlyses et mer fleksibelt system som kan håndtere komplekse saker om gjeldsproblematikk.
Kommunen opplever det som ressurskrevende å arbeide med saker knyttet til gjeldsrådgivning
og refinansiering.
Både Husbanken og flere informanter fremhever at Askøy har potensiale for å utnytte startlån
mer aktivt for å få brukere videre i egen boligkarriere. I det vider arbeidet i programperioden kan
Askøy hente inspirasjon fra andre kommuner som har lykkes med å anvende startlån overfor en
stor gruppe vanskeligstilte og bidratt til at flere har fått mulighet til å kjøpe sin egen bolig. I
rammen under fremkommer hovedpunkter fra NIBR – rapporten «Hva er god startlånpraksis?
Kommunenes praksis før forskriftsendringen».
Beste startlånpraksis i 6 case – kommuner
Felles for kommunene er fokus på følgende punkter:









Prioritering av søkere
o Kommunene har en klar prioritering på hvilke målgrupper det er viktigst at
får startlån-hjelp
o Eks. Malvik og Stjørdal har valgt å prioritere: varig uføre, barnefamilier med
ekstra utfordringer, enslige forsørgere
Helhetlig vurdering av søker
o Søkerne vurderes mer individuelt og ut fra en helhetstilnærming
o Ikke bare økonomi, men også boligsituasjon og livssituasjon på søkertidspunktet
o En ser på alle muligheter for å få det til
Tverrsektorielle grupper behandler søknadene
o Samarbeid på tvers innad i kommunene
Oppfølging av søker
o Søkerne følges også opp i prosessen

praktisk hjelp til boligkjøp

visninger og budrunder
o Veiledning angående personlig økonomi
Avdekke manglende betaling på et tidlig tidspunkt

Kilde: Hva er god startlånpraksis? Kommunenes praksis før forskriftsendringen. NIBR-rapport 2014:27

Når det gjelder fleksibiliteten i startlånet bør kommunen se til erfaringer fra andre kommuner
som i stor grad benytter seg av den fleksibiliteten som ligger i denne ordningen. Kommuner som
lykkes med å utnytte fleksibiliteten i startlånet opererer ikke med absolutte inntektsgrenser. Felles for kommunene er at man vurderer søkerens helhetlige situasjon og ikke bare betalingsevne,
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men også «betalingsvilje». Enkelte kommuner bruker lavere enn SIFOs satser for utregning av
livsopphold. Dette kan bidra til å gi startlån til personer som i stor grad har betalingsvilje, men i
noe mindre grad betalingsevne. Til de mest vanskeligstilte innvilger kommuner en lånetid på 50
år og lange fastrenteavtaler. Erfaringene fra case-kommunene er at man har svært lite mislighold
på startlån.
Sitat fra Stjørdal kommune:
«Vi kommer aldri i mål hvis vi skal bruke bankenes praksis med 3 ganger inntekt. Vi må se
på helheten. Vi er supplement til det vanlige bankmarkedet – vi må finne på noe annet».
Kilde: «Hva er god startlånpraksis? Kommunenes praksis før forskriftsendringen». NIBR-rapport 2014:27

Husbanken oppfordrer også å benytte startlån i kombinasjon med andre virkemidler. På et arrangement i regi av Husbanken, ble tilskudd til etablering trukket frem som et eksempel på et
virkemiddel som kan brukes som et sikkerhetsnett for startlånskunder. Husbanken fremhevet at
tilskudd til etablering for eksempel kan benyttes i tilfeller der en beboer står i fare for å miste sin
bolig grunnet skade i boligen eller andre uforutsette hendelser. Tilskudd til etablerings skal ikke
benyttes til oppgradering av boliger, og flere kommuner som deltok på arrangementet tolket
dette som at tilskuddet heller ikke skulle benyttes til reparasjoner av skader og lignende. Det
fremkom imidlertid at tilskuddet kan benyttes for å forhindre at personer mister sin bolig og at
for eksempel nødvendige reparasjoner av bolig vil være en rimelig utnyttelse av tilskuddet.
På denne måten vil tilskudd til etablering være et sikkerhetsnett for startlånskunder som har fått
innvilget høye lån og i tillegge en sikkerhet for kommunen. Det fremkom på arrangementet at
det kunne være en fordel å holde tilbake tilskudd til etablering og heller innvilge høyere lån for
deretter å ha tilskuddsordningen som en sikkerhet.
En annen utfordring som kommer frem gjennom foranalysen er at enkelte personer som får innvilget startlån i Askøy kommune ikke klarer å anskaffe seg bolig, enten fordi de er rådville i forhold til kjøpsprosessen eller fordi de ikke finner bolig innenfor rett prisklasse. Enkelte informanter
fremhever at man har behov for tettere individuell oppfølging av personer for at de skal komme
videre i egen boligkarriere. Det etterlyses eksempelvis ressurser til å bistå og motivere personer
til å gå på visning, samt bistå i kjøpsprosessen etc.
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6.

VURDERINGER OG ANBEFALINGER
Foranalysen av det boligsosiale arbeidet i Askøy kommune viser at kommunen gjør mye bra på
det boligsosiale feltet og besitter god boligsosial kompetanse i flere ledd. Like fullt har kommunen
enkelte utfordringer og forbedringspunkter, både når det kommer til organisering, samarbeid og
kompetanse, boligmasse og boligbehov, og den helhetlige bruken av boligsosiale virkemidler. I
det følgende gir vi våre råd og anbefalinger for hvordan kommunen kan styrke det boligsosiale
arbeidet fremover.
Generelt vil vi fremheve at det å ha en bolig er et grunnleggende behov som alle mennesker har.
Først når dette grunnleggende behovet er dekket, kan man ta fatt på andre utfordringer, slik som
rusavhengighet og/eller psykiske helseutfordringer16. Regjeringens overordnede mål for boligpolitikken er at alle skal bo godt og trygt. Bolig ligger som en forutsetning for deltakelse på andre
samfunnsarenaer og har stor innvirkning på den enkeltes livskvalitet17. En trygg og god bosituasjon er blant annet viktig for at man skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta
vare på helsen. Boligen gir også rammer for et deltakende og sosialt liv og gir tilhørighet til et
nærmiljø og lokalsamfunn18. I intervju med arbeidsmarkedsbedriften Trigger i Askøy kommune
kommer det frem at en stabil bosituasjon er avgjørende for deres arbeidstakeres mulighet til å
ivareta tilhørighet til arbeidslivet.

6.1

6.1.1

Vurderinger og anbefalinger for det videre arbeidet med forankring av boligsosialt
arbeid i kommunale planer
Boligsosialt arbeid i kommunalt plansystem

Rambøll vurderer at det boligsosiale arbeidet i for liten grad er forankret i det kommunale planog styringssystemet per i dag. Det er kun svært unntaksvis tjenestene oppgir å benytte kommunale planer aktivt i sitt arbeide. Videre ser vi at dette er et tema kommunen er bevisst på og
arbeider aktivt med. Det er gjort en rekke grep og er planlagt ytterligere tiltak for å bedre situasjonen. Blant annet har man fokus på økt involvering av tjenestene, ny planstrategi og temaet er
i fokus i kommunens ledelse.
Kommunen må sikre at det er sammenheng mellom mål og tiltak som fremkommer i revidert
utgave av boligsosial handlingsplan og kommuneplanens- samfunnsdel og arealdel, økonomiplanen og reguleringsplaner. Det er en forutsetning at det er satt av ressurser til etablering av tiltak
og at det er regulert areal til etablering av tiltenkte nybygg for at disse tiltakene skal kunne bli
iverksatt på en effektiv måte.
For å sikre sammenheng mellom planene er det nødvendig at man etablerer en arena der man
kan samarbeide om strategisk planlegging. Her bør alle relevante aktører få anledning til å delta,
slik at man oppnår en helhetlig forståelse for arbeidets kompleksitet og synliggjør utfordringer og
muligheter knyttet til ønskede målsettinger.
Det er også en fordel om kommunen har kjennskap til de virkemidler som er tilgjengelige for
bistand til etablering av boliger. Husbanken har blant annet tilskuddsmidler til etablering som kan
bidra til at kommunene får sterkt reduserte kostnader knyttet til utvikling av nye boliger.
Rambøll oppfatter at kommunen har igangsatt mye godt arbeid knyttet til etablering av fremtidige planer for å sørge for at disse forankres i tjenestene. Det bør settes fokus på at kommunen
følger de nye rutinene og at rutinene evalueres underveis for å se om det er behov for forbedringer eller endringer.
16

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)

17

Johannessen, K. og E. Dyb (2011) På ubestemt tid. Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger.

Oslo: NIBR
18

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)
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6.1.2

Langsiktig strategisk planlegging

Boligutvikling og generell boligplanlegging en sentral del av det boligsosiale arbeidet. Rambøll
vurderer at det er behov for en bedre forankret arena for langsiktig strategisk planlegging der
relevante aktører er involvert. Kommunen har behov for å ha oversikt over utviklingen i kommunen, fremtidige behov, samt tiltak for å imøtekomme fremtidige behov og utfordringer.
Kommunen ønsker å være en aktør innen utbygging av både kommunale og private boliger. Det
har imidlertid vært vanskelig for kommunen å få til gode samarbeid med private utbyggere.
Kommunen har, blant annet, behov for mer kunnskap om hvordan kommunen kan anvende virkemidler i plan- og bygningsloven, utbyggingsavtaler og virkemidler fra Husbanken for å oppnå
en utbyggingspolitikk med en boligsosial plattform.

Anbefalinger:

Anbefalinger








Kommunen må arbeide for å implementere det boligsosiale arbeidet i de kommunale
planene
Kommunen må sikre at tiltak og mål i den boligsosiale handlingsplanen gjenspeiles i
kommunens øvrige plansystem
Kommunale planer bør i større grad forankres i kommunens avdelinger, slik at
kommunen får en felles forståelse for hvilke mål man arbeider mot og hvordan disse
skal nås
Kommunen bør sørge for at boligutvikling ivaretas i strategisk planlegging og etablere en arena for dette arbeidet
Kommunen bør bli en aktiv aktør innen boligutbygging i kommunen
Kommunen har behov for økt kunnskap om tilgjengelige virkemidler (plan- og bygningsloven, utbyggeravtaler, Husbankens virkemidler) for å kunne være en aktiv aktør innen boligutbygging i kommunen

6.2

Vurderinger og anbefalinger for det videre arbeidet med organisering, samarbeid og
kompetanse

6.2.1

Organisering

Foranalysen viser at Askøy kommune har enkelte utfordringer i knyttet til å ivareta en helhetlig
tilnærming til det boligsosiale arbeidet. Flere informanter karakteriserer feltet som fragmentert.
En av hovedutfordringene som fremkommer i foranalysen er uklare roller og ansvar mellom de
ulike tjenestene. Rambøll vurderer derfor at det er behov for en tydeliggjøring av ansvars- og
oppgavefordeling på feltet. Foranalysen viser også at det er lite oversikt over hvilke ansvarsområder og oppgaver som er tilknyttet den enkelte avdeling, om det er overlapp i kommunens tilbud eller om det er tjenester som ikke er tilstrekkelig dekket. Det fremkommer også at de boligsosiale tjenestene kan virke uoversiktlige for brukerne av tjenestene. Det bør derfor utarbeides
en tydelig oversikt som er anvendelig for brukere.
Foranalysen viser at flere ulike tjenester yter noe grad av booppfølging. Imidlertid vurderer vi at
det er manglende systematikk knyttet til dette arbeidet slik dette utføres i dag. Kommunens organisering etter brukergruppe fremstår også som en utfordring. Dette kan medføre at brukere
«faller mellom tjenester» og ikke får tilbud om de tjenestene de har behov for. Herunder fremstår det som særlig sentralt å etablere booppfølgingstjenester for brukere som ikke mottar andre
tjenester.
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Anbefalinger:

Anbefalinger






6.2.2

Ansvars- og oppgavefordeling bør tydeliggjøres
o Sikre at det ikke er overlapp mellom tjenester
o Sikre at det ikke er tjenesteområder som ikke er tilstrekkelig dekket
Behov for å tydeliggjøre kommunens organisering overfor brukerne
Behov for å strukturere arbeidet med booppfølging
Sikre at alle brukere mottar de tjenestene de har behov for og at brukere ikke «faller
mellom tjenester»
o Det bør etableres en generell booppfølgingstjeneste som ytes til personer
som ikke hører inn under andre tjenester i kommunen

Samarbeid og kompetanse

Foranalysen viser at det er stor samarbeidsvilje i kommunen. De enkelte tjenestene har fokus på
å strekke seg langt for den enkelte bruker og er i liten grad opptatt av å skyve ansvar over på
andre tjenester. Rambøll vurderer imidlertid at det er behov for økt samarbeid og en formalisering av flere samarbeidsstrukturer, både for å sikre et godt og helhetlig tilbud til den enkelte bruker, men også for at tjenestene skal dra nytte av hverandres erfaring og kompetanse.
En av utfordringene som trekkes frem er at tjenestene i for liten grad har kjennskap til hverandre, slik at tjenestene ikke alltid vet hvem de skal henvende seg til for bistand og kompetanse.
Rambøll vurderer at det blant annet er behov for en tydelig oversikt over tjenestene, deres arbeids- og kompetanseområder, som tjenesten selv kan benytte for å få oversikt over kommunens
totale tilbud. Dette kan føre til at tjenestene får bedre kjennskap til hverandre.
Foranalysen trekker også frem enkelte områder der det er behov for mer konkret samarbeid og
kompetansedeling. Her kan nevnes samarbeid knyttet til økonomisk veiledning og samarbeid
knyttet til booppfølging. Rambøll anbefaler imidlertid at kommunen tar en gjennomgang på eventuelle andre områder der det er behov for mer samarbeid og kompetanse slik at man kan etablere gode samarbeidsarenaer som imøtekommer tjenestenes behov.

Anbefalinger:

Anbefalinger





Opprette en oversikt over de ulike tjenestene og deres arbeids- og kompetanseområder
Få oversikt over manglende samarbeidsarenaer
Sørge for samarbeidsarenaer og kompetanse overføring på områder det mangler i dag
Sørge for samarbeid knyttet til
o økonomisk veiledning av brukere som har behov for dette
o personer som søker kommunale bolig, men som kun har behov for oppfølging

6.3

Vurderinger og anbefalinger for det videre arbeidet med boligmasse og boligbehov

6.3.1

Husleie i kommunale boliger

Foranalysen viser at det er relativt høye husleier i de kommunale boligene. Dette resulterer i at
flere brukere må supplere husleien med sosialhjelp. Mange stiller spørsmål ved om dette er en
verdig løsning for beboere. Med bakgrunn i at sosialhjelpssatsene er så vidt lave at de ikke er
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ment å være en varig ytelse vurderer vi at man bør unngå å benytte sosialhjelp for å supplere
husleien over en vedvarende periode.
Før man vil ha rett til sosialhjelp til supplering av husleien vil man måtte benytte eventuelle oppsparte midler. Vi vurderer det derfor som lite hensiktsmessig å benytte sosialhjelp til å supplere
husleien da dette er til hinder for at personer kan spare opp egne midler. Dette vil kunne gjøre
det vanskeligere for beboere å selv fremskaffe en egen leid eller eid bolig, noe som gjør at flere
blir tvunget til å bo i en kommunal bolig, som igjen hindrer ønsket sirkulasjon i kommunal boligmasse.
Foranalysen viser at kommunen i dag har en kommunal bostøtteordning rettet mot flyktninger.
Ordningen ble opprettet nettopp for å forhindre at beboere skal ha behov for å supplere husleien
med sosialhjelp og for å sikre en verdig levestandard. Med bakgrunn i informasjon om at det ser
ut til å være en økende utfordring knyttet til at flere brukere må supplere husleien med sosialhjelp mener vi at kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig å utvide den kommunale
bostøtteordningen til også å gjelde andre målgrupper.

Anbefalinger:

Anbefalinger



6.3.2

Kommunen bør sikre at man unngår å benytte sosialhjelp for å supplere husleien
over en vedvarende periode
Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å utvide målgruppen for den kommunale bostøtteordningen

Midlertidig botilbud

Gjennom kartleggingen fremkommer det at kommunen har arbeidet målrettet for å redusere
bruken av midlertidig botilbud ved å opprette tilpassede boliger for mannlige rusavhengige. Antallet personer som bodde i midlertidig botilbud sank i perioden 2009 til 2012. Imidlertid ser det
ut til å ha vært en relativt markant økning i bruken av midlertidig botilbud fra 2012 til 2014. Dette oppgis først og fremst å være personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer, men
også andre grupper, slik som barnefamilier og andre enslige personer. Oppsigelser fra private
boliger oppgis som en av årsakene til at personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer
blir bostedsløse og får behov for midlertidig botilbud. Det fremgår ikke klart av kartleggingen hva
som er årsaken til oppsigelsene. Om dette er selvforskyldte oppsigelser på grunn av mislighold
av leieforholdet eller andre årsaker. Vi vurderer at kommunen bør følge med på utviklingen knyttet til bruken av midlertidig botilbud og kartlegge årsaken til oppsigelser fra private boliger. Foranalysen viser også at brukere med rusutfordringer og personer med psykiske helseutfordringer
som er bosatt i ordinære kommunale boliger eller private boliger har behov for tettere booppfølging enn det de mottar i dag. Det er usikkert om manglende booppfølging av denne gruppen er
årsaken til oppsigelser fra private boliger og dermed økning i bruken av midlertidig botilbud. Vi
vurderer allikevel at det kan tenkes at manglende booppfølging kan være en medvirkende årsak.
Kommunen bør derfor i fremtiden sikre gode og tette booppfølgingstjenester også i private boliger for å sikre stabilisering av boforhold.
Anbefalinger:

Anbefalinger




Kommunen bør følge med på utviklingen knyttet til bruken av midlertidig botilbud
Det bør gjennomføres en kartlegging av årsaken til oppsigelser fra private boliger
Kommunen må sikre gode og tette booppfølgingstjenester også i private boliger for
å sikre stabilisering av boforhold
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6.3.3

Ulike brukergruppers behov for bolig og booppfølging

Foranalysen viser at kommunen i dag mangler alternativer til bemannede bofellesskap for å bosette personer med utviklingshemminger. Dette kan føre til at brukere blir bosatt i bemannede
boliger med for høy pleiefaktor sett i forhold til deres behov fordi kommunen ikke har alternative
boligløsninger med lavere bemanningsfaktor. Vi vurderer det som lite hensiktsmessig og lite resurseffektivt å bosette personer i boliger med for høy bemanningsfaktor sett i forhold til brukerens behov. Dette er etter vår vurdering også uheldig for den enkelte bruker. Den enkelte bruker
vil etter vår vurdering ha større nytte av å være bosatt i en bolig med bemanning tilpasset funksjonsnivå og behov. Dette vil i større grad legge til rette for selvstendiggjøring og mestring av
egen livs- og bosituasjon. Vi anbefaler derfor kommunen å vurdere å opprette boliger med lavere
bemanningsfaktor tilpasset brukere med utviklingshemminger. Dette kan enten være boliger med
delvis bemanning eller boliger i tilknytning til personalbase. Alternativt vil det for enkelte brukere
være tilstrekkelig å sikre gode og tette booppfølgingstjenester i ordinære kommunale boliger
eller privat bolig.
Foranalysen viser at enkelte brukere med psykiske helseutfordringer som er bosatt i ordinær
kommunale boliger uten bemanning eller i egen privat bolig har behov for tjenester innen booppfølging som de i dag ikke mottar. Det fremkommer også at hjemmetjenesten opplever utfordringer og usikkerhet i møte med enkelte brukere de skal yte oppfølgingstjenester til.
Kommunen har opprettet et eget botilbud til menn med rusavhengighet. Tilbudet oppleves som
svært vellykket og det oppgis at man i stor grad har klart å stabilisere boforholdene for en gruppe som tidligere har hatt lite egnede boforhold. Tett oppfølging og bemanning oppgis som suksessfaktorer. Foranalysen viser at kommunen mangler tilbud som er spesielt rettet mot kvinner
med rusavhengighet, dette gjelder både midlertidige botilbud og ordinært kommunalt botilbud.
Tjenestene opplever det som utfordrende å finne gode boalternativer til kvinner som er avhengige av rusmidler. Med bakgrunn i dette anbefaler vi at kommunen kartlegger i hvilken grad kvinnelige rusavhengige får et egnet tilbud slik det er i dag, eventuelt vurderer å opprette tilbud som
er spesielt tilpasset kvinner.
Videre viser foranalysen at kommunen mangler rusfrie boalternativer med delvis bemanning eller
booppfølging for personer som ønsker å bli rusfrie eller som kommer fra behandling i institusjon.
Tjenestene etterspør «overgangsboliger» som kan benyttes til brukere som kommer ut fra behandling i en periode frem til brukeren har stabilisert sin situasjon og kan flytte videre til andre
boalternativer med lavere bemanningsfaktor, slik som en ordinær kommunal bolig eller bolig på
det private markedet. Nasjonalt strategi for boligsosialt arbeid fremhever at en god bolig er viktig
for helsen og livssituasjonen, og er av avgjørende betydning for effekten av behandling. Med
bakgrunn i dette vurderer vi at et mer tilrettelagt tilbud til brukere som kommer fra behandling
vil bidra positivt til den enkelte brukers rehabiliteringsforløp. Med bakgrunn i tidligere foranalyser
og andre prosjekter erfarer vi at denne typen botilbud til ettervern er svært nyttig, ikke bare for
beboeren, men også i et samfunnsøkonomisk perspektiv da slike boliger i større grad forhindrer
tilbakefall.
Avslutningsvis bør det nevnes at tjenestene ser behov for ambulante booppfølgingstjenester rettet mot brukere med rus- og/eller psykiske helseutfordringer som ikke er bosatt i bemannede
boliger.
Kommunen bør også ha et tydelig fokus på brukerperspektivet i det videre utviklingsarbeidet for
å opprette et differensiert bolig- og tjenestetilbud som er tilpasset den enkelte brukers behov og
ønsker.
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Anbefalinger:

Anbefalinger









6.3.4

Kommunen bør vurdere å opprette boliger med lavere bemanningsfaktor tilpasset
brukere med utviklingshemminger
Det må sikres gode og tette booppfølgingstjenester i ordinære kommunale boliger og
private boliger til alle brukere som har behov for dette uavhengig av diagnose eller
sykdomsbilde
Kommunen bør vurdere i hvilken grad man har et tilstrekkelig tilrettelagt tilbud til
kvinnelige rusavhengige
o eventuelt vurderer å opprette tilbud eller sørge for individuelt tilpassede boalternativer som sikrer behovene til kvinnelige rusavhengige
Det bør vurderes om brukere som kommer fra behandling eller institusjon får et godt
nok tilrettelagt bo- og tjenestetilbud
o eventuelt vurdere å opprette tilrettelagte tilbud eller boformer tilpasset denne brukergruppen
Sørge for et tydelig fokus på brukerperspektivet i det videre utviklingsarbeidet

Utfordringer knyttet til boligmasse og bolig- og tjenestebehov

Foranalysen viser at den utfordringen som oppleves som størst er kommunens mangel på booppfølgingstjenester. Foranalysen viser at det er mange ulike brukergrupper som har behov for tjenester innen booppfølging for å kunne mestre boforholdet. Herunder nevnes personer med utviklingshemminger, psykiske helseproblemer, rusrelaterte utfordringer og flyktninger.
Foranalysen viser imidlertid at det utføres noe grad av booppfølging i dag. Slike tjenester utføres
enten av den respektive tjenesten som har ansvaret for brukeren på andre områder eller som et
samarbeid mellom ulike enheter. Det ser imidlertid ut til at det er liten grad av systematikk knyttet til hvem som mottar booppfølging, hvem som yter denne tjenesten og hvordan tjenesten
utføres. Med bakgrunn i dette vurderer vi at det fremstår som tilfeldig hvem denne tjenesten ytes
til, hvordan tjenesten utføres eller om brukere i det hele tatt mottar den tjenesten de har behov
for. Som vi har vært inne på tidligere kan mangelen på ubemannede boliger med booppfølging
medføre at brukere blir plassert i bemannede boliger med for høy pleiefaktor. Manglende tjenester innen booppfølging medfører også at enkelte brukere som har utfordringer knyttet til å mestre boforholdene ikke får den bistanden de har behov for for å sikre stabilisering av boforhold.
Dette kan føre til unødige skader eller slitasje på boligen eller at beboere misligholder kontrakten
og blir oppsagt fra leieforholdet som en konsekvens av dette. Vi vurderer at mangelen på booppfølging er uheldig både sett fra kommunens side knyttet til unødvendig slitasje på boligene, og
ikke minst er manglende booppfølging svært uheldig for den enkelte bruker som har behov for en
slik tjeneste for å kunne mestre boforholdene.
Et av hovedmålene i den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd» er at «alle
med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdene». Å forhindre utkastelser og oppfølging og tjenester i hjemmet er to prioriterte innsatsområder. Videre fremheves det at alle kan
bo med riktig hjelp og oppfølging fra tjenesteapparatet. En persons muligheter til å mestre boforholdene vil etter vår vurdering i stor grad avhenge av bolig- og tjenestetilbudet vedkommende
blir tilbudt. Med bakgrunn i dette anbefaler vi at kommunen i fremtiden systematiserer og strukturerer arbeidet knyttet til booppfølging. Dette vil kunne innebære en omstrukturering eller en
annen allokering av ressurser sammenlignet med i dag. Imidlertid vurderer vi at en mer forebyggende tilnærming gjennom å ha fokus på booppfølging for at personer skal mestre boforholdene i
lengden ikke vil være mer ressurskrevende sammenlignet med kommunens innretning av arbeidet i dag. En god og strukturert booppfølgingstjeneste vil kunne forhindre enkelte av de utfordringene kommunen i dag står overfor på det boligsosiale feltet, slik som manglende betaling av
husleie og slitasje og mislighold av boligmassen. Det avgjørende er imidlertid først og fremst at
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en booppfølgingstjeneste vil kunne bidra til å sikre at den enkelte bruker settes i stant til å mestre eget liv, samt bidra til stabile og forutsigbare boforhold.

Anbefalinger:

Anbefalinger



Kommunen må sikre at alle brukere som har behov for booppfølgingstjenester for å
mestre boforholdene mottar dette
Ansvar og roller knyttet til booppfølging bør avklares

En annen utfordring som fremheves generelt for flere av brukergruppene, men spesielt for brukere med rusutfordringer og/eller psykiske helseutfordringer er manglende betaling av husleie. Det
fremkommer i workshopen at det etterspørres et tettere samarbeid mellom rustjenesten og NAV
knyttet til manglende betaling av husleie. Det understrekes at man sammen må bli enige om
ansvars- og oppgavedeling knyttet til manglende betaling av husleie. Foranalysen viser at enkelte
brukere motsetter seg betaling av husleie. For andre er det manglende kunnskap om økonomistyring som er årsaken til manglende husleiebetaling. Rambøll vurderer at manglede oppfølging
av hver enkelt bruker kan være en medvirkende årsak til at enkelte brukere ikke betaler husleie.
Vi vurderer derfor at en tettere oppfølging av hver enkelt bruker vil kunne bidra til å forebygge
manglende husleiebetaling i de tilfeller hvor årsaken er manglende kunnskap om økonomistyring
og personlig økonomi. Kommunen bør derfor sørge for å sikre at de brukerne som har behov for
bistand til å ha oversikt over egen økonomi og betaling av husleier mottar en slik rådgivningstjeneste. Videre er det viktig at kommunen klargjør ansvar og roller mellom de ulike tjenestene
knyttet til oppfølging av ubetalt husleie.

Anbefalinger:

Anbefalinger



Kommunen må sikre at alle brukere som har behov for bistand knyttet til økonomistyring mottar dette
Ansvar og roller knyttet til oppfølging av ubetalt husleie må avklares

En tredje utfordring som fremheves er at kommunen har mange store boenheter som er lite tilpasset enkeltmannshusholdninger. Disse egner seg dårlig for en stor andel av de som søker
kommunal bolig som er enslige brukere. Det fremheves at dette kan resultere i at enslige personer bli stående lenger på venteliste. I tillegg har mange av brukerne noe hjelpebehov og/eller lav
boevne som også vil stille krav til den enkelte bolig i forhold til tilrettelegging og robusthet. Med
bakgrunn i dette vurderer vi at kommunen bør kartlegge i hvilken grad boligmassen som kommunen disponerer er tilpasset de ulike brukernes behov. Videre anbefaler vi at kommunen vurderer å anskaffe flere mindre boenheter som er tilpasset enslige husholdninger. Det må også tas
hensyn til at enkelte beboere har et hjelpebehov av en slik karakter at det er vil stilles krav til
den enkelte bolig i forhold til tilrettelegging og robusthet.
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Anbefalinger:

Anbefalinger




6.3.5

Kommunen bør vurdere å kartlegge i hvilken grad den kommunale boligmassen er
tilpasset brukernes behov
Det bør vurderes å anskaffe flere mindre boenheter som er tilpasset enslige husholdninger
Det må tas hensyn til at enkelte beboere har et hjelpebehov av en slik karakter at
det er vil stilles krav til boligen i forhold til tilrettelegging og robusthet

Tildeling av bolig

Foranalysen viser at kommunen samarbeider godt om tildeling av boliger til vanskeligstilte. Det
er imidlertid enkelte forbedringspotensialer på dette området.
Tildelingsutvalget for tildeling av kommunale utleieboliger til vanskeligstilte er relativt nyopprettet. Foranalysen viser at man i starten hadde enkelte utfordringer knyttet til blant annet mandat
og lederskap. I dag ser det ut til at tildelingsutvalget har funnet sin form og de uklarheter som
ble identifisert i oppstarten har blitt forbedret. Tildelingsutvalget vurderes også å ha bidratt til
bedre samordning og mer helhetlige prioriteringer på feltet. Imidlertid er det fortsatt enkelte
forbedringspunkter knyttet til tildelingsutvalgets arbeid. Dette knytter seg spesielt til saksforberedelse i forkant av tildelingsmøtene. Foranalysen viser at saker i enkelte tilfeller ikke er tilstrekkelig opplyst når de skal behandles i tildelingsutvalget. Dette kan skyldes manglende kartlegging
i tildelingsprosessen. Vi vurderer derfor at det er potensiale for å systematisere arbeidet knyttet
til kartlegging, saksforberedelse og saksbehandling i tildelingsprosessen. Tildelingsutvalget bør
hente erfaringer fra forvaltningsavdelingen knyttet til saksbehandling og saksforberedelser, da
forvaltningsavdelingen har gode rutiner for dette.
Forvaltningsavdelingen har i tillegg til ansvaret for tildeling av bemannede boliger, også ansvar
for tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Med bakgrunn i dette vurderer vi
at forvaltningsavdelingen besitter en helhetlig oversikt over kommunens samlede tjenester. En
slik oversikt er viktig for å sikre koordinering og helhetlige prioriteringer på feltet. Vi anbefaler
derfor kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig å gi forvaltningsavdelingen et koordinerende ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger, på linje med tildeling av bemannede boliger. En slik vurdering bør gjøres i tett samarbeid med forvaltningsavdelingen og de andre tjenestene som inngår i dagens tildelingsutvalg.
Foranalysen viser også at enkelte opplever tildelingskriteriene for boliger til vanskeligstilte som
uklare. Enkelte fremhever at dette kan resultere i at man har en lite enhetlig praksis knyttet til
tildeling. Vi vurderer derfor at det er potensiale for å tydeliggjøre kriteriene for tildeling av kommunal utleiebolig og sammen enes om en felles praksis for å sikre mer enhetlig praksis knyttet til
tildeling.
Rus- og psykiske helsetjenester disponerer egne boliger til vanskeligstilte med rusmiddelproblemer. Imidlertid viser foranalysen at det fremstår som uklart for de øvrige aktørene hvem som har
myndighet til å tildele disse boligene og hva som er kriteriene for tildeling. På den annen side ser
det ut til at tildeling av ledige boliger har blitt diskutert og trukket inn i tildelingsutvalget og dermed burde være kjent for de øvrige aktørene. Vi vurderer allikevel at det fremstår som uklart i
hvilken grad det gjennomføres en systematisk koordinering av tildeling av ordinære kommunale
boliger (som tildeles av tildelingsutvalget) og boligene som er dedikert til personer med rusmiddelavhengighet. Det er også en svakhet at de øvrige tjenestene ikke kjenner til hva som er kriteriene for tildeling av disse boligene. Med bakgrunn i dette anbefaler vi at kommunen i større grad
klargjør ansvar og myndighet knyttet til tildeling av disse boligene og i større grad koordinerer
tildeling av ordinære kommunale boliger og boligene som er dedikert til personer med rusmiddel44
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avhengighet. Det har tidligere vært diskutert internt i kommunen hvorvidt det kan være hensiktsmessig at forvaltningsavdelingen har tildelingsansvar for disse boligene. Som vi har vært
inne på tidligere har forvaltningsavdelingen en helhetlig oversikt over kommunens samlede tjenester. En slik oversikt er viktig for å sikre koordinering og helhetlige prioriteringer på det boligsosiale feltet. Vi anbefaler derfor kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig å gi forvaltningsavdelingen et koordinerende ansvar også for tildeling av boligene som er dedikert til personer med rusmiddelavhengighet.

Anbefalinger:

Anbefalinger









6.3.6

Kommunen bør systematisere arbeidet knyttet til kartlegging, saksforberedelse og
saksbehandling i tildelingsprosessen ved tildeling av kommunale boliger gjennom
tildelingsutvalget
o hente erfaringer fra forvaltningsavdelingen knyttet til saksbehandling og
saksforberedelser
Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å gi forvaltningsavdelingen et koordinerende ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger, på linje med tildeling av bemannede boliger
Det må sikres klare kriterier for tildeling av bolig og sikre enhetlig praksis i tildelingsutvalget
Kommunen bør i større grad klargjøre ansvar og myndighet knyttet til tildeling av
boligene som rustjenesten disponerer og i større grad koordinere tildeling av ordinære kommunale boliger og boligene som er dedikert til personer med rusmiddelavhengighet
Det bør vurderes om det er hensiktsmessig at forvaltningsavdelingen overtar koordineringsansvar for tildeling av boliger som er dedikert til personer med rusmiddelavhengighet

Tildeling av tjenester

Ulike tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven tildeles av forvaltningsavdelingen. Imidlertid
er det enkelte tjenester som tildeles av rus- og psykisk helse. Foranalysen viser at det er igangsatt en intern prosess for å vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å samordne kommunens tjenestetildeling til forvaltningsavdelingen. Vi vurderer i likhet med kommunen at en samordning av
tildeling av tjenester vil bidra til å sikre en mer helhetlig tilnærming. En slik samordning fremstår
som hensiktsmessig da forvaltningsavdelingen har en helhetlig oversikt over tildeling av boliger
og tjenester i kommunen. Ved en slik samordning vil det blant annet være enklere å se sammenhengen mellom tildeling av bolig og tildeling av tjenester. Videre vil en slik samordning etter vår
vurdering kunne bidra til å sikre bedre samordning i de tilfeller søkeren har behov for tverrfaglige
tjenester. Ved en slik organisering vil man også sikre mer helhet overfor brukeren, ved at brukeren kun vil få én saksbehandler å forholde seg til. I prosessen knyttet til samordning av tjenestetildelingen anbefaler vi at kommunen sikrer at alle relevante aktører blir involvert.
I forlengelsen av kommunens diskusjon om samordning av tjenestetildeling har det blitt diskutert
i hvilken grad kommunen bør sikre at det fattes vedtak om tildeling av booppfølgingstjenester.
Dette er en tjeneste som kommunen i dag ikke har. Imidlertid er det slik vi vurderer det en tjeneste som kommunen plikter å tilby i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen skal
tilby personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 19. I nasjonal
strategi for boligsosialt arbeid fremkommer det også at i tilfeller hvor en person har behov for

19

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, paragraf 2 punkt 6 b
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bistand til å mestre boforholdene skal kommunen vurdere slike behov individuelt og fatte vedtak
om praktisk bistand, opplæring og støttekontakt20.
Med bakgrunn i dette anbefaler vi at kommunen fatter vedtak om booppfølgingstjenester i tråd
med helse- og omsorgstjenesteloven. Det er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig å sikre formelt
vedtak om tjenesten, da foranalysen viser at kommunen i dag har uklar ansvarsfordeling på dette området. Det vil derfor etter vår vurdering også være sentralt å definere hva som skal ligge
inn under begrepet booppfølging og avklare roller og ansvar i forhold til disse oppgavene.
Anbefalinger:

Anbefalinger




6.3.7

Kommunen bør fortsette prosessen knyttet til samordning av tildeling av tjenester
under forvaltningsavdelingen
Kommunen bør sikre at alle relevante aktører blir involvert i en eventuell prosess
knyttet til samordning av kommunens tjenestetilbud
Det bør fattes vedtak om booppfølgingstjenester i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven

Sirkulasjon i boligmassen

Foranalysen identifiserer flere positive initiativer som har blitt igangsatt for å øke sirkulasjonen i
den kommunale boligmassen. Herunder sendes det brev med informasjon om alternativer til
kommunal bolig til beboere før kontrakten går ut. Videre har det blitt gjort en gjennomgang av
allerede inngåtte kontrakter for å minimere antallet tidsubegrensede kontrakter.
Til tross for at kommunen har tatt vesentlige grep for at man skal oppnå bedre sirkulasjon i den
kommunale boligmassen er det etter vår vurdering et forbedringspotensial på enkelte områder.
Et sentralt moment som kan påvirke sirkulasjonen i kommunale boliger er etter vår vurdering
kommunens oppfølging og veileding av brukere som bor i kommunal bolig og kommunens innsats
rettet mot denne gruppen for å få de videre i egen boligkarriere. Vi vurderer at kommunen
mangler en plan for hvordan brukere skal komme seg videre inn i egen eid eller leid bolig og
dedikerte ressurser til å følge opp dette. Det fremkommer blant annet at enkelte brukere har
behov for motivasjon og praktisk bistand som for eksempel å gå på visning eller ta opp lån i banken.
Etter vår vurdering vil hensiktsmessig rutiner for oppfølging av leiekontrakter derfor også inkludere veiledning og motivering i forhold til brukerens evne til å leie eller eie sin egen bolig. Det er
her viktig at man tenker helhetlig og tar en vurdering av brukerens muligheter på det private
markedet, her med tanke på muligheter for opptak av startlån eller muligheter for leie på det
private markedet. I en slik prosess knyttet til utløp av kontrakt er det viktig at det settes av tilstrekkelig tid til å motivere og veilede brukeren. Informasjon og rådgivning om leie eller kjøpsprosesser er tidkrevende aktiviteter som medfører at også tjenesteapparatet har behov for tid til
å følge opp brukere knyttet til overgang fra kommunal bolig til egen bolig. Det er etter vår vurdering her sentralt å avklare de ulike tjenestenes ansvarsområder knyttet til denne prosessen.
Det er etter vår vurdering også viktig å forberede brukere på at kommunal bolig er en midlertidig
løsning allerede i tildelingsprosessen og at målet er å komme videre i egen boligkarriere i løpet
av perioden. Foranalysen viser at kommunen allerede informerer søkere om dette ved inngåelse
av kontrakt i dag. Vi anbefaler allikevel at kommunen i større grad systematiserer dette arbeidet
og dedikerer ressurser til å gjennomføre kartleggingssamtale med personer som får innvilget
kommunal bolig. Det vil være hensiktsmessig å eksempelvis utarbeide en samarbeidsplan med
20
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kortsiktige og langsiktige mål for den enkelte bruker for hvordan vedkommende skal komme
videre i boligkarrieren. Det er imidlertid viktig å kartlegge brukerens egne ønsker for videre boligkarriere, samt kartlegge brukerens evne til å eie eller leie egen bolig. Det er ikke alle vanskeligstilte som vil eller er i stand til å eie sin egen bolig og som føler trygghet i de kommunale tjenestene. Det er derfor viktig å ta hensyn til brukerens egne ønsker og evner i en slik kartleggingsprosess.
Anbefalinger:

Anbefalinger




6.3.8

Kommunen bør utarbeide rutiner for oppfølging av leiekontrakter som inkluderer veiledning og motivasjon av brukere for å få brukere videre i egen boligkarriere
o Det er her sentralt å avklare de ulike tjenestenes ansvarsområder knyttet til
veiledning, motivasjon og praktisk bistand
Det bør i ennå større grad gjennomføres kartleggingssamtale med bruker ved tildeling av bolig, samt utarbeide samarbeidsplan med mål om å komme videre i egen
boligkarriere

Boligutvikling

Kommunen har et generelt ansvar for å tilrettelegge for boliger og boligbygging for alle innbyggere. Kommunen har et særlig ansvar for å tilrettelegge for bolig for vanskeligstilte. Rambøll
vurderer imidlertid at det er viktig å se dette i sammenheng. Et presset boligmarked med høye
boligpriser vil kunne føre til et økt behov for kommunal boligbistand og dermed at færre klarer å
skaffe seg bolig på egenhånd. Det vil derfor være relevant at kommunen planlegger for flere
billige boliger. Foranalysen viser, med eksempler fra Sandnes og Hamarøy kommune, at kommuner gjennom aktiv deltakelse kan bidra til å styre sammensetningen av boligmassen i kommunen. Dette kan bidra til at kommunen får flere tilgjengelige rimelige boliger på det private markedet, slik at flere kan skaffe seg leilighet selv. Videre kan kommunen ved aktiv bruk av utpekingsretten fremskaffe boliger til vanskeligstilte til kommunal fremleie.
Som vi var inne på tidligere består boligmarkedet i Askøy av en stor andel eneboliger og private
aktører bygger i liten grad for det private utleiemarkedet. Med bakgrunn i dette vurderer vi det
som viktig at kommunen i fremtiden tar en aktiv rolle i boligutviklingen for å sikre at boligutbyggingen møter fremtidens behov.
For at kommunen skal kunne ta unna for befolkningsveksten og for å sikre at det bygges boliger
som i større grad er tilpasset vanskeligstilte på boligmarkedet er det etter vår vurdering helt avgjørende at kommunalplanleggingen, både sosialfaglig og areal, inkluderer den sosiale boligpolitikken. For å sikre at boligtilbudet møter behovene blant dagens og fremtidens befolkning, er det
nødvendig at kommunen spiller en aktiv rolle i boligutviklingen. Dette for å bidra til at boligtilbudet er tilstrekkelig mangfoldig og differensiert for at hele befolkningen får tilgang på et god og
trygg bolig.
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Anbefalinger:

Anbefalinger


Kommunen bør ha en aktiv rolle i boligutviklingen for å sikre at boligbyggingen møter fremtidige behov. Kommunen bør få en mer aktiv boligsosial profil for sin utbyggingspolitikk. Herunder:
o Benytte reguleringsplaner for å sikre ønsket utvikling
o Utvikle samarbeid med boligbyggere for å sikre ønsket utvikling på boligmarkedet
o Tar i bruk husbankens virkemidler for å la private utvikle bokonsepter for
kommunale virksomheter med kommunal utpekingsrett eller boliger i kommunal eie

6.4

Vurderinger og anbefalinger for det videre arbeidet med helhetlig virkemiddelbruk

6.4.1

Oppfølging i bolig

Foranalysen viser at kommunen mangler en egen booppfølgingstjeneste. Dette fremstår etter vår
vurdering som en svakhet ved det boligsosiale arbeidet i Askøy kommune. Som vi har vært inne
på tidligere har enkelte brukere behov for tett oppfølging for å mestre boforholdene. Konsekvenser av at brukere ikke mottar dette kan være uheldig for den enkelte ved at man risikerer utkastelse eller lite hensiktsmessige boforhold. Manglende booppfølging har også uheldige konsekvenser for kommunen ved at det kan føre til unødvendig slitasje og skade på boligmassen, og dermed høye vedlikeholdskostnader.
Foranalysen viser at de ulike tjenestene kan ha ulikt ståsted eller vinkling inn i det boligsosiale
arbeidet og som en følge av dette definere hva som inngår i booppfølging på ulike måter. Det er
derfor etter vår vurdering viktig at kommunen i samråd definerer hva som skal inngå i en booppfølgingstjeneste. Vi vil understreke at en brukers behov knyttet til å mestre boforholdene skal
vurderes individuelt og det er viktig å sikre brukermedvirkning i denne prosessen. Booppfølging
innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal gjøre den enkelte mest mulig i stand til
å ta ansvar for sitt boforhold. Dette betyr at man ikke klart kan forhåndsdefinere hvilken tjeneste
kommunen skal tilby. Kommunen skal tilby de tjenester som er nødvendig for at den enkelte kan
ta ansvar for sitt eget boforhold. Vi anbefaler at kommunen sikrer at brukermedvirkning blir ivaretatt i denne prosessen.
Oppfølgingens kompleksitet stiller krav til de som skal utforme og gjennomføre veiledning og
tjenester, både når det gjelder faglig kompetanse og evne til å se den enkeltes behov og muligheter21. Det er viktig at kommunen sikrer sammensatt og tverrfaglig kompetanse slik at man kan
yte individuelt tilpassede tjenester til hver enkelt bruker uavhengig av diagnose eller utfordringsbilde.
Kommunen kan ikke stille krav om oppfølging i bolig og det oppleves derfor enkelte ganger som
utfordrende å komme i posisjon til å yte tjenester til brukere som ikke vil motta dette. Dette er
en utfordring som mange kommuner står overfor. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at en
vellykket oppfølgingstjeneste arbeider på den enkelte beboers premisser og ut fra individuelle
behov. En stor del av arbeidet er å bygge relasjoner og tillitt til brukerne som skal motta tjenester. Dette er et møysommelig arbeid som krever tid og tålmodighet. Med bakgrunn i dette vurderer vi at det som helt sentralt å ha en tjeneste som arbeider aktivt med booppfølging over tid.
Slik at den enkelte bruker opparbeider relasjon og tillit til de som skal yte tjenester om oppfølging.

21
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Anbefalinger:

Anbefalinger





6.4.2

Kommunen bør sikre at alle relevante aktører har en felles forståelse for hva booppfølging er og hva dette kan inneholde
Det må sikres individuelt tilpassede tiltak som setter brukere i stand til å mestre
eget boforhold
Kommunen må sikre at brukermedvirkning blir ivaretatt
Det er viktig å sikre at de som yter oppfølging til brukere har sammensatt og tverrfaglig kompetanse

Økonomiske virkemidler

Alle de økonomiske virkemidlene (startlån, statlig bostøtte og tilskudd) er samordnet ved boligkontoret ved NAV Askøy. Vi vurderer at dette er svært gunstig for å kunne de se ulike økonomiske virkemidlene i sammenheng.
Som vi har vært inne på under kapittelet om «sirkulasjon i boligmassen» viser foranalysen at
kommunen ikke har noen helhetlig plan for brukernes videre boligkarriere og at det er manglende individuell oppfølging knyttet til motivasjon og veiledning. Det etterspørres tettere oppfølging
av brukere, både med tanke på økonomisk veiledning og eksempelvis praktisk bistand til å gå på
visning etc. Særlig etterlyses mer aktiv bruk at startlån som virkemiddel for å få brukere inn i
egen eid eller leid bolig.
Foranalysen viser også at kommunen i stor grad benytter startlån til toppfinansiering og i mindre
grad til fullfinansiering. Det oppgis også at kommunen legger til grunn de samme kalkylene som
bankene gjør over betjeningsevne. De brukere som søker startlån i kommunen oppgis også i stor
grad å være personer som selv tar kontakt med kommunen eller som blir henvist til kommunen
via den lokale banken. Det kan derfor antas at potensielle startlånkunder som selv ikke vet om
ordningen eller som ikke har ressurser eller kunnskap om dette ikke søker om startlån. De aller
mest vanskeligstilte på boligmarkedet vil etter vår vurdering måtte fanges opp av tjenesteapparatet og i varierende grad veiledes av tjenestene i søkeprosessen. Det vil derfor etter vår vurdering være sentralt at de ulike tjenestene i kommunen som kommer i kontakt med vanskeligstilte
på boligmarkedet fanger opp potensielle startlånkunder og veileder disse videre i prosessen.
Med bakgrunn i de forhold som er beskrevet over vurderer vi at det er grunn til å tro at kommunen har betydelig potensiale i å utnytte den fleksibiliteten som ligger i startlånordningen. Kommunen bør se til erfaringer fra kommuner som har lykkes med å utnytte denne fleksibiliteten.
Slik som å innvilge 50 års løpetid, lange fastrenteavtaler og i større grad vurdere betalingsvilje,
gjennom å legge andre satser enn SIFOs satser til grunn.
Videre vil det etter vår vurdering kunne være hensiktsmessig å rette fokus mot enkelte målgrupper hvor kommunen kan rette en spesiell innsats i en avgrenset periode for å få husholdningene
inn i private leide eller eide boliger. Så som for eksempel flyktninger. For denne gruppen vurderer vi at det kan være svært hensiktsmessig å aktivt benytte startlån for å for flyktningene over i
egen eid bolig.
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Boligsosialt velferdsprogram askøy kommune

Anbefalinger:

Anbefalinger






Kommunen bør utarbeide rutiner for oppfølging av beboere i kommunal bolig knyttet
til veiledning og motivasjon for å komme videre i egen boligkarriere
o avklare de ulike tjenestenes ansvarsområder knyttet til veiledning, motivasjon og praktisk bistand for å få brukere videre i egen boligkarriere
Kommunen må sikre at de underliggende tjenestene fanger opp brukere som har potensiale til å få startlån og bidrar med informasjon i prosessen
Kommunen bør i større grad utnytte den fleksibiliteten som ligger i startlånordningen
o se hen til erfaringer fra andre kommuner i denne prosessen
Det bør vurderes å rette et spesielt fokus mot enkelte målgrupper, så som flyktninger, for å få brukere over i egen eid bolig

VEDLEGG
Vedlegg 1
[Appendix Title]
[Short content: Place cursor HERE and insert from menu. Delete the above TOC + pagebreak.]
[DO NOT delete the following line since it contains a section break – delete this field before printing]
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Kommunalavdeling stab

01.08.2017

Notat
Sak nr.
2016/5670-45
Til:

Utvalg for Levekår

Fra:

Rådmannen

Oversikt over Innsparinger 2010-2017
Spørrerunde UFL 13.juni 2017
Miriam Haavik (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Kan vi få en oversikt over innsparingstiltak og nye tiltak fra ca. 2010, innenfor
eldreomsorgen?
Vedlagt følger en oversikt over innsparing og etablering av nye tiltak innenfor
Fagavdeling Helse og omsorg, Fagavdeling Individ og Levekår og tidligere
Forvaltningsavdelingen.
Oversikten er laget basert på rulleringer av budsjett & økonomiplan fra 2010 til 2017 og
det er i tillegg tatt med endringer i budsjettforutsetningene.
Samhandlingsreform ble innført fra 2012 og inkl. etablering av Øyeblikkelig hjelp senger
og overtagelse av utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket.
Refusjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere har hatt en betydelig vekst for
kommunen fra 2010. Det kommer nye brukere til men samtidig faller noen ut av
ordningen. Dette påvirker budsjettrammene for fagavdelingene og kommunens samlede
inntekt fra år til år. Det medfører at budsjettering, økonomistyring og drift er krevende
da utgiftene føres i fagavdelingene og inntektene føres på sentral poster for tilskudd.

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Gamle Kleppestøvegen
2, 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

Gevinstrealisering
Tiltak

År Gevinst

Kostnad

Merknader

2011-2017
Helse-omsorg
Misjonsheimen avviklet
Drift renovert del Kleppestø sykehjem
Hukommelsesteam redusert
Effektivisering av drift; inntaksteam, leder for forvaltningsavdelingen
Kreftteam
Frisklivssentralen åpnet 2012 - gradvis økt til 2 årsverk

2010
2010-2011
2013
2013
2012-2016

Trygghetsavdeling åpnet 2013
Endret ledere på Kleppestø sykehjem Leder fysio & ergo - " vakant "lederstilling spart 2014-2017
Legge ned kantinen - redusere med 80 % stilling
Medisinfaglig ansvarlig - reduksjon 40 % stilling
Omdisponere 85% stilling som aktivitører til arbeid på de ulike postene.
Merkantil stilling – reduksjon 1 årsverk – gjennomført 2013
Redusert trygghetsterapeut fra 100 % til 50 %
Reduksjon med 1 avdelingsleder
Antall dagsenterplasser økt fra 70 til 160 plasser
Avvikle tjeneste tilbud ved Tveit omsorgsboliger – reduksjon 4 årsverk/ driftskostnader
Reduksjon fagansvarlig
Hjemmesykepleiebasen for Kleppestø og Flagget slås sammen
Lindrende enhet - bortfall av tilskudd fra Helse Bergen og omegnskommunene - etablering av ØH senger
Fjell kommune - slutt på salg av 3 sykehjemsplasser
Redusert aktivitet dagsenter Miljøstua
Redusere med en stilling (fysio/ergo)
Redusert ramme for 2014 - diverse poster
Driftsavtale med Ask bo- og omsorgssenter - redusert overføring
Redusert ramme for 2015 - diverse lønnsposter
Kleppestø omsorgsboliger - avvikle 3 etg

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013-2016
2014
2014
2014
2014-2015
2014-2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016

Kleppestø sykehjem - intern omorgsanisering /etablering av skjermet tilbud / reduksjon 5 rom
Miljøstua - flytting fra Furubakken - samordnet drift dagsentre
Årsturnus* anslag
RESULTAT:

2015/2016
2016
2017

-10 300 000
-300 000
-800 000

10 500 000 Drift 3 etg Adecco / Attendo 19 sykehjemsplasser
0,5 årsverk innspart
1 400 000 Finansiert via tilskudd frem til 2017 2 årsverk
1 200 000 Tilskuddsmidler i oppstartsfase

-800 000
-800 000
-413 000
-213 000
-439 000
-550 000
-250 000
-795 000

400 000 Oppøkning 0,6 årsverk helg - hjemmesykepleie ansvarlig for drift
Redusert antall ledere med 1 årsverk

Finansiert med tilskudd
-3 312 000
-700 000
-3 139 000

Reduksjon 1 avdelingsleder og 3 årsverk
3 200 000
2 500 000

-527 000
-705 000
-600 000
-500 000
-1 000 000
-4 000 000
-2 300 000
-800 000
-1 000 000
-34 243 000

Spart 2,6 årsverk på grunn av omorganisering /vakante
beboerrom/ stabliseringspost

19 200 000

Forvaltningsavdelingen
Brukerstyrt personlig assistent - økt budsjett fra 2010 - 2017

10 200 000 Lovfestet rett, økt antall brukere

Individ-levekår
Reduksjon Soltunet dagsenter
Reduksjon lederstilling Furulytunet
Avlastningsbolig flyttet til Furubakken - økt kapasitet og samdrift med dagsenteret
Reduksjon årsverk på de ulike avdelinger - 3,12 årsverk

2010-2015
2010
2010

-3 500 000
-800 000
-250 000

2011

-2 184 000
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5 årsverk fra 2009 til 2015.
Ingen økte kostnader - Besparelse på husleie
Reduksjon fra 2009 til 2010 - reduksjon administrasjonstid (se
skjema for mer detaljer)

Opprettet 6 sykehjemsplasser Furubakken

2011

Reduksjon leder Soltunet dagsenter

2011

Ny ressurstung bruker Kleppegrend
Reduksjon ferievikarbudsjett
Innføring av langturnus
Ny ressurstung bruker
Tjenester på dagtid til bruker
Økt kapasitet Flagget fra 8 til 11

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Bo selv
Reduksjon årsverk Strømsnes (omgjøring av nattevakt og redusert 1 årsverk)
LAR utdeling

2012-2017
2013
2015

Økt med 6 sykehjemsplasser (totalt 12 sykehjemsplasser)
Ravnanger bofellesskap flyttet til Tveit - redusert fra 17 til 15 leiligheter
Reduksjon Brukervaktmestertjenesten
Vakanse lederstilling
Reduksjon Kleppegrend
Avvikling Kleppegrend- gevinst 2016
Reduksjon dagsenter
Ny bruker - tvungen psykisk helsevern- kjøp av tjenester Radøy
Skjermet avlastning
Nye ressurstunge brukere
Bo oppfølgning- omstillings 2016-2017
Innsparing stengt avlastningsbolig
Sambruk av drift på Neset
Avvikle Tveit avlastningsleilighet - opprettholde tilbud ved Soltunet avlastning
Samlokalisering psykiatribolig

2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016-2017
2016-2017
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017

Nye brukere fra barnevern og andre tjenester
Årsturnes* anslag innsparing
RESULTAT:

2017
2017

-800 000

-864 000
-1 000 000

-1 300 000
-700 000

-300 000
-700 000
-305 000
-250 000
-1 500 000
-2 100 000

Kostnad: Personalressurser omfordelt og noe fra omstillingspotten
5 000 000 1,2 mill
Soltunet avlastning og Soltunet dagsenter slått sammen med
felles leder. Drift som to avdelinger. 2011
Økt med 5 årsverk, netto beløp etter tilskudd ny ressurstung
700 000 bruker
Totalt for fagavdelingen
Redusert merforbruk på over 1 mill.
840 000 1,2 årsverk
1 148 000 1,64 årsverk
540 000 Økt med 1,2 årsverk
fra 2012 til 2014 har vi fått 550 000. pr år siden 2014 har vi fått 2
1 650 000 stillinger
1,8 årsverk . 2014
Avhengig av pasientgrunnlaget
250 000 Bemanningsfaktor redusert ifht enkelte brukere, netto merutgift
Samlokalisering av boliger
1 årsverk
0,4 årsverk
Omgjøring av våkende nattevakt til hvilende
3 årsverk
1 600 000 Netto etter tilskudd ny ressurstung bruker
1 050 000 Medfører til økte kostnader - 1,5 årsverk
900 000 Netto kostnader etter tilskudd nye ressurstunge brukere
700 000

-300 000
-200 000
-300 000
-700000

Frigjør en omsorgsbolig - innsparing på driftsbudsjett
1 årsverk
1 500 000 Anslag netto kostnda etter tilskudd nye ressurstunge brukere

-1000000
-19 053 000
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15 878 000

Oversikt tilskudd og søknader 2017 - Levekår
Pr august 2017
Tilskuddsordning

Satsingsområde

Ansvar

Prøv det ut - Aktiv fritid for alle
Kulturdep

Skape modell for samarbeid og tiltak som bidrar til å støtte barn
der lavinntekt hindrer deltakelse i organisert aktivitet samt de
barn der manglende deltakelse ikke alene er et spørsmål om
økonomi

Inger

Barnefattigdom
Bufdir

Bidra til aktivitet og deltakelse for barn i lavinntektsfamiler

Inger

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud

Dagsentertilbud for eldre

Anne Kjersti

Kommunalt rusarbeid
Helsedir

3 stillinger i HEVD team. Målet er å bidra til kapasitetsvekst og gi
Ine
midler til stillinger som kommunen på sikt skal finanisere.

Utvikling av skolehelsetjeneste i
videregående skole
Helsedir

Bidra til økt tilgjengelighet for elevene på Askøy videregående
skole

Søknadsbeløp

Krav til

videreføring

475 000,00 ingen krav om videreføring

1 600 000,00

ingen krav om videreføring
ingen krav om videreføring

1 680 000,00 krav om videreføring

Innvilget

Status og merknad

475 000,00

150 000,00

350 000,00 utvidet i forbindelse med
økt aktivitet i 2016/17
1 500 000,00

Inger/ Brit

675 000,00

450 000,00

Tilbud til voskne med langvarige og
sammensatte behov for tjenester og barn og
Drift av FACT team
unge med sammensatte hjelpebehov
Helsedir

Ine (FACT)

3 600 000,00

2 800 000,00

Foreldrestøttende tiltak
Bufdir

Eva

1 500 000,00

500 000,00

Kompetanseheving og stillinger til foreldreveiledningsgrupper

Støtte til oppfølgings og losfunksjoner for
ungdom
Tilskudd mot barnefattigdom prosjektskjønn 2017
Fylkesmannen

Inger/ Eva

Tilskuddet søkt på i 2016,
tildelt i januar 2017

søkt 6 mill over 4 år.
Innvilget: 2018- 400000,
2019 og 2020 - 300000

820 000,00
søkt 2460000 over 3 år

Arbeid med lokale løsninger for å gjøre hverdagen og fremtiden
bedre for barn i lavinntektsfamilier

Inger/ Helga
1 250 000,00 Satsing over 5 år
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Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig

Videreføre arbeidet med å sikre tett og helhetlig oppfølging av
barnefamiler bosatt i komunale utleieboliger

Helga

1 320 000,00

941 386,00

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i
NAV- kontoret
NAV

Drift av levekårsteam. Bedre livssituasjonen for vanskeligstilte
familier med levekårsutfordringer

Helga

1 380 000,00

610 000,00

Kompetanse og innovasjonstiltak og BPA. Stimulere til
kompetanseutvikling for å møte fremtidens utfordringer på helse Roger
og omsorgsfeltet

3 281 750,00

Tilskudd til demensomsorg og utvikling av botilbud

Torgeir/ Liv

1 600 000,00

3x 50% rehabiliteringskoordinatorer for barn og unge

Anne Kjersti

Kommunalt kompetanse og
innovasjonstilskudd
Fylkesmannen
Skjønnsmidler
Fylkesmannen
Tilskudd til habilitering og rehabilitering
Fylkesmannen
Omsorgsplan 2020- velferdsteknologiske
løsninger
Helsedirektoratet

Liv

1 756 750,00 Kompetanse, BPA,
hjertesvikt
500 000,00
1 020 000,00

1 310 000,00

Avslag

Oppfølging av akuttmedisinforskriften
Helsedirektoratet

Kompetanseheving for personell i legevakt

Amy

Psykologer i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene
Helsedirektoratet

100 % stilling - Rus- og psykisk helsetjeneste.
100 % stilling Barn og Familie- flyktninger.
100 % stilling Barn og Familie - unge voksne 18-30 år.
100 % stilling i helse- og omsorgstjenesten.

Ine, Anne Kjersti,
Stig

Ekstastiftelsen

Tilskudd til rehabilitering innen kreftomsorgen. Samarbeid med
kreftforeningen

Anne Kjersti

Forebygging av radikalisering Regjeringen

Foreldreskap i norsk kontekst. Foreldregrupper for
minoritetsforeldre

Inger

550 000,00 ingen krav om videreføring

290 000,00

Seksuell helse

Grupper for minoritetsungdom

Inger

400 000,00

100 000,00

Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Helsedirektoratet

Samarbeid mellom helsestasjon og barnehage og utvidet
åpningstid i Nærjordmorsenteret

Inger

1 785 000,00

1 785 000,00

Tilskudd til folkehelsearbeid i kommunene
2017

Videreføre folkehelsekoordinator- stillingen og arbeide videre
med det systematiske folkehelsearbeidet.

Sverre Jokstad

145 000,00

145 000,00

24 637 750,00

17 579 136,00

Fylkesmannen

2 prosjekter over 2 år

481 000,00

481 000,00

1 200 000,00

1 640 000,00

980 000,00

980 000,00
Over 3 år. Totalt 2940000

SUM
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Kommunalavdeling levekår

02.08.2017

Notat
Sak nr.
2016/955-7
Til:

UFL

Fra:

Rådmann

Løypemelding søknader institusjonsplasser og
omsorgsbolig 1.3. – 30.6.17
Oversikten viser antall søknader til institusjonstjeneste og omsorgsbolig fra 1.3. – 30.6.17.
Det er også tatt med oversikt antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter fra januar
t.o.m. juni.
Tabell1 under viser hvor mange som har søkt, hvor mange som har fått innvilget plass og
hvor mange som har fått avslag. I tillegg viser den hvordan søknadene fordeler seg på andre
registreringer. Det er flest søknader om korttidsopphold. Dette skyldes i hovedsak pasienter
som har behov for korttidsopphold etter sykehusopphold. Det vil alltid være et visst antall
søknader som ikke er behandlet på registreringspunktet.
I denne perioden er det kommet inn 1 klage på avslag om langtidsopphold. Klagen ble tatt til
følge og vedkommende fikk langtidsopphold.
Ved neste rapportering vil en ta med oversikt over venteliste på institusjonsplasser jfr. ny
lokal forskrift fra 1.7.17.

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
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Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Søknader 1.3 - 30.6.17

Antall søknader

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Antall
Innvilget
søknader
33
18

lang
kort
rehab
avlast
omsb

88
15
12
18

69
11
6
10

2

Annen
tj.
1

3
0
2
1

7
4
1
0

Avslag

Død
2
0
0
0

Behov
Ikke
Klager
opphørt behandlet
3
6
1
2
0
1
1

7
1
2
6

0
0
0
0

Tabell 1

Betalingsdøgn utskrivningsklare pasienter
Kommunen må betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i
påvente av kommunalt tilbud - enten hjem med hjelp fra hjemmetjenesten eller til korttid/
rehabiliteringsopphold i institusjon.
Betaling pr. døgn i 2017 er 4622,Tabell 2 viser oversikt over antall betalingsdøgn fra januar tom juni 2017. Totalt har det vært 228
betalingsdøgn i denne perioden som samlet utgjør kr. 1 053 816,-.
Sammenlignet med 2016 er dette en økning med 136 døgn.

Antall betalingsdøgn jan - juni 2017
70
60

Antall døgn

50
40
30
20
10
0
Series 1

januar
52

februar
59

mars
26

april
1

mai
37

juni
53

Tabell 2
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Kommunalavdeling levekår

08.08.2017

Notat
Sak nr.
2016/3156-4
Til:

Utvalg for Levekår

Fra:

Flyktningtjenesten

Løypemelding bosetting av flyktninger 2017
Askøy Kommune mottok 10.10.2016 en anmodning fra Fylkesmannen i Hordaland hvor vi ble
bedt om å redusere vedtak om antall bosettinger i 2017 fra 94 til 70 flyktninger. Bakgrunnen for
reduksjonen var redusert antall ankomster. Av de 70 flyktningene kommunen ble anmodet om å
bosette var 55 av disse enslige voksne og familier og 15 enslige mindreårige. I følge
anmodningen var det ønsket at 10 av plassene til bosetting av enslige mindreårige skulle benyttes
av Bufetat for bosetting av barn under 15 år. Kommunestyret vedtok i saknr 2016/232-27
følgende:
Askøy Kommune skal i 2017 bosette til sammen 70 flyktninger, der 55 er voksne/familier og 15
enslige mindreårige. Utgifter til bosettingene skal finansieres av integreringstilskudd og andre
tilskuddordninger for flyktninger.
Familie gjenforente kommer i tillegg.
Askøy Kommune opprettholder dialogen med IMDI om at vi har kapasitet og ønske om å bosette
flere flyktninger.
Enslige voksne/familier:
Pr 01.08.2017 er det blitt bosatt 43 flyktninger, hvorav 6 av disse er bosatt som enslige voksne og
37 flyktninger fordelt på 8 familier, av disse er 21 mindreårige barn. I samme tidsrom har
kommunen tatt i mot 6 flyktninger på familiegjenforening. Så langt i år har det vært god tilgang
på boliger. Flesteparten av dem som er blitt bosatt har blitt bosatt på private kontrakter som de
har funnet selv, eller ved hjelp av venner og kjente. Det er totalt inngått 14 leiekontrakter og 11
av disse er gjort på det private markedet. Flyktningtjenesten blir fremdeles kontaktet av huseiere
som ønsker å leie ut til flyktninger. På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort oss så langt og
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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henvendelsene vi får fra huseiere, er flyktningtjenesten positiv til at det vil være kapasitet til å
bosette de resterende personene for inneværende år slik at kommunen kan oppnå sitt vedtak på
55 voksne/familier.
Askøy Kommune har pr 01.08.17 ikke fått utsøkt nye personer, som venter på bosetting i
kommunen. Flyktningtjenesten er i fortløpende dialog med IMDI slik at vi kan få effektuert
vedtaket.
Så langt i år har vi mottatt få henvendelser om bosetting av enslige mindreårige flyktninger, dette
til tross for at det har vært meldt inn om ledig kapasitet. Pr 01.08.17 var det bosatt 2 enslig
mindreårig i kommunen. Videre har kommunen sagt ja til å bosette 3 enslige mindreårige som vil
bli bosatt i løpet av høsten. Så langt har vi ikke blitt anmodet om å bosette enslige mindreårige
flyktninger som er under 15 år.
Foreløpig prognose for bosetting på landsbasis i 2018 er 4440 flyktninger hvor av 210 enslige
mindreårige. Kommunene er gjort kjent med at IMDI først vil komme med anmodninger for
bosetting i 2018 i siste kvartal 2017 for at prognosene skal være så korrekt som mulig.
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Informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018
Norske kommunar har dei siste åra gjort ein formidabel innsats når det gjeld busetting og
kvalifisering av flyktningar. Det er viktig at kommunane held fram dette arbeidet for at
flyktningar raskt skal kunne busette seg. 2016 vart eit rekordår med over 15 000 busette
flyktningar. 1 600 av desse var einslege mindreårige flyktningar. Busettinga held eit høgt nivå
også i 2017 og oppdaterte prognosar for busettingsbehov frå UDI tilseier at behovet vil vere om
lag 11 080 personar inkludert 820 einslege mindreårige. Samstundes vil den låge innkomsten
av asylsøkjarar føre til eit langt lågare busettingsbehov i 2018.
Basert på oppdaterte prognosar for busettingsbehov frå UDI, ser det no ut til at behovet for
busetting av flyktningar i 2018 vil vere om lag 4 440 personar. Dette er om lag ein tredel av
busettingsbehovet for inneverande år. Det er venta at 210 av dei vil vere einslege mindreårige
flyktningar og av desse vil i underkant av halvparten av dei vere under 15 år. Det er vanskeleg
å seie om desse tala vil endre seg, vi kan berre slå fast at uvissa er stor.
Dersom busettingsbehovet for 2018 blir som noverande prognosar syner, vil ikkje alle kommunar
som i år buset verte oppmoda for neste år. Dei kommunane som vert oppmoda, må vere
førebudde på stor reduksjon. IMDi og KS er klar over at dette kan skape utfordringar for noen
kommunar.
Kor mange flyktningar som skal busettast kan vere vanskeleg å talfeste på førehand. Det har
alltid vore variasjon i talet på asylsøkjarar som kjem til Noreg, men aldri så store svingingar som
no. Trass dei mange flyktningane i verda, er det no få som kjem til Noreg. Det er nødvendig at
kapasiteten for busetting vert tilpassa behovet.
IMDi vil, i samarbeid med UDI, følgje utviklinga nøye utover sommaren og hausten. På grunn av
den store uvissa knytt til talet på nye asylsøkjarar, vil oppmodinga om busetting i den einskilde
kommune først gå ut i fjerde kvartal i år. Slik sett vil oppmodinga vere basert på dei siste
tilgjengelege prognosane.
Ta gjerne kontakt med IMDi sine regionkontor dersom de ønskjer meir informasjon.
Informasjon om busetting og nedgangen i busettingsbehov finst også på IMDi sine heimesider
www.imdi.no
Med helsing

Libe Rieber-Mohn
direktør, IMDi

Lasse Hansen
administrerande direktør, KS

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no
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Kommunalavdeling levekår

09.08.2017

Notat
Sak nr.
2017/5448-1
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmannen

ORIENTERING TIL UFL FRA NAV ASKØY AUGUST 2017
Arbeidsledigheten på Askøy har gått ned de siste månedene. Det er ved utgangen av juli
479 helt arbeidsledige på Askøy, noe som gir en ledighet på 3,2 %. Ledigheten følger
fortsatt snittet i Hordaland, som altså er på 3,2 %.
Til sammenligning er ledigheten i Fjell på 4,5 %.
Antallet helt ledige var i juli 2016 på 557, altså en reduksjon på 78 personer/ 14 %.
Det totale antallet arbeidsledige er på samme tidspunkt på 667 personer, en reduksjon
på 62 personer fra samme tid i fjor, altså 9 %.
Reduksjonen er størst i ungdomsgruppen, altså de under 29 år. Her er det 39 færre
ledige enn i fjor på samme tid.
Aldersgruppen som har fleste ledige er I gruppen 30 – 39 år, her er 202 personer ledige.
Dette er en økning på 4 personer, altså en økning på 2 %. Gruppen over 60 år har også
en negativ utvikling, her er det 50 ledige, en økning på 2 personer fra juli 2016.
Utviklingen har med andre ord snudd og fokuset på arbeidet med ungdom begynner å gi
resultater.
Imidlertidig fortsetter tendensen der grupper av brukere ikke kommer inn på
arbeidsmarkedet, så fokuset fra NAV sin side må i stor grad være på disse utsatte
gruppene. Dette bildet bekreftes av det fortsatt store antallet mottagere av økonomisk
sosialstønad.
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Kommunalavdeling stab

29.06.2017

Notat
Sak nr.
2013/3737-16
Til:

Utvalg for Levekår

Fra:

Rådmannen

Husleieavtaler for fastleger i lokalene ved Askøy
Lokalmedisinske senter.
Askøy kommune har gjennom mange år praktisert at leger har leieavtale i kommunale
lokaler for sin næringsvirksomhet. Askøy Legevakt har siden 70 tallet vært samlokalisert
med legesenter i kommunale lokaler. Dagens ordning ble videreført når
fastlegereformen ble innført i 2001.
Fenring legesenter består i dag av 8 fastleger + turnuslege. Til sammen har fastlegene
her ca. 6500 pasienter på sine lister. Mange av legene har kombinasjonsstillinger slik at
de også ivaretar offentlige oppgaver som kommuneoverlege, smittevern,
helsestasjonsarbeid, sykehjemsleger, ungdomshelsetjenesten, veiledning av turnuslege,
beredskap, flyktninger mm.
Legene leier til sammen 6 legekontor/konsultasjonsrom a 19,1 kvm. Legene disponerer
lokalene kun til direkte pasientkonsultasjoner. Tidsmessig fordeles rommene pr time
utfra pasientliste og konsultasjonsrommene har god utnyttelse hele uken. Husleien er
inkludert hjelpepersonell, lokaler og utstyr. Utover konsultasjonsrom deler legene
venterom, ekspedisjon/forkontor, behandlingsrom, lab, fellesareal som garderobe,
møterom, kjøkken, garderobe- og toalett med Helsesøstertjenesten og Legevakt/
legevaktsentral. Bruken av lokalene styres av kommunen og legene må forholde seg til
de rammene som er fastsatt.
Det er felles turnus for personalet ved Askøy Legevakt og Fenring legesenter. Forskrift
om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus stiller krav til
sykepleiekompetanse for personell i legevakt / legevaktsentral (legevakt utenom
kontortid/legevaktsentral hele døgnet døgn tid).
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Legene vil ikke ha samme krav til kompetanse hos hjelpepersonell ved drift av
fastlegekontor, og kan eventuelt ansatte helsesekretær i alternativ drevet legepraksis.
Erfaringen med felles turnus er at det sikrer stabilitet i bemanningen og er positivt i
rekrutteringssammenheng. De fleste ansatte opplever det som positivt, da
kombinasjonen medfører redusert ubekvem arbeidstid.
Kommunen er pålagt av fylkeslege å tilrettelegge for turnuslege i kommunen. Denne er
historisk lagt til Fenring legesenter. Kommunen har veldig god erfaring med
rekruttering av turnusleger til stillinger som leger i kommunal stillinger og
fastlegestillinger.
Kommunen må ha lokaler til disposisjon til følgende funksjoner: legevakt, turnuslege,
laboratorier for sykehjemslege, smittevernlege, kommuneoverlege mm. Disse lokalene
er per i dag i delvis sambruk med Fenring legesenter. Hvis man tenkte seg Fenring
legesenter lokalisert et annet sted, ville arealet som er tilgjengelig for utleie bli ca. 200
kvm. Ordinær utleiepris for disse lokalene ville bli ca. 1300 kr pr kvm, totalt ca. 266.000
kr. Dersom dette var situasjonen ville Askøy kommune miste litt av fleksibiliteten ved at
man i dag kan benytte ekstra lokaler til kommunens tjenester ved behov. Ved ordinær
utleie ville arealet normalt bli eksklusivt til bruk for leietaker, uten adgang for Askøy
kommune til å ta disse i bruk. Det ville ikke være mulig å leie ut til legesenter på
Helsetunet uten sambruk av de nevnte arealene.
Askøy kommune har i dag en husleieinntekt fra Fenring legesenter på kr. 3,4 mill. Sett
opp mot den potensielle leieinntekten for kommunen ved ordinær utleie, er dagens
ordning gunstig for Askøy kommune. Kommunalavdeling Teknisk som er utleieansvarlig
for kommunens bygg vurderer at både inntekten og fleksibiliteten som dagens ordning
gir er gunstig for Askøy kommune, og bør videreføres.
Hvis driften av Fenring legesenter og Askøy legevakt splittes må kommunen sette inn en
ekstra ressurs som sykepleier på dagtid for å betjene legevaktsentralen/ nødnett.
I tillegg må kommunen dekke kostnader for turnuslege ved annet legekontor.
Økonomi – netto budsjett

13.947.000,-

Askøy legevakt
Fenring legesenter

12.948.000,999.000,-*

* Når husleieinntekten fra fastlegene på 3,4 mill er medregnet
* Inkludert stillinger/kostnader som ikke relateres direkte til driften av Fenring legesenter.
- 80 % stilling lab – Kleppestø sykehjem
ca 500.000
- Kommunal kostnader turnuslege eks lokaler og utstyr
ca 600.000
Husleieavtalen prisreguleres 1. juli hvert år.

Side 2 av 2

132

Kommunalavdeling levekår

19.07.2017

Notat
Sak nr.
2015/2728-7
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Ordfører

Svar på spørsmål - Levering av mat
I Kommunestyret 22.6.2017 rettet Høyre spørsmål til ordføreren knyttet til Orientering om
inngåelse av ny rammeavtale om produksjon og levering av middag til beboere i institusjon og
hjemmeboende.
Vedtaket i Kommunestyret ble:
Det fremmes sak til Utvalg for levekår basert på innkomne spørsmål til ordføreren. Saken skal
videre forelegges kommunestyret.
I denne meldingen svarer ordfører på spørsmålene.
1) Synes Ordfører det er greit at saker som bestilles av et utvalg ikke kommer opp
til politisk behandling?
Når et utvalg ber om en sak skal administrasjonen følge det opp. Det at det ikke har skjedd
knyttet til spørsmål om levering av mat og kosthold har rådmannen beklaget, og informert
Eldreråd og Utvalg for levekår om dette.
2) Synes Ordfører det er greit at Utvalg for Levekår og Eldrerådet ikke ble
orientert om at avtale allerede var inngått?
Det er viktig at politiske utvalg får informasjon om saker eller avtaler som er av politisk
interesse. Det skjedde ikke i dette tilfellet, og ordfører har tatt dette opp med rådmann og bedt
om bedre rutiner på dette området. Viser ellers til at rådmannen har orientert Eldrerådet og
Utvalg for levekår om denne konkrete saken.
3) Synes Ordfører det er greit at rådmann inngår kontrakter på mer enn 10
millioner og velger å ikke orientere kommunestyret om dette før spørsmålet
tilfeldigvis kommer opp i utvalgsmøtet?
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Rent generelt vises det til delegasjonsreglementet, der det ikke er beløpsgrense på avtaler
rådmannen har myndighet på å inngå, men at kommunestyret skal ha melding dersom en
inngått avtale overskrider 10 millioner kroner. I denne saken fikk kommunestyret denne
meldingen da de endelige tallene ble klare, i tråd med delegasjonsreglementet. I forhold til
orientering til politiske utvalg om saker eller avtaler med politisk interesse vises det til svar
under spørsmål 2.
4) Synes Ordfører at den orienteringen som er gitt fra rådmann i sak RS37/17 er
grundige nok, tatt i betraktning at den verken svarer på spørsmålene som ble
reist i Eldrerådets møte 12/6.17 og Utvalg for Levekår sitt møte 13/6.17, og
heller ikke kritikken som ble gitt i protokolltilførsel levert 24.5.17?
Meldingen i sak RS 37/17 var knyttet til at kommunestyret skal ha melding dersom en avtale ble
på mer enn 10 millioner kroner, og da som oppfølging av delegasjonsreglementet. Viser til svar
under pkt 3. Meldingen var ikke en generell orientering om spørsmål knyttet til levering av mat,
da dette er tatt opp med og følges opp av Eldrerådet og Utvalg for levekår.
5) Hvordan vil Ordfører følge opp denne saken videre?
Ordfører har bedt rådmannen legge fram en sak til Eldrerådet og Utvalg for levekår knyttet til
kosthold og ernæring i eldreomsorgen og omsorgstjenestene, for å kvalitetssikre og styrke
innsatsen på dette området. Saken videresendes til kommunestyret i tråd med vedtaket i
kommunestyret den 22.6.2017.
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Kommunalavdeling stab

03.07.2017

Notat
Sak nr.
2017/3850-8
Til:

Utvalg for Levekår

Fra:

Rådmannen

Svar på spørsmål om arealer på Kleppestø sykehjem
Stig Abrahamsen (FrP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
1. Er det mulig å øke antall sykehjemsplasser på helsetunet utfra
tilgjengelig areal pr. i dag?
Kleppestø sykehjem drives i dag etter følgende:
1 etg. kommunal drift – 10 senger - 3 øyeblikkelig hjelp senger, 4 lindrende senger og 3
korttidsplasser
2 etg. kommunal drift- 30 rom - avsatt til korttidsplasser og 2 plasser øremerket
forsterket rehabilitering
2 etg. kommunal drift - Trygghetsavdeling / bokollektiv i institusjon.
Trygghetsavdelingen består av 9 rom hvor 6 har vært avsatt for trygghetsopphold for
hjemmeboende. Øvrige rom har vært avsatt som pårørende rom for lindrende enhet og
aktiviteter for beboere på Kleppestø sykehjem.
Fagavdeling for Helse og omsorg endrer bruk av beboerrommene fra august
2017 slik at 3 rom avsettes til trygghetsopphold og 6 rom etableres som bokollektiv i
institusjon.
3 etg. - Attendo omsorg
Denne avdelingen har 19 plasser - 8 demens og 11 somatisk langtidsplasser
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Gamle Kleppestøvegen
2, 5300 Kleppestø
www.askoy.kommune.no

135

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

3 etg - kommunal drift - 30 rom – langtidsplasser for demens og alderspsykiatri, etablert
stabiliseringsplass som disponerer 4 rom
Erfaringer fra drift av stabiliseringsplassen tilsier at det kan være hensiktsmessig å dele
denne i 2 soner ved å sette inn en ny dør. Da kan kapasiteten øke med 1- 2 rom avhengig
av pasientkategori og behov for skjerming.
Det er pt 3 beboerrom som er ledig på Kleppestø sykehjem grunnet etablering og drift av
stabiliseringsplass. Bygningsmessige tilpasninger /endringer kan gi økt
kapasitetsutnyttelse med 1-2 beboerrom.
1) Hva ville det eventuelt koste å drifte?
Drift av ytterligere 1-2 beboerrom med dagens pasientsammensetning vil kreve en
budsjettstyrking for Fagavdeling Helse og omsorg på ca kr. 2,3 mill.
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Kommunalavdeling teknisk

08.08.2017

Notat
Sak nr.
2017/2385-3
Til:

Cathrine Larsson-Fedde

Fra:

Rådmannen

Regler for dyrehold i kommunale boliger
I en del av de kommunale boligene ønsker beboerne å holde dyr. Dette kan være hund,
katt, fugler, krypdyr og annet.
For å ivareta likebehandling og forutberegnelighet har eiendomsavdelingen i samarbeid
med individ og levekår utarbeidet regler for dyrehold i kommunale boliger. Ved
utarbeidelsen er det vurdert både hensynet til husleieloven, hensynet til de ansatte som
eventuelt skal inn i boligen samt hensynet til beboer selv. Reglene som er utarbeidet er
også fremlagt for kommuneadvokaten for gjennomsyn.
Vedlagt følger reglene, oversikt over tjenestesteder samt momentliste som skal benyttes
ved vurdering av søknader.

Vedlegg:
1 Regler for dyrehold i kommunale boliger
2 Oversikt over kommunale boliger med bemanning
3 Momenter ved vurdering av søknad om dyrehold
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Kommunalavdeling teknisk

30.03.2017

Notat
Sak nr.
2017/2385-1
Til:
Fra:

Boligforvaltningen
Eiendomsavdelingen v/Cathrine Larsson-Fedde

Regler for dyrehold i kommunale boliger
Generelle regler:
 Alt dyrehold er søknadspliktig. Søknaden skal være skriftlig. Godkjenning eller
avslag skal være skriftlig.
 Ved vurdering av søknaden skal det tas hensyn til flere momenter: øvrige
beboere, tjenesteytere knyttet til eiendommen, naboeiendommene, slitasje og økt
vedlikehold samt effektiv drift av eiendommen. Kommunen har utarbeidet en
oversikt over de momenter som kan vektlegges ved behandling av søknad, se
vedlegg. Listen er ikke uttømmende, men eksempler.
 Dyrehold som ikke er tillatt etter norsk lov, tillates ikke.
Særskilte regler for beboere som mottar tjenester i boligen:
 Dyrehold er som hovedregel ikke tillatt.
 I særlige tilfeller kan det godkjennes etter søknad. Ved vurderingen vil det
vektlegges hensynet til ansatte, naboer, beboer selv samt boligens egnethet med
mer, se vedlegg.
 Vurderingen vil være strengere for beboere med mottak av tjenester.
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Oversikt boliger hvor dyrehold i utgangspunktet ikke er forenelig med drift

Bolig
Flagget bofellesskap og
omsorgsboliger

Begrunnelse




Holmedalen bofellesskap

Tveit bofellesskap

Kleppegrend bofellesskap

Bemannet 24 timer i døgnet.
Felles ganger og felles stue. Medbeboere og ansatte må gå i
gangen for å komme til de ulike leilighetene og fellesareal
Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.

Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
 Ansatte og beboere kan ha allergier.
 Bemannet 24 timer i døgnet.
 Felles stue og felles uteareal.
 Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.
Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
 Ansatte og beboere kan ha allergier.
 Bemannet 24 timer i døgnet.
 Felles stue og felles uteareal.
 Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.
Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
Ansatte og beboere kan ha allergier.
 Bemannet 24 timer i døgnet.
 Felles stue og felles uteareal.
 Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.
Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
Ansatte og beboere kan ha allergier.
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Strømsnes bofellesskap





Bemannet 24 timer i døgnet.
Felles stue og felles uteareal.
Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.

Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
Ansatte og beboere kan ha allergier.
Neset bofellesskap

Villaveien bofellesskap

Furulytunet





Bemannet 24 timer i døgnet.
Felles stue og felles uteareal.
Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.

Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
Ansatte og beboere kan ha allergier.
 Bemannet 24 timer i døgnet.
 Ansatte og beboere må gå i felles svalgang til leilighetene.
 Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.
Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
Ansatte og beboere kan ha allergier.
 Bemannet 24 timer i døgnet.
 Felles stue og felles uteareal.
 Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.

Kleppeveien Psykiatribolig

Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
Ansatte og beboere kan ha allergier.
 Bemannet 24 timer i døgnet.
 Felles ganger og felles stue. Medbeboere og ansatte må gå i
gangen for å komme til de ulike leilighetene og fellesareal
 Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.

Florvågbakken psykiatribolig

Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
 Ansatte og beboere kan ha allergier.
 Bemannet på dag og kveld.
 Felles ganger og felles stue. Medbeboere og ansatte må gå i
gangen for å komme til de ulike leilighetene og fellesareal
 Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.
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Juvik leilighetskompleks

Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
 Ansatte og beboere kan ha allergier.
 Bemannet dag og kveld. Vaktselskap kveld, natt og helg/
høytid.
 Felles uteareal. Smal tilkomst til leilighetene gjør det umulig
for leietakere og personell å passere dyr som plasseres
utenfor leilighetene.
 Tildeling av leilighet er knyttet til leietakers fysiske, psykiske
og sosiale hjelpebehov.
 Det drives aktivitetssenter for alle innbyggere. Dette er
plassert i boligkomplekset.
 Det er stor grad av møtevirksomhet med eksterne
samarbeidspartnere på området.
Leietakere, deltakere på aktivitetssenteret, samarbeidspartnere og
ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike typer dyr. Dyrehold
er ikke forenelig med at personalet, leietakere og besøkende kan ha
allergier.

Fromreide omsorgsboliger

Ravnanger omsorgsboliger

Ravnanger boliger





Bemannet 24 timer i døgnet.
Felles stue og felles uteareal.
Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.

Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
 Ansatte og beboere kan ha allergier.
 Bemannet 24 timer i døgnet.
 Felles ganger og felles stue. Med -beboere og ansatte må gå i
gangen for å komme til de ulike leilighetene og fellesareal
 Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.
Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
 Ansatte og beboere kan ha allergier.
 Bemannet etter beboers behov for hjemmetjenester
 Felles uteareal.
 Tildeling av bolig er knyttet til leietakers fysiske, psykiske og
sosiale hjelpebehov.
Dyrehold er ikke forenelig med at:
 Beboere og ansatte kan ha frykt og angst knyttet opp ulike
typer dyr.
 Ansatte og beboere kan ha allergier.
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Kleppestø omsorgsboliger





Bemannet 24 timer i døgnet.
Felles ganger og felles stue. Medbeboere og ansatte må gå i
gangen for å komme til de ulike leilighetene og fellesareal
Tildeling av bemannet bolig er knyttet til leietakers fysiske,
psykiske og sosiale hjelpebehov.
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Dyrehold i kommunale boliger – momenter ved vurdering av søknad

- Ulempe for huseier/andre beboere/andre:
o Fare for skade på bygning
o Andre beboere med allergier?
o Bjeffing eller annen støy
o Luktplager for naboene
o Forsøpling, etterlatenskaper og lignende
o Hvis dyret tidvis går løs
o Redsel for hunder eller andre dyr blant andre beboere
o Aml. – hensynet til tjenesteytere: fobier, allergier ol.
o Tidligere erfaringer med dyrehold
o Beboerens evner til forsvarlig dyrehold
o Smittefare
o Dyrets størrelse – kan det f.eks sammenlignes med en innekatt?
o Oppholder dyret seg kun inne?

- Beboerens behov:
o Førerhund/ledsagerhund
o Psykososialt behov
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Arbeids- og sosialdepartementet

Deres ref

Vår ref

Dato

17/2830-1

07.06.2017

Høringsbrev - Endring i forskrift om startlån - Obligatorisk
saksbehandlingsløsning for kommunene
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på høring forslag til
endringer i forskrift 12. mars 2014 nr. 273 om startlån fra Husbanken. Formålet med
endringene er å pålegge kommuner som tilbyr startlån å bruke et nytt
saksbehandlingssystem som Husbanken har utviklet.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende
etater og virksomheter.
Høringsuttalelse skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på saken på regjeringen.no: www.regjeringen.no/id2555869
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir
publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.
Frist for å gi høringsuttalelse er 15. september 2017.
Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 22 24 72 41.
Med hilsen
Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør

Cecilie Ingjerd Karlson
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Cecilie Ingjerd
Karlson
22 24 72 41

Høringsnotat – endringer i startlånforskriften – obligatorisk
saksbehandlingssystem for kommuner som tilbyr startlån
1. Innledning og bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i forskrift 12. mars 2014 nr.
273 om startlån fra Husbanken. Formålet med endringene er å pålegge kommuner som tilbyr
startlån å bruke et nytt saksbehandlingssystem som Husbanken har utviklet.
Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer, og som ikke
får lån i vanlige banker, får mulighet til å kjøpe egen bolig – og beholde den. Ordningen
reguleres av startlånforskriften, som er gitt med hjemmel i husbankloven § 1. Søknader om
startlån behandles av hver enkelt kommune. Ordningen er frivillig for kommunene, men
nesten alle kommuner tilbyr startlån.
e-søknad for startlån ble lansert i mai 2016. Søkere og kommuner som har tatt i bruk esøknaden er i all hovedsak positive. Fra lanseringen av e-søknaden og ut 2016 var 46% av
søknadene om startlån elektroniske. Andelen e-søknader var per 18. april 2017 58%. Fra 1.
januar 2020 vil det etter forslaget ikke lenger være mulig å søke på papir.
Et tilhørende kommunalt saksbehandlingssystem for startlån skal være tilgjengelig for alle
kommuner i løpet av 3. kvartal 2017. Det nye saksbehandlingssystemet er mer brukervennlig
og tilrettelegger for mer effektive arbeidsprosesser i kommunene. Gjennom et standardisert
beslutningsgrunnlag vil systemet gi saksbehandleren et bedre grunnlag for å treffe vedtak enn
i dag, og treffsikkerheten i den boligsosiale måloppnåelsen vil dermed bli bedre.
Saksbehandlingssystemet har vært testet av noen utvalgte kommuner i første halvår 2017.

2. Departementets forslag
Departementet foreslår at saksbehandlingsløsningen gjøres obligatorisk for kommuner som
tilbyr startlån. Departementet mener dette er nødvendig for å kunne hente ut gevinstene ved
løsningen, og for å oppnå bedre kvalitet i saksbehandlingen.
Departementet legger til grunn at de kommunene som i dag bruker Husbankens
saksbehandlingssystem for startlån, StartSak, vil gå over til nytt system. Spørsmålet om
obligatorisk bruk av saksbehandlingssystemet er derfor mest relevant for de kommunene som
ikke benytter StartSak. I 2016 var dette 202 kommuner.
Pålegg om fagsystemer er omtalt i KMDs veileder for statlig styring av kommuner og
fylkeskommuner. Det fremgår av veilederen at slike pålegg skal være «begrunnet i en
vurdering av risiko og vesentlighet». Departementet vurderer det slik at et pålegg om å bruke
løsningen er saklig begrunnet og står i forhold til det som søkes oppnådd. Effektene av
pålegget er vurdert opp mot hvor inngripende det er. Nytteverdiene er konkretisert i punkt 3
nedenfor. Departementet mener at pålegget er rimelig og ikke griper nevneverdig inn i
kommunenes selvbestemmelsesrett.
Saksbehandlingsløsningen skal leveres komplett til kommunene uten at de trenger å gjøre
tilpasninger i egne systemer. Løsningen vil bli tilgjengelig over internett og skal forvaltes av
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Husbanken. Det legges opp til at en kommune gradvis vil gå over til nytt system ved at nye
saker behandles i det nye systemet, mens gamle saker må gjøres ferdig i gammelt system.
Departementet foreslår å gjøre nytt system obligatorisk fra og med 1. januar 2020.
Ved å gi kommunene så lang tid fram til løsningen gjøres obligatorisk, vil de kommunene
som har egne fagsystemer kunne forberede seg på å ta i bruk det nye systemet. I tillegg vil
Husbanken kunne gi informasjon til kommunene i god tid, samt etablere et godt
supportsystem for å besvare henvendelser fra kommuner. Husbanken vil også ha mulighet til
å kvalitetssikre og videreutvikle løsningen frem til den gjøres obligatorisk.
Departementet har vurdert om bruken av systemet kan være frivillig, men er kommet til at
dette er lite hensiktsmessig. Dersom bruken gjøres frivillig, er det sannsynlig at gevinstene
for kommunene ikke vil bli tatt ut i så stor grad som forutsatt. Frivillighet vil også innebære
at Husbanken må drifte dagens rapporteringsløsning for de kommunene som ikke ønsker å
bruke det nye saksbehandlingssystemet. Videre er dagens rapportering svært begrenset, og gir
ikke det samme statistikk- og analysegrunnlaget som den nye saksbehandlingsløsningen vil
gi. I prosessen med å digitalisere ordningen har Husbanken dessuten avdekket at noen
kommuner ikke har gode nok opplysninger om søkerne før de treffer vedtak om startlån. Den
nye saksbehandlingsløsningen vil sikre at alle saker er tilstrekkelig godt opplyst før
kommunen treffer vedtak.
Pålegget om å bruke systemet foreslås inntatt som nytt tredje ledd i forskriftens § 9.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget
Dersom alle kommunene tar i bruk det nye saksbehandlingssystemet, kan kommunene samlet
sett spare om lag 9,5 mill. kroner per år.
Husbanken estimerer at de samlede kvantifiserbare gevinstene av e-søknad for startlån og
tilhørende saksbehandlingsløsning for kommunene er 40 000 arbeidstimer i året. Av dette er
det en gevinst på ca. 14 800 timer for e-søknaden, og ca. 25 200 timer for
saksbehandlingsløsningen. Forutsetningen for gevinstene er at 90 pst. av søknadene mottas
elektronisk, at kommunene tar i bruk KS-FIKS/Svar Inn for maskinell arkivering, og at
søknadene behandles i ny saksbehandlingsløsning.
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Forskrift om endring av forskrift 12. mars 2014 nr. 273 om startlån fra
Husbanken
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med hjemmel i husbankloven § 1.

I
Overskriften i § 9 skal lyde:
§ 9 Oppfølging, kontroll og obligatorisk saksbehandlingssystem

§ 9 nytt tredje ledd skal lyde:
Kommuner som tilbyr startlån må fra og med 1. januar 2020 behandle søknader om
startlån i Husbankens saksbehandlingssystem for startlån.

II
Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.
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Fra: Postmottak KMD[postmottak@kmd.dep.no]
Sendt: 09.06.2017 15:10:32
Til: Agdenes kommune; Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; Andøy kommune; Postmottak ASD;
Aremark kommune; Arendal kommune; post@asker.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no;
postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak; info@audnedal.kommune.no; post@aukra.kommune.no;
postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@aurskog-holand.kommune.no;
postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; post@averoy.kommune.no;
postmottak@balestrand.kommune.no; post@ballangen.kommune.no; postmottak@balsfjord.kommune.no;
postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; post@beiarn.kommune.no;
postmottak@berg.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no;
postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no;
postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no; postmottak@bokn.kommune.no;
post@bremanger.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no; post@bygland.kommune.no;
postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no; postmottak@bo.kommune.no; post@boe.kommune.no;
postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no;
kommunepost@drmk.no; postmottak@drangedal.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no;
post@donna.kommune.no; post@eid.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
postmottak@eidsberg.kommune.no; postmottak@eidskog.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no;
post@eigersund.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no;
postmottak@engerdal.kommune.no; firmapost@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no;
postmottak@evenes.kommune.no; post@e-h.kommune.no; post@farsund.kommune.no;
postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no; Postmottak
Finansdepartementet; post@finnoy.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no; post@fjaler.kommune.no;
postmottak@fjell.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no;
post@flekkefjord.kommune.no; post@flesberg.kommune.no; postmottak@flora.kommune.no;
postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; post@forsand.kommune.no;
postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@frogn.kommune.no;
post@froland.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no;
postmottak@froya.kommune.no; postkasse@fusa.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no;
postmottak@forde.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no;
postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no;
post@gjemnes.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no;
postmottak@gjesdal.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no;
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no;
postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no;
postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@halden.kommune.no; post@halsa.kommune.no;
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no;
postmottak@haram.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
post@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no; Postmottak HOD;
postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
postmottak@hjartdal.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; post@hobol.kommune.no;
postmottak@hof.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no;
postmottak@holmestrand.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no; post@hornindal.kommune.no;
postmottak@horten.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no;
post@husbanken.no; postmottak@hvaler.kommune.no; postmottak@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@karmoy.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no;
postmottak@klabu.kommune.no; Kommunenes Sentralforbund; 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; post@kafjord.kommune.no;
postmottak@lardal.kommune.no; postmottak@larvik.kommune.no; post@lavangen.kommune.no;
postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no;
post@leka.kommune.no; post@leksvik.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@lesja.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;
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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; 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; post@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@namsos.kommune.no;
postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no;
postmottak@naustdal.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no;
postmottak@nes-bu.kommune.no; postmottak@nesna.kommune.no; post@nesodden.kommune.no;
postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@nesset.kommune.no; info@nissedal.kommune.no;
postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no;
post@norddal.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; postmottak@nordodal.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no; post@nore-oguvdal.kommune.no; postmottak@notodden.kommune.no; postmottak@naroy.kommune.no;
Postmottak@notteroy.kommune.no; epost@odda.kommune.no; post@oppdal.kommune.no;
postmottak@oppegard.kommune.no; postmottak@orkdal.kommune.no; Postmottak@Os.kommune.no; postmottak@osho.kommune.no; postmottak@osen.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; post@osteroy.kommune.no;
postmottak@overhalla.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@porsgrunn.kommune.no;
postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no;
post@randaberg.kommune.no; post@rauma.kommune.no; postmottak@re.kommune.no;
postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no;
post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no;
postmottak@ringsaker.kommune.no; postmottak@rissa.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no;
post@roan.kommune.no; postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@rygge.kommune.no;
postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no;
postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@royken.kommune.no;
postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no;
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no;
sande.kommune@sande-mr.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no; postmottak@sandnes.kommune.no;
post@sandoy.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com; post@sauda.kommune.no;
postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no;
post@selje.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; post@siljan.kommune.no;
post@sirdal.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no; postmottak@skedsmo.kommune.no;
postmottak@ski.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no;
post@skjervoy.kommune.no; post@skjaak.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no;
post@skanland.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no; postmottak@snillfjord.kommune.no;
postmottak@snasa.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no;
epost@sola.kommune.no; post@solund.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no;
postmottak@sortland.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no; post@stange.kommune.no;
postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@steinkjer.kommune.no;
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Høringsnotat

FORSKRIFT OM GRADERING AV PLEIEPENGER
1. Innledning
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om
gradering av pleiepenger.
Stortinget vedtok nye regler om pleiepenger ved syke barn i folketrygdloven 2. mai 2017,
se Prop 48 L (2016–2017) og Innst. 246 L (2016–2017). Nye regler skal tre i kraft 1.
oktober 2017. I ny folketrygdlov § 9-12 sjuende ledd er det gitt en hjemmel for
departementet til å gi forskrift om regler om gradert ytelse.
1.1 Formålet
Formålet med forskriften er å gi nærmere regler for hvordan pleiepenger skal graderes og
hvordan dager med graderte pleiepenger skal telles og trekkes fra dagkontoen.
Siden dette i stor grad er en teknisk detaljregulering, er det ikke hensiktsmessig at det
reguleres i lovs form. Av rettssikkerhetshensyn bør reglene imidlertid være fastsatt i
forskrift, og ikke bare hjemlet i Arbeids- og velferdsetatens rundskriv.
1.2 Pleiepenger – gjeldende rett fra 1. oktober 2017
Rett til pleiepenger reguleres i folketrygdloven kapittel 9. Det følger av ny folketrygdlov §
9-10 at personer med omsorg for barn under 18 år (som regel forelder) kan ha rett til
pleiepenger når barnet på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for kontinuerlig
tilsyn og pleie, og personen derfor må være borte fra arbeidet. Dersom barnets behov for
kontinuerlig tilsyn og pleie tilsier det, kan inntil to omsorgspersoner (som regel begge
foreldrene) få pleiepenger samtidig.
Det følger av folketrygdloven § 9-12 at pleiepenger kan ytes inntil 1 300 dager per barn,
hvorav 260 dager ytes med 100 prosent kompensasjon av beregningsgrunnlaget inntil 6
ganger grunnbeløpet (som per 1. mai 2017 utgjør kr 93 634 per år). De resterende 1 040
dagene ytes med 66 prosent av beregningsgrunnlaget. Dersom pleiepenger tas ut
sammenhengende, vil dagkontoen på 1 300 dager vare i fem år. Dagkontoen er videre
knyttet til barnet og ikke omsorgspersonene. Dersom dagkontoen er brukt opp og barnet
igjen blir sykt med livstruende, ikke-varig sykdom, kan pleiepenger ytes med 66 prosent
kompensasjon i denne perioden.
Det kan ytes graderte pleiepenger etter folketrygdloven § 9-11 når barnet er sykt og
pleietrengende som nevnt i § 9-10, men hvor det er etablert tilsyns- og
avlastningsordning deler av dagen eller noen dager i uken. Pleiepenger kan graderes ned
til 20 prosent (tilsyns- og avlastningsordning kan da utgjøre inntil 80 prosent).
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Videre følger det av § 9-11 andre ledd at én stønadsdag telles for hver dag med full
(ugradert) ytelse. Når pleiepengene graderes, skal stønadsdagene telles på en slik måte
at pleiepengeperioden forlenges slik at foreldrene får uttelling for delvis pleie og
arbeidsdeltagelse.
De aktuelle bestemmelsene i folketrygdloven lyder fra 1. oktober 2017 slik:
§ 9-10 Pleiepenger til medlem med omsorg for syke barn
Et medlem som har omsorg for barn under 18 år, har rett til pleiepenger når barnet på
grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og medlemmet derfor
må være borte fra arbeidet.
Dersom barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie tilsier det, kan inntil to
omsorgspersoner få pleiepenger samtidig, se også § 9-16 andre ledd. Når to omsorgspersoner tar
ut pleiepenger samtidig, telles antall stønadsdager etter § 9-12 femte ledd.

§ 9-11 Graderte pleiepenger
Det kan ytes graderte pleiepenger når barn som nevnt i § 9-10 trenger kontinuerlig
tilsyn og pleie, men hvor det er etablert tilsyns- og avlastningsordning deler av dagen eller noen
dager i uken.
Ytelsen graderes ned for hver time barnet har tilsyn av andre, målt mot en
normalarbeidsuke på 37,5 timer, se også § 9-12 sjuende ledd. Ytelsen kan graderes ned til 20
prosent. Har barnet tilsyn av andre mer enn 80 prosent, foreligger det ikke rett til pleiepenger.
§ 9-12 Antall pleiepengedager
Pleiepenger ytes med 100 prosent av beregningsgrunnlaget etter § 9-15 i inntil 260 dager
per barn. Deretter ytes pleiepenger med 66 prosent av beregningsgrunnlaget i inntil 1 040 dager
per barn.
For hver dag med ugradert ytelse telles én stønadsdag.
Dager med gradert ytelse telles slik at den prosentvise graden det tas ut pleiepenger i
løpet av en uke, trekkes fra antall stønadsdager.
Det kan likevel ikke ytes graderte pleiepenger lenger enn i til sammen inntil ti år.
Når to omsorgspersoner tar ut ugradert ytelse samtidig, telles to stønadsdager. Dersom
det samlede uttaket er mindre enn 200 prosent, telles antall dager forholdsmessig etter tredje ledd.
Etter 1 300 stønadsdager kan pleiepenger kun ytes til personer som har omsorg for barn
under 18 år som på grunn av en livstruende sykdom eller skade har behov for kontinuerlig tilsyn
og pleie. Dette gjelder ikke dersom sykdommen eller skaden er varig. Pleiepenger etter dette
leddet ytes med 66 prosent av beregningsgrunnlaget.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gradert ytelse.

2. Nærmere om de enkelte bestemmelsene i forslaget til ny forskrift
2.2 Til § 1 Virkeområde
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Forskriften § 1 angir virkeområde for forskriften. Den skal gjelde ved gradering av
pleiepenger ved pleie av syke barn etter folketrygdloven kapittel 9. Den vil derfor gjelde
for tilfeller der det gis rett til pleiepenger etter § 9-11. Forskriften vil ikke gjelde for
pleiepenger ved pleie av nærstående i livets sluttfase etter § 9-13 eller for
opplæringspenger etter § 9-14.
2.3 Til § 2 Definisjoner
Departementet gir i denne paragrafen en nærmere forklaring på enkelte begreper som
framkommer i lovbestemmelsene om pleiepenger i folketrygdloven kapittel 9 og i
bestemmelser i denne forskriften.
Med normalarbeidsuke menes en arbeidsuke på 37,5 timer. Med normalarbeidsdag
menes en arbeidsdag på 7,5 timer. I prosent vil én arbeidsdag da utgjøre 20 prosent av
en arbeidsuke.
For at pleiepenger skal graderes må det være etablert en tilsyns- og avlastningsordning
for barnet det utbetales pleiepenger for. Besøk av mer sporadisk, uregelmessig og kort
varighet skal ikke anses som etablert tilsyns- og avlastningsordning. Dette var også
rettstilstanden tidligere gjennom Arbeids- og velferdsetatens praksis, og videreføres i ny
pleiepengeordning. Videre skal fast og regelmessig tilsyn på mindre enn 10 prosent per
uke ikke medregnes. Det er såpass lite tilsyn at det er ikke hensiktsmessig at det skal
medføre gradering av pleiepenger.
2.4 Til § 3 Fastsetting av pleiepengegraden
Når pleiepenger skal graderes må det fastsettes en tilsynsgrad og en pleiepengegrad.
Tilsynsgraden fastsettes ut fra hvor mye tilsyn- og avlastning barnet har av andre målt
opp mot en normalarbeidsuke. Timeantallet barnet er i en etablert tilsyn- eller
avlastningsordning summeres på ukesbasis. Det er kun omfanget av tilsynsordningen
som inngår i fastsetting av tilsynsgrad. Videre skal det tas utgangspunkt i omfanget av
den faste ordningen barnet har. Deretter omregnes dette til prosent ved at timeantallet
ganges med 100 og deles på 37,5 timer (normalarbeidsuke).
Tilsynsgrad:
Antall tilsynstimer x 100 / 37,5 (normalarbeidsuke) = tilsynsgrad i prosent
Pleiepengegraden fastsettes ut fra hvor mye omsorgspersonen (forelder) pleier barnet i
målt opp mot en normalarbeidsuke. Foreldre skal bare få pleiepenger for den pleien de
faktisk utfører selv. De skal ikke få pleiepenger når barnet får tilsynet og pleien utført av
andre. Pleiepengegraden framkommer ved at tilsynsgraden trekkes fra 100 prosent (som
ville være full pleie). Pleiepengegraden avrundes til nærmeste hele prosent. Når
pleiepengegraden er fastsatt skal den omregnes til dager, se punkt 2.5.
Pleiepengegrad:
100 prosent pleie (av omsorgsperson) – tilsynsgrad (i prosent) = pleiepengegrad i prosent
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Departementet gjør oppmerksom på at pleiepengegraden ikke nødvendigvis er det
samme som inntektstapet, se punkt 2.7.
2.5 Til § 4 Telling av graderte pleiepengedager
Den fastsatte pleiepengegraden (i prosent) skal omregnes til dager. Det er disse dagene
som telles og så trekkes fra dagkontoen på 1 300 dager per barn.
Som nevnt under punkt 2.4 foreslår departementet at pleiepengegraden avrundes til
nærmeste hele prosent.
Ved en pleiepengegrad på 100 prosent, som innebærer at omsorgspersonen pleier
barnet full tid og er helt borte fra arbeidet, vil det telles fem stønadsdager per uke. En
normalarbeidsuke har fem arbeidsdager. Dersom det tas ut fulle pleiepenger (100
prosent pleiepengegrad) sammenhengende, vil dagkontoen på 1 300 dager per barn
være oppbrukt i løpet av fem år. Dette gjelder uavhengig av hvilken stillingsgrad
omsorgspersonene har. Dersom en omsorgsperson til vanlig jobber i 50 prosent stilling,
men er helt borte fra arbeidet for å pleie barnet full tid (pleiepengegrad på 100 prosent) vil
det telles og trekkes fem dager i uken.
Ved en pleiepengegrad på 20 prosent vil det forbrukes én pleiepengedag. En
pleiepengegrad på 40 prosent vil svare til to stønadsdager, 60 prosent tre stønadsdager
osv. En pleiepengegrad på 30 prosent vil svare til 1,5 stønadsdager, 50 prosent til 2,5
stønadsdager osv. Med en slik tellemåte vil pleiepengeperioden kunne forlenges utover
fem år ved gradert uttak av pleiepenger (pleiepengegrad mindre enn 100 prosent).
Som tidligere nevnt kan inntil to omsorgspersoner (som regel foreldrene) ta ut
pleiepenger samtidig. Det må da fastsettes en pleiepengegrad per uke for hver
omsorgsperson, og det vil da være den samlede pleiepengegraden for begge
omsorgspersonene per uke som omregnes til dager og trekkes fra dagkontoen. Dette
følger av at dagkontoen er knyttet til barnet, og ikke til omsorgspersonene.
2.6 Til § 5 Maksimal periode på 10 år
Det følger av folketrygdloven § 9-12 fjerde ledd at graderte pleiepenger ikke kan ytes
lenger enn i til sammen inntil ti år. Som det framgår av Prop. 48 L (2016–2017) ville
pleiepenger med lav gradering kunne tas ut over veldig mange år, inntil 18 år, hvis det
ikke ble satt en maksimal tidsgrense. Det ville være lite hensiktsmessig for bruker,
arbeidsgiver og samfunnet som helhet.
Alle perioder med fulle og graderte pleiepenger skal regnes med i tiårsperioden. Det vil
kunne forekomme kortere og lengre perioder med pleiepenger, og kortere og lengre
opphold mellom pleiepengeperioder. Det vil kunne gå flere år mellom pleiepengeperioder,
og det vil kunne dreie seg om dager, helt ned til opphold på én dag. Av hensyn til
hensiktsmessig saksbehandling foreslår departementet at ved opphold i uttak av fulle og
graderte pleiepenger på mindre enn fire uker, skal den mellomliggende oppholdsperioden
likevel regnes med i tiårsperioden (som om det ikke var opphold). Omvendt vil opphold
på mer enn fire uker, ikke regnes med i tiårsperioden.
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2.7 Til § 6 Tap av pensjonsgivende inntekt
Det følger av den generelle bestemmelsen i folketrygdloven § 9-3 at stønad etter
folketrygdloven kapittel 9 gis til medlem som har tapt pensjonsgivende inntekt. Det
innebærer ikke bare at en søker må ha tapt inntekt for å få rett til pleiepenger, men også
at det ikke kan ytes pleiepenger utover den tapte inntekten (dvs. ikke gis pleiepenger
med høyere beløp enn det som er tapt av inntekt). Av pedagogiske hensyn foreslår
departementet at dette gjentas som en egen bestemmelse i forskriften med en
henvisning til folketrygdloven § 9-3.
Departementet gjør oppmerksom på at fastsetting av inntektstap er noe annet enn
fastsetting av pleiepengegrad og fastsetting av tilsynsgrad, se punkt 2.4. Det kan
forekomme at et medlem ved måten pleiepenger skal graderes på ikke får erstattet hele
inntektstapet han eller hun har hatt. Medlemmet kan uansett ikke få erstattet mer enn
inntektstapet sitt.
2.8 Til § 7 Gradering når to omsorgspersoner tar ut graderte pleiepenger samtidig
Etter folketrygdloven § 9-10 andre ledd kan inntil to omsorgspersoner ta ut pleiepenger
samtidig. Begge omsorgspersonene kan ta ut fulle pleiepenger eller de kan ta ut graderte
pleiepenger. Pleiepenger kan ikke graderes med lavere grad enn 20 prosent, se
folketrygdloven § 9-11 andre ledd andre punktum. Som følge av dette foreslår
departementet at dersom to omsorgspersoner tar ut pleiepenger må hver av dem ta ut
minst 20 prosent pleiepenger hver.
2.10 Til § 9 Ikrafttredelse og overgangsregler
Nye regler for rett til pleiepenger ved pleie av syke barn skal tre i kraft 1. oktober 2017, se
Prop. 48 L (2016–2017) og Innst. 246 L (2016–2017). Departementet foreslår at
forskriften skal gjelde fra samme tidspunkt.
2.8 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger antas ikke ha økonomiske og
administrative konsekvenser utover det som er omtalt i Prop. 48 L (2016–2017) og Innst.
246 L (2016–2017). De samlede merkostnadene for pleiepengepengeordningen vil
utgjøre om lag 574 mill. kroner (helårseffekter). I tillegg tilkommer 5,8 mill. kroner som
regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2017 har foreslått å sette av til dekning av
engangsutgifter i Arbeids- og velferdsetaten ved innføring av ny pleiepengeordning.
3. Departementets forslag til forskrift
Forskrift om gradering av pleiepenger
Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet xx med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om
folketrygd § 9-12 sjuende ledd.

§ 1 Virkeområde
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Forskriften gir nærmere regler om gradering av pleiepenger ved pleie av syke
barn etter folketrygdloven kapittel 9.
§ 2 Definisjoner
Med normalarbeidsuke etter folketrygdloven § 9-11 andre ledd menes en
arbeidsuke på 37,5 timer.
Med normalarbeidsdag menes en arbeidsdag på 7,5 timer. En arbeidsdag utgjør
20 prosent av en normal arbeidsuke.
Med etablert tilsyns- og avlastningsordning etter folketrygdloven § 9-11 første ledd
menes faste, regelmessige opphold i tilsyns- og avlastningsordninger. Besøk av mer
sporadisk, uregelmessig og kort varighet anses ikke som etablert tilsyns- og
avlastningsordning. Fast og regelmessig tilsyn på mindre enn 10 prosent per uke skal
ikke medregnes.
§ 3 Fastsetting av pleiepengegrad
Pleiepenger graderes ned for hver time barnet er i en etablert tilsyns- og
avlastningsordning, målt mot en normal arbeidsuke på 37,5 timer. Det skal ikke tas
hensyn til timer med tilsyn og avlastning som overstiger 7,5 timer i løpet av en
arbeidsdag.
Det er kun omfanget av tilsyns- og avlastningsordning som har betydning for
fastsetting av pleiepengegraden. Det skal tas utgangspunkt i omfanget av den
tilsynsordningen som er fastsatt for barnet og hovedvilkåret om at barnet må ha behov for
kontinuerlig tilsyn og pleie må være oppfylt.
Timeantallet barnet har tilsyn og avlastning av andre summeres på ukesbasis.
Timeantallet omregnes til prosent ved å gange med 100 og dele på 37,5 timer
(tilsynsgraden). Pleiepengegraden per uke fastsettes ved å trekke tilsynsgraden fra 100
prosent og avrundes til nærmeste hele prosent.
Dersom det er etablert tilsyns- og avlastningsordning på mer enn 80 prosent av en
normal arbeidsuke, foreligger ikke rett til pleiepenger.
§ 4 Telling av graderte pleiepengedager
Den fastsatte pleiepengegraden etter § 3 omregnes til dager og telles. Dersom to
omsorgspersoner tar ut pleiepenger samtidig, er det samlet pleiepengegrad per uke som
skal omregnes til dager.
Ved omregningen til dager skal samlet fastsatt pleiepengegrad rundes ned til
nærmeste hele prosent. Hver 20 prosent tilsvarer en hel forbrukt pleiepengedag.
Pleiepengegrad på 100 prosent (per uke) teller som fem dager uavhengig av hvilken
stillingsgrad medlemmet i utgangspunktet har.
§ 5 Maksimal periode på ti år
Pleiepenger kan ikke ytes lenger enn i til sammen inntil ti år per barn.
Alle perioder med fulle og graderte pleiepenger regnes med i tiårsperioden. Har
det vært opphold på mindre enn fire uker mellom to perioder med pleiepenger, skal også
perioden med opphold regnes med.
§ 6 Tap av pensjonsgivende inntekt
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Det kan ikke ytes pleiepenger utover det vedkommende har tapt i
pensjonsgivende inntekt, se folketrygdloven § 9-3.
§ 7 Gradering når to omsorgspersoner tar ut graderte pleiepenger samtidig
Dersom to omsorgspersoner tar ut pleiepenger samtidig, må hver av dem
minst ta ut 20 prosent pleiepenger.
§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2017.
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Liste over høringsinstanser – høringsnotat om ny forskrift om gradering av pleiepenger:
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak (SAMFO)
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Barneombudet
Bedriftsforbundet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforeningen
Direktoratet for arbeidstilsynet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Finans Norge
Foreningen for intensiv Stimulering av hjerneskadede (FISH)
Forskningsstiftelsen Fafo
Frischsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Helsedirektoratet
Institutt for samfunnsforskning
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomheter (KA)
Kreftforeningen
KS
KS Bedrift
Lederne
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LO Kommune
LO Stat
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Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges rederiforbund
Nasjonal kompetansesenter for sjeldne sykdommer
Norsk pasientforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Petroleumstilsynet
Private Barnehagers Landsforbund
Sametinget
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samfunnsøkonomene
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Trygderetten
Uføres landsforbund
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og Beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor
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Fra: Fosby Geir[Geir.Fosby@dss.dep.no]
Sendt: 21.06.2017 10:31:29
Til: Høifoss Elin
Kopi: Fosby Geir
Tittel: Bistand til å sende ut høringssak vedr gradering av pleiepenger

Arbeids‐ og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny forskrift om gradering av
pleiepenger. Forskriften må være på plass før nye regler om pleiepenger trer i kraft 1. oktober 2017.
Frist for å sende inn høringssvar er torsdag 17. august 2017.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/2558051. Vi ber om at høringssvar avgis digitalt på samme
nettside, under «Send inn høringssvar».
Med vennlig hilsen
Arbeids‐ og sosialdepartementet
Velferdspolitisk avdeling
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Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge
HDIR Verden 23588187

Etter liste

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

17/20347-1
Torhild Torjussen Hovdal
27.06.2017

Høring - Pakkeforløp for psykisk helse og rus
Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide
Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og
fagmiljø i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører.
Mål for pakkeforløpene
•
•
•
•
•

Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig behandling.
Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling.
Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer og veiledere der disse finnes,
alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus.
Helsedirektoratet har opprettet tverrfaglige arbeidsgrupper som utarbeider utkast til pakkeforløpene.
De første pakkeforløpene
Åtte pakkeforløp sendes ut for start implementering i januar 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne
Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge
Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
Pakkeforløp for psykoselidelser, inkludert debuterende psykose
Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge
Pakkeforløp for tvangslidelser

De tre første pakkeforløpene sendes nå ut på høring, de resterende sendes ut til høsten.
Utredningsforløpene (2. og 3.) er korte, avgrensede forløp som skal henge sammen med pakkeforløp for
behandling i psykisk helsevern. Disse er under utarbeidelse.
Helsedirektoratet
Avdeling psykisk helsevern og rus
Torhild Torjussen Hovdal, tlf.: +4724163495
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Somatisk helse og levevaner
Det er behov for anbefalinger knyttet til kartlegging og tiltak på flere områder innen somatisk helse og
levevaner. Tre av disse områdene (kardiometabolske risikofaktorer, røykeavvenning, fysisk aktivitet)
sendes nå på høring. I de ferdige pakkeforløpene vil det bli en tydelig kobling mellom somatisk helse og
levevaner og de ulike pakkeforløpene.
Vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer
En egen ressursgruppe skal gi innspill og råd når det gjelder vold, overgrep og andre traumatiske
erfaringer i arbeidet med pakkeforløpene. Dette arbeidet pågår og ferdigstilles til høsten.
Tilbakemelding
Det bes spesielt om innspill på om utkastene:
1.
2.
3.
4.

Bidrar til å oppnå de fem målene som er beskrevet over?
Fremstår som nyttig for brukere/pasienter, pårørende og tjenestene?
Bidrar til god forløpskoordinering?
Har målepunkter og forløpstider som er relevante og nyttige?

Det bes om at vedlagte skjema for innspill benyttes.
Alle som ønsker å delta i høringen har anledning til dette selv om de ikke skulle ha mottatt denne
høringsinvitasjonen.
Forholdet mellom pakkeforløpene og pasient- og brukerrettighetsloven og annet relevant regelverk vil
bli gjennomgått på nytt etter høringsrunden. De delene av utkastene til pakkeforløp som omhandler
henvisning fra kommunene vil bli samordnet med/innarbeidet i direktoratets henvisningsveileder, på
samme måte som for kreftpakkeforløpene.
Lenke til høringsside på helsedirektoratet.no.
Høringssvar sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med referansenummer 17/20347.
Høringsfrist er 1.oktober 2017.
Ytterligere informasjon om Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Vennlig hilsen

Johan Georg Røstad Torgersen e.f.
direktør
Stine Margrethe Jacobsen
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk

-2-
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Økonomirapportering mars 2017

Særutskrift
Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak
60/17

Møtedato
06.06.2017

Kommunestyret

72/17

22.06.2017

Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø

Arkivsaknr.: 2017/2940-1

Møtebehandling i Kommunestyret - 22.06.2017
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Økonomirapport per mars 2017 tas til orientering.
Formannskapets innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Økonomirapport per mars 2017 tas til orientering.
Behandling:
Avstemming:
Formannskapets innstilling:

Enstemmig

Møtebehandling i Formannskapet - 06.06.2017
Formannskapets innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Økonomirapport per mars 2017 tas til orientering.
FrPs oversendelsesforslag oversendes rådmannen.
Rådmannens innstilling:
Økonomirapport per mars 2017 tas til orientering.

Behandling:
Roald Steinseide fremmet slikt oversendelsesforslag til rådmannen:
Formannskapet har merket seg at rapporten er per mars 2017 og legges frem i juni.
Formannskapet er av en oppfatning at rapporten da kun har begrenset verdi. Formannskapet
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ber rådmannen heretter legge frem statusrapport annen hver måned, og så legges frem i første
formannskap.
Spørsmål i saken innsendes til ordfører.
Avstemming:
Rådmannens innstilling fremmet av ordfører Terje Mathiassen: Enstemmig
FrPs forslag oversendes rådmannen:
Enstemmig

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Økonomirapport per mars 2017 tas til orientering.

SAMMENDRAG
Rådmannen rapporterer økonomisk status per mars (1. kvartal 2017).
Som det framgår av vedlagte tabelloversikt og tekst i saken er det på noen områder et anslått
merforbruk/mindreinntekt. På grunn av at det så tidlig på året er flere usikkerhetsfaktorer på
sentrale poster og tid til å treffe tiltak som kan medvirke til balanse i kommunalavdelingene, er
det ikke anbefalt å gjøre budsjettendringer.
Det gis også en oversikt over framdrift på tiltak som kommunestyret har vedtatt skal dekkes av
økt eiendomsskatt.
Avgjøres av: K

Behandles i følgende utvalg: F, Kontrollutvalget

Videre saksgang: Saken meldes UFL, UOL og UTM

Saksopplysninger:
Det er gjort en vurdering av status på forbruk per 1. kvartal 2017 i henhold til budsjett. På noen
poster rapporteres det å ligge an til en budsjettsprekk. Men det er mange usikkerhetsfaktorer så
tidlig på året, og fortsatt tid til å iverksette tiltak som vil bidra til at kommunen samlet sett vil
gå i budsjettmessig balanse.
Status for sentrale poster og de ulike kommunal- og fagavdelinger er kort kommentert under.
Skatteinngang/rammetilskudd
Etter budsjettvedtaket i desember K-sak 148/16 har inntektsprognosemodellen til KS blitt
oppdatert for både endelig folketall per 1.1.2017, samt endringer som følge av vedtak om
Statsbudsjettet for 2017 på Stortinget. Siste prognosemodell anslår sum skatteinngang og
rammetilskudd for Askøy kommune i 2017 på 1.485,9 mill., som er 4,4 mill. under det som
ligger i vedtatt budsjett 2017.
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Endelig folketall for Askøy per 1.1.2017 viser 28 821 innbyggere, noe som gir en
befolkningsvekst på 1,6 % i forhold til året før. Befolkningsveksten gir utslag i skatteinngang og
inntektsutjevning i forhold til forrige prognosemodell. Samtidig er rammeoverføringene
redusert for følgende effekter:
 Forventet lavere etterspørsel etter barnehageplasser som følge av økt kontantstøtte.
Delårseffekten i 2017 er anslått til 0,5 mill.
 Forventet effekt av økt ligningsverdi for sekundærboliger, som ikke skal ha noe effekt
for kommunenes samlede frie inntekter, er trukket fra rammeoverføringene.
Helårseffekten i 2017 er anslått til 1,0 mill.
 Øremerket tilskudd til styrking av lærertettheten på 1-4 trinn er trukket fra
rammeoverføringene. Helårseffekten i 2017 er anslått til 1,0 mill.
Faktisk skatteinngang for Askøy i forhold til periodisert budsjett per mars 2017 viser 5,7 mill. i
mindreinntekter og en vekst i forhold til samme periode året før på 4,7 %. Vekstanslaget i siste
prognosemodell for Askøy i 2017 er på 5,5 % i forhold til 2016. Det hefter noe usikkerhet rundt
skatt, og i påvente av kommende kommuneproposisjon anbefales det ikke budsjettjustering på
nåværende tidspunkt. Reduksjonen jf. siste prognosemodell på 4,4, mill. er håndterbar.
Eventuell budsjettjustering knyttet til frie inntekter og eiendomsskatteinntektene blir vurdert
til neste rapportering.
Andre sentrale budsjettposter
Finansområdet, avsetninger og andre fellesposter følges opp og budsjettjustering vil bli vurdert
til neste rapportering.
Eiendomsskatt
Eiendomsskatten for 2017 ble skrevet ut innen fristen 1. april, med et beløp på ca 52 mill.
Innvilgete fritak og ettergivelser kommer til fratrekk. Omfanget av disse er ennå ikke kjent, da
søknads- og vurderingsprosesser pågår. Kostnader til innføring og drift er ennå ikke nøyaktig
beregnet. Kostnader til taksering av fritidseiendommene vil påløpe i 2017. Budsjettjustering vil
bli vurdert til neste rapportering også på dette området.
Kommunestyret har gitt tydelige føringer for disponeringen av en økt inntekt på eiendomsskatt
på 35 mill. og også vedtatt at inntekter og bruk av eiendomsskatt skal synliggjøres ved et eget
notat som vedlegges regnskap. Rådmannen gir som del av denne rapporteringen en
løypemelding i forhold til dette.
Kommunalavdeling Stab
Kommunalavdelingen regner med å gå i balanse ved utgangen av året. Tallmessig avvik per
mars er knyttet til periodisering.
Kommunalavdeling Oppvekst
Kommunalavdelingen regner med å gå i balanse ved utgangen av året, da alle fagavdelinger
beregner å ha en aktivitet innenfor budsjettrammene. Tallmessig avvik per mers er knyttet til
periodisering.
Kommunalavdeling Levekår

Omsorgstjenestene har merutgifter til ressurstunge brukere. Det innebærer samtidig at
refusjonen for særlig ressurskrevende brukere øker, og denne merinntekten vil finansiere deler
av dette. Det kan bli krevende utover året, men så langt er det ikke grunn for budsjettjustering.
Videre er det en tendens til økte utgifter til sosialhjelp på grunn av flere sosialhjelpsmottakere,
samt en viss økning i utgifter til barnevern – i sum ca 2 mill kroner for de to tjenestene. Det er
allikevel forhold som gjør at prognosene er noe usikre, derfor bør eventuell budsjettjustering
vente til senere i året. I sum har Kommunalavdeling levekår utfordringer med økte utgifter til
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ulike brukergrupper, men så langt vil utgiftsreduserende tiltak og bruk av merinntekter bli
prioritert for å holde budsjettrammene.
Fagavdeling Areal og samfunn
Avdelingen beregner å gå i balanse.
Kommunalavdeling Teknisk
Avdelingen har fått en betydelig styrking til drift og vedlikehold.
Brann og redning mangler budsjett for ca 1 årsverk av dagens bemanning. Bortfall av oppgaver
knyttet til Askøyveiene AS medfører også en mindreinntekt. Så langt er det ikke grunn for
budsjettjustering.
Vurdering:
Budsjettsituasjonen følges løpende, og det er en del usikkerhet knyttet til flere poster og
prognoser. I henhold til budsjettforskriftene skal budsjettet endres dersom det forventes
kostnadsoverskridelser eller innsparinger, men rådmannen anbefaler at det ikke gjennomføres
budsjettjusteringer for å ta høyde for antatte avvik på dette tidspunktet i påvente av et bedre
informasjonsgrunnlag rundt flere av disse forhold til neste rapportering.
Folkehelseperspektiv:

De økonomiske rammene gjør det nødvendig med en streng prioritering i forhold til dekking av
innbyggernes helsemessige behov, samtidig som en ønsker å prioritere det forebyggende
arbeidet.
Vedlegg:
1. Tallvedlegg – økonomirapportering mars 2017
2. Oversikt disponering eiendomsskatt

Kleppestø, 19.mai 2017
Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef

Rett utskrift 29.06.17
Else Gammelsrød
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtereferat
Dato: 14.06.2017
Solveig Hillestad – UKS
Jonas Espelid- Askøy vgs
Synne van der Meeren- Hop vgs
Til stede:

Elise Holmedal – Kleppestø u.skole
Jens H. Andersen – Kleppestø u.skole
Helene Tveten – Erdal u.skole
Stig Abrahamsen – politiker utvalg for levekår
Kontaktlærere for elevråd

Kopi:

Forfall:

Politikere
Ressurspersoner
Rakel Kråvik – UKS
Berk Hashem – Askøy vgs
Katinka Jensen- Askøy vgs
Dorte Monsen- Kleppestø u.skole
Isabell Zika – Ravnanger u.skole
Klaudia Panek – Fauskanger u.skole
Ole Martin Johnsen – Fauskanger u.skole

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre

Møtetid:

Onsdag 31.05.2017
Kl. 1215-1400

Møteleder:

Nr
1.
2.
3.

Solveig Hillestad

Møtested:

F-salen i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Torsdag 31.08.2017
Kl. 1215-1500
F-salen

Innhold
Innkallingen ble godkjent
Referat fra 27.04.2017 ble godkjent
Referat fra besøk på BIR i Rådalen
Veien videre-etterarbeid:
 Miljøpunkter må brukes riktig- ønske om «stunt» fra
UKS- lage skilt og klistremerker som henges opp rundt på
øyen – UKS prøver å få bedrifter til å «sponse» skilt
 Privat ansvar å kildesortere riktig

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Sak:

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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2017/38017

Ansvarlig
Alle
Alle

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

4.

5.

7.

8.
9.
10.
11.

 Ønske om flere bosspann for plast og papir
 Ønske om kildesortering i skoler og barnehager
Konklusjon:
 UKS går i dialog med både Naturvernforbundet v/ Randi
Hovgård og Askøy næringslivsforening v/Elin Kjærrgård
 Hele UKS tenker ut et kult slagord til skiltene og sender
til ordfører Solveig
 Jens kontakter de som lager skilt – Design Studio i
Storebotn
 Solveig søker «sponsemidler» i Askøy
næringslivsforening
Referat fra Dagsnytt 18 Hilsen fra politikere Rafael og Stig: « Vi er stolte av dere»
UKS ønsker å invitere inn biskopen til et UKS-møte i høst.
Ønske om dialog og drøfting med ulike synspunkt som
utgangspunkt
UKS ønsker da å hente inn en homofil med sin historie
Tidspunkt: Etter høstferien
Temakveld om mobbing høst 2017
 Sted: Ung Flimmer
 Tid: Sist i september – dato må settes
 Åpen kveld
 Målgruppe: vgs og u.trinnet, unge på VO – invitasjon til
skoler
 Kontakt MOT
 Kontakt Ung Flimmer
 Hvem kan stille med sterke historier?
 Violet Hill?
 Florvåg Pizza
Klassetrivsel.no
Ikke-anonym og frivillig elevundersøkelse på u.trinnet- ett av
flere tiltak for å avdekke mobbing
Drøfting
 Ble elevrådene tatt med på råd i forkant av prosessen?
 Elevrådsledere og kontaktlærere for elevråd etterspørres
Konklusjon: Saken flyttes til augustmøte når alle representanter
er til stede
10-årsjubileum for UKS
 Alle tidligere ordførere inviteres til UKS-møtet i
november
Kontroll- og valgkomite 2017 /evaluering
 Utsettes til augustmøtet
Økonomirapport tatt til etterretning.
UKS holder budsjettet med god margin
Møteplan høst 2017 ble godkjent

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Solveig
Jens

AU og Sigrun
arbeider med dette

AU-møte 23.08.2017

Solveig og Jens

AU

Sigrun

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

F-salen og K-salen er booket
Dato

Tid

Sted

UKS-møte

Torsdag
1130-1530
F-salen
X
31.08.17
Onsdag
«»
«»
x
20.09.17
Tirsdag
«»
«»
X
17.10.17
Torsdag
Kl. 0900-1430 K-salen
Elevrådsdag
26.10.17
Mandag
1130-1530
F-salen
UKS-møte
20.11.17
Fredag
«»
«»
«»
15.12.17
12.
Dialog med politiker Stig- « Hva rører seg i politikken» AskøyNytt:
 Mobbeproblematikk
 Mobbeombud i hvert fylke
 Alle skoler skal ha mobbeprogram
 Ungdommens perspektiv er alltid viktig i saker
 Kleppestøplanen skal behandles i Formannsskapet
 Helsebruksplan kommer inklusive
ungdomshelsetjenesten og psykologtjenesten
 Stortingsvalget forberedes nå- info om kandidater fra
nærmiljøet/listetopper
Innspill fra UKS til politiker: Fokus på vanskeligstilte – ønske
om spredd bosetting- unngå «ghettofisering»- ønske om god
integrering
13.
Info om søknad fra Askøy vgs
Søknaden kom for seint inn til at den kunne behandles. Utsettes
til august-møtet
Eventuelt
1) Invitasjon til deltakelse på seminar «Mobbefri oppvekst –
gode nærmiljø»
2) Invitasjon til siste kommunestyremøtet 22.06.17 kl. 1000
og utover. Lunsj serveres kl. 1300
Frist påmelding fredag 16.07.17 til Sigrun

Dorte og Synne
påmeldt på dagtid
Dorte og Jens har
meldt seg på

3) Forespørsel fra biblioteksjef Irene Hantvedt:
Hva sier UKS til at minneparken ved Vatnavatnet brukes
til lesestunder for barn?
UKS har ingen innvendinger mot dette, forutsatt at de etterlatte
synes det er greit. UKS synes det er positivt at parken brukes

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442
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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:
964 338 442

Fra: Åge Lavik [mailto:post@aagelavik.no]
Sendt: 24. juli 2017 10:20
Til: Terje Mathiassen
Emne: Stafett for livet

Hei Terje
Sender deg en mail som vi avtalte på tlf i begynnelsen av juli.
Vi i Ask Friidrett har sagt ja til å være med på å arrangere kreftforeningen sin stafett for livet neste år. I den
forbindelse så skal vi har en hovedkomite som Oddvar Johan Jensen allerede har sagt ja til å lede. Vi ønsker også
kommunen og deg som ordfører med på laget og ikke minst for å mobilisere mest mulig folk til dette
arrangementet og denne viktige saken. Det skal være mye mindre jobb å arrangere dette en NM men likefult så
ønsker vi å lage et så godt arrangement som mulig til denne viktige saken. Ask Friidrett gjøre dette selvsagt på
dugnad og alle penger som vi klarer å samle inn går selvsagt uavkortet til kreftforeningen.
Stafett for livet foregår ved at lag bestående av familier, venner, skoler, foreninger, arbeidsplasser ol. deltar i en
24‐timers stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.
Mer info kan du lese her: https://kreftforeningen.no/stafettforlivet/hvordan‐foregar‐stafett‐for‐livet/
Denne stafetten skal arrangeres i år for første gang i Norge på Randaberg. Info om den finner du her:
https://kreftforeningen.no/stafettforlivet/ ‐ https://www.facebook.com/events/601229116749563/
Vi planlegger å ha et første møte i slutten av august, jeg kommer tilbake til møtetidspunkt.
Håper dette er noe vi får til sammen og ønsker deg fortsatt god ferie så tar jeg kontakt i midten av august.

Med vennlig hilsen

Ask Friidrett
Åge Lavik
Leder

Mobil:
+47 93 01 65 11
E-post: post@aagelavik.no
www.askfriidrett.no
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Bergen, juni 2017

To milliarder ekstra til omsorgsboliger og sykehjem
Husbanken vil informere om at regjeringen har foreslått å øke tilsagnsrammen for
investeringstilskuddet med 2,15 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet
behandles i Stortinget 21. juni.
Styrkingen av årets ramme gir kommunene økt handlingsrom til å realisere prosjekter til
modernisering og rehabilitering av eksisterende omsorgsboliger og sykehjem.
Fra og med 2021 gir vi tilskudd kun til bygging av nye plasser. Det betyr at modernisering av plasser
fra 2021 må finansieres på ordinær måte gjennom kommunerammen.
Husbanken oppfordrer kommunene til å handle raskt og sende inn prosjekter som er under
planlegging. På denne måten kan Husbanken behandle søknader og gi kommunene tilsagn med årets
kvote, som nå tilsvarer 3100 heldøgns omsorgsplasser. Fra 2018 vil kommunenes mulighet for å
modernisere og rehabilitere eksisterende omsorgsboliger og sykehjem reduseres. Se regelverket
knyttet til netto tilvekst på våre nettsider

Kontakt oss
Har din kommune prosjekter som kan få tilsagn om tilskudd i 2017, ønsker Husbanken å få beskjed
om dette så snart som mulig.
Vi vil være tilgjengelig for veiledning og støtte underveis i søknadsprosessen, og vi behandler
søknader forløpende. Prosjekter som får tilsagn i 2017 skal som hovedregel igangsettes i løpet av
2018, men det kan i særlige tilfeller gis lengre frist.
Ta kontakt med:

Jane Solvang,
Frode Hovlandsdal,

tlf. 55 30 66 09, e-post jane.solvang@husbanken.no
tlf. 55 30 66 08, e-post frode.hovlandsdal@husbanken.no

Les mer om tilsagnsrammen og regelverket for investeringstilskuddet på husbanken.no
Her kan du lese regjeringens forslag til tilleggsbevilgning i statsbudsjettet 2017.

Med vennlig hilsen
Mabel Johansen
Regiondirektør Husbanken vest
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Fra: Firmapost Vest[Firmapost.Vest@husbanken.no]
Sendt: 20.06.2017 15:24:12
Til:
Tittel: Økt tilsagnsramme tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Til rådmenn i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane.
Regjeringen har foreslått å øke tilsagnsrammen for investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem. Vedlagt
følger informasjonsbrev.

Vennlig hilsen
Husbanken vest
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Spørrerunden UFL 22.08.17

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
5/17

Saksbehandler: Britt Maren Troland

Møtedato
22.08.2017

Arkivsaknr.: 2017/5450-1

Dag Erik Holmedal (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:

-

Hvilke tomter har kommunen ervervet i Myrane-området de siste årene?
Hvilke/hvor mange tomter i området er regulert for offentlige formål, men eies av
private i dag?

Svar vil bli gitt i møte i UFL 22.august 2017.
Christine Tonning (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Vedlikehold av kommunale bygg:
Det er ønskelig å få fakta om hvor lenge det er siden systematisk vedlikehold var gjennomført.
Når var dette sist budsjettert?
Kan vi få konkrete tall på prisen av vedlikehold på alle kommunale bygg? Hvert enkelt bygg for
seg.
Er der en plan/fastsatte midler til vedlikehold i fremtiden?
Svar vil bli gitt i møte i UFL 22.august 2017.
Christine Holmedal (H) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Kan vi få kopi av kontrakten inngått vedrørende matlevering til Askøy kommune som melding i
møtet 22. august 2017
Kontrakten legges ved politisk sak sendes på rødt papir (unntatt offentlighet) til
medlemmene i UFL.
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Stig Abrahamsen (FrP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
-

Er det mulig å øke antall sykehjemsplasser på helsetunet utfra tilgjengelig areal pr. i
dag?

-

Hva ville det eventuelt koste å drifte?

-

Kan utvalget få et notat på dette?

Svar vil bli gitt i møte i UFL 22.august 2017
Miriam Haavik (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Kan vi få en oversikt over innsparingstiltak og nye tiltak fra ca. 2010, innenfor eldreomsorgen?
Svar vil bli gitt i møte i UFL 22.august 2017.
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Statusrapport
Tema:
Mottaker:
Dato:

Omstillingsprogram 2020 - Kommunalavdeling levekår
Utvalg for levekår (UFL)
22.august 2017

Formål
Rapporten brukes i forbindelse med rapportering til politisk nivå og skal være et grunnlag for
oppfølging, dialog og innspill. Rapporten fremlegges kvartalsvis.
Omstilling 2020
Det er innenfor Kommunalavdeling levekår opprettet fem programmer som består av et sett
med prosjekter og tiltak. Programmene er opprettet for å kunne håndtere de utviklings- og
utfordringstrekk som kommunen og avdelingen står overfor. Dette vil si utfordringer knyttet
til økende grad av oppgaver og brukerbehov, økt innbyggertall, nasjonale overførte oppgaver
og rettighetsfestinger, og stort press på tjenestetilbudet innenfor stramme økonomiske
rammer.
Prioriterte program/prosjekter
I dag er følgende programmer opprettet innenfor Kommunalavdeling levekår:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktiv og trygg omsorg – hele livet
Barnefattigdom
Boligsosialt velferdsprogram
En landsby rundt sårbare barn og familier
Inkludering

Hovedtrekkene i programmene er: forebygging, tidligere innsats, brukermedvirkning,
egenmestring, helhetlig og tverrsektoriell samhandling, utvikling og mobilisering av
lokalsamfunnet og nettverk, økt kvalitet, effektiv ressursutnyttelse.
Nedenfor blir de enkelte programmenes underliggende prosjekter og tiltak presentert i en
samlet form. Presentasjonen har fokus på forventet effekter/positiv virkninger for bruker,
innbygger og samfunn, samt en kort beskrivelse av prosjektets, tiltakets status.

Utskriftsdato: 14. august 2017
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Program: Aktiv og trygg omsorg – hele livet
Hovedfokus er å redusere ressurskrevende tiltak høyt oppe i omsorgstrappen, styrke mer
forebyggende tiltak lavere i trappen, samt å redusere utgiftene. Programmet strekker seg
fram til 2020, og er etablert for i større grad å hente ut resultater og gevinster av arbeidet, og
for å sikre at de forventede målsettinger oppnås.
Programmets overordnede målsetting og strategiske veivalg ble vedtatt i Utvalg for levekår
07.16.2016 i sak 2016/2821.
Brukerperspektivet og brukerens fokus står sentralt i planleggingen og gjennomføringen av
prosjektene. Brukerperspektivet blir blant annet ivaretatt ved at brukerrepresentanter inngår
i utvalgte prosjekters referansegrupper, samt at det benyttes ulike metoder som skal bidra til
brukerens erfaringer og kompetanse skal tas med når tjenesten og tilbudet skal utvikles.
Prioriterte prosjekter og tiltak
Nr. PROSJEKT
1
Utvikling av tillitsmodellen – optimalisering av
Oppstart: mars 2017
Slutt: des. 2018
forvaltning (Fase 2)
Om prosjektet:
- Definere og etablere tillitsmodellen i Askøy kommune (dreining bort fra dagens bestiller og
utførermodell). Med utgangspunkt i definert modell; forbedre og fornye forvaltningens og
utøvende tjeneste sin arbeidsform- og måte. Brukers fokus står sentralt. (Prosjektet må sees i
sammenheng med Reorganisering forvaltning (Fase 1), Helhetlig og optimalisert pasientflyt, samt
Velferdsteknologi).
Forventet effekt:
- Flere brukere bor lengre i egen bolig ved at tidlig innsats og forebygging vektlegges.
- Færre brukere høyt oppe i omsorgstrappen. Redusert/utsatt behov for institusjonsplasser.
- Økt egenmestring og selvstendighet. Økt trygghet hos brukere og pårørende.
- Økt mobilisering av brukermedvirkning og nettverk.
- Utmåling og tildeling av tjenester med utgangspunkt i brukerens behov og ressurser. Riktige
tjenester til rett tid.
- Styrket samhandling mellom forvaltning og utøvende tjeneste – rett kompetanse på rett sted til
rett tid.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Gjennomført 2 fagdager med besøk fra Stovner bydel (Oslo) og KS-konsulenter. Målgruppe: ledere,
fagansvarlige , saksbehandlere, tillitsvalgte, vernetjeneste innenfor Helse og omsorg og Individ og
levekår. Tema: Tillitsmodellen. Erfaringer og metodikk.
- Prosjektgruppe etablert. Brukerrepresentanter skal blant annet inn i referansegruppen, men også
inn utviklingen av tjenestene.
- Pågår: Definere tillitsmodellen - Askøy kommune
2
Helhetlig og optimalisert pasientflyt
Oppstart: mars 2017
Slutt: des. 2018
Om prosjektet:
- Forbedre og fornye dagens pasientforløp, samarbeidsformer og –arenaer (Helse og omsorg). F.eks.
fra spesialisthelsetjenesten til kommune, fra institusjon til hjemmetjeneste, fra hjemmetjeneste til
institusjon etc. (Prosjektet må sees i sammenheng med Utvikling av tillitsmodellen – optimalisering
av forvaltning, samt Velferdsteknologi)
Forventet effekt:
- Bruker får helhetlige og koordinerte tjenester med høy kvalitet.
- Styrket samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, fastleger og spesialisthelsetjenesten.
- Økt egenmestring og mobilisering av nettverk.

Utskriftsdato: 14. august 2017
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- Bruker opplever økt mestring og selvstendighet.
- Pårørende og bruker opplever økt trygghet.
- Flere brukere bor lengre i egen bolig ved at tidlig innsats og forebygging vektlegges.
- Færre brukere høyt oppe i omsorgstrappen. Redusert/utsatt behov for institusjonsplasser.
- Effektiv ressursutnyttelse gjennom nye og «smartere» måter å jobbe på.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Avholdt oppstartsmøte for ansatte i helse og omsorg, saksbehandlere, ledere og ressurspersoner –
informasjon, involvering og medvirkning i fokus. Pågår: planlegging
- Arbeidet med å sikre brukermedvirkning i prosessen er påbegynt. Brukerrepresentanter skal blant
annet inn i referansegruppen, men også få mulighet til å bidra i selve tjenesteutviklingen.
Velferdsteknologi – brukerrettet teknologi (fase 1) Oppstart: Jan. 2016
Slutt: okt. 2017
Om prosjektet:
- Anskaffe og erstatte dagens trygghetsalarmer (ca 350 alarmer), da dagens leasingavtale med Doro
care går ut.
Forventet effekt:
- Ved bruk trygghetsskapende teknologi legges det til rette for økt egenmestring og selvstendighet
for bruker, samt økt trygghet for bruker og pårørende. Dette muliggjør at bruker kan bo lengre i
egen bolig.
- Må sees i sammenheng med Velferdsteknologi fase 2
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Tilrettelegger og planlegger for utskifting av alarmer
- Etablert samarbeidsmøter med Lindås, Fjell og Øygarden for erfaringsutveksling, testing av utstyr
- Pågår: testing av utstyr, innvolverer brukere ved Trygghetsavdeling og dagsentre
- Forskningsprosjekt er startet (Høgskulen Vestlandet)
Velferdsteknologi – brukerrettet teknologi (fase 2) Oppstart: aug./sept. 2017 Slutt: des. 2018
Om prosjektet:
- Fase inn ny velferdsteknologi for hjemmeboende. Velferdsteknologi skal være en integrert del av
omsorgstjenestene, der tjenestene skal utvikles ved bruk av teknologi. (Prosjektet må sees i
sammenheng med Velferdsteknologi fase 1, Utvikling av tillitsmodellen – optimalisering av
forvaltning, samt Helhetlig og optimalisert pasientflyt).
Forventet effekt:
- Ved bruk trygghetsskapende teknologi legges det til rette for økt egenmestring og selvstendighet
for bruker, samt økt trygghet for bruker og pårørende. Dette muliggjør at bruker kan bo lengre i
egen bolig.
- Effektiv ressursutnyttelse. Trygge medarbeidere.
- Utsette behov for tjenester høyt opp i omsorgstrappen.
- Effektiv ressursutnyttelse. - Frigjort tid. Redusert tid hjemmebesøk (hjemmetjenesten).
Kort status:
Pågår:
Avsluttet:
- Tentativ planlagt oppstart august/september 2017. Endring fra statusrapport april 2017.
Rekruttere, utvikle og beholde
Oppstart: sept. 2017
Slutt: sept. 2018
Om prosjektet:
- Strategisk handlingsplan for hvordan rekruttere, utvikle og beholde personer med riktig
kompetanse i Askøy kommune. andre, Arbeidet skal bl.a. bygge på rapport – Rekruttere og
beholde 2016.
Forventet effekt:
Rekruttering av kompetanse som kan møte framtidens tjenestebehov, utvikling med mer.
Kort status:
Pågår:
Avsluttet:
- Tentativ oppstart september 2017.
Opprettelse av vikarpool
Oppstart: mai 2017
Slutt:
Om prosjektet
- Etablere en kommunal vikarpool med et nærmere definert antall årsverk som jobber felkisbelt opp
mot alle avdelinger i helse og omsorg/individ og levekår. Skal kunne tre inn ved fravær i ulike
avdelingen – ( kortere eller lengre fravær)
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Forventet effekt
- Mindre ressursbruk for ledere å hente inn vikarer.
- Bedre tilgang på vikarer med rett kompetanse.
- Bedre arbeidsmiljø.
- Lavere sykefravær.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Under planlegging
TILTAK OG PROSJEKTER I LINJE
Hverdagsrehabilitering
Om tiltaket:
- Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Etablere et utøvende team bestående av 50 % fysioterapeut,
100 % ergoterapeut og 50 % hjemmetrener. Forebyggende tiltak og tidlig intervensjon for å
forhindre eller utsette omfattende pleiebehov.
Forventet effekt:
- Økt mestringsevne hos brukere. Redusere behov for institusjonsplasser og heldøgnsbemannede
omsorgsboliger.
Kort status:
- Siden 11.1.2017: 18 personer fått tilbud
Friskliv og mestring
Om tiltaket:
- Et tilbud til personer i aldersgruppen 18 – 67 år som står i fare for å utvikle eller har utviklet
livsrelatert sykdom. Målet er å endre helseadferd innen levevaneområder som fysisk aktivitet,
kosthold og tobakk.
- Forebyggende mestringstiltak for barn/unge med angst/depresjon og andre
belastningsutfordringer.
Forventet effekt:
- Redusert behov for langvarig oppfølging av helsetjenester.
- Økt mestring hos den enkelte bruker.
Kort status:
- Pågår
Booppfølgingstjeneste
Om tiltaket:
- Ny ambulant tjeneste som skal gi tilbud til personer med behov for oppfølging for å mestre å bo i
egen bolig.
Forventet effekt:
- Redusere behov for langvarig oppfølging, redusere press på behov for høyere omsorgsnivå ( bolig
med bemanning).
- Økt mestring for brukere til å få bedre livskvalitet.
Kort status:
- Startet opp januar 2017. Etablert base på Kleppegrend med 4 årsverk. Har pr dd oppfølging av 43
brukere.
Utforming av ny omsogsbolig- aldrespsykiatri
Oppstart: mai 2017
Slutt: 2021
Om prosjektet:
- Utrede og planlegge utforming av nye omsorgsboliger for demente og personer med
alderspsykiatriske lidelser. Funksjonell bolig tilpasset bruker/pasientgruppe – vektlegging av miljø
for å forebygge for bla forvirring, aggresjon, uro.
Forventet effekt:
- Redusert behov for ekstra tiltak/ressurser for denne gruppe pasienter.
Kort status:
- Under planlegging
Rehabilitering kreftpasienter
Oppstart: Januar 2017 Slutt: 2020
Om prosjektet:
3 årig prosjekt med fokus på helhetlig kreftomsorg der en prøver ut et systemastisk kommunalt
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rehabiliterinsgtilbud for kreftoverlevere.
Forventet effekt:
- Økt egenmestring, sosial og yrkesmessig deltagelse og livskvalitet.
- Mulighet for å etablere kommunal rehabiliteringstilbud for denne pasientgruppen.
- Økt kompetanse i organisasjonen.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
Første gruppetilbud er gjennomført
Hjertesvikt i primærhelsetjenesten
Oppstart: 2016
Slutt: 2019
Om prosjektet:
Et 3 årig kompetansehevende samhandlingsprosjekt med fokus på nettverksbygging, samhandling
og pasientkontakt i tråd med Norsk Hjertesvikt Register sine formål.
Forventet effekt:
- Brukere får økt opplevelse av et helhetlig, kvalitativt godt og mest mulig sømløst tjenestetilbud
- Økt tverrfaglig og tverretalig samarbeid
- Økt kompetanse i organisasjonen
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Prosjektet er igangsatt
- Utarbeidet brosjyrer til pasienter og helsepersonell
- Gjennomført undervisning om tema hjertesvikt med mer til helsepersonell på sykehjem
1

AVSLUTTEDE PROSJEKTER OG TILTAK
Reorganisering forvaltning
Oppstart: nov. 2016
Om prosjektet:
- Reorganisere dagens forvaltningsavdeling. Organisatorisk endring.
Hva er gjennomført
- Saksbehandlere er organisert i linje med utøvende tjeneste.
- 4 saksbehandlere organisert i Helse og omsorg
- 3 saksbehandlere organisert i Individ og Levekår

Slutt: mars 2017

Program: Barnefattigdom
Hovedfokus i programmet er å jobbe for å hindre at barn vokser opp i barnefattigdom over
tid og å minske konsekvensene for de barn som vokser opp med levekårsutfordringer.
Programmet skal bidra til å utjevne sosial ulikhet og minske de negative konsekvenser
knyttet til eksempelvis fysisk og psykisk helse som sosial ulikhet medfører.
Prioriterte prosjekter og tiltak
Nr. PROSJEKT og TILTAK
Område: Familier med levekårsutfordringer
1
Levekårsteam
Oppstart: høst 2016
Slutt: ultimo 2019
Om prosjektet:
- Team bestående av 3 ansatte i Nav som følger opp familier med levekårsutfordringer.
- Det lages en individuell tilpasset plan for hver familier som inkluderer alle familiemedlemmer
Forventet effekt:
- Områder for oppfølgingen kan være å bedre situasjonen i forhold til: bosituasjon, gjeld, arbeid,
utdanning, faste ytelser, helseoppfølging, søknader til ulike etater, deltakelse i fritid, skolesituasjon
for barn, sikre koordinerte tjenester.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Teamet følger pr dd opp 19 familier med til sammen 53 barn.
- Det er i samarbeid med forsker Tormod Bøe ved Uniresearch søkt om forskningssamarbeid og
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midler gjennom to ordninger. Den ene har fått avslag, den andre avventer vi svar.
Stillingene i Levekårsteamet ble i 2016 finansiert at prosjektmidler. Det er søkt nye midler for 2017
gjennom to tilskuddsordninger. Begge er innvilget.
2
Barn i levekårsutsatte familier i barnehage
Oppstart: vår 2017
Slutt: ikke fastsatt
Om prosjektet:
- Askøy har høy dekningsgrad på barnehager. Kun omkring 4 prosent av barn i alderen 3-5 år går ikke
i barnehage. Prosjektet ønsker å finne ut om de barn som ikke går i barnehage er fra familier berørt
av barnefattigdom.
Forventet effekt:
- Fra forskningen vet vi at barnehage er en viktig forebyggende og kompenserende arena for barn i
familier berørt av barnefattigdom. Dette handler spesielt om språkstimulering og sosialisering.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Det er etablert samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og barnehageavdelingen som skal finne
frem til gode rutiner og samarbeid for å få barn i denne målgruppen i barnehage.
- Det skal avholdes et felles seminar 14. september 2017 der Tormod Bøe, RKBU skal belyse
betydningen av barnehage.
Område: Fritid
3
Deltakelse i organisert aktivitet
Oppstart: vår 2017
Slutt: ultimo 2019
Om prosjektet:
- Prosjektet skal bidra til at barn kan delta i organisert aktivitet på fritiden uavhengig av familiens
inntekt.
Forventet effekt:
- Flere barn i familier med lavsosiøkonomisk status kommer til å delta i aktivitet.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Det er etablert dialog med paraplyorganisasjonene innen sang og musikk og idrett.
- Planen er å inngå en avtale om å legge til rette for deltakelse samt en tilskuddsordning for lag som
vil kunne kompensere de økonomiske konsekvenser ved å inkludere barn fra lavinntektsfamilier.
4
Åpne møteplasser for ungdom
Oppstart: høst 2016
Slutt: ultimo 2019
Om prosjektet:
- Hensikten med prosjektet er å skape gratis møteplasser for ungdom som kan bidra til mestring og
inkludering og minske konsekvensene av barnefattigdom
Forventet effekt:
- Minske konsekvenser av barnefattigdom gjennom deltakelse på en gratis møteplass
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Fom. april åpnes det et ukentlig tilbud på Fauskanger ungdomsskole der elever på kveldstid kan
komme og være med på ulike aktiviteter og spise et måltid mat. Møteplassen er åpen for alle.
- Pilotprosjektet har fått midler fra Kulturdepartementet. Det er samtidig søkt om midler til å utvide
dette prosjektet til øvrige ungdomsskoler. Søknad til utvidelse ble avslått.
- Det har siden åpningen deltatt 25-30 ungdommer ukentlig.
5
Ung sommer
Oppstart: sommer 2016 Slutt: Ultimo 2019
Om prosjektet:
- Hensikten med prosjektet er å gi ungdom fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta på spennende
og gratis ferieaktiviteter gjennom skolenes sommerferie for å minske konsekvensene av
barnefattigdom. Tilbudet er for alle ungdommer
Forventet effekt:
- Minske konsekvenser av barnefattigdom
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Ung sommer ble startet opp i 2016. Sirka 150 ungdommer deltok. I overkant av 10 % av deltakerne
rapporterte at de ikke deltok i organisert aktivitet på fritiden og/eller ikke skulle på annen ferie den
sommer. Tilbudet videreføres i 2017.
- Det er innvilget tilskudd på 150.000 fra Bufdir til gjennomføring i 2017.
Område: Barnehage og skole
6
Holdningsarbeid og forvaltning av gratisprinsippet Oppstart: 2016
Slutt: 2019
-
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Om prosjektet:
- Hensikten er å sette barnefattigdom og levekårsutfordringer på agendaen og forvalte
gratisprinsippet i barnehage og skole på en god måte
Forventet effekt:
- Minske konsekvenser av barnefattigdom ved å gjøre det mulig for alle barn å delta på
arrangementer.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Prosjektleder har oppsøkt dialog med barnehager og skoler samt kommunalt foreldreutvalg
- Det er startet opp arbeid med å utarbeide et ‘idehefte’ for lovlig og god forvaltning av
gratisprinsippet ved arrangementer i regi av barnehager, skoler og foreldre.
Område: Kunnskap og forskning
Om prosjektet:
- En viktig målsetting i satsingen mot barnefattigdom som Fylkesmannen har iverksatt er at
kommunene skal tilegne seg kunnskap om barnefattigdom og oversikt over forholdene i egen
kommune.
Forventet effekt:
- Kunnskap om tema i tjenestene og i programmet som grunnlag for å iverksette de rette tiltak.
Kort status:
- Det ble i mars 2016 lagt frem ‘Et bilde av barnefattigdom i Askøy’ utarbeidet av prosjektgruppen i
programmet. Denne rapporten pekte på at i underkant av 500 barn i Askøy vokser opp i
barnefattigdom ut fra vanlig definisjon.
- Hovedutfordringen i Askøy er at i samfunnet generelt ‘har alle det så godt’; det er økende
utdanningsnivå, høy inntekt, forholdsvis færre enslige forsørgere og tjenestene og samfunnet rundt
gir uttrykk for at barnefattigdom og konsekvensene har hatt lite fokus.
- I 2016 ble det gjennomført en levekårsundersøkelse på mellomtrinnet ved Uniresearch. Denne ble
lagt frem i mars 2017. Resultatene bekrefter blant annet det vi vet fra forskningen ellers, at barn i
lavinntektsfamilier i mindre grad trives på skolen og har flere symptomer på psykiske vansker.
Endelig rapport blir utarbeidet våren 2017.
- Det etablert samarbeid med forsker Tormod Bøe ved Uniresearch om følgeforskning i satsingen.
- Programmet i Askøy har vært invitert på flere konferanser for å presentere sitt arbeid:
Fylkesmannen sin samling om barnefattigdom februar 2017, RKBU sin konferanse i juni 2017 om
barns oppvekstvilkår og samling for Nav ledere i Hordaland juni 2017.

Boligsosialt velferdsprogram
Hovedfokuset i programmet er å sikre gode og trygge boliger, boligløsninger og bomiljøer for
for inbyggerne generelt og vanskeligstilte spesielt. Alle skal ha et trygt sted å bo, få hjelp til å
mestre boforholdet og den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Det skal være
et særskilt fokus mot barnefamilier og unge som ikke bor bra.
Proioriterte prosjekter og tiltak
Nr. PROSJEKT og TILTAK
1
Boligkontor
Oppstart: vår 2016
Slutt: sept. 2017
Om prosjektet:
- Etablere et matriseorganisert boligkontor.
Forventet effekt:
- Enklere og mer oversiktlig for innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere å orientere seg om
boligsosiale spørsmål.
- Gir brukerne «en dør inn». De boligsosiale tjenestene blir mer samordnet og koordinerte.
- Ansvar og myndighet i det boligsosiale arbeidet blir tydeliggjort, der den offentlige innsatsen mot
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vanskeligstilte på boligmarkedet blir samordne.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Boligkontoret hadde oppstart i januar 2017. NAV har det formelle lederansvaret for kontoret og
det er opprettet samhandlingsgruppe på tvers av fagavdelinger som jobber ut detaljene i det nye
kontoret.
- 2017 skal brukes til å etablere og utvikle tjenesten i linjen.
- Evalueringsrapport ferdigstilles desember 2017.
Bo- oppfølging
Oppstart: vår 2016
Slutt: sept. 2017
Om prosjektet:
- Etablere en ambulant, fleksibel og diagnoseuavhengig tjeneste med høy grad av
brukermedvirkning.
Forventet effekt:
- Kommunen skal sikre at flere får mulighet for hjelp i eget hjem. På denne måten kan behovet for
bemannede boligløsninger reduseres.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Bo- oppfølgingstejensten ble etablert i Individ og levekår januar 2017.
- Det er satt av 4,5 årsverk til arbeidet og 2017 skal brukes til å etablere og utvikle tjensten i linjen.
- Det er etablert treningsleilighet i tilknytning til bo- oppfølgingstjenesten fra juni 2017.
- Det etableres fagansvarlig for tjenesten.
- Evalueringsperiode for prosjektet er utvidet til desember 2017.
Boligsosial handligsplan
Oppstart: aug. 2016
Slutt: juni 2017
Om prosjektet:
- Utarbeide Boligsosial handlingsplan. Planen vil inneholde: Beskrivelse av boligsosial status,
utfordringer og muligheter i Askøy kommune. Hovedmål og strategier for det boligsosiale arbeidet.
Handlingsplan hvor framtidige behov for boliger innen ulike tjenesteområder blir skissert.
Forventet effekt:
- Utvikling av mer differensiert boligmasse.
- Flere vanskeligstilte på boligmarkedet får en tilfredstillende bo- og livssituasjon.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Planen er ferdigstilt og sees i sammenheng med Kommunedelplan Helse og livskalitet.
- Mål og strategier er konkretisert i tiltak.
- Planene er sendt til politisk behandling juni 2017
Plan, utbygging og anskaffelsesstrategi
Oppstart: august 2017 Slutt:
Om prosjektet:
- Formålet er å sikre en tydelig boligsosial profil i alle relevante kommunale planer. Utvikle strategi
for å skaffe differensiert boligmasse i boligmarkedet generelt. Sikre at fremskaffing og forvaltning
av kommunal boligmasse er tjenelig opp mot de utfordringer kommunen har.
Forventet effekt:
- Flere vanskeligstilte kan etablere seg i det private leie- eller eiemarkedet. Flere kan bo hjemme
lenger og dermed kan behovet for bemannede boligløsninger reduseres.
Kort status:
Pågår:
Avsluttet:
- Det er utarbeidet grunnlagsmateriale for som tas videre inn i prosjektet.
- Prosjektorganiseringen er under planlegging. Tas opp i styringsgruppen i august 2017
Helsebruksplan
Oppstart mai 2017
Slutt: desember 2017
Om tiltaket:
- Det skal utarbeides en plan for utbygging av tjenestelokale innen Kommunalavdeling levekår på
kort og lang sikt.
- Planen skal skissere fremtidig lokalisering av tjenestelokaler, aktivitetstilbud, bemannede
boligløsninger og institusjonsplasser.
Forventet effekt:
- Oversikt over behov for tjenestelokaler
- Etablere funksjonelle lokaler for tjenesteyting innen kommunalavdeling levekår som underbygger
kvalitet og effektivitet på tjenestene
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Etablere arealeffektive løsninger og fremme sambruk av aktivitetsrom, møterom og samtalerom
Etablere gode samhandlingarenaer på tvers av avdelinger
Etablere lokaliteter og tjenester som er lett tilgjengelige for brukere og som har universell
utforming
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Det er utarbeidet beskrivelse for gjennomføring av tiltaket.
- Lagt inn som månedlig sak på ledermøtet til Kommunalavdelig Levekår.
- Etablert kontakt med fagsjefer i ulike avdelinger for å starte arbeidet med kartlegging.
-

Program: En landsby rundt sårbare barn og familier
Hovedfokus er å gi flere barn og familier brukerrettet hjelp på en slik måte at de ikke vil ha
behov for tjenester fra barnevernet. For de barna og familiene som skal ha tjenester fra
barnevernet skal tjenestene i størst mulig grad være brukerrettet og i samarbeid med slekt og
nettverk, sikre forsvarlighetskravet i barnevernet, god faglig praksis samt systemer for at
dette kan dokumenteres og evalueres.
Prioriterte prosjekter og tiltak
Nr. PROSJEKT og TILTAK
1
Mobilt barnevern
Oppstart: Februar 2017 Slutt: Desember 2017
Om prosjektet:
- Anskaffe og implementere mobilt barnevern (nettbrett)
Forventet effekt:
- Økt trygghet og sikkerhet for bruker (sikker håndtering av sensitiv informasjon/ sensitive
opplysninger).
- Bedre service for de som trenger bistand/hjelp av barnevernet.
- Brukerne blir mer delaktige i prosessen, økt medvirkning.
- Redusere tid på etterarbeid. Økt kvalitet på dokumentasjon. Sporbarhet og opplysninger
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Leveranse nettbrett fra leverandør. Opplæring av Visma 25.08.17
2
Internveiledning og mentorordning i barnevernet
Oppstart: April 2017
Slutt: Ikke avklart
Om prosjektet:
- Lage struktur og utvikle metodikk for veiledning og evaluering av saksbehandlere i
barneverntjenesten på saksarbeid og utøvelse av egen praksis. Dokumentere og tilgjengeliggjøre
prosesser og rutiner
Forventet effekt:
- Sikrer forsvarlighetskravet I alle faser av en barnevernssak.
- Sikrer god faglig praksis. Har systemer for at dette kan dokumenteres og evalueres.
- Knytte til seg og beholde dyktige medarbeidere. Redusert/mindre utskifting – økt stabilitet i
personellet. Økt motivasjon hos medarbeiderne.
- Økt kvalitet på samtaler med barn, ungdom og foreldre.
- Brukerrettede tjenester innenfor rammen av Lov om barnevern.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Prosjektleder og arbeidsgruppe etablert. Planlegging pågår.
- Inngått samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, avd. Sogndal om evaluering av prosjektet.
3
Veiledning omsorgshjem
Oppstart: April 2017
Slutt:
Om prosjektet:
- Utvikle egne veilednings/ og oppfølgings tilbud for omsorgshjem. Etablere system for kartlegging,
oppfølging og vurdering av individuelle behov fra planlegging av innflyttingen i omsorgshjem.
Forventet effekt:
- Færre kjøp av eksterne tjenester. Individuelt tilpasset oppfølging av omsorgsbarn og omsorgshjem
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ut fra forsvarlighetskravet i barnevernet.
- Brukerrettede tjenester med utgangspunkt i omsorgsbarnets behov.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Prosjektleder og arbeidsgruppe etablert. Prosjektplan skal utarbeides
Familieveiledning
Oppstart: April 2017
Slutt:
Om prosjektet:
Tilby veiledning utenfor barneverntjenesten til familier med barn fra sen førskolealder og ut
ungdomsskolen. Utvikle struktur for inntak, tiltak, oppfølging og koordinering av samhandling
mellom flere tjenester slik at barn og ungdom får best mulig støtte i sin utvikling
Forventet effekt:
- Flere foreldre mottar veiledning som øker egen foreldrefungering ut fra barnets behov. Barn og
unge gis støtte i sin utvikling ut fra individuelle forutsetninger gjennom brukerrettede tiltak. Tydelig
ansvarsavklaring og koordinering i grensesnittet mellom tjenestene som gir tilbud til samme familie.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- 2 familieveiledere ansatt, starter i oktober 2017.
- Prosjekt etablert. Planlegging pågår.
Medvirkning
Oppstart: Juni 2017
Slutt:
Om prosjektet:
- Dokumentere prosesser, tiltak og beslutninger knyttet til barns medvirkning og involvering i alle
faser i en barnevernssak ut fra forsvarlighetskravet i barnevernet. Etablere systemer for dette.
Forventet effekt:
- Medvirkning for alle barn i alle faser av en barnevernssak. Dokumentasjon av alle faser i en
barnevernssak, samt beslutningspunkter ut fra forsvarlighetskravet i barnevernet.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Prosjekt etablert. Planlegging pågår.

Program: Inkludering
Programmet har til hensikt å sikre god inkludering og kvalifisering av nyankomne flyktninger
som bosettes i Askøy kommune. Slik at de skal ha mulighet til å delta i utdanning, yrkesliv, i
lokalsamfunn, politiske fora og fritidsaktiviteter på lik linje med andre innbyggere i
kommunen.
Programmet er i en etableringsfase. Det er etablert en styringsgruppe. Denne har pekt på
områder for programmet og har satt ned tre arbeidsgrupper som skal starte opp til høsten.
Disse skal komme med anbefalinger til forbedringsområder og konkrete tiltak og prosjekter
som bør prøves ut som en del av programarbeidet. Områdene for programmet er:
1.
2.
3.
4.

Kvalfisering - Arbeid og utdanning
Deltakelse - Samfunn, kultur, fritid
Oppvekst - Barn, ungdom, familier
Samhandling - Kompetanse, systemer, medvirkning

Prioriterte prosjekter og tiltak
Nr. PROSJEKT og TILTAK
Forelderskap i en norsk kontekst
Om prosjektet:

Oppstart: høst 2017
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I samarbeid med RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging) og RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) deltar Askøy i et
prosjekt om å tilby to ulike forelderveiledningsprogrammer til flyktningforeldre. Det ene; ICDP
(International Child Development Programme) skal tilbys alle foreldre gjennom
introduksjonsprogrammet. Det andre, DUÅ (De utrolige årene), skal etter nærmere definisjon i
prosjeketet tilbys utvalgte foreldre.
Forventet effekt:
- Flyktningforelder får innsikt i forelderskap og tilegner seg en god og utviklingsstøtende
oppdragerstil.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Ansatte fra henholdsvis flyktningtjenesten, helsesøstertjenesten og psykologtjenesten holder nå på
å få utdanning i de to programmene. Forventet oppstart for grupper er tidlig høst.
Flere farger
Oppstart: Januar 2017 Slutt:
Om prosjektet:
- I fargespillfilosofien ligger troen på at når en skal skape noe sammen med andre mennesker er
følgende suksessformelen: Spør hva de har, i stedet for hva de mangler. Denne metoden er
bærebjelken i Flere farger der norske barn og unge og barn og ungdom med en annen kulturelle
bakgrunn sammen lager en forestilling. Metodikken bygger på fire søyler: Kulturelt mangfold som
ressurs, Anerkjennelse, Gjensidighet, Kultur, holdninger og verdier
Forventet effekt:
- Mestring, kulturell forståelse, vennskap, opplevelser og glede.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Prosjektet er etablert. Det jobbes tett med barna/ungdommene fra innføringsklassene på Kleppe
skole og Kleppestø ungdomsskole i skoletiden en dag i uken (ca. 20 barn/ungdommer totalt).
- Administrasjonen på Kleppestø ungdomsskole jobber nå også for at Flere Farger skal bli et valgfag
på skolen til høsten. Rekruttering av norske deltakere er i en prosess der vi foreløpig har sendt ut
påmeldingsskriv med informasjon til Kulturskoleelever, UKM-deltakere og andre aktuelle elever på
skoler i Askøy anbefalt av lærere. Oppstart etter sommerferien vil skje på Ungflimmer i Florvåg
med en kick-start for deltakere og foresatte. Det blir servert mat til barna/ungdommene når de
kommer direkte fra skolen. Kiwanis har sagt seg villig til å hente og bringe barn (opp til 14 stk) som
har problemer med transport. Her blir de yngste prioritert. Hovedforestillingen er satt til siste
søndag i november 26.11.2017.
Buddies prosjektet
Oppstart: 2016
Slutt:
Om prosjektet:
- Prosjektet er drevet av ungdommer til ungdommer der målet er å skape bånd og relasjoner mellom
norsk ungdom og ungdom med flyktningbakgrunn.
Forventet effekt:
- Ungdom med flyktningbakgrunn får norske vennskap og blir raskere inkludert i lokalsamfunn og
fellesskap.
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Kulturavdelingen har overtatt koordineringen av prosjektet og det er nå opprettet et samarbeid
med Røde Kors sin satsing på Flyktningkompisordning. Dette prosjektet har samme hensikt og
visjon som Ungdomsbuddyprosjektet. Her vil kommunen sammen med Røde Kors jobbe med
aktiviteter og rekruttere flere frivillige ungdommer. Kulturavdelingen er i gang med å utarbeide et
årshjul der alle gratistilbud for denne målgruppen legges inn. Oversikten inneholder aktiviteter i
kommunal regi og aktiviteter av frivilligheten.
-

Utskriftsdato: 14. august 2017

Side 11 av 11

188

Bygging av nye omsorgsboliger - lokalisering

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet
Eldrerådet

Utvalgssak

Møtedato

30/17

12.06.2017

Utvalg for levekår

41/17

13.06.2017

Utvalg for teknikk og miljø

160/17

15.06.2017

Utvalg for levekår

58/17

22.08.2017

Utvalg for teknikk og miljø
Kommunestyret
Saksbehandler: Torgeir Sæter

Arkivsaknr.: 2017/3696-1

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 15.06.2017
Vedtak:

UTM viser til UFL sitt utsettelsesvedtak og tar saken til orientering
Rådmannens innstilling:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.
Behandling:
Dokumenter lagt ut i møtet:

-

Møtebehandling fra UFL 15.06.17

Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) foreslo:
UTM viser til UFL sitt utsettelsesvedtak og tar saken til orientering.

Avstemming:
Leder Jannicke Bergesen Clarkes forslag:
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Enstemmig.

Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.06.2017
Innstilling/vedtak:

Saken utsettes med følgende kommentarer/spørsmål:
-

I PS 10/15 (UFL 10.11.15) anbefaler rådmannen plassering av omsorgsboliger i
Olaviken. Hva er viktige grunner til en endret vurdering?

-

Det er oppgitt at grunneiere kan gå lavere i pris en 18 mill. Hva kan tomten kjøpes for?

-

Kan det gjøres et estimat av kostnader ved å opparbeide tomt i Olaviken?

-

Det savnes en helhetlig plan for Myraneområdet ved vurdering om å plassere
omsorgsboliger der.

-

Rådmannen kommer tilbake med utfyllende opplysninger om pris på tomt på Olaviken
og status på spørsmålet om parkeringsløsning blir på Furuly. I tillegg har utvalget
tidligere etterlyst at Rådmannen går i dialog med Olaviken om mulighet for samarbeid
om utbygging av omsorgsboliger. Dette må redegjøres for i saksfremstilling.

-

Det tilstrebes at saken kommer til behandling i UFL møtet 22.august 2017.

-

Ber om at rådmannen gir en kostnadsbeskrivelse av alternativet: NKS Olaviken bygger
omsorgsplasser og kommunen leier plasser.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.
Behandling:
Mary Therese Solli (SV) fremmet følgende felles utsettelsesforslag fra AP, SV og
AL:

Saken utsettes med følgende kommentarer/spørsmål:
-

I PS 10/15 (UFL 10.11.15) anbefaler rådmannen plassering av omsorgsboliger i
Olaviken. Hva er viktige grunner til en endret vurdering?
Det er oppgitt at grunneiere kan gå lavere i pris en 18 mill. Hva kan tomten kjøpes for?
Kan det gjøres et estimat av kostnader ved å opparbeide tomt i Olaviken?
Det savnes en helhetlig plan for Myraneområdet ved vurdering om å plassere
omsorgsboliger der.

Innkomne kommentarer/spørsmål følger saken.
Christine Holmedal (H) innleverte følgende felles kommentar til saken fra H, FrP, V og
KrF:
Rådmannen kommer tilbake med utfyllende opplysninger om pris på tomt på Olaviken og status
på spørsmålet om parkeringsløsning blir på Furuly. I tillegg har utvalget tidligere etterlyst at
Rådmannen går i dialog med Olaviken om mulighet for samarbeid om utbygging av
omsorgsboliger. Dette må redegjøres for i saksfremstilling.
Det tilstrebes at saken kommer til behandling i UFL møtet 22.august 2017.
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Ronny Knutsen (V) innleverte følgende kommentar til saken:
Ber om at rådmannen gir en kostnadsbeskrivelse av alternativet: NKS Olaviken bygger
omsorgsplasser og kommunen leier plasser.
Avstemming:
Utsettelsesforslag med innkomne
kommentarer/spørsmål:

Enstemmig

Møtebehandling i Eldrerådet - 12.06.2017
Uttalelse fra Eldrerådet (i samsvar med rådmannens innstilling):
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.

Rådmannens innstilling:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.
Behandling:

Avstemming:

Rådmannens innstilling fremsatt ved leder John Ivar Solvik: For 4 st Mot 1 st. (1H)

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.

SAMMENDRAG
I januar 2017 ble det vedtatt i Utvalg for levekår at det skal bygges nye omsorgsboliger, med
ferdigstillelse 2020/2021. Første fase blir å avklare lokalisering av nybygget, og i denne saken
er fem alternative steder vurdert.
Avgjøres av: Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg: ELR, UFL, UTM, Kommunestyret
Videre saksgang: Oppfølging av rådmann

Saksopplysninger:
I UFL-møte den 24.1.2017, sak 9/2017, ble dette vedtatt:
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1.

2.
3.
4.

Det utarbeides en helsebruksplan for tjenesteområdet levekår. I planen vurderes
fremtidig organisering av botilbud og kommunalt behandlingstilbud for eldre og
andre hjelpetrengende. Denne planen må legges frem til politisk behandling i løpet av
2017.
Omsorgsboligene i 2. etg på Helsetunet omgjøres til lokaler for andre helsetjenester i
løpet av 2017. Investeringer til ombygging tas med i budsjettbehandling for 2018.
Halvparten av de reduserte nettoutgiftene med omgjøring av omsorgsboligene i 2.
etasje skal brukes til omstillinger av omsorgstjenestene og tidligere innsats, med
virkning for budsjettet i 2018.
Man intensiverer arbeidet med å bygge nye omsorgsboliger med mål om å ferdigstille
disse i 2020/21. Det vises til avsatte midler i budsjett og økonomiplan.

Denne saken omhandler punkt 4, bygging av nye omsorgsboliger. Det er ennå tidlig i
planarbeidet, og første avklaring er lokalisering av boligene. Det planlegges ut i fra at det skal
bygges ca. 30 boliger for personer med demens eller alderspsykiatriske diagnoser.
Lokaliseringen må ivareta behovene for boligløsninger, fellesområder, aktivitetstiltak og
uteareal. Samtidig må det underbygge faglig gode tjenester og økonomisk realistiske rammer.
Basert på nærhet til eksisterende institusjoner eller ledige kommunale tomter er det er fem
aktuelle lokaliseringer som er vurdert i saken:
A. Skogstunet
B. Myrane Kleppestø
C. Olaviken
D. Ask
E. Ravnanger
A. Skogstunet
Det er vedtatt at det skal bygges ny skole på Skogstunet, og i arealplanen er det avsatt areal til
omsorgstjenester på området. Tomten eies av kommunen. Kostnader til vei og parkering kan
samordnes med skoleutbyggingen. Det er ingen andre omsorgstjenester i nærområdet.
Plangrunnlag ventes å være vedtatt i 2020, med byggestart straks plangrunnlaget er vedtatt.
B. Myrane Kleppestø
Myraneområdet er tiltenkt som utbyggingsareal for helse-omsorg i sør og skole i nord. Aktuelt
område for nye omsorgsboliger er i søre delen – øst for sykehjemmet og psykiatriboligene, på
areal som kommunen må kjøpe. Aktuell tomt har en takst på 6 mill kroner som eier vil selge for.
Det vil komme egen sak om tomtekjøp på Myrane. Plangrunnlaget ventes å være vedtatt våren
2019, med byggestart straks plangrunnlaget er vedtatt.
C. Olaviken
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS har tomteareal de kan selge til kommunen for
bygging av omsorgsboliger innen demensomsorg og alderspsykiatri. Tomten er taksert til 18
mill kroner, men selger opplyser at de kan gå lavere i pris dersom Olaviken blir det aktuelle
alternativet. Tomten er kupert så det må påregnes noe ekstrautgifter til tilrettelegging av
tomten. Videre må parkeringsforhold avklares. Arealet er ferdig regulert til formålet, men
dersom parkeringen må løses på Furulyområdet må det medregnes noe tid til egen planløsning
på dette tiltaket. I 2014 annonserte Askøy kommune etter tomter til utbygging av
omsorgsboliger på Askøy øst, og ut i fra innkomne interessenter ble Olaviken pekt som den
mest aktuelle ut i fra planstatus, egnethet, nærhet til annen institusjon, og faglig samhandling.
D. Ask
Ask bo- og omsorgssenter har meldt at de ønsker å bygge ut og gjerne med flere
omsorgsboliger. De har ikke ferdigregulert tomteareal, og det vil ikke være klart før tidligst
høsten 2020 avhengig av endelig vedtak på kommuneplanens arealdel. Ask bo- og
omsorgssenter driver i dag sykehjem med 47 plasser og leier ut 8 eldreboliger. Boligene tildeles
ikke via kommunen, men i egen regi.
E. Ravnanger
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Institusjonen på Ravnanger har i dag demensomsorgen som hovedoppgave. Det er også
omsorgsboliger på stedet. Kommunalt tomteareal er ikke stort nok til et nybygg, og det er
begrensninger i å utvide tomtearealet da det ligger i LNF-område og nedslagsområde for
drikkevannet. Areal knyttet til LNF-området kan bli løst i rullering av kommuneplanens
arealdel, men det er usikkert om restriksjoner knyttet til nedslagsfeltet for drikkevannet kan
løses. Dersom begge forhold planmessig og teknisk kan løses i kommuneplanen vil
etterfølgende reguleringsplan for nye omsorgsboliger tidligst være klar i slutten på 2020.

Oversikt over alternative lokaliseringer
Tidligst
byggestart

Tomt

Skogstunet

Areal avsatt til
tjenesteyting/ skole

2020

Kommunal

Myrane,
Kleppestø

Områderegulering
under arbeid

2019

Privat,
takst 6 mill

Olaviken

Ferdigstilt
reguleringsplan.
Dersom
parkeringsløsning
blir på Furuly krever
det egen
byggesak/planløsning

2018/2019

Privat,
takst 18
mill men
selger kan
gå ned i
pris

Alternativer Planstatus

Ask

LNF (noe areal for
tjenesteyting i
gjeldende
kommuneplan)

Ravnanger

LNF-område og
begrensninger
knyttet til
drikkevannkilde

Lengre
prosess med
usikker
byggestart.
Tidligst
byggestart
2020/2021
Lengre
prosess med
usikker
byggestart.
Tidligst
byggestart
2020/2021

Privat, ikke
innhentet
pris

Privat, ikke
innhentet
pris

Merknader
Kan prosjekteres parallelt med
reguleringsplanen
Kan prosjekteres samtidig med
planlegging.
1. kjøpe tomt
2. prosjektere parallelt
3. bestemmelser om midlertidig
bruk av området til helthetlig
infrastruktur for Myrane mm. er
på plass

Klar for prosjektering

Bør avvente til ferdigstilling av
KPA, siden større deler av
området ligger i LNF.
Fremdriften til KPA er usikker,
men det vil gå noe tid før endelig
vedtak. Reguleres og prosjekteres
etter ferdigstilling av KPA.
Bør avvente til ferdigstilling av
KPA, siden større deler av
området ligger i LNF.
Fremdriften til KPA er usikker,
men det vil gå noe tid før endelig
vedtak. Reguleres og prosjekteres
etter ferdigstilling av KPA.

Vurdering:
Ved lokalisering av de nye boligene er faktorer som nærhet til eksisterende omsorgstjeneste,
samhandling og synergier med andre tjenester, tomtens egnethet til formålet, pris samt
muligheten for å rekruttere og beholde medarbeidere være sentrale kriterier.
En vurdering av de aktuelle lokalitetene:
A. Skogstunet
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Tomten på Skogstunet er i kommunal eie, og i investeringssammenheng er det gunstig.
Imidlertid er det ingen andre omsorgstjenester lokalisert der, og det fører til at de nye
omsorgsboligene ville blitt en satellitt og faglig isolert. Det vil føre til mindre effektive
omsorgstjenester, der faglig samhandling og synergier er redusert.
B. Myrane, Kleppestø
Kommuneplanens arealdel har avsatt Myraneområdet til offentlige formål, og den mest aktuelle
lokaliseringen vil være i søndre del av Myrane, øst for institusjonen. Tomten er til salgs. En
plassering på Myrane vil gi positive synergier med tanke på samhandling med de øvrige helseog omsorgstjenestene på området. Nærhet til båt- og bussforbindelser vil gjøre det lettere å
rekruttere fagpersonell fra Bergensområdet. En lokalisering helt i sør på Myraneområdet vil
kunne tilfredsstille behovet for stimulerende og gode uteområder, og det vil ikke komme i
konflikt med det framtidige lokalmedisinske senteret på Helsetunet som i hovedsak skal
anvendes til behandling og kortere opphold.
C. Olaviken
I Olaviken er det ferdig reguleringsplan som er et pluss med tanke på framdrift. Det er mulig
parkeringsløsningen kan by på utfordringer. Prisen på tomten er ikke endelig fastsatt, men den
blir trolig å regne som en minusfaktor sammenlignet med de andre alternativene. Et begrenset
kollektivtilbud kan bli en utfordring med tanke på å rekruttere og beholde personell.
Olaviken alderspsykiatriske sykehus har i dag en fin sansehage som kan stilles til disposisjon
for de nye boligene. Sykehuset har stilt seg positiv til et faglig samarbeid med kommunen
dersom de nye omsorgsboligene bygges på området, og det er et klart pluss. Det er ikke endelig
avklart hva dette samarbeidet vil inneholde, men det vil i hovedsak være knyttet til fagutvikling
for de ansatte, og tjenesteutvikling. Driften vil være adskilt.
D. Ask
Lokalisering av de nye omsorgsboligene på Ask vil være knyttet til Ask bo- og omsorgssenter.
Området er i dag hovedsakelig LNF-område, det innebærer en lengre og usikker planhorisont
med byggestart tidligst i 2021. Nærheten til eksisterende institusjon er en plussfaktor med
tanke på faglighet og andre synergier. Lokalisering på Ask kan føre til utfordringer med hensyn
til rekruttere/beholde personell på grunn av begrensninger i kollektivtilbudet.
E. Ravnanger
Institusjonen på Ravnanger har allerede demensomsorgen som hovedoppgave, og det hadde
vært gunstig med en utbygging her. De begrensningene som ligger i LNF-område og
nedslagsområde for drikkevannet gjør at det ikke er plass til nybygg her. Skal plangrunnlaget
endres vil det ta tid, med byggestart tidligst i 2021. I tillegg må restriksjonene på grunn av
drikkevannskilde bli løst, det er ikke beregnet kostnad eller vurdert løsning på dette.
Basert på en samlet vurdering der samlokalisering med eksisterende omsorgstilbud, muligheter
for fagutvikling og effektiv drift, tomtepris og egnethet med hensyn til å rekruttere og beholde
fagpersonell – er Myrane, Kleppestø å regne som den beste lokaliseringen.
Investeringskostnader kan være lavest på Skogstunet siden kommunen eier tomten, men
driften kan bli dyrere og mer sårbar her enn de andre alternativene siden det geografisk vil være
isolert fra de andre tjenestebasene i kommunen.
Folkehelseperspektiv:
Demens og alderspsykiatri forventes å bli noen av de store utfordringene i framtidig
eldreomsorg, og dermed også for de kommunale tjenestene. Lengre levealder gjør at antallet
innbyggere med disse diagnosene forventes å øke markert. I den sammenheng vil det å utvide
kapasitet og styrke kvaliteten på dette tjenesteområdet være positivt med hensyn til
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folkehelsen. Samtidig er det viktig å fortsette satsingen på tidlig innsats og målsettingen om at
flest mulig skal bo og oppleve trygghet i egne boliger. Det gjør at antallet nye omsorgsboliger
må avklares nærmere underveis i planprosessen.

Økonomi:
Husbanken gir tilskudd til bygging av omsorgsboliger med kr. 1.415.000 pr bolig. I
økonomiplanen 2017-2020 er det avsatt 50 mill kroner til bygging av omsorgsboliger, men
dette er et beløp som ikke er basert på grundige kalkyler. En mer korrekt kalkyle på netto
investeringskostnader må knyttes til antall boliger som skal bygges, og valg av tomt.
Ved valg av lokalitet er investeringer til tomt og bygg en faktor, mens driftsøkonomien er den
andre faktoren. Den rimeligste investeringen kan bli den dyreste driften. Når Myrane vurderes
som det beste alternativet er det tatt hensyn til både investeringskostnader og driftsøkonomi.
Midler til driften er ikke lagt inn i økonomiplanen. Med utgangspunkt i ca. 30 boliger med
heldøgns bemanning må årlige driftsutgifter påregnes å bli drygt 35 millioner kroner fra
2020/2021.

Kleppestø, 30.9.2017

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef

195

Kommunalavdeling levekår

19.07.2017

Notat
Sak nr.
2017/3696-3
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmannen

Bygging av nye omsorgsboliger - svar på spørsmål
I sak om lokalisering av nye omsorgsboliger vedtok UFL i møte den 13.6.2017 å utsette
saken og be om utfyllende opplysninger. Her er svar på oversendte spørsmål:
1. I PS 10/15 (UFL 10.11.15) anbefaler rådmannen plassering av omsorgsboliger i
Olaviken. Hva er viktige grunner til en endret vurdering?
Etablering av omsorgsboliger på østsiden av Askøy ble vurdert positivt av ulike grunner. En av
grunnene var at denne boformen fra før ikke var etablert på denne siden av Askøy og vi manglet
areal og tjenestetilknytning til hjemmesykepleien på øst og dagsenter Miljøstua på Furuly.
Hjemmesykepleiebasen på øst var da midlertidig etablert i gamle Skogvikmyrane barnehage.
Lokaliseringen på Olaviken ble vurdert som positivt for å oppnå stordriftsfordeler med å
samlokalisere hjemmesykepleien, dagsenterdrift og drift i omsorgsbolig i samme bygg.
Vi så også en fordel av å etablere ny omsorgsbolig på øst for å få til et godt miljø for både
personell og beboere i forhold i attraktive fagmiljø som er på Olaviken.
Situasjonen og behovet for nye lokaliteter for hjemmesykepleiebasen på øst og dagsenter
Miljøstua har endret seg. I 2016 flyttet hjemmesykepleiebasen på øst til Ravnanger
Omsorgssenter. Dette ble gjort for å effektivisere driften og oppnå stordriftsfordeler.
Dagsenteret Miljøstua på Furuly ble høst 2016 flyttet til Kleppestø på grunn av at lokalene på
Furuly var kvalitetsmessig dårlig for videre drift.
Ved å etablere en ny omsorgsbolig på Olaviken vil vi nå få en kommunal tjeneste som vi ikke kan
knytte opp mot annen kommunaltjeneste innen fagavdeling Helse og omsorg. Dette blir da
sårbart i forhold til drift. Askøy har i dag institusjoner og omsorgsboliger med heldøgns omsorg
spredt på tre lokasjoner – Kleppestø, Ravnanger og Ask. Omsorgsboliger med heldøgns omsorg
på Olaviken vil bli en fjerde lokalisering, og vi vil i mindre grad dra nytte av stordriftsfordeler.

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

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

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

I den senere tid er Myrane i Kleppestø kommet opp som et alternativ til Olaviken for å bygge nye
omsorgsboliger. Ut fra endringene som er skissert over er dette vurdert som et godt alternativ.
Vi vil kunne knytte driften opp mot annen kommunaldrift på området noe som vil gi
stordriftsfordeler driftsmessig og for brukergruppen. Vi kan likevel få til et godt faglig samarbeid
med Olaviken.
2. Det er oppgitt at grunneiere kan gå lavere i pris en 18 mill. Hva kan tomten
kjøpes for?
Før saken var oppe til behandling 15.06.2018 var rådmannen i dialog med Olaviken via epost for
å be om at det ble tatt en ny vurdering av taksten som var fremkommet, og de ulike elementene i
denne. Dette for å ta ut kostnader med bla parkering og infrastruktur som vil tilkomme på alle
tomter som var alternativer. Det var viktig for rådmannen at tomteprisene var sammenliknbare.
Det ble mottatt tilbakemelding om at taksten ble stående som den var på 18 mill kroner.
Etter behandlingen i utvalget har rådmannen igjen vært i dialog med Olaviken og de sier seg nå
villig til å gi et tilbud på 6 mill kroner. Dette er mottatt bekreftet i brev fra daglig leder med
vedlagt styreprotokoll (se vedlegg).
3. Kan det gjøres et estimat av kostnader ved å opparbeide tomt i Olaviken?
Det er vanskelig å gi et estimat da byggløsning og parkeringsløsning ikke er avklart.
Eiendomsavdelingen vil stille i UFL-møte for å gi en vurdering.
4. Det savnes en helhetlig plan for Myraneområdet ved vurdering om å plassere
omsorgsboliger der.
Planprogram for områdeplan Myrane (362) ble vedtatt
24.5.2017, i UTM. Planen er ventet vedtatt i løpet av våren
2019.
Planen omfatter et areal på ca. 250 000 daa. Området
innehar ulike brukergrupper og funksjoner, som skal fungere
i et samspill. Det jobbes med å etablere en infrastruktur, som
gir større gevinst til gående og syklende. Felles
parkeringsanlegg for offentlige tjenester vil plasseres langs
fylkesveien (216), og kjøring utover funksjonshemmede og
varelevering vil ikke være tillatt inne i selve området hvor de
offentlige tjenestene er.
Prinsipielt kan man dele planområdet inn i 2 hovedgrupper
for offentlig tjenesteyting:
1) Skole/idrett
2) Helse

Figur 1: Prinsippskisse over hovedfunksjonene i
området

Den nordre delen av planområdet omfatter skole/idrett, og
helsetilbudet er lokalisert i den sørlige delen. Det er arealer tilgjengelig for utviding av både
helsetjenester og skole/idrett. Det arbeides også for at området skal bli et godt nærmiljøanlegg,
for ulike aldersgrupper. Tett med funksjoner, og åpne fellesareal er avgjørende for å få en god
bruk av området.

Side 2 av 2
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Samlokalisering av tjenester gir gevinster både for areal og transport, i tillegg til styrking av
fagmiljøet – både innenfor skole og helse.
5. Rådmannen kommer tilbake med utfyllende opplysninger om pris på tomt på
Olaviken og status på spørsmålet om parkeringsløsning blir på Furuly. I tillegg
har utvalget tidligere etterlyst at Rådmannen går i dialog med Olaviken om
mulighet for samarbeid om utbygging av omsorgsboliger. Dette må redegjøres
for i saksfremstilling.
Eiendomsavdelingen hadde før saken ble sendt frem til behandling i UFO den 15.06.2017 dialog
og møte med Areal om mulige alternative løsninger for parkeringssituasjonen ved etableringen
av nye omsorgsboliger på Olaviken. Alternativene er å bygge et dekke på «ballbanen» på Furuly
eller å legge dekke på dagens parkering i vest på Olaviken. Tilbakemeldingen fra areal er at det
kan søkes via en byggesøknad og etableres parkering i eventuelt to plan på dagens «ballbane» på
Furluly. Det kan også være en løsning å lage tak på dagens parkering i vest som Olaviken
benytter selv i dag, hvor adkomst til ny tomt vil være. Det trengs ikke reguleringsendring for
disse alternativene.
Når det gjelder ulike former for avtale mht kjøp/ bygging og drift har rådmannen oversendt
følgende scenarier til Olaviken;
1. Askøy kommune kjøper tomt og står for utbygging og drift selv
2. Olaviken bygger og Askøy kommune kjøper tomt og bygg, og drifter selv
3. Olaviken bygger og drifter, Askøy kommune leier
Olaviken har gitt skriftlig tilbakemelding om at de ikke er interessert i andre løsninger enn å
selge tomt, der Askøy kommune bygger ut og drifter tjenestene i boligene. Viser til alt 1.
Olaviken vil etter nærmere dialog og avtale kunne tilby andre tjenester mot fremtidige
omsorgsboliger (matombringing, tilgang for beboere mot sansepark , tilsyn mv).
Forholdet til tilskuddsordning fra Husbanken
Maksimal anleggskostnaden pr. boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er i 2017 satt til
3.144.000 kroner for kommuner i Askøy sin gruppe. Det gis inntil 45% i investeringstilskudd pr
omsorgsbolig; dvs at for Askøy er den maksimale tilskuddssatsen 1.415.000 kroner (45% av kr
3.144.000) for en omsorgsbolig.
Forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser (statsstøtte)
Ved alternativet med kjøp av tomt, som er det Olaviken er villig til, vil ikke regelverket om
offentlige anskaffelser gjelde.
6. Det tilstrebes at saken kommer til behandling i UFL møtet 22.august 2017.
Saken legges fram for UFL til møtet 22.8.2017.
7. Ber om at rådmannen gir en kostnadsbeskrivelse av alternativet: NKS Olaviken
bygger omsorgsplasser og kommunen leier plasser.
Viser til skriftlig melding fra Olaviken om at dette ikke er et alternativ fra deres side.
Rådmannen har derfor ikke utredet dette alternativet.

Side 3 av 3
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Vedlegg:
1 Tilbud til Askøy fra Olaviken
2 Styreprotokoll Olaviken

Side 4 av 4
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Poliklinikk - Hukommelsesklinikk - Utredningsavdeling - Huntingtonavdeling - FoU avd.
Administrasjonen

Askøy kommune v/
Kathrine Vollevik Knudsen
Leder forvaltning og eiendomsdrift
Eiendomsavdelingen
Erdal, 3.8.17
Tilbud
Undertegnede viser til tidligere dialog rundt areal for mulig etablering av omsorgsboliger.
Vedlagt finner du styrevedtak av 2.8.17, som grunnlag for vårt svar på de siste opplysninger
kommunen ønsker tilbakemelding på – jfr UFL 13.6.17.
Ut fra styrevedtaket kan NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus tilby Askøy kommune
areal/del av eiendommen som benevnt i reguleringsplan BOP 1 (gnr 4, bnr 14), størrelse 6,8
daa. for kr. 6.000.000.
Ift prisforlangende er det grunn til å understreke tomtens unike kvaliteter knyttet mot utsikt,
solforhold og ikke minst nærhet til sykehuset. Slike faktorer vil ha stor kvalitativ verdi for de
aktuelle målgrupper – både mht trygghet og generell livskvalitet.
Det presiseres igjen at tidligere oversendt verdivurdering (kr 18.000.000) anses som en
vurdering av hele byggeprosjektet, inkl kalkyle for utbygging av omsorgsboliger, kontorer og
fellesrom/arealer. Herunder inkl spesifiserte inntekter og kostnader. Antatt salgspris som
nevnt over betraktes slik ikke som en regulær takst for selve tomtearealet.
Styrets vedtak sier videre at et tomtesalg er det alternativ NKS Olaviken går for (jfr
opprinnelig svar på kommunens tidligere annonsering etter areal).
Det vil slik ikke være aktuelt for NKS Olaviken å stå som utbygger.
Tema for videre dialog knyttet til et evt salg vil slik eks kunne være:





Drift/vedlikeholdsavtale for bygg og utomhusanlegg.
Tilgjengelighet og benyttelse av vårt parkanlegg for beboere.
Levering av hjemmelaget/fersk mat fra vårt kjøkken.
Mulige avtaler rundt tilsyn, faglig bistand mv.

Med vennlig hilsen

Frode Wikne
Direktør
Kopi:
Styreleder Ivar Ådlandsvik
Administrasjonssjef Kari Age
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus as, Askvegen 150, 5306 Erdal Telefon: 56 15 10 00 Faks: 56 15 10 01
Poliklinikk og hukommelsesklinikk, Ulriksdal 8, 5009 Bergen Telefon: 55 38 18 80 Faks: 55 38 18 81
Eier: Bergen sanitetsforening Bankgiro: 6515.05.35713 Org.nr. 987 554 401 E-post: olaviken@olaviken.no Internett:
www.olaviken.no
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Poliklinikk - Hukommelsesklinikk - Utredningsavdeling - Huntingtonavdeling - FoU avd.
Administrasjonen

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus as, Askvegen 150, 5306 Erdal Telefon: 56 15 10 00 Faks: 56 15 10 01
Poliklinikk og hukommelsesklinikk, Ulriksdal 8, 5009 Bergen Telefon: 55 38 18 80 Faks: 55 38 18 81
Eier: Bergen sanitetsforening Bankgiro: 6515.05.35713 Org.nr. 987 554 401 E-post: olaviken@olaviken.no Internett:
www.olaviken.no
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Protokoll ekstraordinært styremøte 2.august 2017
Til stede:
Fra styret:
Ivar Ådlandsvik, Helen Botnevik, Inger Turid Tefre, Guri B Titlestad, Elisabeth Eliassen,
Bente Fauskanger. Forfall: Mads Hagebø.
Fra administrasjonen:
Frode Wikne. Forfall: Kari Aga.
Sak 23/2017 Utvikling av eiendommen
Behandling:
Utgangspunkt for ekstraordinært møte var dialog med Askøy kommune rundt aktuelt areal av
NKS Olavikens eiendom for utbygging av omsorgsboliger.
Kommunens Utvalg for leveår vedtok i møte 13.6.17 å be om supplerende/ekstra
opplysninger fra administrasjonen, bl.a. vedkommende:
-

Tomtepris/tilbud fra NKS Olaviken
Evt samarbeid rundt utbyggging

Vedtak:
1) Styret godkjenner at område benevnt i reguleringsplan som BOP 1 (6,8 daa) tilbys
Askøy kommune for kr. 6.000.000.
2) Styret vurderer prisforlangende som akseptabel. Tidligere innhentet verdivurdering på
kr. 18.000.000 er å anse som en total kalkyle for mulig prosjekt, inkl utbygging av
omsorgsboliger, kontor-og fellesarealer mv, inkl spesifiserte kostnader og inntekter.
Sum som nevnt over betraktes slik ikke som regulær takst for selve tomtearealet på 6,8
daa.
3) Administrasjonen går, dersom tilbud aksepteres, inn i videre dialog med Askøy
kommune. Her kan synergieffekter som evt drifts-/vedlikeholdsavtale for
bygg/uterareal, bruk av NKS Olavikens parkanlegg, levering av mat, annen faglig
bistand mv. være aktuelle tema.
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Netthets og trusler mot ansatte i sosiale media

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
59/17

Saksbehandler: Torgeir Sæter

Møtedato
22.08.2017

Arkivsaknr.: 2017/3219-2

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune skal ha en aktiv rolle for å redusere omfanget av hetsing og trusler i sosiale
media mot ansatte og samarbeidspartnere, og ha rutiner og beredskap for å følge opp de som
blir utsatt for dette.

SAMMENDRAG
Ansatte i kommunen opplever stadig oftere netthets og trusler i sosiale media. Særlig utsatt er
ansatte i barnevernet, men også andre ansatte er utsatt. KS og departementer arbeider med
disse utfordringene, men det er et vanskelig område både juridisk og hvordan håndtere dette i
det daglige.
Rådmannen har satt i ganget arbeid med å lage veileder for ledere og ansatte i Askøy kommune
knyttet til hets og trusler på nett, samt fysiske trusler. Dette vil bli fulgt opp på de ulike
avdelingene i kommunen. Rådmannen vil understreke alvoret i situasjonen. Det er viktig at
administrativ og politisk ledelse sammen tar del i arbeidet med å forebygge, påvirke og sette inn
tiltak mot netthetsing og trusler mot ansatte, fosterforeldre og andre.

Avgjøres av:

Utvalg for levekår

Behandles i følgende utvalg:

Utvalg for levekår

Videre saksgang:

Oppfølging fra rådmann

Saksopplysninger:
Utvalg for levekår fikk i mai-møtet en melding om netthets og trusler mot ansatte, og ba om å få
opp en sak på dette.
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Offentlig ansatte utsettes stadig oftere for netthets, mobbing og trusler via sosiale media. De
mest utsatte i den senere tid er barnevernsansatte, men også ansatte i andre tjener er utsatt.
Dessverre er også fosterforeldre og andre tilknyttet barnevernet hetset og truet. Ansatte på
NAV, Psykisk helse-rus og i flere andre kommunale tjenester opplever trusler i møte med
brukere, men i mindre grad netthetsen.
Det er en stor helse- og arbeidsmiljørisiko at så mange ansatte opplever nettsjikane. I Askøy
kommune har ansatte i barnevernet opplevd hetsing og trusler via Facebook, og det er innlevert
anmeldelse på disse forholdene.
Askøy kommune ble sammen med tre andre kommuner invitert til rådslagingsmøte med KS,
Barne- og likestillingsdepartementet samt Bufdir i Oslo den 19. april. I møtet refererte KS til at
det er vernepleiere og barnevernsansatte som har meldt inn høyest omfang av vold og trusler.
Ca 40% av de ansatte har meldt dette inn. Sykefraværet hos barnevernsansatte på
landsgjennomsnittet er 11%, mens snittet for kommunalt ansatte generelt er på 9,5%. En
krevende og presset arbeidssituasjon kan ha en medvirkende årsak på fraværet.
Statsråden var tydelig i sitt innlegg på at hun som politiker vil arbeide aktivt mot netthets og
trusler, og være med på å få på plass verktøy som kan hjelpe ansatte og tjenester som utsettes
for dette. Hun viste til lokalpolitikere som har gått ut mot netthetsing og trusler mot ansatte i
egen kommune, for på den måten vise standpunkt og arbeid holdningsskapende i eget
lokalsamfunn.
-

-

Hets og direkte voldstrusler fremsatt gjennom sosiale medier er et økende problem.
Også fosterhjem utsettes for voldstrusler. Ansatte i barnevernet må være åpen for
kritikk, men skal ikke tåle hets, vold eller trusler om vold, sa barne- og
likestillingsminister Solveig Horne da hun innledet dagen.
Vår viktigste oppgave i kommunene er å gi barn en trygg oppvekst. KS vil bistå
kommunene med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte. KS vil også bidra til å
opprettholde og videreutvikle gode tjenester til innbyggerne, sa direktør for helse og
velferd i KS Åse Laila Snåre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) arbeider målrettet for å forebygge og skape
bevissthet om hatefulle ytringer i det offentlige rom. I 2016 lanserte regjeringen en strategi mot
hatefulle ytringer (2016-2020) og Bufdir har fått ansvar for å iverksette flere av tiltakene i
strategiene.
- Kritikk av barnevernet er legitimt og en del av samfunnsdebatten. Netthets utfordrer
imidlertid også omdømme til barnevernet, sier direktør i Bufdir Mari Trommald.
På møtet diskuterte utvalgte kommuner, eksperter og sentrale aktører hva som kan gjøres for å
forebygge netthets, sjikane og trusler mot ansatte i barnevernet. Barnevernssjefene i Volda,
Askøy og Tønsberg/Horten presenterte noen av sine erfaringer.
Dagbladet har undersøkt trusler og sjikane rettet mot barnevernsledere i en rekke kommuner i
februar. I undersøkelsen kom det frem at 85 av 104 barnevernstjenester mener sosiale medier
har gjort det vanskeligere å jobbe i barnevernet. 64 av 104 melder at sosiale medier har bidratt
til flere trusler. 33 barnevernsledere melder om trusler mot de ansattes egne barn.
Fagforeningen FO som organiserer de fleste ansatte i barnevernet sier i Dagbladet i mars; «Nå
håper vi regjering og kommunenes administrative og politiske ledelse går sammen for å gjøre
noe med situasjonen». FO viser til at mange ansatte opplever å bli stående alene når de
opplever netthets og mobbing, og at netthets og mobbing vil føre til et dårligere barnevern.
«Hvem skal beskytte barna våre hvis ingen orker å jobbe i barnevernet?»
Orføreren i Horten har på sin Facebook-side gått ut mot offentlig hetsing og av og trusler mot
enkeltpersoner ansatt i barnevernet. «– Omfanget av dette er så stort at mange kvier seg for å
arbeide i barnevernet, mener ordføreren.»
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«Dersom slike personangrep får fortsette, er ordføreren bekymret for at det vil gå ut over
kvaliteten på barnevernstjenesten, rett og slett fordi de ansatte ikke orker mer.
– Hvis de som jobber der opplever veldig mye hets og trusler, er jeg redd for at en del dyktige
personer ikke vil jobbe der. Det vil vi alle tape på. Det er ikke bra for verken barna, familiene
eller for samfunnet, sier han til NRK.»
I rådslagningsmøtet med kommuner, KS og departement/direktorat i april ble det startet opp et
arbeid for å komme med forslag til forebygging mot netthets, og verktøy til hjelp for tjenestene
som blir utsatt for dette.
Rådmannen har satt i ganget arbeid med å lage veileder for ledere og ansatte i Askøy kommune
knyttet til hets og trusler på nett, samt fysiske trusler. Dette vil bli fulgt opp på de ulike
avdelingene i kommunen.
Vurdering:
Rådmannen vil understreke alvoret i situasjonen. Det er viktig at administrativ og politisk
ledelse sammen tar del i arbeidet med å forebygge, påvirke og sette inn tiltak mot netthetsing og
trusler mot ansatte, fosterforeldre og andre.
Det er satt i gang et arbeid lokalt og nasjonalt, men det er vanskelig å finne gode løsninger på
sjikane eller trusler på sosiale media. Det er utenlandske selskap som eier og setter rammer for
de ulike sosiale mediene, og lovgivingen er ikke tilpasset denne nye hverdagen.
Det må stilles spørsmål om de enkelte nasjonalstatene har virkemidler til å møte denne siden av
sosiale media, og om det er vilje og evne til å ta tak i sakskomplekset. Dette er en nasjonal
utfordring, samtidig som arbeidsgiver lokalt må følge opp og ivareta ansatte og brukere.
Folkehelseperspektiv:
Netthets og trusler mot ansatte og fosterforelder/ samarbeidsparter medfører en direkte
helserisiko for de det gjelder. Videre kan det føre til dårligere kvalitet på tjenestene som kan
medføre helsemessig risiko for utsatte barn og andre mottakere av ulike tjenester.
Økonomi:
Netthets og trusler kan føre til økt sykefravær, og et utsatt arbeidsmiljø. Dette vil medføre
merutgifter for kommunen.

Kleppestø, 8.8.2017
Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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