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PS 61/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 03.10.2017
Innkalling: Godkjent
Saksliste: Godkjent

Orientering «Aktiv og trygg omsorg hele livet» ved Stephania Helland – KS konsulentene

PS 62/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 03.10.2017
Protokoll av 22.08.17: Godkjent

PS 63/17 Økonomirapportering august 2017 med
budsjettjustering
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 03.10.2017
Innstilling/vedtak:
Økonomirapport per august 2017 tas til orientering.
UFL ønsker et notat som beskriver hvilke overforbruk som ikke dekkes inn av tilskudd. Notatet
legges frem for formannskapet.

Rådmannens innstilling:
Økonomirapport per august 2017 tas til orientering.
Budsjett 2017 endres i henhold til vedlagte budsjettskjema 1A, 1B og 2A.

Behandling:
Stig Abrahamsen (FRP) foreslo slikt tillegg :
UFL ønsker et notat som beskriver hvilke overforbruk som ikke dekkes inn av tilskudd. Notatet
legges frem for formannskapet.
Leder Miriam Haavik (AP) foreslo:
Økonomirapport per august 2017 tas til orientering.

Avstemming:

Saken tas til orientering:
Stig Abrahamsen tilleggsforslag (notat følger saken til F):

Enstemmig
Enstemmig

PS 64/17 Høringsuttalelse NOU 2017:12 "Svikt og svik"
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 03.10.2017
Vedtak til uttale:
Askøy kommune gir følgende høringsuttalelse til NOU 2017:12 «Svikt og svik»:
Kap. 7: Kunnskap og kompetanse
Askøy kommune slutter seg til Utvalgets anbefaling om å bruke tildelingsbrev til direktoratene
for å fremme økt kunnskap og kompetanse i tjenestene om vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt og på at etatene må samarbeide for å sikre dette.
Vi erfarer i dag en manglende felles kompetanse og tilfeldig praksis i flere tjenester innenfor
dette området generelt, og når det gjelder samtaler med barn spesielt.
Vi ser også behov for kompetanseheving på hvordan samtale og snakke med barn og familier,
slik at vi ikke hele tiden forholder oss som om de utsettes/ utsetter for vold eller overgrep. Å ha
evnen til å være nysgjerrig, bygge relasjoner og bruke kompetansen riktig.
Vi slutter oss også til Utvalgets anbefaling om å sikre at rammeplaner for relevante utdanninger
inkluderer kunnskapsmål om vold mot barn, samarbeid, regelverk, taushetsplikt,
opplysningsplikt, avvergeplikt og sikkerhetsarbeid.
For å sikre at vi i framtiden har ansatte med en felles kunnskap og forståelse i det tverrfaglige
samarbeidet med barna og familiene det gjelder, må grunnlaget for en slik forståelse legges i
profesjonsutdanningene.
Vi slutter oss også til Utvalgets anbefaling om å utrede innføring av autorisasjonsordning for
ansatte i barneverntjenesten.
Utvalget foreslår å prøve ut og evaluere i større skala forebyggende programmer som ATVs Bryt
voldsarven. I dag er ATVs tilbud så ulikt fordelt fordi kommunene må kjøpe avtaler. Om dette
skal bli et reelt tilbud til alle kommuner, mener vi det må tas inn som del av et offentlig
tjenestetilbud.
Askøy kommune mener også at det må legges nasjonale føringer for systematisk kompetanse og
arbeid med barneverntjenestens evaluering av egen praksis, både når det gjelder tiltak i familier
og egen barnevernfaglige yrkesutøvelse.

Det må lages bedre systemer for gjennomgang og evaluering av saker som ikke har vært godt
nok jobbet med både i egen tjeneste og på tvers av tjenester.
«Ung data er et viktig verktøy» for kommunen. Askøy Kommune er positiv til at grunnmodulen
utvikles til å inkludere flere og mer nyanserte spørsmål knyttet til vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt.
Askøy kommune vil særlig framheve at det i dag er utydelig hvilket ansvar flyktningetjenesten
har i dette arbeidet. De er en tjeneste som hovedsakelig jobber med de voksne, både i
bosettingsfasen og gjennom kvalifiserings- og integreringsarbeidet. Det er ønskelig at det gis
føringer for hvilken kompetanse ansatte i denne tjenesten må ha for å kunne vite hvilke
spørsmål de bør stille og hvordan forstå det de ser og hører i møte med de voksne. Det er behov
for mer kunnskap og kompetanse om oppdragervold spesielt, og kunnskap om barns behov og
foreldrefungering i et kulturperspektiv.
Kap 8: Samarbeid og samordning
Askøy kommune mener det bør ses på hvilke mål som blir satt for tverrfaglig samarbeid. Slik
det er i dag er samarbeid blitt et mål i seg selv; svaret på hvordan løse familiers komplekse
behov for sammensatte tjenester. Forskjelligheten blir dermed inngangsporten til
samhandlingen, men gir ingen oppskrift på hvordan håndtere forskjellighet i ulikt lovverk, fagog profesjonsforståelser, ulike rammebetingelser eller ulik tilhørighet i velferdstjenestene. Vi
mener målstyringen som har vært førende for arbeidet, har bidratt til fravær av tverrfaglig
perspektiv hvor brukerne har stått i sentrum. Vi ønsker at det på tvers av direktoratet og
departementer gis flere felles tverrfaglige føringer og indikatorer på tvers av tjenester. Vi tenker
kravene i Individuell Plan (IP) og føringene der kan være viktige grep for dette.
Familievernet har i dag noen spesifikke oppgaver knyttet tilt høykonfliktfamilier og familier
som har blitt fratatt omsorgen for barn. Vi erfarer at dette i dag ikke fungerer i praksis på grunn
av både ressursmangel og varierende kompetanse på området.
Det er også utydelig i
samarbeidet med kommunene hvem som har ansvar for hva, og det er utydelig hva som kan
formidles av informasjon. Vi stiller spørsmål ved om forståelsen og praktisering av
taushetsplikten etter Lov om helsepersonell i forhold til Lov om barneverntjenester kan gjøre at
noen barn ikke får den beskyttelsen de har krav på.
De begrensende antall sakene som er gjennomgått av Utvalget legger føringer for hele
landskapet av saker barneverntjenesten jobber med. Lov om barneverntjenester legger føringer
for at en undersøkelse ikke skal gjøres mer omfattende enn hva formålet tilsier. Hvordan
konkret forstå dette i spennet av problemstillinger og bekymring for barn, slik at
rettsikkerheten for både barn og foreldre blir ivaretatt?
Askøy kommune stiller spørsmål ved Utvalgets forslag om å slå sammen Kompetansesentrene.
Vi som kommune tenker ikke det er behov for et nytt regionalt senter, men ønsker heller at de
vi allerede har blir styrket, og kan fortsette med den samordningen som nå er i gang.
Kap. 9: Barns medvirkning og samtale med barn
Vi erfarer i dag en manglende felles kompetanse og tilfeldig praksis i flere tjenester om vold,
seksuelle overgrep og omsorgssvikt generelt, og når det gjelder samtaler med barn spesielt.
Det er behov for kompetanseheving på hvordan samtale og snakke med barn og familier, slik at
vi ikke hele tiden forholder oss som om de utsettes/ utsetter for vold eller overgrep. Å ha evnen
til å være nysgjerrig, bygge relasjoner og bruke kompetansen riktig.
Barnevernsproffene viser til at det ikke spørres om hva som kan ligge bak uttrykket mitt,
atferden min, heller ikke når det handler om psykisk helse. Vi mener BUP i flere samtaler med
barn og ungdom burde gått lengre inn i utsagn og problemstillinger enn hva vi ser blir gjort i
dag. Det er i dag et stort fokus på diagnoser, mens det i mindre grad spørres hva atferd kan
være et uttrykk for.
Det er behov for at det knyttes et tettere samarbeid når spesialisttjenestene er inne, med
tydeligere rolleavklaring og ansvarsfordeling hvor oppgavefordelingen konkretiseres. Vi mener

også at spesialisttjenestene for barn og unge må ha en dimensjonering som muliggjør å ivareta
de oppgavene som ligger i dette.
Kap. 12: Taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt
Askøy kommune slutter seg til Utvalgets beskrivelse av at det råder stor usikkerhet i tjenestene
når det gjelder tolkningen og den praktiske anvendelsen av reglene om taushetsplikt,
opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt.
Askøy kommune er derimot uenig med Utvalgets flertall som mener det bør utredes om man
skal supplere opplysningsplikten med en plikt til å melde til barneverntjenesten ved mindre
alvorlige forhold.
Her støtter vi Utvalgsmedlem Cecilia Dinardis dissens. Vi er av den mening at forslaget kan
forårsake en ansvarsfraskrivelse for å handle og tidlig innsats hos andre tjenester, hvor
barneverntjenesten blir et sikkerhetsnett for tjenester som enten på grunn av ressursmangel,
kapasitet eller på andre måter ikke gir tjenester de skulle gitt. Det er i forslag til ny
barnevernlov særlig påpekt behovet for å tydeliggjøre barnevernets samfunnsmandat og
oppgaver. Vi mener dette forslaget vil bidra til en utydeliggjøring av dette.
Vi tenker det i dag er forståelse av og praktisering av lovverket som er det største hinderet for at
barn faktisk får den hjelpen de skal ha. Og at også i noen saker handler om å sikre at
barneverntjenesten faktisk får de rette meldingene, og at andre tjenester utøver det ansvaret de
har innenfor sitt tjenesteområde.
Kap. 13: Prinsippet om barnets beste
Askøy kommune støtter Utvalgets forslag om å gjøre en bred gjennomgang av lover, forskrifter,
rundskriv og veiledere for å
– innarbeide prinsippet om barnets beste uttrykkelig
– gi veiledning for hvilke momenter som skal tillegges vekt i vurderingen av hva som er til
barnets beste
– presisere hvilken vekt barnets beste skal ha i ulike sammenhenger.

Alle eksterne krav til kommunene bør finansieres av staten.
Rådmannens innstilling:
Askøy kommune gir følgende høringsuttalelse til NOU 2017:12 «Svikt og svik»:
Kap. 7: Kunnskap og kompetanse
Askøy kommune slutter seg til Utvalgets anbefaling om å bruke tildelingsbrev til direktoratene
for å fremme økt kunnskap og kompetanse i tjenestene om vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt og på at etatene må samarbeide for å sikre dette.
Vi erfarer i dag en manglende felles kompetanse og tilfeldig praksis i flere tjenester innenfor
dette området generelt, og når det gjelder samtaler med barn spesielt.
Vi ser også behov for kompetanseheving på hvordan samtale og snakke med barn og familier,
slik at vi ikke hele tiden forholder oss som om de utsettes/ utsetter for vold eller overgrep. Å ha
evnen til å være nysgjerrig, bygge relasjoner og bruke kompetansen riktig.
Vi slutter oss også til Utvalgets anbefaling om å sikre at rammeplaner for relevante utdanninger
inkluderer kunnskapsmål om vold mot barn, samarbeid, regelverk, taushetsplikt,
opplysningsplikt, avvergeplikt og sikkerhetsarbeid.
For å sikre at vi i framtiden har ansatte med en felles kunnskap og forståelse i det tverrfaglige
samarbeidet med barna og familiene det gjelder, må grunnlaget for en slik forståelse legges i
profesjonsutdanningene.
Vi slutter oss også til Utvalgets anbefaling om å utrede innføring av autorisasjonsordning for
ansatte i barneverntjenesten.

Utvalget foreslår å prøve ut og evaluere i større skala forebyggende programmer som ATVs Bryt
voldsarven. I dag er ATVs tilbud så ulikt fordelt fordi kommunene må kjøpe avtaler. Om dette
skal bli et reelt tilbud til alle kommuner, mener vi det må tas inn som del av et offentlig
tjenestetilbud.
Askøy kommune mener også at det må legges nasjonale føringer for systematisk kompetanse og
arbeid med barneverntjenestens evaluering av egen praksis, både når det gjelder tiltak i familier
og egen barnevernfaglige yrkesutøvelse.
Det må lages bedre systemer for gjennomgang og evaluering av saker som ikke har vært godt
nok jobbet med både i egen tjeneste og på tvers av tjenester.
Askøy kommune vil særlig framheve at det i dag er utydelig hvilket ansvar flyktningetjenesten
har i dette arbeidet. De er en tjeneste som hovedsakelig jobber med de voksne, både i
bosettingsfasen og gjennom kvalifiserings- og integreringsarbeidet. Det er ønskelig at det gis
føringer for hvilken kompetanse ansatte i denne tjenesten må ha for å kunne vite hvilke
spørsmål de bør stille og hvordan forstå det de ser og hører i møte med de voksne. Det er behov
for mer kunnskap og kompetanse om oppdragervold spesielt, og kunnskap om barns behov og
foreldrefungering i et kulturperspektiv.
Kap 8: Samarbeid og samordning
Askøy kommune mener det bør ses på hvilke mål som blir satt for tverrfaglig samarbeid. Slik
det er i dag er samarbeid blitt et mål i seg selv; svaret på hvordan løse familiers komplekse
behov for sammensatte tjenester. Forskjelligheten blir dermed inngangsporten til
samhandlingen, men gir ingen oppskrift på hvordan håndtere forskjellighet i ulikt lovverk, fagog profesjonsforståelser, ulike rammebetingelser eller ulik tilhørighet i velferdstjenestene. Vi
mener målstyringen som har vært førende for arbeidet, har bidratt til fravær av tverrfaglig
perspektiv hvor brukerne har stått i sentrum. Vi ønsker at det på tvers av direktoratet og
departementer gis flere felles tverrfaglige føringer og indikatorer på tvers av tjenester. Vi tenker
kravene i Individuell Plan (IP) og føringene der kan være viktige grep for dette.
Familievernet har i dag noen spesifikke oppgaver knyttet tilt høykonfliktfamilier og familier
som har blitt fratatt omsorgen for barn. Vi erfarer at dette i dag ikke fungerer i praksis på grunn
av både ressursmangel og varierende kompetanse på området.
Det er også utydelig i
samarbeidet med kommunene hvem som har ansvar for hva, og det er utydelig hva som kan
formidles av informasjon. Vi stiller spørsmål ved om forståelsen og praktisering av
taushetsplikten etter Lov om helsepersonell i forhold til Lov om barneverntjenester kan gjøre at
noen barn ikke får den beskyttelsen de har krav på.
De begrensende antall sakene som er gjennomgått av Utvalget legger føringer for hele
landskapet av saker barneverntjenesten jobber med. Lov om barneverntjenester legger føringer
for at en undersøkelse ikke skal gjøres mer omfattende enn hva formålet tilsier. Hvordan
konkret forstå dette i spennet av problemstillinger og bekymring for barn, slik at
rettsikkerheten for både barn og foreldre blir ivaretatt?
Askøy kommune stiller spørsmål ved Utvalgets forslag om å slå sammen Kompetansesentrene.
Vi som kommune tenker ikke det er behov for et nytt regionalt senter, men ønsker heller at de
vi allerede har blir styrket, og kan fortsette med den samordningen som nå er i gang.
Kap. 9: Barns medvirkning og samtale med barn
Vi erfarer i dag en manglende felles kompetanse og tilfeldig praksis i flere tjenester om vold,
seksuelle overgrep og omsorgssvikt generelt, og når det gjelder samtaler med barn spesielt.
Det er behov for kompetanseheving på hvordan samtale og snakke med barn og familier, slik at
vi ikke hele tiden forholder oss som om de utsettes/ utsetter for vold eller overgrep. Å ha evnen
til å være nysgjerrig, bygge relasjoner og bruke kompetansen riktig.
Barnevernsproffene viser til at det ikke spørres om hva som kan ligge bak uttrykket mitt,
atferden min, heller ikke når det handler om psykisk helse. Vi mener BUP i flere samtaler med
barn og ungdom burde gått lengre inn i utsagn og problemstillinger enn hva vi ser blir gjort i

dag. Det er i dag et stort fokus på diagnoser, mens det i mindre grad spørres hva atferd kan
være et uttrykk for.
Det er behov for at det knyttes et tettere samarbeid når spesialisttjenestene er inne, med
tydeligere rolleavklaring og ansvarsfordeling hvor oppgavefordelingen konkretiseres. Vi mener
også at spesialisttjenestene for barn og unge må ha en dimensjonering som muliggjør å ivareta
de oppgavene som ligger i dette.
Kap. 12: Taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt
Askøy kommune slutter seg til Utvalgets beskrivelse av at det råder stor usikkerhet i tjenestene
når det gjelder tolkningen og den praktiske anvendelsen av reglene om taushetsplikt,
opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt.
Askøy kommune er derimot uenig med Utvalgets flertall som mener det bør utredes om man
skal supplere opplysningsplikten med en plikt til å melde til barneverntjenesten ved mindre
alvorlige forhold.
Her støtter vi Utvalgsmedlem Cecilia Dinardis dissens. Vi er av den mening at forslaget kan
forårsake en ansvarsfraskrivelse for å handle og tidlig innsats hos andre tjenester, hvor
barneverntjenesten blir et sikkerhetsnett for tjenester som enten på grunn av ressursmangel,
kapasitet eller på andre måter ikke gir tjenester de skulle gitt. Det er i forslag til ny
barnevernlov særlig påpekt behovet for å tydeliggjøre barnevernets samfunnsmandat og
oppgaver. Vi mener dette forslaget vil bidra til en utydeliggjøring av dette.
Vi tenker det i dag er forståelse av og praktisering av lovverket som er det største hinderet for at
barn faktisk får den hjelpen de skal ha. Og at også i noen saker handler om å sikre at
barneverntjenesten faktisk får de rette meldingene, og at andre tjenester utøver det ansvaret de
har innenfor sitt tjenesteområde.
Kap. 13: Prinsippet om barnets beste
Askøy kommune støtter Utvalgets forslag om å gjøre en bred gjennomgang av lover, forskrifter,
rundskriv og veiledere for å
– innarbeide prinsippet om barnets beste uttrykkelig
– gi veiledning for hvilke momenter som skal tillegges vekt i vurderingen av hva som er til
barnets beste
– presisere hvilken vekt barnets beste skal ha i ulike sammenhenger.

Behandling:
Kristian Fossum (AL) fremmet slikt tillegg til kapittel 7 etter pgf 5:
«Ung data er et viktig verktøy» for kommunen. Askøy Kommune er positiv til at grunnmodulen
utvikles til å inkludere flere og mer nyanserte spørsmål knyttet til vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt.
Kristian Fossum (AL) fremmet slikt sluttpunkt:

Alle eksterne krav til kommunene bør finansieres av staten.
Avstemming:

Rådmannens innstilling fremmet av leder Miriam Haavik : Enstemmig
Kristian Fossums tilleggsforslag til kap 7:
Enstemmig
Kristian Fossums sluttpunkt:
Enstemmig

PS 65/17 Politisk møteplan 2018
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 03.10.2017
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling m/endring):
Utkast til politisk møteplan 2018 fastsettes med slik endring:
Utvalgsmøtene i uke 12 flyttes til uke 11. Kommunestyre møte i uke 11 flyttes til uke 12.
Innspillet tas videre til Utvalgene og Formannskapet.
Rådmannens innstilling:
Utkast til politisk møteplan 2018 fastsettes.
Behandling:
Stig Abrahamsen (FRP) foreslo:
Utkast til politisk møteplan 2018 fastsettes med slik endring:
Utvalgsmøtene i uke 12 flyttes til uke 11. Kommunestyre møte i uke 11 flyttes til uke 12.
Innspillet tas videre til Utvalgene og Formannskapet.
Avstemming:

Stig Abrahamsens forslag:

Enstemmig

PS 66/17 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 03.10.2017
Vedtak:
RS 73/17

Møteplan for UKS høsten 2017
Stig Abrahamsen (FRP) møter i UKS 26.10.17
Vara: Kristian Fossum (AL)
Benjamin Jacobsen (AP) møter i UKS 15.12.17
Vara: Ingvild Augestad Syversen (KRF)

RS 74/17

Innvilger tilskudd til IPS team NAV Askøy over
statsbudsjettet 2017
NAV orienterer til utvalget.

Meldingene for øvrig tatt til orientering.
Behandling:

RS 70/17

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
Tatt til orientering.

2017/380

RS 71/17

Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre
torsdag 31.08.2017
Tatt til orientering.

2017/380

RS 72/17

Innkalling til møte i UKS 20.09.2017
Tatt til orientering.

2017/380

RS 73/17

Møteplan for UKS høsten 2017
Stig Abrahamsen (FRP) møter i UKS 26.10.17
Vara: Kristian Fossum (AL)
Benjamin Jacobsen (AP) møter i UKS 15.12.17
Vara: Ingvild Augestad Syversen (KRF)

2017/5706

RS 74/17

Innvilger tilskudd til IPS team NAV Askøy over
statsbudsjettet 2017
Tatt til orientering.
Utvalget ber om at NAV gir en orientering.

2017/5864

RS 75/17

Prosjektrapport bygg pr. 31.08. 2017
Tatt til orientering.

2013/8328

RS 76/17

Høring - Forskrift om befolkningsbaserte
helseundersøkelser
Tatt til orientering.

2017/5573

RS 77/17

Høring - Endring av forskrift om habilitering og
rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3
Tatt til orientering.

2014/5136

RS 78/17

Høring om forslag til endringer i forskrift om
arbeidsavklaringspenger
Tatt til orientering.

2017/6080

RS 79/17

Oversendelse av rapport etter tilsyn med helsestasjonog skolehelsetjeneste og Barneverntjeneste i Askøy
kommune
Tatt til orientering.

2013/6800

RS 80/17

Svar på Intensjonsforslag - Eldre sitt tilbud på Askøy

2017/6449

Leder refererte eldrerådets uttale av 02.10.17.
Tatt til orientering.
RS 81/17

Plan 362 - Status reguleringsplan
Tatt til orientering

2013/1611

FO 6/17 Spørrerunde 03.10.17- UFL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 03.10.2017
Innleverte skriftlige spørsmål den 03.1017:
1. Kristian Fossum (AL) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Hvilke ordninger har kommunen for å sikre kompetanseøkning hos de ansatte i helse og
omsorg? F.eks sykepleiere som ønsker etterutdanning i geriatri.
2. Kristian Fossum (AL) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Hvilke krav finnes til «uniform» for ansatte i helse og omsorg, individ og levekår som jobber
utenfor institusjon? Det kan virke stigmatiserende/umyndiggjørende når en bruker blir ledet av
en pleier i «sykehusbekledning»
3. Stig Abrahamsen (FRP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Kommunen har fått en del tilskuddsmidler som er begrenset tidsramme på. Kan utvalget få en
oversikt over disse. Hvilke prosjekter er det naturlig å avslutte etter endt tilskudds periode, og
hvilke vurderes som mulig videreført innenfor kommunens eget budsjett.
Innleverte spørsmål besvares muntlig neste møte.

Behandling:
Tidligere innleverte skriftlige forslag ble besvart i møtet.
Kristian Fossum (AL) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Hvilke ordninger har kommunen for å sikre kompetanseøkning hos de ansatte i helse og
omsorg? F.eks sykepleiere som ønsker etterutdanning i geriatri.
Kristian Fossum (AL) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Hvilke krav finnes til «uniform» for ansatte i helse og omsorg, individ og levekår som jobber
utenfor institusjon? Det kan virke stigmatiserende/umyndiggjørende når en bruker blir ledet av
en pleier i «sykehusbekledning»
Stig Abrahamsen (FRP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Kommunen har fått en del tilskuddsmidler som er begrenset tidsramme på. Kan utvalget få en
oversikt over disse. Hvilke prosjekter er det naturlig å avslutte etter endt tilskudds periode, og
hvilke vurderes som mulig videreført innenfor kommunens eget budsjett.
Innleverte spørsmål besvares muntlig neste møte.

