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Møteleder: Leder MiriaM Haavik (AP)
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Navn
Miriam Haavik
Dag-Erik Holmedal
Benjamin Jakobsen
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Elin Brandt Ådlandsvik
Stig Atle Abrahamsen
Ingvild Augestad Syversen
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AP
AP
AP
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SV
H
H
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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ronny Knutsen
Medlem
Janne Kjellevold Midtbø
Medlem

Representerer
V
MDG

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Christine Tonning
Ove-Andre Hanssen-Johannessen

Representerer
AP
FRP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Levekår Torgeir Sæter

Fagsjef Helse og omsorg Anne Kjersti Drange

Møtte for
Janne Kjellevold Midtbø
Ronny Knutsen

Leder tjenesteutvikling og informasjon Roger Granheim
Fagsjef Individ og Levekår Kjersti Andersen
Leder Individ og levekår Veronika Skiftesvik Natås
Leder forvaltning og eiendomsdrift Kathrine Vollevik Knutsen
Konstituert fagsjef, Barn og familie Eva Mikkelsen
Leder NAV Askøy Helga B. Torgersen
Omstillingssjef Åse Østensjø
HRsjef Liv Vetås
Sekretær: Leder politisk sekretariat Else Gammelsrød
Til orienteringer møtte:
Legetjenesten – Leder samfunnsmedisin Amy Bruvik Næss
Ergo- og fysioterapi - Hilde Aabrekk-Sørensen
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PS 51/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Innkalling: Godkjent

Saksliste:
Godkjent med følgende:
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:
RS 59/17 behandles som PS 60/17.
Enstemmig vedtatt.
PS og RS sakene blir behandlet i følgende rekkefølge:

RS57: Husleieavtaler
PS53: Kosthold
RS58: Levering mat
PS58: Bygging nye omsboliger
RS59: Areal Kleppestø sykehj.
RS53: Løypemelding søknader plasser omsorg
RS51: Oversikt innsparinger
PS56: Boligsosial handlpl
PS59: Netthets
PS54: Arbeidsledighet-lærlinger
RS56: Orientering fra NAV
PS55: Offentlig støtte barnefam
RS52: Oversikt eksterne tilskudd
RS68: Rapport omstillingsprogram
Deretter de øvrige meldingssakene og
spørrerunden

Møtet startet med orientering fra:
Legetjenesten – Leder samfunnsmedisin Amy Bruvik Næss
Utvalg for levekår ønsket presentasjon oversendt.
Ergo- og fysioterapi - Hilde Aabrekk-Sørensen
Utvalget ber om å bli orientert om ventetid på fysioterapibehandling.
Utvalget ber også om å bli presentert for Myranetunet, når dette er ferdigstilt.
Utvalg for levekår ønsket presentasjon oversendt.

PS 52/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Protokoll fra 13.06.17 godkjent

PS 53/17 Kosthold og ernæring
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Innstilling/vedtak:
Askøy kommune vil styrke innsatsen innenfor kosthold og ernæring i omsorgstjenestene
gjennom analyser av dagens situasjon og identifisering av målrettede tiltak.
Arbeidet starter opp 1.kvartal 2018, og midler til innleie av kompetanse i prosessen på ca kr
300.000 innarbeides i budsjettet for 2018.

Skjema kartlegging av ernæringssituasjon.
UFL ber om at det lages egen rubrikk hvor det rettes spørsmål om en ser seg selv som
overvektig.

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.

Skjema kartlegging av ernæringssituasjon.
UFL ber om at det lages egen rubrikk hvor det rettes spørsmål om en ser seg selv som
overvektig.

Behandling:
Lagt ut i møtet:

Møtebehandling i Eldrerådet 21.08.17.
Kristian Fossum (AL) foreslo:
Møtet lukkes i hht Kl.§31 nr. 5 jfr. offhl. §13.

Enstemmig vedtatt – Møtet lukket.
Utvalget gjennomgikk kontraktsvilkårene.
Stig Abrahamsen (FrP)foreslo:
Møtet åpnes til behandling av saken.
Enstemmig vedtatt – Møtet åpent.
Christine Holmedal (H) foreslo slikt tillegg:
Skjema kartlegging av ernæringssituasjon.
UFL ber om at det lages egen rubrikk hvor det rettes spørsmål om en ser seg selv som
overvektig.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt fellesforslag fra Utvalg for levekår:
Askøy kommune vil styrke innsatsen innenfor kosthold og ernæring i omsorgstjenestene
gjennom analyser av dagens situasjon og identifisering av målrettede tiltak.
Arbeidet starter opp 1.kvartal 2018, og midler til innleie av kompetanse i prosessen på ca kr
300.000 innarbeides i budsjettet for 2018.
Avstemming:

UFL forslag til innstilling:
Christine Holmedals tilleggsforslag:

Enstemmig
Enstemmig

PS 54/17 Arbeidsledighet - ekstraordinær økning av antall
lærlingeplasser
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Innstilling/vedtak (i samsvar med 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.

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.

Behandling:
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 55/17 Høring - Offentlig støtte til barnefamiliene
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Vedtak
Askøy kommune er positiv til støtte/offentlige ordninger som kan redusere barnefattigdom.
Det er viktig at ordninger er treffsikre inn mot familiene.
Dersom nye ordninger fører til merutgifter eller reduserte inntekter for kommunene må disse
fullfinansieres fra staten.
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.
Behandling:
Ove-Andre Hanssen-Johannessen (FrP) fremmet slikt fellesforslag fra Utvalg for
levekår:
Askøy kommune er positiv til støtte/offentlige ordninger som kan redusere barnefattigdom.
Det er viktig at ordninger er treffsikre inn mot familiene.
Ingvild Augestad Syversen (KrF) foreslo rådmannens innstilling pkt. 2.
Avstemming:
UFL fellesforslag:
Rådmannens innstilling pkt. 2:

Enstemmig
Enstemmig

PS 56/17 Boligsosial handlingsplan 2017-2021
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Innstilling/vedtak:

Boligsosial handlingsplan for Askøy kommune 2017 – 2021 vedtas med følgende endring
under:
Hovedmål:
Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse. Tiltak punkt 1 og 2 endres til:


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.



Utrede hvilket behov for boligmasse som eksisterer i kommunen.

Rådmannens innstilling:
Boligsosial handlingsplan for Askøy kommune 2017 – 2021 vedtas.
Behandling:
Kristian Fossum (AL) fremmet slikt forslag

Boligsosial handlingsplan for Askøy kommune 2017 – 2021 vedtas med følgende endring
under:
Hovedmål:
Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse. Tiltak punkt 1 og 2 endres til:


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.



Utrede hvilket behov for boligmasse som eksisterer i kommunen.

Avstemming:
Kristian Fossums forslag til endringer:
Kristian Fossums forslag til vedtak av plan:

Enstemmig
Enstemmig

PS 57/17 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Vedtak:
RS 59/17 Behandlet som sak 60/17
RS 69/17
Fra UFL møter Kristian Fossum (AL) onsdag 20.09.17

Torsdag 26.10 og fredag 15.12 blir å komme tilbake til.
Øvrige meldinger tatt til orientering.

Behandling:

RS 51/17

Oversikt over Innsparinger 2010-2017
Tatt enstemmig til orientering.

RS 52/17

Oversikt eksterne tilskudd Levekår - august 2017
Tatt enstemmig til orientering.

RS 53/17

Løypemelding søknader institusjonsplasser og
omsorgsbolig
Tatt enstemmig til orientering.

RS 54/17

Løypemelding bosetting av flyktninger 2017
Tatt enstemmig til orientering.

RS 55/17

Informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og
2018
Tatt enstemmig til orientering.

RS 56/17

Orientering til UFL fra NAV - august 2017
Tatt enstemmig til orientering.

RS 57/17

Husleieavtaler for fastleger i lokalene ved Askøy
lokalmedisinske senter
Tatt enstemmig til orientering.

RS 58/17

Svar på spørsmål - Levering av mat
Tatt enstemmig til orientering.

RS 59/17

Svar på spørsmål om arealer på Kleppestø sykehjem
Behandlet som sak 60/17

RS 60/17

Retningslinjer for dyrehold i kommunale boliger
Tatt enstemmig til orientering.

RS 61/17

Høring - Endring i forskrift om startlån
Tatt enstemmig til orientering.

RS 62/17

Høring om ny forskrift om gradering av pleiepenger
Tatt enstemmig til orientering.

RS 63/17

Høring - Pakkeforløp for psykisk helse og rus
Tatt enstemmig til orientering.

RS 64/17

Særutskrift Økonomirapportering mars 2017
Tatt enstemmig til orientering.

RS 65/17

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
Tatt enstemmig til orientering.

RS 66/17

Stafett for livet
Tatt enstemmig til orientering.

RS 67/17

Økt tilsagnsramme tilskudd til omsorgsboliger og
sykehjem
Tatt enstemmig til orientering.

RS 68/17

Rapport omstillingsprogram Levekår - august 2017
Tatt enstemmig til orientering.

RS 69/17

Møteplan for UKS høsten 2017
Fra UFL møter Kristian Fossum (AL) onsdag
20.09.17
Torsdag 26.10 og fredag 15.12 blir å komme tilbake
til.

FO 5/17 Spørrerunden UFL 22.08.2017
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Behandling:

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 unntatt offentlighet, sendt medlemmene i UFL.
-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?

Svart med notat RS 59/17 (sak 60/17)
-Følgende spørsmål ble ubesvart i møtet 22.08.17:
Dag Erik Holmedal (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål til den 22.08:

-

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?

Christine Tonning (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål til den 22.08:
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?
-Miriam Haavik (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål til den 22.08:
Kan vi få en oversikt over innsparingstiltak og nye tiltak fra ca. 2010, innenfor eldreomsorgen?
-Følgende spørsmål ble innlevert i møtet 22.08.17:
Christine Tonning (AP) innleverte slikt skriftlig spørsmål:





Kan en få en oversikt over kostnader til personell drift på Fenring legesenter/Askøy
legevakt? Hvilke yrker er ansatt?
Kan en få en estimert kostnadsoversikt over drift av kun legevakt? Da er det tenkt at
legevakt ikke er tilknyttet legekontor.
Er det behov for døgnåpen legevakt i henhold til innbyggertall? Pr. i dag er der ingen
daglegevakt, kun for øyeblikkelig hjelp.

Christine Tonning (AP) innleverte slikt skriftlig spørsmål:

Har kommunen en konkret tiltaksplan på å håndtere utskrivningsklare pasienter fra sykehus?
Hvordan håndteres disse overbeleggene?
Hvordan kan den radikale økningen forklares?
Hvilke behov har kommune for å ivareta alle tjenestebrukere i denne saken?

Christine Tonning (AP) innleverte slikt skriftlig spørsmål:

Er det fokus på konsekvens av feilernæring hos de som mottar mat på institusjon og fra
hjemmetjenesten? En vet at feilernæring er svært vanlig.
Hvordan sikrer en næringsinnholdet i maten som serveres?
Innleverte spørsmål besvares muntlig neste møte.

PS 58/17 Bygging av nye omsorgsboliger - Lokalisering
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Innstilling/vedtak:

1.
2.

Nye omsorgsboliger lokaliseres i Olaviken.
Det jobbes videre med prosessene rundt å utvide med o-boliger ift helsebruksplanen
(på både Ask og Ravnanger).

Rådmannens innstilling:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.
Behandling:
Dag-Erik Holmedal (AP) fremmet rådmannens innstilling.

Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt forslag fra FrP, H og Krf:
1.
Nye omsorgsboliger lokaliseres i Olaviken.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt pkt. 2:
2.
Ombygging av omsorgsboliger ved helsetunet stanses, rådmannen legger fram sak om
bygg for tjenester innen kommuneavdeling levekår lokalisert i Myrane.
Ingvild Augestad Syvertsen (Krf) fremmet slikt tilleggspunkt:
KrF ønsker at det jobbes videre med prosessene rundt å utvide med o-boliger ift
helsebruksplanen (på både Ask og Ravnanger).
Avstemming:
Rådmannens innstilling:
Fellesforslag fra FrP,H,KrF pkt. 1:

For 4 st. (4AP)
For 7 st. (1AL,1KrF,2H,2FrP,1SV)

Stig Abrahamsens forslag pkt. 2:

For 2 st. (2FrP) Mot 9 (1AL,1KrF,2H,4AP,1SV)

Ingvild Augestad Syvertsens forslag:

Enstemmig

PS 59/17 Netthets og trusler mot ansatte i sosiale media
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Vedtak:

1.
2.
3.

Askøy kommune skal ha en aktiv rolle for å redusere omfanget av hetsing og trusler mot
ansatte og samarbeidspartnere, og ha rutiner og beredskap for å følge opp de som blir
utsatt for dette.
Det skal være nulltoleranse mot trusler, og hendelser skal rapporteres til rådmannen.
Trusler skal meldes til politiet, og skal vurderes politianmeldt i samråd mellom den som
er utsatt for trusler og leder.

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.
Behandling:
Dag-Erik Holmedal (AP) fremmet slikt fellesforslag fra Utvalg for levekår:

1.
2.
3.

Askøy kommune skal ha en aktiv rolle for å redusere omfanget av hetsing og trusler mot
ansatte og samarbeidspartnere, og ha rutiner og beredskap for å følge opp de som blir
utsatt for dette.
Det skal være nulltoleranse mot trusler, og hendelser skal rapporteres til rådmannen.
Trusler skal meldes til politiet, og skal vurderes politianmeldt i samråd mellom den som
er utsatt for trusler og leder.

Avstemming:
UFL fellesforslag:

Enstemmig

PS 60/17 Svar på spørsmål om arealer på Kleppestø sykehjem
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Innstilling/vedtak:

Det bygges ut 2 plasser ved Kleppestø sykehjem. Kostnader til drift innarbeides i budsjett 2018.
Saken fremmes formannskapet for avgjørelse i kommunestyret.
Behandling:
Under godkjenning av sakslisten til Utvalg for Levekår 22.08.2017 ble RS 59/17 – Svar på
spørsmål om arealer på Kleppestø sykehjem - satt på sakslisten som en Politisk sak 60/17.

Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:
Det bygges ut 2 plasser ved Kleppestø sykehjem. Kostnader til drift innarbeides i budsjett 2018.
Saken fremmes formannskapet for avgjørelse i kommunestyret.

Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:

Enstemmig

