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Egenbetaling fra 1.1.2018 for kommunale fysioterapitjenester

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
45/17

Møtedato
06.11.2017

Råd for funksjonshemmede

29/17

06.11.2017

Utvalg for levekår

69/17

07.11.2017

Kommunestyret
Saksbehandler: Anne Kjersti Drange

Arkivsaknr.: 2017/7199-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Fra 1.1.2018 etableres egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester etter fastsatte satser fra
staten.

SAMMENDRAG
Det er hjemmel for at kommuner kan kreve egenandeler hos fastlønte/ansatte fysioterapeuter
på lik linje med egenandelene som innkreves hos avtalefysioterapeuter. Det er imidlertid opp til
den enkelte kommune å avgjøre om kommunen skal kreve egenandeler eller ikke.
Egenandelens størrelse skal være i henhold til takster for fysioterapi (Forskrift om stønad til
dekning av utgifter til fysioterapi m.m.). Behandling ved fysioterapeut hører inn under
ordningen med frikort for egenandelstak 2 (1990 kr).
Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: Eldrerådet, RFH, UFL

Videre saksgang: Oppfølging fra administrasjonen
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Saksopplysninger:
Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven at kommuner kan kreve vederlag av pasient når
dette følger av lov eller forskrift. Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i § 11-2 gitt
forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det følger av denne
forskriftens § 11 at kommuner kan kreve egenandel fra pasient som har rett til stønad ved
helsetjenester for hjelp hos fysioterapeut ansatt i kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Det er hjemmel for at kommuner kan kreve egenandeler hos fastlønte fysioterapeuter på lik
linje med egenandelene som innkreves hos avtalefysioterapeuter. Det er imidlertid opp til den
enkelte kommune å avgjøre om kommunen skal kreve egenandeler eller ikke. Helsedirektoratet
er tydelig på at kommunene må få inn penger via egenandeler fremover og NFF (Norsk
fysioterapi forbund) har spilt inn at aldersgrensen må heves til 18 år.
Egenandelens størrelse skal være i henhold til takster for fysioterapi (Forskrift om stønad til
dekning av utgifter til fysioterapi m.m). Behandling ved fysioterapeut hører inn under
ordningen med frikort for egenandelstak 2 (1990 kr).
Målgruppe
Pasientgrupper med fritak for egenandel:
- behandling av barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.
- fysioterapi til beboere i syke - og aldershjem eller ved fysioterapi i helsestasjon
- ved forebyggende tjenester eller ved utprøving og tilpasning av hjelpemidler
- når fysioterapeut gir tjenester som del av et tverrfaglig team, må fysioterapi være
definert som et eget tiltak dersom kommunen skal kunne kreve egenandel for dette
- det kan ikke kreves egenandel ved tverrfaglige møter, nødvendig samtale med
pårørende eller veiledning og opplæring av pårørende og annet personell

Aktuell målgruppe for egenandel:
-

individuell undersøkelse og behandling
behandling i grupper
ved veiledet trening mellom behandlinger

Flere kommuner har startet opp med egenandeler på undersøkelse og behandling hos
ansatte/fastlønte fysioterapeuter. Bergen kommune startet 1. oktober 2017 (se vedlegg under).
Fjell kommune har også startet med egenandel på enkelte tjenester som bassengtrening og
oppfølging av ansatte.
Vurdering:
Lik behandling av egenandeler på tvers av ansatte- og avtalefysioterapeuter er en forutsetning
for å lykkes med et system for felles venteliste og prioriteringer. Lik behandling av egenandeler
er også en forutsetning for lykkes i å samarbeide på tvers av ansatte fysioterapeuter og
fysioterapeuter med avtale (for eksempel ulike gruppetilbud der det er utfordrende at
egenbetaling avhenger av hvilken avtale terapeuten har med kommunen). Lik behandling av
egenandeler vil støtte oppunder at ansatte og fysioterapeuter med avtale har felles ansvar for
det totale fysioterapitilbudet i kommunen. Felles venteliste, felles prioriteringer og felles ansvar
for det kommunale fysioterapitilbudet blir et viktig arbeid for avdelingen fremover.
Rettferdighetsprinsippet til pasientene som mottar tjenester er også et argument for at det
totale fysioterapitilbudet har felles praksis når det gjelder egenandeler i forbindelse med
undersøkelse og behandling.
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Gratis helsetjenester kan være avgjørende for pasienter i alle aldre med utfordrende
privatøkonomi, spesielt unge mellom 16-18 år. Norsk fysioterapiforbund jobber med å heve
aldersgrensen for egenandeler til 18 år. Dersom pasienten ikke har fritak for egenandel vil
kostnaden bli inntil 1990 kr avhengig av behov.
Journalsystemet for fysioterapitjenesten/ Infodoc er kompatibelt med egenbetaling via Helfo.
Dette er det samme systemet som legene bruker. Innføring av egenandeler vil derfor
sannsynligvis gi lite økt administrasjon. Systemet kan være på plass innen 01.01.2018.
Folkehelseperspektiv:
Økte inntekter vil kunne gi økte ressurser til forebyggende helsearbeid og flere pasienter vil få
tilbud på et tidligere tidspunkt. Økt satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats vil kunne gi
bedre helse i befolkningen og lavere kostnader for kommunen på sikt. Det kan være en risiko at
personer/familier med lav inntekt vil unngå å bruke disse helsetjenestene.
Økonomi:
Hva den totale summen av egenandeler vil bli per år er usikkert, da vi per nå ikke vet hvor stor
andel av pasientene som har fritak og hvor mange som evt. må betale.

Kleppestø, 24.10.2017

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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Informasjon om innføring av egenandel for kommunal fysioterapi og
automatisering av egenandelstak 2.

Fra 1.oktober innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Bergen
kommune. Dette gjelder for alle som mottar undersøkelse og behandling av
fysioterapeut, med unntak av barn under 16 år og personer med godkjent
yrkesskade. Vurdering for rehabiliteringsopphold og hjelpemiddelformidling er
også unntatt fra egenandel.
Egenandelens størrelse er avhengig av type behandling og varighet, og følger
takstplakaten som er avtalt mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og
Fysioterapiforbundet. (Se baksiden av dette skrivet). Mottakere av fysioterapi vil
få faktura tilsendt etter at behandling er utført. Ved uteblivelse fra avtalt time
eller ved avbestilling senere enn kl. 14.00 siste arbeidsdag før timen, belastes
pasienten tilsvarende egenandel.

Behandling ved fysioterapeut hører inn under ordningen med frikort for
egenandelstak 2. Denne ordningen automatiseres fra 1. januar 2017. Du får da
tilsendt frikort i posten etter at egenandelstaket er nådd, uten at du trenger å
foreta deg noe. I 2017 er egenandelstaket redusert. Frikortet gis nå når du har
utgifter som er høyere enn 1.990 kroner.

For mer informasjon; se www.helfo.no og www.helsenorge.no. Helse Norge har
informasjonstelefonnummer for helse 800 43573. Har du spørsmål kan du også
kontakte Bergen kommune, etat for helsetjenester på telefon 55 56 52 00.
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Oversikt over egenandeler for kommunal fysioterapi pr. 1. oktober 2017
Tiltak

Egenandel

Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg
eller når henvisende behandler ønsker å få pasienten
vurdert/undersøkt av fysioterapeut

170;

Behandling hos fysioterapeut i 20 min

98;

Behandling hos fysioterapeut i 30 min

154;

Behandling hos fysioterapeut i 40 min

191;

Behandling hos fysioterapeut i 60 min

242;

Behandling hos fysioterapeut i 90 min

300;

Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk
treningsterapi eller slyngeterapi.

10;

Behandling av manuellterapeut

160;

Tillegg for behandling av manuellterapeut ut over 20
minutter per påbegynte 10 min.

58;

Behandling av fysioterapeut med tilleggskompetanse i
psykomotorisk fysioterapi

99;

Tillegg for behandling av fysioterapeut med
tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi ut over
20 minutter per påbegynte 10 min.

34;

Veiledet trening, minst 30 min

25;

Aktiv oppvarming ved bruk av ergometersykkel,
tredemølle mv.

21;

Gruppebehandling, 30 min

55;

Gruppebehandling, 60 min

97;

Gruppebehandling, 90 min

138;

Tillegg for gruppebehandling i basseng

21;
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SAK - Intensjonsforslag 06/2017 Utvalg for levekår: Trygg Oppvekst for barn

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
70/17

Saksbehandler: Eva Mikkelsen

Møtedato
07.11.2017

Arkivsaknr.: 2017/3738-2

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Saken bør vurderes sammen med oppstart av andre prosjekter og tiltak for program «En
landsby rundt sårbare barn og familier» i 2018, og sees i sammenheng med
økonomiplanarbeidet for eventuell finansiering fra 2019.

SAMMENDRAG
Saken er utarbeidet på bakgrunn av følgende intensjonsforslag knyttet til budsjett 2017:
Intensjonsforslag 6 - Trygg oppvekst for barn:
«Det legges fram sak om «Home Care» tjeneste i kommunen slik at de som trenger litt hjelp i
hjemmet en periode kan få dette. Dette tiltaket vil kunne være forebyggende for større
hjelpetiltak i hjemmet.»
Selv om det står «Home Care» i intensjonsforslaget, vurderer administrasjonen det til at det
menes «Home Start». Home Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor
frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.
Det er et lavterskeltilbud og supplement til det offentlige tjenestetilbudet. Rådmannen tilrår at
eventuelt samarbeid med «Home Start» vurderes i omstillingsprogrammet «En landsby rundt
sårbare barn og familier»
Avgjøres av:
Utvalg for levekår
Behandles i følgende utvalg:
Utvalg for levekår
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Videre saksgang:
Oppfølging fra administrasjonen

Saksopplysninger:
Vurderinger knyttet til Home Start har vært oppe til politisk behandling tidligere.
Saken ble behandlet i UOL 16.09.2013, sak 2013/2301-2, og fikk følgende vedtak:
«Saken bør ikke realitetsbehandles nå, men vurderes sammen med andre tiltak og
økonomiske forpliktelser i økonomiplanarbeidet denne høsten.» Kommunestyret fant ikke rom
for å prioritere dette i påfølgende budsjettarbeid.
Home Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker
småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.
Det er et lavterskeltilbud og supplement til det offentlige tjenestetilbudet, som skal bidra til
forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi.
Visjonen er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å
gi barna trygge og gode oppvekstvilkår. Ideen bak Home-Start er at familien har behov for en
likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med
familien. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til.
Målgruppe:
Familiene skal ha småbarn, nærmere bestemt minst et barn under skolealder. Home-Start
hjelper familier som opplever mange ulike typer vanskeligheter. Familiene tilbys emosjonell
støtte og praktisk hjelp. Støtten som gis av frivillige i familiens eget hjem er gratis. De frivillige
besøker familien over en periode som vurderes opp mot familiens behov.
Mål for arbeidet:
 Tilby støtte, vennskap og praktisk hjelp til familier som har minst et barn under
skolealder.
 Hovedsakelig møte familiene i deres eget hjem der vanskelighetene oppleves, og hvor
familiemedlemmenes verdighet blir respektert og ivaretatt.
 Forsikre de voksne om at det ikke er uvanlig å møte utfordringer i foreldrerollen.
 Hjelpe til med å se gledene ved familielivet.
 Utvikle en relasjon til familien der opplevelser og erfaringer kan deles, og innsikt og
forståelse kan øke. Fleksibilitet for å ivareta ulike behov vektlegges.
 Fremheve foreldrenes sterke sider. Gi støtte for å bidra til økt trivsel og selvtillit, som
igjen kommer barna til gode.
 Oppmuntre familien til å utvide sitt nettverk, og til å benytte tjenester og støtteapparat
som er tilgjengelig i kommunen.
Organisering:
Home-Start Familiekontakten (HSF) er en nettverksorganisasjon, hvor Home-Start
Familiekontakten Norge (HSFN) representerer det nasjonale kontoret til organisasjonen. De er
en del av det verdensomspennende nettverket Home Start Worldwide (HSW). Per i dag består
HSF i Norge av 34 avdelinger med tilsammen 43 koordinatorer.
Avdelingene får enten driftsmidler fra kommunen de er tilknyttet, eller en organisasjon, som
således har arbeidsgiveransvaret for koordinatorene. HSFN har det overordnede ansvaret for
konseptet Home-Start i Norge, og har ansvaret for å ivareta og videreutvikle nettverket av
koordinatorene fra alle de ulike HSF-avdelingene. Fra og med januar 2012 har det nasjonale
kontoret hatt alle driftsmidler fra Bufdir.
Koordinator:
Alle HSF avdelinger må ha en lønnet koordinator med helse- og sosialfaglig bakgrunn. For nye
avdelinger krever vi at det er satt av midler til å lønne en koordinator i minimum 50 % stilling i
3 år. I denne perioden må det også settes av midler til å drifte et kontor, med de utgifter det
innebærer. Koordinator har en sentral rolle i forbindelse med rekruttering, kursing og
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veiledning av familiekontaktene, og bindeleddet mellom HSF, familiene og evt. hjelpeapparatet,
hvis det er aktuelt.
Koordinators oppgaver omfatter:








Administrere avdelingen slik at den fungerer i tråd med Home-Start Worldwides
erklæring om prinsipper og metoder.
Rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige.
Holde kontakten med andre instanser som arbeider med småbarnsfamilier.
Foreta det første besøket i hver familie. Det legges stor vekt på å velge en frivillig med
ferdigheter og erfaringer som passer til familiens behov.
Avgjøre sammen med familien og den frivillige når behovet for støtte ikke lenger er
tilstede. Sørge for evaluering og eventuell oppfølging.
Avdelingene må også ha en lokal ressursgruppe som skal påse at avdelingen drives etter
HSFN sine retningslinjer, samt være støttespiller for koordinator i den daglige driften.
Alle Home-Start organisasjoner og avdelinger i det verdensomspennende nettverket er
forpliktet til å følge «Erklæring om prinsipper og metoder». Home-Start
Familiekontakten Norge (HSFN) skal godkjenne alle nye avdelinger før de starter opp,
og samarbeidsavtale må foreligge.

Frivillige:
Alle de frivillige skal gjennomgå et forberedelseskurs som gir kunnskap og innsikt. De frivillige
blir forberedt på utfordringer de kan møte som familiekontakt. Dette blir fulgt opp i perioden
de har kontakt med familien.
De frivillige (familiekontaktene) må levere politiattest før de kan besøke en familie.
Det settes ikke grenser for hvor mange henvendelser koordinator tar imot. Imidlertid kan det
være begrensninger pga. for liten tilgang på frivillige. Det må også settes grenser hvis familiens
problemer er for store eller for sammensatte for Home-Start.
All informasjon om foreldre og familier er konfidensiell. Om nødvendig skal informasjon deles i
veiledningssituasjoner mellom den frivillige og koordinator. Dette er for å hjelpe den frivillige
til å støtte familien på en adekvat måte. Konfidensiell informasjon kan kun gis videre til andre
hvis foreldrene gir samtykke, og hensikten er å hjelpe familien. Eneste unntak fra dette er hvis
et barns sikkerhet er i fare. Da må rette myndighet kontaktes.
Home Start i Askøy:
Fjell kommune startet opp sitt arbeid med HSF i 2007, og arbeidet er der organisert under
KFUK-KFUM. I 2012 kom Sund kommune var med fra 2012-2014.
Målgruppen har vært familier med små barn som opplever en krevende hverdag i forhold til
sykdom, psykiatri, rus, dårlig sosialt nettverk og lignende. Enslige forsørgere og innvandrere er
særlig fokuserte grupper.
Fjell KM ønsket at Askøy kommune skulle bruke Home-Start-programmet, og søkte derfor
Askøy kommune om bidrag i 2013 og 2014 for at Askøy skulle kunne komme med i ordningen.
I kommunestyremøtet den 31.01.2013 ble dette intensjonsforslaget fra KrF, H og Frp oversendt
rådmannen:
«Vi ber rådmannen om å komme med en sak til UOL angående samarbeid mellom
barnevernet og frivillige organisasjoner, som for eksempel Home-Start familiekontakten.
Dette for å sikre tidigintervenering og forebygging, som kan forhindre senere skjevutvikling.»
I UOL-sak 43-13 den 24.4.13 ble saken tatt opp og fikk dette vedtaket:
«UOL ber rådmannen utrede mulig utvidet samarbeid mellom tjenester for barn og unge og
frivillige organisasjoner. Konkrete tilrådinger legges fram i en sak til UOL innen oktober i
år.»
Saken ble behandlet i UOL 16.09.2013, sak 2013/2301-2.

12

Fra saken:
«Askøy kommune bør hele tiden søke å utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner
for å ha gode tilbud til barn og unge. Dersom mulige tilskudd til disse organisasjonene
konkurrerer med midler til lovpålagte kommunale tjenester er det viktig å være bevisst hvilke
prioriteringer en gjør. Har kommunen midler til tiltak utover det lovpålagte? Hvilke tiltak er det
mest behov for å utvide om det er budsjettmidler til det?
…Askøy kommune tilbyr i dag tjenester til målgruppen for Home-Start fra flere avdelinger. Det
er helsesøstertjenesten, psykologtjenesten, psykisk helsetjeneste for voksne, kulturavdelingen,
pleie- og omsorgstjenesten og barneverntjenesten. Det som er den største forskjellen er at
Home-Start tilbyr tidlig forebyggende, praktisk hjelp i hjemmet. Den praktiske hjelpen i
hjemmet tilbys stort sett ikke fra de kommunale tjenestene. Dersom den ytes er det fra pleie- og
omsorgstjenestene. Tjenestene som jobber med disse familier ser at det er familier som uten tvil
hadde trengt akkurat et slikt tilbud i hjemmet. Den samlede vurdering av målgruppe og type
oppfølging som tilbys av Home-Start er derfor at de rammer et tomrom det i dag i liten grad
eller slett ikke eksisterer et tilbud i kommunen.
…Vurderingen av Home-Start handler altså ikke om hvorvidt det er et bra tiltak som ville være
nyttig at kommunen hadde. Det handler om å måtte prioritere dette tilbudet frem for andre
kommunale tjenester. Skal det inngås samarbeidsavtale med en kostnadsramme på nærmere
kr. 700.000 årlig må dette finansieres som en økning av budsjettrammene for barn og unge, og
ikke gjennom å redusere basistjenestene.
Saken bør ikke realitetsbehandles nå, men vurderes sammen med andre tiltak og økonomiske
forpliktelser i økonomiplanarbeidet denne høsten.»
Vurdering:
Beskrivelsen av Home Start som tilbud, og behovet for målgruppen i Askøy, er tilsvarende i dag
som i 2013. Det er også et tilbud som kan passe inn i målsetningen for programmet «En
landsby rundt sårbare barn og familier».
I programmet startes det nå med å planlegge utvidet bruk av Familieråd som tiltak, både i og
utenfor barneverntjenesten. Det er også et ønske om å utvide tilbudet i «Trygg Start» til flere
familier; to viktige tiltak for å nå målsettingene i programmet som begge fordrer økt bemanning
i Helsesøstertjenesten.
Samtidig vil målgruppen for Home Start kunne være sammenfallende med familier også andre
tjenester i dag er, eller vil bli, involvert i: Levekårsteamet i NAV, familieveilederne i
Helsesøstertjenesten, Psykologtjenesten og PPT. Og det kan være et tilbud som støtter opp om
og forsterker effekten av tilbudet disse gir.
Endringen fra saken ble behandlet i 2013 er at det ikke lenger er mulig å tenke en
samarbeidsavtale med Fjell kommune om tilbudet. Oppstart av et tilbud vil ha en
kostnadsramme på nærmere kr. 800.000 årlig. Skal tilbudet startes opp, må dette finansieres
som en økning av budsjettrammene for barn og unge, og ikke gjennom å redusere
basistjenestene.
Folkehelseperspektiv:
Forebyggende arbeid for familier og barn/unge i krevende livssituasjoner fremmer folkehelse
på flere områder. Blant annet for både barns og foreldres psykiske helse, opplevd mestring av
eget liv og bedre foreldrefungering. Barn og unge opplever press og krav fra
omgivelser, media og sosiale medium, og en marginalisert oppvekst eller familiær situasjon blir
en tilleggsbelastning. Tilbud fra frivillige lag og organisasjoner kan erfaringsmessig være en
støtte og hjelp for familier og barn/ungdommer, med positiv innvirkning på helse og sosial
mestring.
Økonomi:
HSF Fjell har gitt følgende informasjon:
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De har i dag 150% stillinger, hvor en 50% stilling har vært finansiert av tilskuddsmidler fra
Bufetat, mens 100% stilling ligger inne budsjettet til Fjell kommune med 800.000,- pr år.
De jobber årlig med 50 familier og har 43 aktive frivillige.
Sund kommune trakk seg ut i 2014 grunnet økonomiske kutt. De hadde da 11 familier som ble
fulgt opp. I ettertid viste det seg at alle 11 familiene måtte ha tiltak fra det offentlige som
erstatning for tilbudet via Home Start.
Basert på erfaringene i samarbeidet med Sund vil det ikke være aktuelt for HSF Fjell å inngå et
lignende samarbeid med Askøy kommune. De erfarte at det pga avstand ble svært
ressurskrevende for koordinatorene å reise ut på oppfølging, de frivillige ønsker å være frivillige
i sitt eget lokalmiljø og arbeidet må bygges opp og forankres lokalt.

Kleppestø, 24.10.2017

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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Utredning vedrørende felles el-sykkel og bilpark

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
71/17

Utvalg for oppvekst

78/17

08.11.2017

Utvalg for teknikk og miljø

242/17

09.11.2017

Saksbehandler: Cathrine Larsson-Fedde

Møtedato
07.11.2017

Arkivsaknr.: 2017/1254-8

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Ved utskiftning av kommunale tjenestebiler, skal det vurderes om det skal byttes til elbil
eller hybrid.
2. Rådmannen søker om tilskudd fra miljødirektoratet til ladestasjoner for kommunale
tjenestebiler.
3. Avdelingene oppfordres til innkjøp av elsykler.
4. Rådmannen organiserer felles bilpark per avdeling eller tjenestested slik en finner mest
formålstjenlig.
5. Kostnader utover eventuelle tilskudd forutsettes dekket av tjenestestedene.

SAMMENDRAG
På bakgrunn av interpellasjon fra Miljøpartiet de grønne, ble det 15.11.2016 (PS 122/16) fattet
følgende vedtak i formannskapet:
Rådmannen utreder en felles kommunal el-sykkel og bilpark. Det utredes også hvem som skal
ha ansvar for drift av en slik park. Utgifter til drift kartlegges.
En kan søke om midler til støtte til el-sykler – Fortrinnsvis i forbindelse med et større prosjekt.
Dette kan for eksempel være støtte til utbygging av ladepunkt for elbiler tilknyttet kommunen,
slik at man ved neste leasing-avtale kan bytte biler over til el-biler. Man kan gjerne også
etterspørre leasing av el-sykler.

I denne forbindelse har det vært kartlagt hvilke biler/sykler de ulike avdelingene har
per i dag, og hvilke behov de har fremover.
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Avgjøres av: K
Behandles i følgende utvalg: UTM, UFO, UFL, F, K

Videre saksgang: Vedtak sendes rådmannen for oppfølging.

Saksopplysninger:
Status per i dag
Alle avdelinger har blitt forespurt hvor mange biler/sykler de har per i dag, samt hva de ser for
seg av behov i fremtiden. Det har blitt forespurt hvorvidt det er mulig å bytte ut noen av de
eksisterende kjøretøyene med elektriske kjøretøyer eller sykler. Under er en tabell som viser
status for dagens biler/sykler.

Kolonnen «annet» består i spesialkjøretøy som for eksempel traktor, hjullaster og lignende.
Per i dag er det hver avdeling som har ansvar for «sine» biler. Helse- og omsorg har personer
tilknyttet vedlikehold av sin bilpark, og bilene blir brukt felles av ulike ansatte ved Helse og
omsorg. Teknisk har en modell hvor den ansatte har ansvar for «sin» bil, men med en
bilansvarlig som har ansvar for oppfølging i forhold til leasingavtalen. Bilene blir finansiert over
de ulike avdelingenes budsjett, og avdelingen avgjør selv hvor mange og hvilken type biler
avdelingen har behov for.
Per i dag eier Askøy kommune fem elsykler. Disse er fordelt med to på areal og samfunn, og tre
på individ og levekår. Tilbakemeldingene vedrørende bruk, er at denne har vært noe begrenset.
Dette skyldes nok både værforhold og «gammel vane». Ved lengre turer er syklene uansett
uegnet, nytten vil først og fremst være på kortere strekninger som for eksempel mellom
Kleppestø og Myrane, mellom Kleppestø og Bakarvågen og lignende.
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Individ og levekår har kjøpt sykler til ca. 25.000 kr. pr stk, Areal og samfunn har kjøpt noe
rimeligere elsykler. Erfaringene med disse viser at driftssikkerheten er betraktelig bedre for de
dyreste syklene. Dersom elsykler skal utgjøre et reelt alternativ til bil, bør man velge sykler av
samme kvalitet og på samme prisnivå som de som som er i bruk av individ og levekår.

Bilparken i fremtiden – alternativer
De ulike avdelingene har blitt bedt om å vurdere hvilket behov de ser for seg i fremtiden, både
av biler og elsykler. Hvilke behov som er meldt inn fremgår av tabellen under.

Overgang til elbil
Av denne ser vi at mange av avdelingene melder at de kan bytte både personbiler og varebiler til
elbiler. Per i dag er status at Askøy kommune har totalt 123 biler, av disse er 4 elektriske. Dette
utgjør 3,3 %. Det er her holdt utenfor kategoriene «Annet», «Elsykkel» samt «Lastebil». Ut fra
det som er meldt inn, kan denne andelen økes til 40 av 127 biler – 31,5 %. Dette anses som
positivt, men avhenger av at man får bygget ut tilstrekkelig mengde ladepunkter. Bilene vil også
skiftes ut etter hvert som leasingperioden utløper, det er ikke slik at alle vil bli byttet ut ved
årsskiftet. En del biler er også eid av Askøy kommune, dette gjelder blant annet en av elbilene.
Disse vil bli byttet når det vurderes nødvendig ut fra tilstand og behov.
Noen funksjoner/oppgaver lar seg imidlertid vanskelig kombinere med elbil:
 Hjemmesykepleien – bilene er i drift mellom 07.30 og 23.00 er ikke «inne» lenge nok til
å bli ladet mellom turene. I Bergen kommune benyttes det elbiler og elsykler i sone
sentrum og Sandviken, mens det i hovedsak benyttes hybridbiler i øvrige bydeler. I
Lindås og Meland kommuner benyttes i hovedsak hybridbiler til denne type tjenester.
 De er også avhengig av å vite sikkert at bilen er klar når vakten begynner – hvis noen
glemmer å lade kan dette bli en utfordring.
 Varebiler på teknisk som har behov for å trekke tilhenger, vannvogn ol. Elbilene har ikke
stor nok trekkraft til å kunne utfylle dette behovet.
 Lastebiler
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En del av disse behovene kan bli dekket ved anskaffelse av hybridbiler. Dette er allerede gjort
for en del biler, spesielt for bilene innenfor helse og omsorg.
Det er meldt inn enkelte betenkeligheter i forhold til overgang til elbil. Dette går i hovedsak ut
på overgangen fra manuell gir til automatgir (elbiler kommer kun som automatgir) samt behov
for piggdekk på bilene. Vi antar at dette kun vil gjøre seg gjeldende i en overgangsfase. Dersom
noen har behov for opplæring i forhold til overgang til automatgir, må arbeidsgiver tilby dette.
Dette vil ikke ha noen direkte kostnad da opplæring kan foretas med egne ressurser. Når det
gjelder piggdekk, så er det mulig å kjøre elbil med piggdekk. Dette vil redusere miljøgevinsten
noe, men man vil fortsatt redusere klimagassutslippene. Den reduserte miljøgevinsten vil bestå
i at det blir mer svevestøv med piggdekk enn med piggfrie vinterdekk. Samlet vil det likevel
være miljøgevinst ved å bytte ut også de bilene som trenger piggdekk.
Dersom man skal bytte ut personbiler og varebiler med elektriske kjøretøy, vil man måtte
etablere nye ladepunkt. Ladepunktene bør etableres med 16A sikring per bil. Hvert ladepunkt
har en estimert kostnad på kr. 25.000, for hurtigladere ca. 28.000. Dette er et estimat som
forutsetter at det er nok strøm tilgjengelig, og det er tatt med graving frem til punktet på ca. 5
meter. Der ladestasjonen må plasseres på ladestolpe, vil det komme en ekstrakostnad på ca.
5800 kr. Hver ladestolpe kan ha to ladestasjoner, så ekstrakostnaden per punkt er kr. 2900.
Når det gjelder plassering, så må man benytte eksisterende parkeringsplasser for tjenestebiler,
og opprette ladepunkt i tilknytning til disse. En foreløpig kartlegging viser følgende fordeling av
nye ladepunkter:
vanlige
ladeplasser
Bakarvågen
Rådhuset
Skogen
Myrane
Nygjerdet

6
8
4
8
1
27

hurtiglader
2
2
2
2
1
9

36

Vurderingen er basert på at hver bil har én ladestasjon. Det anses fornuftig å etablere 1-2
hurtigladere per tjenestested. Ved bruk av hurtiglader kan bilene lades opp på ca. en halv time.
Hurtigladerne trekker svært mye strøm, og de kan utgjøre en belastning på strømnettet. Derfor
planlegges det i hovedsak med ordinære ladestasjoner.
Se tabell under for sammenligning av årlige driftskostnader ved ordinær diesel/bensinbil og
elbil. Elbilforeningen oppgir at de regner strømkostnaden på et ladepunkt til kr. 2000 pr år.
Kostnader/besparelser på bompenger er ikke tatt med i oversikten da det er usikkert hvor lenge
fritaket for elbiler vil vare. Andre kostnader som for eksempel dekk, service, forsikring og
lignende er ikke med i oversikten, da disse antas å være like store for begge typer. Det er
vanskelig å vurdere kostnadene ved hybridbilene, derfor er disse ikke tatt med i oversikten. Vi
vet imidlertid at dette er et rimeligere alternativ enn biler på bensin/diesel, og dette er et godt
alternativ der det ikke er hensiktsmessig med elbiler.

Strøm
Drivstoff
Trafikkavgift
Sum
Differanse

Elbil
2 000

Diesel/bensin
11 500
2 800
14 300

450
2 450
11 850
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Tabellen viser at en bil som bruker strøm vil være ca. 12.000 kr rimeligere i drift per år.
Dersom Askøy kommune får tilskudd til å etablere ladepunkter, vil kostnaden være mellom
13.000 og 15.000 per ladepunkt. Etableringen vil da være spart inn på litt over ett år. Uten
tilskudd vil etableringen være spart inn på 2-3 år.
Elsykkel
Areal og samfunn har to elsykler per i dag, individ og levekår har tre. Det rapporteres at bruken
av disse er begrenset, både på grunn av avstander og værforhold.
For enkelte avdelinger er elsykkel ikke et egnet alternativ. Dette gjelder blant annet helse og
omsorg, på grunn av at reisetiden mellom oppdragene økes. Dette vil gi negative konsekvenser i
forhold til at det kan bli behov for økt personell for å rekke å utføre alle oppdragene. På teknisk
avdeling vil det være uaktuelt for mange grupper på grunn av behovet for å ha med verktøy og
verneutstyr ut på oppdrag.
Når det gjelder eventuell leasing av elsykler, så er det sannsynligvis begrenset tilgang til dette. I
en artikkel fra desember 2016 på sykkelen.no, henvises det til at det på det tidspunktet kun er
én kjent aktør i Oslo-området som tilbyr leasing av sykkel. I den samme artikkelen gjøres det en
vurdering av hvorvidt det er lønnsomt å eie eller lease sykkel. Konklusjonen er at ved eierskap i
12 mnd, vil prisen være omtrent lik for de to alternativene, forutsatt at man får solgt sykkelen
for ca. halv pris etter 12 mnd. Dette regnestykket gjaldt sykler i prisklassen ca. 25.000 kr. For
særskilt dyre modeller, vil det lønne seg med leasing. Konklusjonen i artikkelen er at det vil
lønne seg å eie dersom man tenker å beholde sykkelen over flere år. Det er likevel sannsynlig at
det etter hvert vil komme flere aktører på banen i forhold til å tilby leasing. I en prøveperiode
kan det være gunstig å lease sykler, mens man gjør seg erfaringer i forhold til bruken av disse.
Bergen kommune benytter ikke leasing ved anskaffelse av elsykler – de har kjøpt sine sykler.
En avtale om leasing av sykler må tas som en egen konkurranse/utlysning, da bilavtalen kun
gjelder motoriserte kjøretøy med registreringsskilt.
Elsykler er avhengig av lading, men kan lade ved bruk av ordinær stikkontakt. Man må ha en
egnet plass til lading/parkering. Kostnadene ved etablering av dette anses minimale.
Felles bil- og sykkelpark
På grunn av avstand mellom ulike tjenestesteder, vil det ikke kunne etableres èn felles bilpark
for kommunen. Hjemmetjenesten på Ravnanger kan for eksempel ikke dele bil med ansatte på
Rådhuset. Men på grunn av tilbakemeldingen på bruken av hjemmetjenestens biler, så vil det
være gunstig for hjemmetjenesten å stå utenfor en eventuell bilordning. Disse er mer eller
mindre kontinuerlig i bruk, og avdelingen organiserer allerede felles bruk av disse innad i
avdelingen.
I området rundt rådhuset, senteret og Energigården er det mange ansatte som kun sporadisk
benytter bil i tjenesten. For disse kan det etableres en felles bilpark med både elbiler og
ordinære biler. Enheter som per i dag ikke har tjenestebiler, rapporterer at de kan tenkes å
benytte biler eller elsykler i en slik felles bilpark. Dette vil kunne redusere/erstatte bruken av
egen bil/kjøregodtgjørelse.
Det samme vil gjelde for Myrane-området. Dette området er i nærheten av
rådhuset/senteret/Energigården, men avstanden blir vurdert til å være for lang til at det vil
være gunstig med en felles bilpark. Myrane-området kan imidlertid ha en felles bilpark som
gjelder for Myrane-området med Nygjerdet.
Bakarvågen ligger også for langt unna til at det vil være naturlig å dele bilpark med ansatte i
rådhuset mm. I Bakarvågen er det også plassert tjenester som krever spesialkjøretøy. Disse bør
holdes utenfor en bilordning. Men en felles bilpark kan opprettes også her, der samferdsel og
VA deler på tjenestebiler.
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Drift av bilparken
Per i dag tar hver avdeling ansvar for sine biler. Det går med noe tid til dette, men det er
vanskelig å anslå nøyaktig hvor stor denne kostnaden er, da dette er en oppgave som blir gjort
innimellom andre oppgaver. Unntaket er for individ og levekår, der man har en bilansvarlig i
50 % stilling på dette. Tilbakemeldingen er at drift av bilparken tar mye tid, og at 50 % oppleves
knapt.
Selv om man ikke fysisk kan samle hele bilparken på ett sted, kan det være gunstig å samle all
biladministrasjon på ett sted. I slik administrasjon legger man da oppgaver som oppfølging i
forhold til service, EU-kontroll, dekkskifte, leasingperiode mm. Man vil da kunne frigjøre
avdelingene for denne oppgaven, samt at man vil oppnå noen stordriftsfordeler/effektivisering i
forhold til administrasjonen. En slik omorganisering vil ha en kostnad på 0,5 årsverk.
Vurdering:
Overgang til elbil
Det er ønskelig for Askøy kommune å være en miljøvennlig kommune. Bruk av elbiler og
elsykler er gunstig for miljøet, og det vurderes som positivt for kommunen å være med å bidra
til å redusere utslippene. Som oversikten viser, er et også gunstig økonomisk, og etablering av
ladepunkt vil være spart inn relativt raskt.

Strøm
Drivstoff
Trafikkavgift
Sum
Differanse

Elbil
2 000

Diesel/bensin
11 500
2 800
14 300

450
2 450
11 850

Elsykkel
Det er litt usikkerhet rundt hvor mye elsyklene blir brukt. Imidlertid er det et bra tiltak, som
rådmannen mener bør prøves ut. De ulike tjenestestedene oppfordres til å gå til innkjøp av
elsykler for å prøve ut dette.
I interpellasjonen var det foreslått å bytte ut noen kommunale biler med elsykler. Foreløpig har
vi relativt lite erfaringsgrunnlag, og det er vanskelig å si om det vil være praktisk og effektivt.
Det tenkes da spesielt på værforhold og avstander. Til å begynne med ønsker derfor rådmannen
at det etableres et tilbud på de ulike tjenestestedene, slik at man får prøvd ut ordningen. Det vil
være naturlig å evaluere ordningen etter ca. ett år.
Felles bilpark
Det vurderes som gunstig å samle all biladministrasjon ett sted. Dette vil medføre bedre
kontroll over den totale bilparken. Dette vil imidlertid medføre en omorganisering, som vil
kreve involvering av tillitsvalgte, verneombud og AMU. Rådmannen vil se nærmere på en slik
løsning.
Dersom en slik ordning skal fungere må det opprettes en ordning for reservering på lik linje
med møterommene. Det må utpekes én ansvarlig for hvert tjenestested som kan ha ansvar for
nøkler.
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Folkehelseperspektiv:
Reduksjon av utslipp vil være positivt i et folkehelseperspektiv. Bruk av elsykkel i tjenesten vil
bidra til økt aktivitetsnivå blant de ansatte, og bidra til bedre helse.
Økonomi:
Vi er kjent med at det over nyttår vil bli utlyst en tilskuddsordning for etablering av
ladestasjoner for kommunale tjenestebiler. Tilskuddet vil bli på inntil kr. 20.000 per
ladestasjon. Miljødirektoratet krever 50 % egenfinansiering, så hvilket beløp man vil bli tildelt
vil være avhengig av hvor mye den konkrete ladestasjonen koster å etablere. Avhengig av
forholdene på stedet kan prisen variere. Rådmannen planlegger å søke om tilskudd for så
mange ladestasjoner som mulig. Dette anses som en svært gunstig ordning for kommunen.
Kostnader utover eventuelle tilskudd forutsettes dekket av tjenestestedene.

Kleppestø, 20.10.17

Eystein Venneslan
Rådmann

Odd Maubach
Kst. kommunalsjef teknisk
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Mulig modell for å forsterke byggdrift (vaktmestertjenesten)

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
72/17

Utvalg for oppvekst

77/17

08.11.2017

Utvalg for teknikk og miljø

244/17

09.11.2017

Saksbehandler: Kathrine Vollevik Knudsen

Møtedato
07.11.2017

Arkivsaknr.: 2013/3866-12

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

SAMMENDRAG
UTM fattet den 06.04.2017 følgende vedtak;
«Rådmannen utreder en modell til å forsterke vaktmestertjenesten som dekker kommunens
behov på en tilfredsstillende måte. Man planlegger vaktmestergruppen slik at den kan ta en del
av etterslepet i vedlikeholdet av kommunale bygg.»
Vedtaket kom i UTM sak 92/17 hvor det ble vedtatt å endre organiseringen av
vaktmestertjenesten i Askøy kommune.
Denne saken søker å svare ut overnevnte vedtak.
Avgjøres av: UTM

Behandles i følgende utvalg: UFO, UFL, UTM

Videre saksgang:
Sendes i retur til rådmannen for effektuering av vedtaket og gjennomføring av organiseringen.
Saksopplysninger:
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Askøy kommune er i dag organisert med å ha ansatt egne driftsteknikere som har ansvar for
drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Videre kjøpes det inn håndtverkstjenester
for store summer hvert år.
En gjennomgang av regnskap ift brukte midler på rammeavtalene viser at vi hittil i år
(15.9.17)brukte følgende på de ulike fagene:
Fag
Tømrer
Maler
Rør
Elektro

Rammeavtaler (løper ut)
Åsane Byggmesterforretning
(13.11.2020)
Malerfirma Monsen AS
(08.05.2021)
Anders O. Grevstad
(30.04.2020)
OneCo Technologies AS
(31.03.2021)

Totalt

Kroner, timer og materiell
182.000,2 MNOK
175.000,120.000,Ca 3,3 MNOK

Eiendomsavdelingen har i dag ansvaret for drift og forvaltning av kommunens bygg og boliger.
Dette er delt i to team.
Team 1 på bolig har i dag 1 på forvaltning og 3 på drift (tømrere).
Team 2 på bygg har i dag 2 på forvaltning og 6 drift. Her er 2 elektrikere, 3 tømrere og 1 som
har fagfelt innen låssystemer.
Det kjøpes i dag mange tjenester til byggdrift, både ordinært vedlikehold og i forhold til å ta
vedlikeholdsetterslepet. Askøy kommune har i dag rammeavtaler innen flere fag, hvor
tømrertjenester, malertjenester, rørleggertjenester, elektrotjenester er de største.
Vurdering:
Drift av bygg er i dag mer og mer fagspesifikt. Man må ha inn godkjente, autoriserte og
sertifiserte fagpersoner innen de fleste fagfelt for å utføre drift/ vedlikehold og rehabilitering.
Som nevnt over har Askøy kommune i dag rammeavtaler på de fleste fag innen byggdrift.
Videre har vi ansatte innen tømrerfaget som kan utføre oppgaver innenfor dette fagfeltet. Vi har
også i løpet av 2017 fått på plass fagansvarlig elektro, slik at vi i dag selv kan utføre kontroll, og
bytte av likt mot likt innen dette feltet med de to ansatte elektrikerne vi har. Dog er
hovedoppgavene til dagens driftsteknikere daglig vedlikehold, inkludert sjekklister på det
enkelte bygg. De har noe kapasitet til å ta enklere oppdrag, men største delen av tiden er knyttet
opp til daglig drift.
Det brukes i dag store midler til kjøp av tjenester som innbefatter både fagpersonell og det
materialet som de benytter.
Man kan i det videre enten velge å fortsette en organisering som i dag, hvor en del gjøres i
egenregi og en del kjøpes inn av tjenester. Alternativt kan man benytte en del av midlene som
det i dag kjøpes tjenester for og ansette egne fagpersoner innenfor de feltene hvor det kjøpes
mest tjenester.
Det man erfarer med å ha egne fagpersoner er at man blir mer fleksibel ift hvilke oppgaver som
skal utføres samt disponering av tid. Ved bruk av fagpersonell gjennom rammeavtaler må dette
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følges opp av personer på avdelingen, ift bestilling, oppfølging, og behandling av faktura for
utført oppdrag.
Når man da ser på forskjeller med egne ressurser og innleide personer, er det en fordel å ha
ansatt fagpersoner internt. Man har dem da som en ressurs i avdelingen til å utføre de oppgaver
på både drift og vedlikehold som trengs. Videre vil de være en ressurs i et tverrfaglig miljø for
Askøy kommune som helhet, i prosesser rundt drift / vedlikehold / rehabilitering og nybygg.
Innen ordinær drift og vedlikehold vil man få totalt mer ut av egne ressurser i forhold til å
utnytte kapasitet og kunnskap i daglig drift, både planlagt og ikke minst alt det plutselige som
skjer ved drift og vedlikehold av bygg.
Ulemper kan være at en også får en mindre rigid organisasjon med tanke på fleksibel
disponering av spisskompetanse. Dette kan til en viss grad løses ved videreføring av ekstern
innleie, men ressursene til vedlikehold vil i større grad bli «låst» til den kompetansen som
rekrutteres.
Forholdet mellom å kjøpe tjenester og ha egne ressurser reiser en del spørsmål;
-

Innen hvilke fag bør man ha egne ressurser?
Som tabellen over viser er det innen tømrerfaget, maler, rør og elektro det er store utgifter
til eksterne. Her kan man få flere timer ved å bygge opp interne ressurser og mer fleksibel
disponering av egen fagfolk.

-

Har man lokaler til å ha egne ressurser?
PR i dag har driftsteknikerne oppmøte på nærmeste kommunale tjenestested hvor
kommunal bil står. Så starter man på jobb når man er i bilen og kjører derfra og til første
oppdrag. Lager/ kontorarbeidsplasser/ verktøy og utstyr har man i Bakarvågen, i lokalene
hvor VA og Samferdsel er. Her er begrenset med plass i forhold til å utvide med mange
personer og mye utstyr. Noe økning kan man klare på kort sikt.
Når det gjelder lokaliteter er saken om Tjenestelokaler på vei til politisk behandling i F i
oktober, hvor det foreslås enten en utbygging i Bakarvågen eller nybygg og flytting til
Haugland for hele Teknisk. Slik at på lang sikt vil man kunne løse en
lokaliseringsutfordring.

Med økte ressurser kan man enten organisere seg med dagens driftsteknikere på ordinær drift
og nye ressurser i vedlikeholdsteam eller man kan organiseres seg slik at alle likestilles som
driftsteknikere med ansvar for sine bygg, og sånn få mer tid pr bygg. Men får i tillegg da noe tid
til de enkeltes spesialfag som kan utføres både på egne og «andres» bygg. Slik organiserer man
eks elektrikerne i dag, som har ansvar for noen bygg (men mindre enn de øvrige) for å ha noe
fast tid hver uke til elektroarbeid på alle bygg. Om det organiseres på ene eller andre måten
vurderes av rådmannen etter hva som til enhver tid er hensiktsmessig.
Dog er det et viktig moment i vurderingen at nye bygg krever forholdsvis mer i driftstid, og for
ikke å øke på med mer på vedlikeholdsetterslep er det viktig å bruke nok tid og ressurser på nye
bygg, og heller la en del av eldre etterslep bli noe eldre før det prioriteres å tas. En slik
prioritering forutsetter at etterslepet ikke går ut over liv og helse, slike tiltak kan ikke utsettes.
Bevilgning på vedlikehold må være forutsigbare over tid, om det skal ansettes flere personer.
Rådmannen må da ha trygghet for at økte bevilgninger til drift og vedlikehold ikke er
engangsbevilgninger, men varige over noe tid. Rekruttering innebærer at kommunen i større
grad «låser» ressursbruken og er mindre fleksibel på eventuell nedskalering av tjenestene.
I økonomi- og handlingsplanen foreligger det nå grunnlag for en langsiktig økt satsing på
vedlikehold og rådmannen vil gjennomføre modellen som skissert i saken. Likevel er det viktig
at organisering blir løpende vurdert i forhold til effektivitet og kvalitet. Slik fleksibilitet på
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ledelse og organisering er viktig for hele tiden har fokus på å få mest mulig igjen for knappe
ressurser avsatt til vedlikehold. Å låse seg til en modell kan derfor være uheldig som en
permanent løsning. Forutsetningen for flere ansatte er at dette til enhver tid er det mest
effektive. Skulle noe ved drift- og vedlikehold indikere at kjøp av eksterne tjenester bør styrkes
på bekostning av fast ansatte, så vil det alternativet også være naturlig å benytte. Målsettingen
er den samme. Mest mulig vedlikehold.

Folkehelseperspektiv:
Gode og velholdte kommunale bygg, som skole, barnehage og helsebygg gir gode forutsetninger
for læring og utøvelse av gode tjenester til innbyggerne.
Økonomi:
En organisering og utføring av drift og vedlikehold for å unngå ytterlige vedlikeholdsetterslep
samt å ta unna av det som foreligger, forutsette langsiktige bevilgninger til personell og
materiell. Både for å kunne ta vare på de nye bygg som bygges og investere i, samt å ta unna av
etterslepet.

Kleppestø, 20.10.2017

Eystein Venneslan
Rådmann

Odd Maubach
Konstituert kommunalsjef Teknisk
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RÅDMANNENS INNSTILLING:
1.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 fastsettes slik det er framlagt i
rådmannens forslag til handlingsprogram vedlagt saken og budsjettskjema 1A og 1B

2.

Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B. Rådmannen
prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan.
Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av
investeringsbudsjettet for 2018 i henhold til dette.

3.

Askøy kommune tar opp inntil 40 mill kr i lån fra Husbanken i 2018 til videre tildeling
som startlån i samsvar med Husbankens retningslinjer. Gjeldende ordning med
rentepåslag på 0,25% for å dekke inn administrative kostnader ved utlån videreføres.
Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det framkommer i heftet Gebyrer
og betalingssatser 2018.

4.

I henhold til endringer i lov om eierseksjoner, innføres 100% selvkost på
eierseksjonering fra 01.01.2018

5.

Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2018 fastsettes slik:
Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekning): kr 187 990
Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekning): kr 88 980
Kapitaltilskudd gis i henhold til nasjonale satser (100% inndekning)
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6.

Rammen for Askøyhallene KF settes til 6 196 000 for 2018

7.

Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget
fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%.

8.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a skrives det ut eiendomsskatt på
alle faste eiendommer i hele kommunen. Unntak følger av eiendomsskatteloven § 5.
For skatteåret 2018 gir Kommunestyret eiendommene nevnt i vedlegg 9 fullt fritak fra
eiendomsskatt i etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. Kommunestyret avgjør
utover dette etter konkret søknad om det skal gis fritak for eiendomsskatt for
eiendommer nevnt i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b (samfunnsnyttig formål,
historisk verdi).
Skatteetatens formuesgrunnlag brukes for å fastsette verdien på boliger
(eiendomsskatteloven § 8 C-1).
Skattesatsen settes til 2 promille av skattegrunnlaget for alle objekter i henhold til
eiendomsskatteloven §§ 11 og 13.
Eiendomsskatten innbetales fra og med 2018 i fire terminer i henhold til
eiendomsskatteloven § 10.
For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 400 000 kroner av takstverdi.
Bunnfradraget er begrenset oppad til boligenhetens eiendomsskattegrunnlag,
maksimalt kroner 400 000.
Fritak etter søknad i henhold til eiendomsskatteloven § 28 behandles i samsvar med
vedtatte retningslinjer (F-sak PS 84/17)
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter (K-sak PS 160/16).

9.

Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701 kan første halvår utbetales med
maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger.

10.

Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnspott i henhold til resultat av
lønnsoppgjør, samt gjøre budsjettendringer mellom kommunalavdelingene som følge
av organisatoriske justeringer.

SAMMENDRAG
Rådmannen legger med dette fram forslag til handlingsprogram med budsjett 2018 og
økonomiplan 2018 – 2021 for politisk behandling og innstilling.
Avgjøres av: Kommunestyret
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Behandles i følgende utvalg: Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede, Utvalg for levekår,
Utvalg for Oppvekst, Utvalg for Teknikk og miljø, Formannskapet

Videre saksgang: Formannskapets innstilling legges ut til offentlig høring. Kommunestyrets
vedtak følges opp av rådmannen.

Saksopplysninger:
Rådmannen legger med dette fram forslag til handlingsprogram for 2018 – 2021. I tillegg til
årsbudsjett og økonomiplan inneholder dokumentet også samfunnsplanens mål og strategier.
Handlingsdelen av kommunedelplaner og handlingsplaner er gjenspeilet i
kommunalavdelingenes satsningsområder og mål.
Saldert forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 er utarbeidet i tråd med
prinsippene om rammebudsjettering, og føringer gitt i kommuneproposisjon og forslag til
statsbudsjett, Prop. 1S. Forslaget bygger på tidligere vedtatt økonomiplan, gjeldende politiske
vedtak og rådmannens anbefalte prioriteringer. Premissene er redegjort for i vedlagte
grunnlagsdokument.
Kommunalavdelingenes rammer blir i hovedsak videreført med prisjustering på 2,6%, samtidig
som avsetninger til fremtidig handlefrihet (disposisjonsfond) og andre justeringer er bakt inn.
Investeringsbudsjettet er innenfor en handlingsregel for lånevekst på maks 9% årlig for 4-års
perioden sett under ett. Det er ikke lagt inn noen salg av større eiendommer.
Budsjettforslaget er preget av kommunens økonomiske posisjon som vekstkommune med høy
lånegjeld, stort investeringsbehov, lave inntekter og kostnadseffektiv drift. Det er samtidig
funnet rom for:
- Økning i renter og avdrag på lån på 9 mill knyttet til ikke selvfinansierende gjeld
- Videreført disponering av eiendomsskatten jf budsjettvedtak i 2017
- Digital satsing
- Opprettholdelse av lærertetthet
- Miljøarbeid for mobbefri oppvekst
- Endret pedagognorm og ny bemanningsnorm i barnehagene
- Styrking av individuell tilrettelegging og spesialpedagogikk i barnehagene
- Sosialstønad tilpasset dagens nivå og flere sosialhjelpsmottakere
- Effekt av avlasterdommen
- Tilbakeføring til kommunal sykehjemsdrift Kleppestø og Ravnanger (Attendo omsorg)
- Økt egenandel/bortfall av tilskudd barnefattigdom, rus og psykisk helse
- Økt vedlikehold i barnehagene
- Vedlikeholdstiltak kaier og broer
- Styrking av samferdselsområdet
- Forsvarlig ordning og avlevering av arkivmateriale
- Avsetning til fremtidig handlefrihet (8 mill)
- Avsetning av 10 mill av eiendomsskatteinntekten i disposisjonsfond
Budsjettet er stramt, og det er dessverre ikke funnet rom for en sterkere satsing på IKT og
digitale løsninger innenfor skoler og barnehager, og velferdsteknologi. Heller ikke til økt
lærertetthet, ytterligere innsats for barn i barnehagene med særskilte behov og styrking av
grunnbemanningen i helsesøstertjenesten. Forklaring og konsekvens av budsjettrammene er
nærmere omtalt i grunnlagsdokumentet.
Eiendomsskatt
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Grunnlagsdokumentet innebærer eiendomsskatt på alle faste eiendommer, da også
fritidseiendommene (inntekt anslått til ca 1,5 mill) kommer med fra og med 2018. Skattesatsen
på 2 promille er videreført.
Regjeringen har foreslått endring i reglene for beskatning av verk og bruk. Det er foreslått
overgangsregler som skal gi en trinnvis reduksjon i skatteinntektene fra produksjonsutstyr og –
installasjoner over fem år fra og med 2019, med 20% reduksjon hvert år. Verdien av disse
eiendelene skilles ut som et særskilt skattegrunnlag, og på dette skattegrunnlaget kan det ikke
anvendes høyere skattesats i overgangsperioden enn den som kommunen fastsetter for verk og
bruk for skatteåret 2018. Blir de foreslåtte endringene vedtatt, vil det kunne bli krav om ny
taksering i 2018 hvis eiendommene skal skattlegges som næringseiendom.
Regjeringens forslag innebærer også at skattesatsen ikke kan økes med mer enn 1 promille fra
ett år til det neste. 2018 er dermed det siste året skattesatsen kan økes med 2 promille.
Hvilke endringer som faktisk vil gjelde avklares av Stortinget medio desember. Grovt beregnet
vil konsekvensene av den foreslåtte endringen utgjøre et inntektstap på ca 300.000 for Askøy
kommune i 2019, og 1,5 mill etter 5 år når denne skatten er helt avviklet. Ettersom det er
usikkerhet om forslaget blir vedtatt, og konsekvensen er så pass begrenset, er dette ikke
hensyntatt i økonomiplanen for 2018 – 2021.
Vurdering:
Handlingsregelen for lånevekst er et viktig grep for å sikre en mer bærekraftig gjeldsutvikling
samtidig som skolekapasiteten utvides i henhold til revidert skolebruksplan. Likevel er
hovedutfordringen for kommunen fortsatt den høye, og økende, lånegjelden. Den presser
driften mer og mer år for år.
Rådmannen er tilfreds med at en vesentlig del av eiendomsskatten er disponert til styrket
vedlikehold av skolebyggene. Sårt trengte utbedringer og vedlikehold av barnehagebygg og
lekeområder er innarbeidet i budsjettforslaget, så langt rammen har gitt rom for. For åpne for
politisk handlingsrom har rådmannen valgt å ikke disponere 10 mill av eiendomsskatten som
beregnes for 2018. Kostnadene de siste årene i økonomiplanen er høyere enn inntektene.
Rådmannens anbefaling er at de ekstra eiendomsskatteinntektene primært brukes til
«engangsutgifter» eller avsetning til investeringsfond/nedbetaling av gjeld. Rådmannen
anbefaler at satsen på eiendomsskatten videreføres på 2 promille, og at det ikke gjøres grep for
å tilpasse seg en endring i reglene for beskatning av verk og bruk.
Forslaget til økonomiplan og årsbudsjett er preget av at kommunen har stram økonomi. Det er
viktig at nøkternhet og god styring videreføres. Rådmannen har iverksatt programmet «Askøy
2020», inkludert «Omstilling 2020», for å sikre oppfølging av politiske vedtak og målsettinger.
Det er også prioritert å sette inn ressurser for å utvikle flere digitale løsninger som igjen vil gi
effekt i form av tjenesteutvikling og mer effektiv kommunedrift. Gevinstrealisering og
utnyttelse av muligheter for økte inntekter står fortsatt høyt på dagsorden.
Folkehelseperspektiv:
Det vises til samfunnsplanens mål og strategier, samt kommunalavdelingenes beskrivelse av
utviklingstrekk, satsningsområder og mål.
Økonomi:
Handlingsprogrammet viser hvordan kommunens årlige inntekter er tenkt disponert, samt plan
for investeringer, låneopptak og avsetninger.
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Vedlegg:
1. Handlingsprogram 2018 – 2021 med økonomiplan og årsbudsjett
2. Gebyrer og betalingssatser 2018
3. Partsbrev fra Kontrollutvalget
4. Budsjettkommentar og budsjett 2018 Askøyhallene KF (ettersendes)
5. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 Askøy kirkelige fellesråd
6. Fritaksliste eiendomsskatt for 2018

Kleppestø, 31.10.2017

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef
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Rådmannens forslag til

handlingsprogram

Økonomiplan 2018-2021
Årsbudsjett 2018
1
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INTERESSERT

RAUS

KOMPETENT

MODIG

Tett på utviklingen - tett på menneskene
askoy.kommune.no
2

32

Rådmannens innledning
Rammene for Kleppestø som regionsenter,

det kan høstes må det sås. Rådmannen har

fremtidige samferdselsløsninger og planer for

derfor prioritert midler til å øke kapasiteten og

sikker

kompetansen

vannforsyning

og

tilfredsstillende

rettet

mot

digitaliserings-

avløpsanlegg, er viktige områder for Askøy-

prosjekter. Det er nødvendig for å unngå at

samfunnet som skal avklares i handlings-

kommunen blir stående på stedet hvil på dette

programperioden.

området.

Stødig

økonomistyring,

målrettet omstilling og kontinuerlig forbedring
i driften er nøklene til å realisere andre viktige

Kommunen driver jevnt over billig sammen-

målsettinger. Økonomiplanen og årsbudsjettet

liknet med andre kommuner, men bruker mer

som legges fram gjenspeiler dette.

penger på omsorg enn andre. Prosessene for å
vri innsatsen mot tiltak på lavere nivå i

Befolkningsutviklingen viser at kommunen

omsorgstrappen må fullføres dersom mål-

vokser mindre enn for få år siden. En lavere

settingen om en aktiv satsing på barn og unge

vekst betyr en mer dempet inntektsvekst, men

skal oppfylles. Rådmannen ser positivt på at

også mindre voksesmerter. Begrensning av

det innføres en mer absolutt bemanningsnorm

gjeldsveksten er en nødvendighet for å sikre en

i barnehagene, men beklager at finansierings-

bærekraftig

i

modellen i så liten grad tar hensyn til den

forhold til behov for skolekapasitet og andre

reelle kostnadsøkningen dette medfører. Når

investeringer. En gjeldsvekst på inntil 10 % er

effekten på tilskuddet til de private barne-

også mye. Rådmannen legger derfor opp til at

hagene slår ut for fullt, blir beløpet betydelig.

økonomi,

men

utfordrende

handlingsregelen for lånevekst justeres ned til
9 %.

Den innførte eiendomsskatten har gitt rom for
forbedret vedlikehold av skolebyggene og

Programmet «Omstilling 2020» er etablert

styrket bemanning i skoler og barnehager.

som et virkemiddel for å oppfylle overordnede

Tiltakene som ble finansiert av eiendoms-

målsettinger

de

skatten i 2017 er videreført i budsjettforslaget.

nærmeste årene. Gjennomføringen er godt i

En merinntekt på cirka 10 millioner kroner er

gang, selv om utviklingsarbeid ofte må komme

satt av til disposisjonsfond.

og

viktige

prioriteringer

i andre rekke når presserende driftsoppgaver
krever de ansatte. Digitale løsninger er et viktig
virkemiddel

for

å

skape

brukervennlige

Eystein Venneslan

tjenester og effektiv kommunedrift, men før

rådmann

Rådmannens innledning
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Askøy Kommune
Økonomi og handlingsplan 2018–2021

Om dokumentet og budsjettprosessen
Rådmannen legger fram et handlingsprogram



Sentrale poster som skatt, rammetilskudd,

som i tillegg til årsbudsjett og økonomiplan for

andre tilskudd og finansposter justeres i

fireårsperioden

henhold til kommuneproposisjon, foreslått

også

omfatter

samfunns-

planens mål og strategier. Handlingsdelen av

statsbudsjett og vurderinger basert på

kommunedelplaner

kunnskap på budsjetteringstidspunktet og

og

temaplaner

er

gjenspeilet i kommunalavdelingenes satsinger

handlingsregler.

og mål, og andre prioriteringer følges opp



gjennom Askøy 2020.

Investeringsplanen er forankret i fjorårets
økonomiplan, men justeres i henhold til
handlingsregel, oppdaterte planer og

Budsjettet

for

året

er

bindende,

mens

rådmannens anbefaling.

økonomiplanen er retningsgivende. Forslaget



Rammer framskrives i tråd med fjorårets

legges fram for formannskapet, og sendes

økonomiplan justert for lønns- og pris-

deretter til behandling i råd og utvalg. Etter

vekst, befolknings-/brukervekst, sentrale

dette, og ny behandling i formannskapet,

føringer, politiske vedtak og rådmannens

legges budsjettforslaget ut til høring. Da kan

anbefalte prioriteringer.

alle komme med sine synspunkter. Til sist er



det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i

Rammer fastsettes på
kommunalavdelingsnivå.

kommunestyret i desember som avgjør hva
som blir Askøy kommunes mål og rammer for

Gjennomgang

av

rådmannens

grunnlags-

de neste fire årene.

dokument med formannskap, gruppeledere og
tillitsvalgte skjer 31. oktober 2017. Deretter:

Budsjetteringsmetoden
tidligere

praksis.

følger

i

hovedsak

Prinsippet

om



Utsending til formell politisk behandling



Presentasjon for partigrupper og andre

rammebudsjettering er forankret gjennom
vedtak i F-sak 108/2009, og videreføres.

Politisk behandling (6. november – 14. desember)
1.

Behandling i utvalg og råd

Fra 6. november

2.

Behandling i Formannskapet med innstilling

21. november

3.

Forslag legges ut på høring

22. november

4.

Kommunestyret, endelig behandling

14. desember

Om dokumentet og budsjettprosessen
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Organisering
Politisk organisering

(11 medlemmer) er driftsstyre og planutvalg.
Utvalg for oppvekst (11 medlemmer), Utvalg

Askøy kommunes politiske struktur følger

for levekår (11 medlemmer) og Utvalg for

formannskapsmodellen med tre faste hoved-

teknikk og miljø (11 medlemmer) er opprettet

utvalg. Kommunestyret (35 medlemmer) er

som faste utvalg. Utvalgene har direkte

øverste politiske organ, og fatter vedtak på

innstillingsrett til kommunestyret i saker

vegne av kommunen så langt ikke annet følger

innenfor eget arbeidsområde.

av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet

Figur 1: Politisk struktur i Askøy kommune

Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet er

kommunale forvaltningen. Administrasjons-

begge rådgivende organ som har fem medlem-

utvalget skal sikre de ansatte medinnflytelse i

mer hver der to i hvert råd er politisk valgte

saker av overordnet og prinsipiell karakter og

representanter,

interesse-

som angår forholdet mellom kommune som

Kontrollutvalget

arbeidsgiver og kommunens ansatte. Utvalget

organisasjonene.

og

tre

er

fra

(5 medlemmer) skal på vegne av kommune-

består

styret føre løpende tilsyn og kontroll med den

3 tillitsvalgte.

Organisering
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Valgstyret (5 medlemmer) behandler saker

mulighet til å påvirke og medbestemme i

som er tillagt valgstyret etter valgloven.

kommunale saker som vedkommer barn og

Eiendomsskattenemnden og Klagenemnd for

unge.

eiendomsskattesaker er sakkyndige nemnder

Administrativ struktur

som skal verdsette eiendommer i Askøy
kommune og behandle klager på utskrivingen
av

eiendomsskatt.

Askøy kommune er administrativt organisert

Ungdommens

med fire kommunalavdelinger og en fag-

kommunestyre består av 13-15 representanter i

avdeling i direkte linje til rådmannen.

alderen 13-18 år, og er et organ som gir

Figur 2: Administrativ struktur i Askøy kommune

Rådmannen

er

kommunens

øverste

gjelder faglige, økonomiske, personalmessige

administrative leder, og ansvarlig for saks-

og organisatoriske forhold.

utredninger for folkevalgte organer og iverk-

Foretak og selskaper

settelse av politiske vedtak. Rådmannens
ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i

Askøy kommunale eiendomsselskap AS med

delegasjonsreglementet som er vedtatt av
kommunestyret.

Rådmannens

underliggende eiendomsselskaper driver med

ledergruppe

forvaltning og utvikling av fast eiendom på

består av rådmann, kommunalsjefer og fagsjef
Areal

og

samfunn.

Kommunalsjefene

vegne av Askøy kommune. Askøyhallene KF

er

har ansvar for den daglige driften av Askøy

ansvarlig for sine virksomheter innenfor de

Forum, Askøyhallen og Askøy terapibad og har

fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det

ansvar for å sikre avtalt drift av de kommunale

innebærer at kommunalsjefer, fagsjefer og

fotball- og idrettsbanene i Askøy.

enhetsledere har nødvendig myndighet til å
sikre enhetens drift og utvikling både når det
Organisering
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Strategisk styring
Plansystemet

består

av

kommunens

og forskrifter, nasjonale føringer og politiske

overordnede og politisk vedtatte planverk som

vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert

skal sikre gjennomføring av politiske mål og

gjennom planer som inngår i kommunens

prioriteringer. Styringssystemet er rådman-

plansystem. Figur 3 viser kommunens plan-

nens verktøy for iverksettelse og oppfølging av

system. Alle overordnede planer vedtas av

politiske vedtak, mål og prioriteringer.

kommunestyret.

Plansystemet
Kommunens oppgaver følger av kommuneloven og plan- og bygningsloven, øvrige lover

Figur 3: Askøy kommunes plansystem

Planstrategien

kommunal

Kommunestyret skal minst én gang i hver valg-

første ledd i kommunens plansystem og i

periode (fireårsperioden), og senest innen ett

kommunens langsiktige samfunnsplanlegging.

år etter konstituering, utarbeide og vedta en

Hensikten med planstrategien er å vurdere

Strategisk styring
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hvilke planer som skal utarbeides og revideres i

kommuneplan består av en samfunnsdel med

valgperioden. For å kunne vurdere plan-

handlingsdel og en arealdel. I samfunnsdelen

behovet skal planstrategien drøfte kommunens

tas det strategiske valg for utvikling av

strategiske valg for samfunnsutvikling, lang-

kommunesamfunnet

siktig

og

organisasjon. Samfunnsdelen fastsetter visjon,

sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg

satsingsområder og mål. Kommuneplanens

vurderes om det er behov for å revidere hele

arealdel skal vise sammenhengen mellom

eller deler av kommuneplanen.

fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den

arealbruk,

miljøutfordringer

og

kommunen

som

skal være samfunnsdelens fotavtrykk. ArealPlanstrategi for Askøy kommune 2016-2020

delen består av planbeskrivelse, plankart og

ble vedtatt av kommunestyret 20.10.2016. De

bestemmer og fastlegger kommunens areal-

største utfordringer kommunen har i dag er et

bruk med juridisk bindende virkning.

resultat av den sterke befolkningsveksten
Askøy har hatt siden tusenårsskiftet. For å

Handlingsprogram

kunne håndtere den fremtidige befolknings-

Handlingsprogrammet består av kommune-

veksten må kommunen ta grep for å styrke

planens handlingsdel og økonomiplanen, og er

veksten, og se sammenhengene mellom bolig-

koblingen mellom kommunens planer og

bygging, næringsutvikling og utbygging av

kommunens økonomiplanlegging. Kommune-

sosial og teknisk infrastruktur.

planens handlingsdel er hjemlet i plan- og
bygningsloven og skal vise hvordan kommune-

Gjennom planstrategien har kommunestyret

planens samfunnsdel skal følges opp de fire

vedtatt plansystemet for Askøy kommune.

påfølgende år. Økonomiplanen er hjemlet i

Kommuneplanen

kommuneloven

visjon,

fastsetter

overordnede

angi

hvordan

kommunedel-

nå vedtatte politiske mål. Det er i arbeidet med

handlingsplaner

handlingsprogrammet at tiltak fra handlings-

konkretiserer og foreslår tiltak. Kommunens

delene krever tilføring av friske midler blir

nye plansystem legger opp til at det skal

prioritert

utarbeides faste tematiske kommunedelplaner

programmet har en tidshorisont på 4 år og skal

for følgende tema:

rulleres årlig.

Tematiske

utdyper,

og

peker

skal

kommunen skal anvende sine ressurser for å

planer

og

og

ut

satsingsområder.

mål

kommunens



Kultur, fritid og naturopplevelser



Helse og velferd



Oppvekst



Klima, miljø og infrastruktur

og

tildelt

midler.

Handlings-

Operativ planlegging og
gjennomføring
Styringssystemet følger opp overordnede mål

Kommuneplan

og strategier i kommuneplan og handlings-

Kommuneplanen er kommunens overordnede

planer (temaplaner), og konkretiserer resultat-

styringsdokument, og skal være et strategisk

krav og tiltak for å nå målene. Styringssystemet

virkemiddel

har følgende hovedkomponenter:

for

kommunens

utvikling.

Kommuneplanen er en langsiktig plan og har



Visjon og verdier

normalt en tidshorisont på 12 år. En samlet



Handlingsprogram

Strategisk styring
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Omstillingsprogram



Virksomhetsplaner



Internkontroll



Styringsverktøy som budsjett, kvalitetssystem og årshjul.

Eierstyring
Askøy kommune har eierinteresser i ulike
selskap.

Eierskapsmeldingen

kommunens
forventningene

klargjør

eierskapspolitikk,
til

det

Eierskapsmeldingen

enkelte

og
selskap.

gjennomgås

av

kommunestyret årlig.

Askøy 2020
Askøy kommune er en kommune i vekst.
Kommunen opplever økt innbyggertall, økende
grad

av

oppgaver

og

brukerbehov,

økt

overføring av oppgaver og rettighetsfestinger
fra statlig nivå, og stort press på tjenestetilbudet

innenfor

stramme

økonomiske
Figur 4: Omstillingsprogram Askøy 2020

rammer. Intensjonen med programmet Askøy
2020 er å tenke strategisk og langsiktig på
hvordan

kommunen

skal

håndtere

Omstilling 2020

disse

Omstillingsprogrammet bygger på politiske

utfordringene, samt hvordan endrings- og
utviklingsarbeidet

skal

organiseres.

vedtak

Både

programmet

visjoner og målsettinger kan strekke seg godt

organisere

punkt.

Prestasjonsledelse 2020



Kvalitet 2020

et

det

med

prosjektledermetodikk

resultat

innholdet
av

i

faglige,

programstyringer

å

og

styrke

organisasjonens gjennomføringskraft.

Askøy 2020 består av tre hovedkomponenter:


er

Selve

viktige satsingsområder. Intensjonen med å

oppfølging vil vektlegge år 2020 som måle-

Omstilling 2020

planer.

administrative og økonomiske vurderinger av

utover 2020, men programmets resultat-



og

Programstyring er en metodikk for endringsledelse og er den overordnede strukturen for
prosjektledelse som styringsform i kommunen.
Programstyring er å formulere overordnede
målsettinger på større fokusområder (høyere
abstraksjonsnivå enn prosjekt). Et programområde består av flere prosjekter som har

Strategisk styring
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avhengigheter til hverandre. Programstyring er
å

styre

disse

sammenhengene

mellom

Det er en tett kobling mellom Prestasjons-

prosjektene og prioritere knappe ressurser inn

ledelse 2020 og begrepet mestringsorientert

mot de viktigste satsingsområdene.

ledelse som brukes i 10-faktor sammenheng.
Programmets suksess måles på ulike nivåer,

Programmet omfatter 10 programområder

men det viktigste er at lederne utvikler en

med tilhørende prosjekter (se Figur 4 på

kompetanse som bidrar til gjennomførings-

side 6).

kraft og forbedret drift.

Prestasjonsledelse 2020
Ledelsesutviklingsprogrammet

Tabell 1: Prestasjonsledelse 2020 - Nivåer

Prestasjons-

ledelse 2020 skal bidra til at lederne i Askøy
kommune


fastsetter mål og følger opp resultater



gjennomfører prosjekter og iverksetter
aksjoner som bidrar til måloppnåelse



tilrettelegger for og iverksetter
forbedringsarbeid



er gode på kommunikasjon og relasjonelle

Beskrivelse

Nivå 4:
Driftsresultat

Avdelinger og enheter oppnår
forbedret drift, leverer bedre og i
henhold til mål og krav

Nivå 3:
Atferd

Deltakerne utvikler omforent
ledelsesatferd

Nivå 2:
Læring

Deltakerne oppnår leder-relevante
kunnskaper og ferdigheter

Nivå 1:
Opplevelse

Deltakerne opplever programmet
som motiverende og energigivende

Modellen under (Figur 5) gir en oversikt over

ferdigheter


Målnivå

de ulike kompetanseområdene i programmet.

følger fastlagte metoder, prosedyrer og
rutiner

Figur 5: Ulike kompetanseområder i programmet Prestasjonsledelse 2020

Strategisk styring
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Kvalitet 2020
Det ble gjort en solid innsats i kvalitetsprosjektet som pågikk i årene 2010-2014, og
kommunen

har

et

godt

kvalitetssystem.

Kvalitet 2020 skal vitalisere og videreføre dette
arbeidet.
Mye av arbeidet som gjøres i tilknytning til
Omstilling 2020 er systematisk kvalitetsforbedring, og en videreføring og supplement
til metodikken og tenkemåten som er innført.
Metodikk

for

kontinuerlig

forbedring

og

tjenestedesign med vekt på brukers fokus, er
eksempler på dette.
Informasjonssikkerhet

og

personvern

er

områder som inngår i programmet Digital
kommune.

Strategisk styring
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Samfunnsutvikling
Befolkningsutvikling og næringsutvikling er

Askøy har både fødselsoverskudd og netto-

viktige faktorer for både overordnet planleg-

innflytting. Mens fødselsoverskuddet er relativt

ging og økonomiplan.

stabilt i perioden, har nettoinnflyttingen de
siste årene vært betydelig, og det er den

Vekst og utvikling

viktigste driveren for befolkningsveksten.

Befolkningsvekst

Det bor 29 048 mennesker på Askøy per 2.

Askøy har hatt en svært sterk befolkningsvekst

kvartal 2017. I 2015 var gjennomsnittsalderen

etter tusenårsskiftet, og har vært en av kom-

på Askøy 36,5 år. Askøy har en høyere andel

munene i landet med sterkest befolkningsvekst

barn og unge enn gjennomsnittet både for

i perioden fra 2000 frem til i dag. De siste

Hordaland

femten årene har kommunen vokst med over

landet

prognosene har vist på forhånd. Figuren under
prosentvis

årlig

befolkningsvekst

landet.

27,1 prosent

av

befolkningen på Askøy er under 18 år, mens for

40 prosent, og veksten har vært raskere enn
viser

og

er

utarbeidet

i

andelen
to

21,8 prosent.

prognoser

for

Det

er

befolknings-

utviklingen frem mot 2040. En middels

perioden 2000-2016. De siste tre årene har

prognose som anslår at Askøy vil nå 40 000

den prosentvise årlige veksten for første gang

innbyggere rundt 2037, og en høy prognose

siden 2000 vært under 2 prosent.

som anslår at Askøy når 40 000 innbyggere
rundt 2033. Tabellene under viser befolknings-

3,50%

utvikling for de to alternativene.

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%

2015

2016

2013

2014

2011

Hordaland

2012

2010

2009

2007

Askøy

2008

2005

2006

2000

0,00%

Hele landet

Figur 6: Årlig befolkningsvekst (i %). Kilde: Khs.Fhi.no
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Tabell 2: Befolkningsprognose for Askøy, 2016 - Antall innbyggere per 1.1. hvert år.

2016
Askøy 2016 (middels)
Askøy 2016 (høy)

28 821

2020

2025

2030

2035

2040

31 074

33 922

36 577

38 906

40 963

31 358

34 596

37 822

40 964

44 022

284

674

1 245

2 058

3 059

Differanse

Tabell 3: Befolkningsprognose for Askøy 2016 sammenlignet med SSB 2016 og HKF 2016 - Antall innbyggere per 1.1. hvert år.

2016

2020

2025

2030

2035

2040

Askøy 2016 (middels)

31 074

33 922

36 577

38 906

40 963

SSB 2016 (mmmm)

31 151

34 114

36 949

39 546

41 924

- 77

- 192

- 372

- 640

- 961

30 532

33 356

36 192

39 012

41 801

542

566

385

- 106

- 838

Differanse

28 821

HFK 2016 (hoved)
Differanse

Fylkesprognosen for Hordaland beregner at

estimere vekst er krevende og det vil alltid

gjennomsnittsalderen for Askøy vil øke fra

være

dagens 36,5 år til 40,1 år i 2040. Fordelingen i

Usikkerheten øker dess lenger frem i tid en ser,

de ulike aldersgruppene vil endre seg fremover.

og dess mindre geografiske områder tallene

Det er de eldste aldersgruppene som vil ha

brytes ned på. Prognosene bør derfor rulleres

relativt størst vekst. Kommunens framskriving

minst hvert 4. år. I langsiktig planlegging må

(middels alternativ) viser at andelen barn og

en bruke prognoser med forsiktighet. Planer

unge

til

må være robuste og fleksible nok til at de kan

25,2 prosent i 2040. Aldersgruppen over 67 år

håndtere både høyere og lavere vekst enn

vil gå fra dagens 11 prosent til 16,2 prosent i

prognosene tilsier.

vil

gå

fra

27,1 prosent

i

dag

knyttet

stor

usikkerhet

til

tallene.

2040. Figuren under viser utviklingen i den
prosentvise fordelingen på ulike aldersgrupper.

For å kunne gjøre vurderinger på lokalt nivå
har Askøy kommune våren 2016 fått utarbeidet
en befolkningsprognose som er brutt ned på

70%

skolekretser, heretter kalt Askøy 2016. Denne

60%

prognosen tilsvarer SSB sin framskriving fra

50%

2014. Prognosen Askøy 2016 er lavere enn

40%

prognosene som ble lagt til grunn ved

30%

utarbeidelse av

20%

kommuneplanens arealdel

2012-2023 og ved utarbeidelse av skolebruks-

10%

planen i 2013. Sammenlignet med den nyeste

0%
0-18 år
2015

19-66 år
2020

2030

67+ år

prognosen fra Hordaland fylkeskommune,
vurderer rådmannen at middelprognosen er et

2040

relativt høyt alternativ de nærmeste årene, og

Figur 7: Prosentvis fordeling på ulike aldersgrupper. Kilde:
COWI 2016

at den høye prognosen er et svært høyt
alternativ.

Oppdaterte befolkningsprognoser er et viktig
verktøy for kommunal planlegging, men å

Samfunnsutvikling
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Tallene som legges til grunn er i samsvar med

bedrifter. Figur 9 viser utvikling av antall

prognosen Askøy 2016 alternativ middel, som

bedrifter

også er lagt til grunn for planstrategien 2016-

arbeidsplasser på Askøy finnes innen helse og

2020.

sosial,

fra

2009

til

varehandel,

2017.

bygg

De

og

fleste
anlegg,

undervisning og offentlig administrasjon.
Næringsutvikling
Askøy har en arbeidsplassdekning på 56,7 %

1900

som er en økning fra 54,7 % i 2015 (Hordaland

1800

i tal 2/2016). Det vil si at Askøy har netto ut-

1700

1827 1818
1744

1528 1544

1600

pendling, og i 2016 pendlet 8 141 personer ut

1500

av kommunen. Dette tilsvarer en utpendling på

1400

omtrent 58 % og er en økning fra 55 % i 2006,

1300

1598

1650

1456
1380

men en nedgang fra 2015 på cirka 1 %. De
fleste pendler til Bergen og nabokommunene i

Figur 9: Antall bedrifter etter år på Askøy. Kilde:
statistikk.ivest.no / ssb.no (tabell 07091)

vest. Antall arbeidsplasser på Askøy har økt fra
7 594 (2015) til 7 933 (2016), en økning på
cirka 4,5 %. Askøy hadde en innpendling på

Mål for næringsarbeidet

cirka 26,5 % i 2016, som er en økning fra

Askøy kommune har som mål å være en

24,8 % i 2015. Figurene under viser utviklingen

nyskapende og konkurransedyktig kommune

av sysselsetting og pendling fra 2006 til 2016

der private bedrifter og offentlige styresmakter

(ssb.no).

spiller på lag for å fremme lønnsomme
virksomheter,

gode

rammevilkår

og

god

infrastruktur. I kommuneplanens arealdel er
det satt opp følgende næringsmål:

16 000

2006

14 000
12 000

2011

10 000

2016



Askøy skal tilrettelegge næringsareal med
best mulig rammevilkår for framvekst av
næringsliv.

8 000



6 000
4 000

Askøy skal fremstå som attraktiv for
lokalisering av hovedkontorfunksjoner.

2 000


Personer som pendler inn

Sysselsatte med
arbeidssted i kommunen

Personer som pendler ut

Sysselsatte bosatt i
kommunen

0

Innovasjon og nytenkning skal økes i
samspill mellom næringsliv, FoU-miljøene
og andre offentlige styresmakter.



Tallet på nyetableringer i kommunen skal
økes.



Kommunen skal ha et livskraftig
næringsliv, basert på egne forutsetninger
og særtrekk, som grunnlag for gode

Figur 8: Sysselsetting og pendling etter år. Kilde: SSB

arbeidsplasser.
Det var per 1.1.2017 registrert 1 818 bedrifter



på Askøy. Dette er en økning på 438 bedrifter

Flest mulig arbeidsplasser på minst mulig
areal.

fra 2009, og en nedgang fra 2015 på 9
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Næringsutviklingsprosjekter
I

april

2016

ble

det

gjennomført

en

næringssamling med utvalgte bedrifter på
Askøy. Målsettingen var å gjennomføre en
idédugnad og på det grunnlaget definere de
viktigste

satsingsområdene

for

næringsutvikling i kommunen og regionen. Det
er særlig to prosjekter som er videreført etter
denne samlingen:
1.

Homesourcing av leveranser til og mellom
leverandørbedrifter

i

petroleumsindustrien.
2. Industrielt kompetansesenter på Askøy.
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Samfunnsplanens satsingsområder
Kommuneplanen er kommunens overordnede og langsiktige styringsdokument. Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder i
planperioden. Perspektivet skal være overordnet og tverrfaglig, og planen gir føringer for kommunens øvrige planlegging og virksomhet.
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har følgende satsingsområder:
(1) Den helsefremmende øyen
(2) Den levende øyen
(3) Den grønne øyen
(4) Den unge øyen
(5) Den skapende øyen

Samfunnsutvikling
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Den helsefremmende øyen
Hovedmål: Askøy kommune skal jobbe systematisk for å gi innbyggerne god helse hele livet.

Delmål

Strategier

Askøy kommune skal arbeide for å
utjevne sosiale helsef0rskjeller





Vi investerer i universell velferd som bolig og oppvekstmiljø, skole og utdanning, arbeidsliv, kultur, helsetjenester og velferdsordninger.
Vi fremmer psykisk helse og trivsel gjennom å stimulere til sosiale nettverk, deltakelse og sosial støtte i hverdagen.
Vi gir alle våre innbyggere mulighet for å ta vare på egen helse gjennom informasjon, veiledning og støtte.

Askøy kommune skal jobbe
kunnskapsbasert for å bidra til en
helsefremmende utvikling





Vi har kontinuerlig oversikt over status og påvirkningsfaktorer for folkehelsen på Askøy
Vi fokuserer på befolkningsrettede og universelle tiltak
Vi baserer våre valg og prioriteringer på et felles kunnskapsgrunnlag som sikrer at vi arbeider forebyggende og helsefremmende.

Askøy kommune skal arbeide helsefremmende i alle sektorer og
avdelinger






Vi har fokus på forebygging og tidlig innsats for å skape god helse gjennom hele livsløpet for våre innbyggere.
Vi har folkehelse som et prinsipp i alle kommunale planer.
Vi arbeider langsiktig med helsefremming og forebygging.
Vi styrker det tverrsektorielle folkehelsearbeidet gjennom involvering, samhandling og kunnskapsdeling.

Askøy kommune skal legge til rette
for inkludering, medvirkning og
samskaping






Vi sikrer involvering og brukermedvirkning i tjenesteutvikling og planlegging.
Vi gir alle innbyggere muligheter til å kunne delta i samfunnet.
Vi samarbeider med frivillig sektor og næringsliv i det lokale folkehelsearbeidet.
Vi skaper møteplasser der alle kan delta og bidra.

Askøy kommune skal utvikle et mer
tilgjengelig samfunn




Vi sikrer at universell utforming er et gjennomgående prinsipp i all kommunal planlegging med hensyn til omgivelser, tjenester og
tilbud.
Vi bruker informasjonsteknologi for å gjøre Askøysamfunnet og de kommunale tjenestene mer tilgjengelige.






Vi har oversikt over og reduserer risiko og sårbarhet i kommunen gjennom oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).
Vi styrker beredskapen i kommunen gjennom oppdaterte og tilgjengelige beredskapsplaner.
Vi bedrer evnen til krisehåndtering gjennom opplæring, øvelser og evaluering i henhold til beredskapsplaner.
Vi har gode rutiner og verktøy for kommunikasjon, samhandling og informasjon.

Askøy kommune skal jobbe
systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap for å skape
trygge og robuste lokalsamfunn

Samfunnsutvikling
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Den levende øyen
Hovedmål: I 2030 er innbyggerne på Askøy stolt over sine levende og varme lokalsamfunn

Delmål

Strategier

I 2030 føler innbyggere stolthet og
identitet til Askøy og egne nærmiljø






Vi tar vare på identitetsskapende elementer som kulturminner, kulturlandskap, historie og natur.
Vi legger til rette for aktiviteter som samler og engasjerer innbyggerne.
Vi arbeider systematisk med å synliggjøre og utvikle Askøys gode kvaliteter knyttet til natur, kultur og historie.
Vi utvikler lokalsentre med eget særpreg.

I 2030 har Askøy lokalsamfunn
som er engasjerende og
inkluderende







Vi tilrettelegger for at flere ønsker å delta i frivillig arbeid.
Vi styrker samarbeidet mellom kommune, næringsliv og frivillighet.
Vi møter innbyggernes engasjement med respekt og tillit.
Vi inkluderer tilflyttere i lokalsamfunnet gjennom gode tilbud og informasjon.
Vi sikrer likestilling og motvirker diskriminering på alle samfunnsarenaer.

I 2030 er Askøy levende og mangfoldig med gode sosiale og
kulturelle møteplasser






Vi legger til rette for formelle og uformelle sosiale møteplasser for alle.
Vi styrker Askøys rike kulturliv for å skape opplevelser, trivsel og helse.
Vi legger til rette for at eldre kan delta og bidra i samfunnet og ha et aktivt, trygt og godt liv.
Vi bruker det flerkulturelle mangfoldet som en ressurs i samfunnet.

I 2030 har Askøy et bærekraftig
utbyggingsmønster som legger til
rette for gode og varierte lokalsamfunn






Vi legger til grunn et bærekraftig og konsentrert utbyggingsmønster som sikrer livskraftige bygder og lokalsamfunn.
Vi bidrar til å utvikle et variert boligtilbud som reflekterer befolkningsvekst og befolkningssammensetning. Boligtilbudet skal tilpasses ulike livsfaser og familietyper.
Vi forebygger bostedsløshet og tilbyr egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.
Vi tilrettelegger for sykkel og gange for å gi trygge og trivelige lokalsamfunn.

I 2030 har Askøy attraktive
sentrumsområder med betydning
som servicesenter og møteplass for
befolkningen







Vi legger til rette for en tydelig senterstruktur med kommunesenter, lokalsenter og nærsenter.
Vi styrker og utvikler Kleppestø som regionsenter og kommunesenter.
Vi tilrettelegger for bolig, handel, kultur og tjenesteyting i lokalsentrene.
Vi bidrar til at lokalsentrene utvikles som møteplass og sosial arena.
Vi bidrar til å sikre et godt kollektivtilbud i lokalsentrene, tilrettelagt med innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil.

Samfunnsutvikling
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Den grønne øyen
Hovedmål: I 2030 er Askøy en aktiv og grønn øy der kommunen, innbyggere og næringsliv tar miljø- og klimavennlige valg.

Delmål

Strategier

I 2030 har Askøys innbyggere god
tilgang til friluftsområder og et godt
friluftstilbud






Vi har oppdaterte og tilgjengelige kartlegginger over friluftsområder, markaområder og kulturlandskap.
Vi sikrer og tilrettelegger stier, turveier og tilkomst til viktige friluftsområder.
Vi gjør flere områder tilgjengelige for friluftsaktiviteter til sjø.
Vi legger til rette for blå-grønne strukturer som stimulerer for aktivitet og rekreasjon i nærmiljøet.

I 2030 ivaretar Askøy de gode
kvalitetene i natur- og kulturlandskapet og vektlegger naturens egenverdi






Vi ivaretar verdiene i strandsonen og sikrer allmenheten tilgang.
Vi har oppdatert og tilgjengelig kunnskap om kommunens naturressurser og biologisk mangfold.
Vi øker kunnskapen om landskap og integrerer landskapets kvaliteter og verdier i planleggingen.
Vi bidrar til å sikre god miljøtilstand i vann og vassdrag i samsvar med Regional plan for vassregion Hordaland.

I 2030 har Askøy kommune en
klimavennlig utvikling







Vi bidrar til å redusere utslipp fra transportsektoren gjennom et klimavennlig utbyggingsmønster og transportmønster.
Vi tilrettelegger for gange, sykkel og kollektivutbygging. Persontrafikk til sjø skal styrkes.
Vi stimulerer til effektiv energibruk og økt bruk av fornybare og alternative energikilder.
Vi kartlegger og tar hensyn til egen klimasårbarhet i kommunens planlegging.
Vi stimulerer til at befolkning, næringsliv og organisasjoner tar klimaansvar.

I 2030 er Askøy en ren kommune





Vi legger til rette for økt kildesortering for kommunens egen drift, næringslivet og husholdninger.
Vi stimulerer til miljøvennlig adferd gjennom holdningsskapende arbeid.
Vi vektlegger miljøhensyn og fravær av miljøgifter ved kommunale utslipp.

Samfunnsutvikling
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Den unge øyen
Hovedmål: I 2030 har alle barn og unge muligheter for utvikling og opplever trygghet og trivsel.
Delmål

Strategier

I 2030 har barn og unge i Askøy
mulighet til å påvirke sin egen hverdag





Vi legger til rette for en bred medvirkning ved å nå barn og unge gjennom både etablerte og uformelle arenaer.
Vi gir barn og unge kunnskap om demokratiske prinsipper som grunnlag for å kunne bidra i samfunnet.
Vi involverer barn og unge direkte i kommunal tjenesteutvikling.

I 2030 har barn og unge i Askøy en
aktiv og stimulerende hverdag






Vi skaper et variert og allsidig kultur- og fritidstilbud.
Vi tilrettelegger for at omgivelser stimulerer til lek og fysisk aktivitet i hverdagen.
Vi sikrer at alle barn har trygge skole- og fritidsveier
Vi samarbeider med frivilligheten for å sikre at flere barn og unge har en aktiv hverdag.

I 2030 er Askøy et inkluderende
samfunn som tilbyr like muligheter
for alle barn og unge








Vi synliggjør og verdsetter mangfoldet blant barn og unge.
Vi satser på holdningsskapende arbeid som fremmer inkludering og mangfold.
Vi gjør Askøy til et mobbefritt samfunn der alle blir inkludert.
Vi arbeider for å redusere barnefattigdom og konsekvensene av barnefattigdom.
Vi legger til rette for at alle barn og unge har mulighet til å delta i organiserte eller uorganiserte aktiviteter.
Vi sikrer at bygg og arenaer er tilgjengelig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

I 2030 har barn og unge et godt
læringsmiljø og gode utviklingsmuligheter i utdanningsløpet








Vi sikrer at barnehager og skoler har et høyt faglig nivå og god kvalitet.
Vi sikrer et godt, individuelt tilpasset barnehage- og skoletilbud til alle.
Vi forebygger fravær og frafall i skolen.
Vi vektlegger danning og allsidig utvikling.
Vi styrker samarbeidet med skole, barnehage og hjemmet.
Vi bidrar til at skolen blir en viktig møteplass i nærmiljøet.

I 2030 har alle barn og unge i
Askøy kommune trygge oppvekstog nærmiljø





Vi styrker foreldrene slik at alle barn og unge opplever hjemmet som den viktigste arena for omsorg og trygghet
Vi videreutvikler det kriminalitetsforebyggende arbeidet.
Vi gir barn og unge fysisk trygge og stimulerende bygg og utearealer å bo og ferdes i.

I 2030 ser vi barn og unges
utfordringer tidlig og gir en
individuell og helhetlig oppfølging






Vi bygger opp kompetanse til å identifisere barn, unge og familier som trenger ekstra oppfølging.
Vi prioriterer en sterk og målrettet innsats mot de minste barna.
Vi gir tidlig og helhetlig innsats når barn og unge får utfordringer.
Vi styrker ressursene i familien og nettverket rundt familien.

Samfunnsutvikling
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Den skapende øyen
Hovedmål: I 2030 har Askøy et attraktivt næringsliv som skaper varige verdier.
Delmål

Strategier

I 2030 har Askøy et robust
næringsliv med gode og forutsigbare rammebetingelser, og tilgang
på fagkunnskap og kompetent
arbeidskraft







Vi legger til rette for næringsklynger og samarbeid på tvers av ulike bransjer.
Vi bygger veier og annen infrastruktur som sikrer en god og framtidsrettet næringsutvikling.
Vi motiverer ungdommer til å velge en utdanning som næringslivet på Askøy har behov for.
Vi samarbeider med handel- og servicenæringen for å redusere handelslekkasjen.
Vi samarbeider med omegnskommuner for å bidra til vekst i næringslivet og styrke regionen som et felles bo- og arbeidsmarked.

I 2030 har Askøy et variert
næringsliv som er attraktivt for
næringsaktører og arbeidstakere
både på og utenfor Askøy






Vi tar hele Askøy i bruk og tilrettelegger for gode næringsareal.
Vi bygger videre på Askøys unike beliggenhet og styrker satsingen på maritime og marine næringer.
Vi arbeider for at flere bedrifter med mange arbeidsplasser skal etablere seg på Askøy.
Vi bidrar til å utvikle næringer som gjør Kleppestø til et levende og sterkt regionsenter.

I 2030 har Askøy et nyskapende
næringsliv som ser muligheter og
tar modige valg







Vi hjelper gründere til å utvikle idéen sin.
Vi stimulerer til omstilling og vekst innen primærnæringene og de kulturbaserte næringene.
Vi gjør Askøy til et populært utfartsområde.
Vi legger til rette for at ungdommer kan få prøve seg som entreprenører.
Vi tar vare på dyrket og dyrkbar jord.

I 2030 har Askøy et inkluderende
næringsliv som gir alle innbyggere
muligheter til å delta i arbeidslivet







Vi deler erfaringer og gjennomfører tiltak som forebygger og reduserer sykefravær.
Vi sikrer rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper.
Vi reduserer frafallet i skolen gjennom å tilby gode læringsmiljøer i samarbeid med næringslivet.
Vi tar vare på kompetansen til innvandrere og flyktninger og gjør det mulig for dem å lykkes i arbeidslivet.
Vi bidrar til at eldre som ønsker det får mulighet til å delta lenger i arbeidslivet.

I 2030 har Askøy et bærekraftig
næringsliv som tar grønne valg til
det beste for klimaet og miljøet






Vi bygger nettverk med kompetanse- og forskningsmiljøer innen miljøteknologi.
Vi motiverer bedrifter til å satse på fornybare produkter og energieffektive bygninger.
Vi deler suksesshistorier om bedrifter som lykkes med å utvikle grønne produkter og tjenester.
Vi legger til rette for grønne næringsparker med klimavennlige løsninger og grønn struktur.

Samfunnsutvikling

54

Askøy Kommune
Økonomi og handlingsplan 2018–2021

19

Arealdisponering og infrastruktur
Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen og skal angi hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og arealforvaltning.
Den langsiktige arealstrategien skal danne grunnlaget for en framtidig overordnet og helhetlig arealpolitikk for Askøy. Det er kommuneplanens arealdel som
fastsetter arealbruken i Askøy med juridisk bindende virkning. Arealstrategien skal legges til grunn for arbeidet med rullering kommuneplanens arealdel.

Arealdisponering og infrastruktur

55

20 Askøy Kommune

Økonomi og handlingsplan 2018–2021

Den levende øyen
Delmål

Strategier

Utbygging skal tilpasses kapasitet på sosial og
teknisk infrastruktur






Askøy kommune skal ha en senterstruktur med
kommunesenter, lokalsenter og nærsenter.
Utbyggingsmønsteret skal styrke senterstrukturen



Lokalsentrene skal styrkes og fortettes





Utbygging må tilpasses kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur. Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler skal
brukes aktivt.
Boligbyggeprogrammet skal oppdateres hvert annet år og legges til grunn for dimensjonering av kommunale tjenester
og sosial og teknisk infrastruktur.
Boligbygging skal primært legges langs hovednettet for kollektivtrafikk og allerede etablerte boligområder.
Boligbygging i sentrale strøk skal skje gjennom fortetting og helhetlig planlegging.
Kleppestø skal styrkes som region- og kommunesenter. Den øvrige senterstrukturen skal utredes og innarbeides i
kommuneplanens arealdel.
Kommunesenter og lokalsenter skal reguleres helhetlig gjennom områdeplanlegging.



Lokalsentre skal ha funksjonsblanding med høy boligandel og være lokalisering både for offentlig og privat tjenesteyting, handel og service.
Lokalsentre og nærsenter skal ha inkluderende møteplasser som for eksempel gode parker, lekeplasser og allment
tilgjengelig areal for fysisk aktivitet.
Kollektivknutepunkt skal legges til sentrumsområder.

Det skal legges til rette for en variert boligsammensetning





Krav om varierte boligtyper og størrelser skal innarbeides i kommuneplanens arealdel.
Ved regulering av boligområder skal det vurderes å stille krav om varierte boligtyper og størrelser.
Planer og utbyggingsavtaler skal brukes aktivt for å legge til rette for en variert boligsammensetning.

Det skal sikres gode møteplasser ved planlegging
og utbygging



Det skal sikres gode møteplasser, uteareal, aktivitetsområder og lekeplasser ved utforming av områder til boliger,
skoler og barnehager, offentlige bygg og offentlige rom.
Utforming av møteplasser og andre fellesareal skal være av høy kvalitet både estetisk og materielt og kunne brukes av
alle alders- og befolkningsgrupper.




Offentlige og private tjenester skal primært
lokaliseres i senterområder eller som videreutvikling av eksisterende områder avsatt til
tjenesteyting.
Universell utforming skal ivaretas i planlegging og
utbygging




Ved regulering av boligområder skal det stilles krav om universell utforming for del av planområdet. Krav skal innarbeides i kommuneplanens arealdel.
Helheten og sammenhengen mellom ulike planer og tiltak i forhold til universell utforming skal ivaretas.
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Den grønne øyen
Delmål

Strategier

Det skal legges til rette for effektiv arealutnyttelse
der konsentrert bebyggelse, sambruk/fellesløsninger, fortetting og transformering
skal vektlegges



Parkering og renovasjon skal baseres på fellesløsninger. Ved konsentrert utbygging skal anlegg i hovedsak plasseres
under bakken.

Det skal legges til rette for et klimavennlig
transportmønster






Det skal etableres et sammenhengende og funksjonelt sykkelveinett som transportåre.
Det skal legges til rette for et effektivt og attraktivt gangnett.
Kollektivtrafikk på land og sjø skal prioriteres.
Det skal tilrettelegges for innfartsparkering i tilknytning til hovednettet for kollektivtrafikk.

Det skal tas hensyn til klimaendringer i planlegging og utbygging



Konsekvenser av klimaendringer skal kartlegges og nødvendige føringer innarbeides i kommuneplanens arealdel.
Viktige tema er for eksempel havnivåstigning, flom, sterk vind, overvannshåndtering og ras.
Overvannshåndtering skal være tema i all arealplanlegging. Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt og ved
åpne og flerfunksjonelle løsninger.


Det skal legges til rette for en bærekraftig bruk av
strandsonen





Natur- og friluftsområder skal sikres og
tilgjengelighet og tilkomst prioriteres





Blå og grønne strukturer som binder sammen
boligområder, skoler, barnehager, strandsoner og
friluftsområder skal sikres.





Funksjonell strandsone skal kartlegges og legges til grunn ved rullering av kommuneplanens arealdel.
Behov for båtplasser, vinteropplag og sjøsetting skal løses ved etablering av større fellesanlegg. Ved etablering i strandsonen skal sambruk og tilrettelegging for allmennheten vektlegges. Anlegg for vinteropplag skal plasseres utenfor
strandsonen.
Det skal ikke legges til rette for tradisjonell naustbebyggelse utover de områder som er avsatt til naustbebyggelse i
kommuneplanens arealdel.
Natur- og friluftsområder skal kartlegges og viktige områder sikres i kommuneplanens arealdel. Det er viktig å
opprettholde en sammenhengende grønn akse fra sør til nord.
Ved planlegging og utbygging skal tilkomst til friluftsområder sikres og tilrettelegges.
Ved etablering av nye boligområder bør det være tilgang på friluftsområder. Nye boligområder bør etableres nær
friluftsområder.
Blå-grønne strukturer skal kartlegges og sikres i kommuneplanens arealdel.
Blå-grønne strukturer skal kartlegges og være utgangspunktet for regulering og utbygging.
Barnetråkkregistreringer skal gjennomføres ved områdeplanlegging og ved regulering og utbygging av skoler.
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Den unge øyen
Delmål

Strategier

Skolestrukturen må ses i sammenheng med fremtidig boligbygging og utbyggingsmønstre, og samlokalisering og sambruk skal vektlegges.




Fremtidig skolestruktur skal samordnes med senterstruktur og utbyggingsmønster og innarbeides i
kommuneplanens arealdel.
Ved etablering/utbygging av skoler skal det utredes muligheter for samlokalisering og sambruk med andre
funksjoner hvor arealeffektive løsninger skal vektlegges.

Det skal sikres sammenhengende og trygge skole- og fritidsveier
Barnehager skal primært lokaliseres i tilknytning til senterområder, større boligkonsentrasjoner og viktige transportårer
Barnehager skal ha gangavstand til grøntområder eller friluftsområder
Større idrettsanlegg skal primært lokaliseres i tilknytning til skole, senterområder og hovednettet for kollektivtrafikk

Den skapende øyen
Delmål

Strategier

Arbeidsplassintensive næringer skal primært plasseres i senterområder og nær kollektivknutepunkt
Arealkrevende næringer skal lokaliseres langs hovedveinettet og utenfor senterområder og tettbygde strøk
Eksisterende og nye næringsareal skal ha god arealutnyttelse
og ivareta hensynet til estetikk og grønn struktur. Sambruk
og samlokalisering skal vektlegges.






Eksisterende og nye næringsområder skal ha god arealutnyttelse.
Det skal tas større hensyn til estetikk ved utarbeidelse av reguleringsplaner som omhandler næring.
Ved rullering av arealdelen skal uhensiktsmessige næringsareal transformeres til andre formål.
Ved transformering av næringsareal til sjø skal strandsonen være tilgjengelig for allmennheten.

Innenfor kjerneområde landbruk og skogbruk skal hensynet
til landbruk prioriteres



Kjerneområde landbruk og skogbruk skal oppdateres i forbindelse med rullering av kommuneplanens
arealdel.

Areal for fremtidig teknisk infrastruktur skal sikres





Ved rullering av arealdelen skal trasé for fremtidig hovedveinett og ny fastlandsforbindelse fastsettes.
Nedslagsfelt til drikkevannskildene skal gjennomgås og sikres gjennom arealdelen.
Alternative energikilder skal utredes ved utarbeidelse av reguleringsplaner. For områdeplaner skal også
mulighet for nærvarmenett utredes.
Høyspentledninger og lignende skal fortrinnsvis legges under bakkenivå.
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Barnehage- og skole-

september 2016 for endelig vedtak i kommunestyret 20. oktober 2016. Kommunen har

kapasitet

besluttet å bruke prognosene fra COWI (MMM

Skolekapasiteten er redegjort for i forslag til

Middels) i planverket vårt. Det gjelder både for

revidert

handlingsdel.

skolebruksplan og utbyggingsplan for barne-

Denne ble behandlet i Utvalg for Oppvekst

hager. Likevel kan det være nyttig å se ulike

(UFO) og Utvalg for teknikk og miljø (UTM) i

prognoser og faktisk utvikling samlet:

skolebruksplan

–

Tabell 4: Framskriving barn 6-15 år, ulike prognoser. (*) Tall per 1.1. hvert år.

Norconsult – 13

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3 916

3 976

4 066

4 193

4 296

4 427

4 564

4 741

4 409

4 533

4 609

4 683

4 421

4 552

4 637

4 718

4 363

4 455

COWI-16 Mid (*)
COWI-16 Høy (*)
HFK-15
GSI pr 1.10

3 982

4 033

4 106

4 219

4 047

4 176

4 222

29

39

Private skoler

4 304

2021

Tabell 5: Elevtall med mer 2013-2017

Pr. 1.10.

2013

2014

2015

2016

2017 (*)

Elevtall Askøy kommune

3 982

4 047

4 176

4 222

4 272

Årlig vekst

1,7 %

1,6 %

3,2 %

1,1 %

1,2 %

31

39

29

47

1 047

1 055

1 013

1 047

Elever i private skoler (Bergen og Fjell)
Barn i SFO

skoler. Vi regner med 96 flere elever høsten

Tabell 6: Framskrevet folkemengde 0-5 år, hovedalternativ
(mmmm), fra 2018 til 2026. SSB tabell: 11168

2018.

500

Barn i aldersgruppen 0-5 år

480

Tabell 7: Faktisk fødte barn i Askøy kommune de siste
årene

460
440
420
400
380
0 år

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

Ved skolestart 2017 er det 4 272 elever i grunnskolen, en økning på 50 elever fra 2016.
Elevtallsveksten er mindre enn prognosene

2008

388

2009

420

2010

413

2011

408

2012

417

2013

373

2014

399

2015

409

2016

402

Her fremgår at tallet på fødte gikk noe ned i

tilsier og det er variasjoner mellom skolene. 47

2013, men fra 2014 og frem til nå har tallet

elever bosatt i Askøy kommune går i private
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stabilisert seg på et mer normalt nivå rundt
400.
Ikke alle barn begynner i barnehage. 0åringene har ikke samme rett på plass og
foreldrepermisjon gjør at det laveste kullet i all
hovedsak ikke er representert i statistikken
over barn i barnehage. I tillegg er noen barn
hjemme med kontantstøtte.
Tabell 8: Antall barn i barnehage per 1.9 (lokal
rapporteringsdato)
Barnehageår
14-15

15-16

16-17

17-18

Barn u/3 år

735

757

686

710

Barn o/3 år

1 346

1 325

1 301

1 309

Totalt

2 081

2 082

1 987

2 019

Det er per 1.9.2017 2 019 barn i askøybarnehagene. Dette er økning på 32 barn siste året.
Her fremgår også at veksten er størst i gruppen
0-3 år – altså i de «dyreste» plassene. Nasjonal
telling skjer per 15.12. Erfaringsmessig øker
barnetallet fra september til desember.
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Økonomi
Økonomisk handlingsrom
Rådmannen presenterer i dette dokumentet en

Askøy kommune har stram økonomi, men fikk

økonomiplan som i hovedsak er basert på

i likhet med mange andre kommuner et godt

gjeldende politiske vedtak og økonomiplan, og

økonomisk resultat i 2016. Driftsoverskuddet

innenfor

ble på 75,2 millioner kroner, og utgjorde 3,8 %

gjennomførbar byggetid. Ved utgangen av 2017

millioner kroner. Det gode resultatet var

blir

hovedsakelig en konsekvens av ekstraordinært

samlede

gjeld

på

3,0

formidlingslån og forskutteringer står for cirka

omlegging av reglene for beskatning av utbytte.

48 % av denne. Av samlede renter og avdrag i

Det var derfor mulig å bygge opp reservene i

2018 vil omtrent 110 millioner kroner knytte

større grad enn budsjettert. Justert budsjett for

seg til ikke-selvfinansierende investeringer.

2017 tilsier et netto driftsresultat i balanse, og

Dette utgjør 6,6 % av de frie disponible

rådmannen legger også for 2018 fram et

inntektene. Målt i forhold til de frie disponible

budsjettforslag i balanse.

inntektene, viser gjelden knyttet til ikke-selvfinansierende investeringer et forholdstall på

Styring av låneveksten gjennom å overholde

0,97 ved utgangen av 2017.

handlingsregelen for gjeldsvekst på ikkeinnebærer

kommunens

milliarder. Selvfinansierende gjeld inklusiv

høye skatteinntekter for landet på grunn av

Økonomiplanen

handlingsregelen

også tatt hensyn til hva som er praktisk

det regnskapsmessige overskuddet på 45,0

investeringer

som

setter for 4-årsperioden sett under ett. Det er

av årets driftsinntekter. Etter avsetninger ble

selvfinansierte

rammene

videreføres.
fortsatt

I henhold til tidligere vedtatt økonomiplan

store,

2016-2019 ble det lagt inn en årlig avsetning til

lånefinansierte investeringer, men på et mer

å sikre fremtidig handlefrihet på minst 0,5 %

moderat nivå enn tidligere. Det vil fortsatt

av de frie inntektene til disposisjonsfond.

være behov for å overføre mer penger fra

Denne er videreført i økonomiplanperioden

driften til å betjene lånegjelden, selv om renten

2018-2021.

fortsatt blir omtrent på dagens nivå.

Kommunen

Inntekter fra eiendomsskatt har gitt mulighet

har

et

lavt

skattenivå.

Per

september 2017 er skatteinngangen på 83,8 %

for å styrke tjenestetilbudet i form av økt

av landsgjennomsnittet. Tilsvarende tall for

grunnbemanning i skoler og barnehager, og

2016 var på 84,8 %. Når det tas hensyn til

betydelig økt vedlikehold av skolebyggene.

samlede inntekter justert for utgiftsbehov,
hadde Askøy i 2016 den nest laveste inntekten

Budsjettet som legges fram er likevel stramt.

per innbygger i hele Hordaland. Os er for øvrig

Det er ikke funnet plass til tiltak som er vurdert

ikke

som sterkt ønsket styrking, og det er inn-

helt

sammenlignbart

på

grunn

av

forsøksordningen om statlig finansiering av

arbeidet betydelige innsparinger knyttet til

omsorgstjenester.

omstillingen i pleie og omsorgstjenestene.
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Tabell 9: Inntektsoversikt over omkringliggende kommuner, 2016

Bunn 5

Topp 5

Kommune

Ordn.
skatt /
rammetilskudd

Eiendomsskatt bolig /
fritid

Annen
eiendomsskatt

Konsesjonsavgift /
naturskatt

Totale
frie
inntekter

Totale frie
inntekter
justert for
utg.behov

Indeks
utgiftsbehov

Eidfjord

51 301

0

53 501

38 362

143 163

1,271

112 616

Modalen

71 188

0

56 577

51 940

179 705

1,973

91 068

Øygarden

53 441

0

30 697

0

84 138

1,057

79 606

Odda

51 083

0

11 395

8 443

70 921

1,052

67 424

Masfjorden

65 280

0

13 634

8 151

87 065

1,349

64 520

Bergen

49 834

1 946

812

0

52 592

0,947

55 542

Osterøy

51 090

1 668

601

78

53 437

1,027

52 028

Fjell

51 572

1 459

52

0

53 083

1,036

51 260

Sund

48 359

0

213

0

48 572

0,963

50 428

50 369

0

87

0

50 456

1,009

49 989

43 972

0

0

0

43 972

0,984

44 683

Askøy
Os

Kostnadskutt og effektivisering

Effektivisering vil være mulig å oppnå på ulike

Budsjett 2018 inneholder ikke nye salderings-

områder, og det gjennomføres fortløpende

kutt som følge av vedtak i tidligere år, og

spesifikke prosjekt for å ta ut gevinster der

organisasjonen har tilpasset driften til nivået

dette er mulig. Det arbeides også aktivt for å

på rammene. KOSTRA-statistikkene viser at

øke inntektene i form av tilskudd og prosjekt-

Askøy kommune driver billig på de aller fleste

midler. Slike midler gjør det mulig å sette inn

områder. Det er derfor ikke hensiktsmessig å

ressurser for å jobbe med utviklingsarbeid som

iverksette generelle kostnadskutt og kostnads-

det ellers ikke er kapasitet eller penger til å

kutt som i praksis ikke lar seg realisere.

utføre i den ordinære driften.

Programmet Trygg og aktiv omsorg – hele
livet tydeliggjør tiltak som skal redusere

Målsettinger og nøkkeltall

utgiftene i pleie- og omsorgstjenestene. En

For å ha en god økonomistyring er bruk av

stipulert effekt er innarbeidet i økonomi-

økonomiske nøkkeltall og målsettinger et godt

planen.

hjelpemiddel. For Askøy kommune er det
særlig

relevant

å

ha

kontroll

på

Innføring av eHandel i 2017 ga en kostnads-

gjeldsutviklingen. Kommunen må ha evne til å

besparelse som ble beregnet til en netto gevinst

betjene renter og avdrag selv om rentesatsen

på 1,8 millioner kroner. Mange tjenestesteder

skulle stige og inntektene gå ned. Kommunen

har fått en tidsbesparelse, og dermed frigjort

har lave inntekter og driver jevnt over billig.

tid til andre oppgaver. Effekten av at standard-

Om andelen av budsjettet som går til å dekke

varer kjøpes til en lavere pris ble beregnet til

renter og avdrag blir enda større, vil det gå

cirka 1 million kroner, og trukket ut av

direkte utover tjenestetilbudet.

avdelingenes rammer i 2017, og videreført.
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Det er som følge av dette innført en handlings-

betjenes over selvkostområdene og egen-

regel for gjeldsutvikling. Lånegjelden skal ikke

betalinger. Nye investeringer er i hovedsak

øke

planlagt finansiert med låneopptak. Det er ikke

mer

enn

maks

10 %

årlig. Faglige

vurderinger sier at gjelden som skal betjenes av

lagt

inn

noen

større

eiendomssalg

i

frie inntekter ikke bør være høyere enn

økonomiplanperioden, da det er usikkerhet om

størrelsen på de frie inntektene, og at gjelds-

tidspunkt og verdi av realisering av de større

veksten ikke bør overstige inntektsveksten.

eiendommene.

Dette vil ikke Askøy kommune oppnå i denne
økonomiplanperioden.

Det har over år samlet seg opp større beløp i
ubrukte lånemidler. Formannskapet (59/17)

Det

må

tilstrebes

at

driftsresultat

har besluttet at omfanget av lånemidler skal

kommer opp mot anbefalt nivå på 1,75 % av

være mer i samsvar med pengestrømmen

driftsinntektene, og at renter og avdrag utgjør

knyttet til investeringene. Saldo på ubrukte

maksimalt

lånemidler opparbeidet fram til 2015 på 119,5

6-8 %

netto

av

de

frie

disponible

inntektene.

mill, og ubrukte lånemidler for 2016 på 4,9
mill, er avviklet gjennom å tilpasse låne-

Netto driftsresultat

opptaket for 2017. Låneopptaket i 2017 er

Netto driftsresultat uttrykker hvilke midler

derfor på et svært beskjedent nivå.

som ikke er blitt benyttet til drift og betjening
av lån, og dermed kan brukes til avsetninger til

I økonomiplanperioden legges det opp til et

fremtidig bruk og til å finansiere deler av

avdragsnivå i samsvar med minstekravet.

fremtidige investeringer. Driftsresultatet har i

Sammen med renteutgiftene utgjør dette 6,4 %

flere år vært svakt, og under det tilrådde

av samlet lånegjeld ved inngangen av året.

minstekravet på 1,75 % av driftsinntektene
hvor høye finansutgifter er medvirkende til et

Renter

svakt netto driftsresultat. I 2016 var imidlertid

finansierende gjelden utgjør i 2017 omtrent

driftsresultatet

av

6,6 % av disponible inntekter og budsjetteres

merinntekter frie inntekter og mindreutgifter

til 6,5 % i 2018. Økonomiplanen innebærer en

på pensjon og finans.

andel i intervallet 6,5-7,6 %.

på

3,8 %

som

følge

Tabell 10: Netto driftsresultat (%) av driftsinntekter

Regnskap
2016
Netto driftsresultat i % av
driftsinntekter

Justert
budsjett
2017

12,0 %

Budsjett
2018

8,0 %

for

den

ikke-selv-

9,9 %

6,4 %

7,2 % 7,6 %
6,7 % 6,5 % 6,8 %

6,0 %

3,8 %

0,5 %

1,0 %

4,0 %
2,0 %
0,0 %
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Samlet lånegjeld inkluderer investeringslånene
direkte

avdrag

10,0 %

Lånegjeld og finansiering av investeringer
og

og

innlån

fra

Husbanken

Figur 10: Renter og avdrag (ikke-selvfinansierende gjeld) i
% av frie disponible inntekter

og

Kommunalbanken. Om lag halvparten av den
samlede lånegjelden er selvfinansierende og
Økonomi
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Det er ikke tilrådd at lånegjelden øker utover

skyldes avviklingen av ubrukte lånemidler og

veksten i de disponible inntektene. Med en

høyere

videreføring av vedtatt investeringsplan vil den

eiendomsskatt.

inntekter

på

grunn

av

økt

gjøre det i Askøy kommune. Unntaket i 2017
Tabell 11: Vekst i disponible inntekter i perioden 2018-2021, estimert
FAKTISK

PRONOSE

ØKONOMIPLAN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Samlet lånegjeld (mrd. kr)

2,7

2,9

3,0

3,0

3,3

3,6

4,0

4,6

Hvorav ikke-selvfinansierende lånegjeld (mrd. kr)

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,9

2,1

2,2

Årlig vekst i ikke-selvfinansierende gjeld

9%

9%

8%

-1 %

10 %

9%

9%

8%

5,2 %

5,4 %

6,2 %

4,7 %

5,9 %

Årlig vekst i disponible inntekter

Fra og med 2015 er den ikke-selvfinansierende

Disponible fond

gjelden

Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av

høyere

enn

de

frie

disponible

inntektene.

reserver til fri bruk (sparebøssen). Som oversikten under viser, vil beholdningen være på
cirka 107 millioner ved utgangen av 2018.

1,12

1,15
1,09

1,10
1,05

1,02

Økonomiplanen tilsier at reservene øker i hele

1,05

1,03

planperioden.

1,01

årlige

avsetningen

til

handlefrihet utgjør cirka 8 millioner kroner.

0,97

1,00

Den

0,95
0,90
0,85
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Figur 11: Gjeldsbelastning (ikke-selvfinansierende gjeld)
ift. frie disponible inntekter

Tabell 12: Disposisjonsfond Askøy kommune
Estimater
Disposisjonsfond
Diverse disposisjonsfond
Fond 22. juli kr

R 2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

14 274

14 245

1 245

14 245

14 245

14 245

774

774

774

774

774

774

Regnskapsmessig overskudd 2015

9 001

9 001

9 001

9 001

9 001

9 001

Regnskapsmessig overskudd 2016

31 010

31 010

31 010

31 010

31 010

31 010

Regnskapsmessig overskudd 2016 finansfond

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

Avsetninger til disposisjonsfond i 2016

11 934

11 134

11 134

11 134

11 134

11 134

9 232

9 232

9 232

9 232

9 232

17 821

17 821

17 821

17 821

14 598

14 598

14 598

8 005

8 005

Avsetning til disposisjonsfond B 2017
Netto avsetninger til disp. fond B 2018
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2019
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2020
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2021
Sum disposisjonsfond

9 370
80 994

89 397

Økonomi
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Driftsbudsjettet
Det

fremlagte

budsjettet

er

basert

på

regjeringens fremlagte forslag til statsbudsjett
for 2018, Prop. 1S. Kommunens frie disponible
inntekter øker med 99,9 millioner kroner

inntektene

snittet. Dette betyr i praksis at overføringene

landet.

høye

Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet

investeringer har kommunen også sterk vekst i

kompenseres kommunene for ulik behovs-

vekst-

struktur, som for eksempel demografiske,

tilskuddet er ment å kompensere for.

geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Askøy
kommune har høy andel barn og unge, gir

Driftsbudsjettet er lagt frem i faste priser. Det

utgiftsutjevningen et tillegg i rammetilskuddet.

er innarbeidet årlig vekst i frie disponible

Indeks høyere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet

inntekter for årene 2018-2021 i henhold til en

er høyere enn landsgjennomsnittet, og for

stipulert befolkningsvekst for Askøy på 1,6 % -

Askøy kommune er denne satt til 1,006 i 2018.

1,7 %. At Askøy vokser mer enn landet for

Veksttilskuddet inngår i rammetilskuddet.

øvrig, betyr at kommunen får en større del av

Kommuner som vokser mer enn 1,4 % og har

landets skatt og rammetilskudd for hvert år.

skatteinntekter under 140 % av landsgjennom-

Det er ikke lagt inn justering for prisvekst på

snittet, får slikt tilskudd. Det beregnes et til-

inntektssiden fra 2019. På utgiftssiden er det
ikke

tatt

høyde

gjennom

utjevning opp til cirka 95 % av snittet for

Deler av veksten er også knyttet til konkrete

tilsvarende

kommunene

skatte-

kommunen tilføres midler gjennom inntekts-

av

befolkningsveksten og økte pensjonskostnader.

noe

av

landsgjennomsnittet per september 2017, og

prisvekst. Denne realveksten skal blant annet

avdragskostnadene,

mellom

noe

skatteinntekter ligger på under 83,8 % av

staten innebærer en realvekst utover lønns- og

og

omfordeles

såkalt inntektsutjevning. Askøy kommunes

blir noe lavere enn før. Samlet overføring fra

rente-

2,6 %

innbyggerne

snittet til å være omtrent på landsgjennom-

av

Samlet prisvekst

For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til

seg fra å ha et utgiftsbehov over landsgjennom-

resultat

3.

merkede midler som går til bestemte formål.

nøklene viser at Askøy kommune har beveget

Som

3,0 %

kan disponeres fritt, i motsetning til øre-

nøklene er revidert. De oppdaterte kostnads-

satsingsområder.

Lønnsvekst

kommunens frie disponible inntekter. Disse

er justert med virkning for 2018, og kostnads-

følge

2.

Skatt og rammetilskudd utgjør cirka 91 % av

del av rammeoverføringen. Inntektsmodellen

som

1,9 %

Skatt og rammetilskudd

tilskudd på brutto 6,0 millioner kroner som en

merutgifter

Prisvekst varer og tjenester

Driftsinntekter

(6,2 %) fra 2017 til 2018. Kommunen får vekst-

finansiere

1.

skudd i 2017 på 57 191 kr for hver nye innbyg-

for

ger utover vekstgrensen. Brutto er tilskuddet

demografiendringer og lønns- og prisvekst.

satt til 6,0 millioner kroner i 2018.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for
statsbudsjettets økonomiske rammer:

Inntekten fra eiendomsskatt er beregnet til 54
millioner kroner. Fra 2018 skattlegges alle

Økonomi
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faste eiendommer inkludert fritidsboliger (1,5

og oppmåling. For gebyrer innenfor VAR-

mill.). Skattesatsen videreføres med 2 promille.

området foretar kommunen etterkalkulasjoner
(selvkostregnskap).

Dette

besørger

at

Andre frie inntekter

inntektene ikke overstiger kommunens selv-

Vertskommunetilskuddet er korrigert for fra-

kost. Eventuelle overskudd eller underskudd i

fall og lønns- og prisvekst. Integrerings-

selvkostregnskapet føres mot selvkostfond.

tilskuddet er tilpasset tidligere vedtak om
bosetting av flyktninger og gjeldende satser.

Driftsutgifter
I budsjettet for 2018 er fagavdelingenes

Toppfinansiering ressurskrevende tjenester

rammer justert med den samlete prisveksten

Ordningen strammes til ved at innslagspunktet

på 2,6 (deflator). Lønn utgjør knapt 2/3 av

øker

deflator, mens resten er prisvekst på varer og

mer

enn

lønnsveksten.

Tilskuddet

opphører for tjenestemottakere over 67 år.

tjenester.

Samtidig viser erfaring at brukergruppen oppnår høyere alder enn før, og at tjenestetilbudet

Lønn

ofte må styrkes på grunn av aldersrelaterte

Tjenestestedene budsjetterer i utgangspunktet

plager. For Askøy kommune medfører dette en

lønnskostnader

betydelig kostnadsøkning.

1.1.2018. Rammene er derfor justert for lønns-

oppjustert

til

lønnsnivå

veksten som tilsvarer datolønnsvekst i løpet av
Gebyrer og brukerbetaling

2017. Resterende lønnsvekst i 2018 dekkes av

Mange av kommunens tjenester finansieres

lønnsavsetningspotten når resultatet av lønns-

gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer

forhandlingene for neste år er kjent.

både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggerne

Pensjon

ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at

Pensjon er en av kommunens største utgifts-

dette er hjemlet i lov. Der kommunen er

poster, og de årlige premiene for arbeidsgivers

forvalter eller eier av varer eller tjenester som

pensjonsutbetaling fremgår av Tabell 13.

innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av,
krever det følgelig lovhjemmel for å kunne

Tabell 13: Pensjonsutbetalinger

kreve betaling. I økonomiplanen for 2018-2021

Premiesats %
2016 (netto)

Premiesats %
2017 (netto)

Storebrand

19,80

18,80

lov og forskrift, minimum skal endres med

Statens
pensjonskasse

10,25

10,74

prisveksten. Unntak er SFO-satsene som

KLP

18,71

19,82

legges det opp til at endringer i gebyrer og
brukerbetalinger som ikke er fastsatt gjennom

beholdes uendret. Satsene går fram av eget
Storebrand har avviklet satsingen på offentlig

hefte for gebyrer og betalingssatser 2018.

tjenestepensjon.

Kommunen

har

vurdert

Selvkostområdene følger de føringer som er

hvilken ordning som vil være mest tjenlig i

gitt i Retningslinjer for beregning av selvkost

fortsettelsen, og har konkludert med at avtalen

for kommunale tjenester. Selvkostområdene

med Storebrand opprettholdes også i 2018.

omfatter vann, avløp, feiing, plan- og byggesak

Statens Pensjonskasse endrer sin praksis for

Økonomi
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premiefastsettelse fra 2018. Premien vil nå bli

i gjennomsnitt med 3,23 %

beregnet såkalt hendelsesbasert – og ikke med

økonomiplanperioden.

lånerente i

en lik sats for alle kommuner. Fra og med 2018
vil det bli et etteroppgjør basert på faktiske

Økonomiplanen legger opp til minimums-

hendelser, noe som medfører at den endelige

avdrag som er stipulert til 3,34 % med en

premien vil avvike fra den budsjetterte. Hvor

økning til 3,50 % i slutten av økonomiplan-

mye premien kommer til å fluktuere er

perioden. Økonomiforskriftene forutsetter at

foreløpig usikkert.

lånegjelden avdras i samme takt som anleggsmidlene avskrives. Stipulerte avdrag skulle

Finansposter

samsvare godt med dette kravet. Som følge av

I finansforvaltningen inngår oppfølging av

nye investeringer

kommunens bankavtale, forvaltning av kraft-

økonomiplanperioden. Ved inngangen til 2018

fond, overskuddslikviditet og gjelds- og rente-

vil samlet gjeld være 3,0 milliarder kroner. Ved

porteføljen.

er

utgangen av 2021 er den steget til 4,6

beregnet til å bli på 2017-nivå. Resten av

milliarder. Av stigningen utgjør planlagte

finansinntektene består av renteinntekter på

avgiftsfinansierte

bankinnskudd (ca 1,5 %) og avkastning på

0,8 milliarder. Dette beløpet kan anslås mer

finansplasseringer (satt til 4,3 % for 2018 lik

presist når hovedplanen for VA-investeringer

NordeaMarkets

foreligger.

Utbyttet

fra

BKK-aksjene

anbefalte

plasserings-

portefølje). Signalene fra markedet indikerer et
fortsatt lavt rentenivå i Norge. Det budsjetteres
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Hovedoversikt drift 1A
Hovedoversikten drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken
«til fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene.
Tall i hele

BUDSJETTSKJEMA 1A
Sentrale budsjettposter

tusen
R 2016

B 2017

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Skatt på inntekt og formue

- 684 373

- 735 905

- 760 881

- 772 593

- 785 994

- 799 356

Ordinært rammetilskudd

- 767 299

- 754 397

- 790 676

- 805 572

- 818 198

- 833 274

- 2 512

- 40 000

- 53 960

- 54 985

- 56 030

- 57 095

Vertskommunetilskudd

- 38 738

- 37 880

- 39 300

- 38 050

- 36 800

- 35 550

Integreringstilskudd

- 39 471

- 32 442

- 58 062

- 53 000

- 48 000

- 45 000

Eiendomsskatt

Rentekompensasjon

- 6 840

- 7 000

- 4 630

- 4 510

- 4 385

- 4 260

- 1 539 233

- 1 607 624

- 1 707 510

- 1 728 711

- 1 749 407

- 1 774 534

Renteinntekter og utbytte

- 47 027

- 32 251

- 31 866

- 30 357

- 30 999

- 31 641

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

- 11 290

0

0

0

0

0

Renteutg. / andre finansutg.

101 523

105 433

101 343

110 436

122 053

137 260

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

5 266

0

0

0

0

0

Avdragsinntekter

- 510

0

0

0

0

0

Sum frie disponible inntekter

Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter

Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger

84 245

93 368

92 626

100 311

115 912

129 156

132 207

166 550

162 103

180 389

206 966

234 775

0

0

0

0

0

0

20 735

9 232

17 821

14 598

21 377

19 242

3 130

0

0

0

0

0

- 9 001

0

0

0

0

0

Bruk av ubundne avsetninger

0

0

0

0

- 13 372

- 9 872

Bruk av bundne avsetninger

0

0

0

0

0

0

14 864

9 232

17 821

14 598

8 005

9 370

2 836

0

700

700

700

700

- 1 389 326

- 1 431 842

- 1 526 886

- 1 533 024

- 1 533 736

- 1 529 689

1 344 315

1 431 842

1 526 886

1 533 024

1 533 736

1 529 689

- 45 010

0

0

0

0

0

Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk

Netto avsetninger

Overført til investeringsbudsjettet

Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (jf. 1B)
Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)
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Hovedoversikt drift 1B
Hovedoversikten drift 1B viser hvordan «til fordeling drift» fra hovedoversikt 1A er fordelt på tjenesteområdene.
Tall i hele

BUDSJETTSKJEMA 1B

tusen

Netto drift pr. avdeling

R 2016

B 2017

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Kommunalavdeling stab

82 972

87 863

96 594

96 616

95 179

96 100

Kommunalavdeling oppvekst

692 734

717 531

748 034

767 097

777 722

786 652

Kommunalavdeling levekår

607 703

607 699

661 431

663 445

658 921

659 312

Kommunalavdeling teknisk

11 707

30 900

30 674

13 586

3 157

- 13 609

8 338

9 382

5 926

5 575

5 575

5 574

16 246

16 896

17 730

17 709

17 688

17 667

5 770

6 070

6 196

6 195

6 195

6 194

1 425 469

1 476 342

1 566 586

1 570 224

1 564 436

1 557 889

Fagavdeling areal og samfunn
Askøy kirkelige fellesråd
Askøyhallene KF
Sum kommunal- og fagavdelinger

Tall i hele

BUDSJETTSKJEMA 1B
Fellesposter
Tilskudd ressurskrevende
Mva. kompensasjon drift
Mva. kompensasjon investering.
Premieavvik/felles pensjonskostn.
Lønnsavsetningspott

tusen
R 2016

B 2017

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

- 43 850

- 42 500

- 46 700

- 46 700

- 46 700

- 46 700

- 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 42 028

- 15 000

- 10 000

- 5 500

- 1 000

3 500

0

13 000

17 000

15 000

17 000

15 000

Andre fellesposter

5 201

0

0

0

0

0

Sum fellesposter

- 81 154

- 44 500

- 39 700

- 37 200

- 30 700

- 28 200

Sum fordelt drift

1 344 315

1 431 842

1 526 886

1 533 024

1 533 736

1 529 689
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Investeringsbudsjettet
Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2017-priser. For å justere i henhold til faktisk befolkningsvekst og unngå overkapasitet, må investeringsplanene for skolebygg og barnehager justeres årlig.
Skoleutbygginger og barnehageutbygginger vises i et 10-årsperspektiv.
Hovedoversikt 2A
Hovedoversikt 2A viser bevilgningen i perioden 2017-2020 og hvordan disse er budsjettert finansiert.
Det er kun budsjettet for første år i handlingsprogramperioden som formelt vedtas av kommunestyret.
De øvrige årene angir budsjettavsetninger.
Tall i hele

BUDSJETTSKJEMA 2A

Investeringer i anleggsmidler

tusen
R 2016

B 2017

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

257 085

306 852

321 590

407 632

493 180

677 580

Utlån og forskutteringer

12 887

0

0

0

0

0

Kjøp aksjer og andeler

1 100

0

700

700

700

700

100 140

0

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

Avdrag på lån
Dekning tidligere års udekket
Avsetninger
Finansieringsbehov

10 812

0

0

0

0

0

382 024

306 852

326 290

412 332

497 880

682 280

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler

- 213 391

- 306 352

- 320 462

- 406 504

- 492 052

- 676 452

Inntekter salg av anleggsmidler

- 65 851

0

0

0

0

0

Tilskudd til investeringer

- 12 068

0

0

0

0

0

Mottatte avdrag utlån og refusjoner

- 47 801

0

- 5 128

- 5 128

- 5 128

- 5 128

62

0

0

0

0

0

Andre inntekter
Salg aksjer og andeler

0

Sum ekstern finansiering

- 339 049

- 306 352

- 325 590

- 411 632

- 497 180

- 681 580

Overført fra driftsbudsjettet

- 2 836

0

- 700

- 700

- 700

- 700

Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

Udekket / udisponert

0

0

0

0

0

0

- 40 138

- 500

0

0

0

0

- 382 024

- 306 852

- 326 290

- 412 332

- 497 880

- 682 280

0

0

0

0

0

0
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Hovedoversikt 2B
Hovedoversikt 2B viser detaljert oversikt over de ulike investeringsobjektene.
IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER
Nr.

Ferdig

Tot.
sum

Prosjektnavn

2018

2019

2020

20222028

2021

1102

Ikt-tjenester/utstyr

(årlig)

(årlig)

5 500

3 500

3 500

3 500

24 500

1122

Digitalisering

(årlig)

(årlig)

2 000

4 000

4 000

4 000

28 000

2119

Elevrettet inventar/utstyr

(årlig)

(årlig)

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

2140

Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak131/14
(prioritet A)

2020

238 000

80 000

43 700

23 700

4 000

-

2156

Kleppestø barneskole-utbygging B600

2020

313 000

56 000

62 000

62 000

6 000

-

2157

Elev PC

(årlig)

(årlig)

1 600

1 600

1 600

1 600

11 200

2535

Lysløype

2020

2 000

500

500

500

2547

Innløsing idrettsanlegg

2020

2 500

2 500

2 500

4218

Gangveier/trafikksikring

(årlig)

(årlig)

3 000

3 000

3 000

4239

Utskifting veilys(2016-2019)

2019

16 530

4 500

3 030

4261

Adkomstveg friluftsomr Strømsnes

2018

4265

Oppgradering veidekke, asfaltering

2021

16 000

3 000

4920

Kartfond

(årlig)

(årlig)

180

180

180

180

1 260

5510

Askøy kirkelige fellesråd

(årlig)

(årlig)

4 000

4 000

4 000

4 000

28 000

6199

Samlepost kjøp enkelteiendommer

(årlig)

(årlig)

-

-

14 000

14 000

98 000

122 980

44 280

218 960

3 000

-

1 650

Sum årlige eller påbegynte prosjekter

21 000

3 000

3 000

3 000

-

165 430

132 010

ny

Ombygging 2 etasje omsorgsboliger Kleppestø

2018

12 500

10 000

2 500

-

ny

Ombygging tannklinikk

2018

1 000

1 000

ny

Ombygging NAV

2018

500

ny

Ombygging barnevern flyktning

2018

2 500

ny

Påbygg brakke Skogstunet

2018

800

ny

Hanøy skole brakker til garderobe og arbeidspl.
lærere

2019

6 000

3 000

3 000

-

2162

Erdal barneskole (prioritet B) B600

2022

375 000

14 000

30 000

60 000

2167

Erdal ungdomskole U360

2021

87 000

5 000

32 000

35 000

15 000

-

ny

Omsorgsboliger Øst

2021

50 000

-

5 000

10 000

10 000

25 000

2545

Idrettsanlegg Myrane

2025

215 500

-

5 000

5 500

-

200 000

2128

Skogstunet skole (prioritet C) K900 5-10

2025

517 000

3 000

4 000

8 000

30 000

454 000

Ny

Follese 1-4 skole tilrettelegging

2022

Ny

Strusshamn skole 1-4 tilrettelegging

2022

2129

Oppgraderinger i Vedlikeholdsplan skoler
(prioritet D)

2019

1 360

6 422

2139

Florvåg skole K-sak 77/10 (prioritet E)

2026

223 000

2158

Haugland skole B250 byggetrinn 1 (prioritet F)

2026

160 000

150 500

Ny

Davanger skole B200 (prioritet G)

2164

Kleppe skole (prioritet H), K-sak 131/14

2023

38 000

38 000

Ny

Ny skole Fromreide (prioritet I)

2153

Hanøy skole (prioritet J)

2026

195 000

2231

Ny barnehage Ravnanger Hanøy

2023

87 000

500
2 500
800

-

-

-

120 000

140 000

-

1 000

154 500

6 000

70 000

fortsetter på neste side…
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IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

Ferdig

Tot.
sum

2022

10 000

2018

2019

2020

20222028

2021

Nr.

Prosjektnavn

ny

Furuly barnehage - ombygging

ny

Ny barnehage Træet

2025

74 000

ny

Ny Florvåg barnehage

20252030

113 000

113 000

ny

Ny barnehage Skarholmen

20252030

120 000

120 000

ny

Ny barnehage Erdal

20252030

150 000

150 000

ny

Ny barnehage Stongafjellet

20252030

123 000

123 000

ny

Ny barnehage Fromreide

20252030

130 000

Sum forslag til prioritert liste

Ferdig

-

-

1 000
68 000

-

123 000
89 922

120 500

189 000

1 930 000

206 590

219 932

243 480

233 280

2 148 960

2018

2019

2020

2021

20222028

835 800

26 000

26 000

Tot.
sum

Nr.

Prosjektnavn

4701

Askevann

4702

Høydebasseng vann

119 286

29 000

4703

VA Askøy sør trase vest

263 723

15 000

4704

VA Askøy sør trase midt

193 800

4705

VA Askøy sør trase øst

4706

VA Askøy sør andre VA tiltak

4707

SAHARA

4708

VA Askøy Nord

76 700

76 700

459 400

20 000

12 000

20 000

7 000

25 800

18 800

27 300

147 900

2 000

43 500

44 500

69 800

31 000

313 238

10 000

46 900

66 200

88 500

52 000

123 000

24 000

11 000

11 000

11 000

55 000

531 000

7 000

7 000

7 000

151 000

347 000

33 000

2 000

7 500

13 500

-

3 000

SUM SELVFINANSIERENDE
INVESTERINGSPROSJEKTER

115 000

187 700

249 700

444 300

1 102 300

SUM INVESTERINGSPROSJEKTER

321 590

407 632

493 180

677 580

3 251 260

SALG AV ANLEGGSMIDLER
Nr.

8 000

41 160

SUM IKKE-SELVFINANSIERENDE
INVESTERINGSPROSJEKTER

SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

1 000

Prosjektnavn

Ferdig

Tot. sum

2018

2019

2020

2021

2022-2028

Byneset Skarholmen

-

Kleppestø kai

-

Erdal barneskole

-

Skogvikmyrane barnehage

-

Gamle Follese barnehage

-

Diverse bygg UTM RS 109/17

-

SUM SALG AV ANLEGGSMIDLER

-
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UTENFOR RAMME
Nr.

Ferdig

Tot. sum

Vedlikeholdsbehov barnehage (andel inv)

20182021

5 500

Påbygg brakke Fromreide

2019

800

Reguleringsplan Herdla

2019

1 500

750

750

Vegnavn skilting

2018

1 600

800

800

Rehabilitering kaier og broer

20182021

xxxx

Kontorbehov Haugland jfr utsatt kontorsak

2020

102 000

2 000

5 000

15 000

30 000

Kontorbehov Kleppestø jfr utsatt kontorsak

2022

173 900

5 000

50 000

50 000

18 900

Ombygging Psykriatriboliger Kleppestø

2018

xxxx

Regulering Skogvikmyrane og Follese
(tidligere) barnehager

2020

2 000

Voksenopplæringen varige lokaler

2023

xxxxxx

-

Prosjektnavn

2018

1 375

2019

1 375

2020

1 375

2021

2022-2028

1 375

800

-

Offisersmessen Herdla

Basseng nr 2

xxxx

2 000

-

xxxxxx

-

Rehabilitering kaier og broer

20182021

xxxx

-

Opprusting K-sal

2018

xxxxx

Forskuttering Erdal gravplass med infrastruktur
SUM UTENFOR RAMME

287 300

xxxxx

-

60 000

-

62 925

10 725

58 375

66 375

48 900

Finansiering
Forslag til investeringsprogram innebærer en investeringskostnad på 1,9 milliarder kroner over fire år
inklusiv VAR-investeringer, og 0,9 milliarder kroner eksklusiv VAR-investeringer. Investeringene de
nærmeste årene ligger i all hovedsak på skolebygg og vann- og avløpsanlegg. Nye investeringer er i
hovedsak planlagt finansiert med låneopptak.
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Garantier per 31.12.2016
Garanti gitt til

Opprinnelig

Garantiansvar

garantiansvar

per 31.12

Utløp

NORGES KOMMUNALBANK
Follese Fotballklubb

6 820

4 889

2024

36 000

25 920

2034

Askøy kirkelige fellesråd

7 100

5 205

2038

Askøy kirkelige fellesråd

4 353

2 292

2028

Ask bo- og omsorgssenter

Askøy kirkelige fellesråd

32 450

5 000

2046

Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)

22 500

21 289

2051

Askøy Fotballklubb

1 970

433

2021

Askøy Fotballklubb

20 900

18 350

2036

NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus

77 000

54 000

2036

1 200

579

2024

485

144

2021

Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)

4 090

1 261

2026

Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)

5 500

2 612

2031

13 850

4 000

2040

Ramsøy idrettslag

1 800

200

2018

Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen

5 000

2 800

2023

NORDEA
Askøy Bowlingklubb

DEN NORSKE STATS HUSBANK
Boliglån

Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)

KLP KOMMUNEKREDITT

Askøy kirkelige fellesråd

16 430

12 715

2037

Nordsiden IL Askøy

2 800

1 867

2026

Ask Friidrett

1 000

276

2020

250 000

16 118

2051

Bergenområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR)

SOSIALKONTORET
Garantier depositum, 12 stk.

114

Sum garantiansvar per 31.12.16

511 248
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Medarbeidere
gode virkemidler for å motivere medarbeiderne
Askøy kommune er en av de største arbeids-

og hente ut best mulig ytelse. Dette er et viktig

giverne

en

verktøy for gode prosesser knyttet til arbeid

profesjonell og utviklingsorientert organisasjon

med arbeidsmiljø, nærvær/helsefremmende

med viktige samfunnsoppdrag og dyktige med-

arbeidsplasser, medarbeiderskap og ledelse.

arbeidere. Sentralt for kommunen som en

Det er gjennomført omfattende opplæring i de

kompetansebedrift er et sterkt fokus på med-

10 faktorene og det å følge opp undersøkelsen,

arbeiderne som den viktigste ressursen vår.

og arbeidet med å gjennomføre tiltakene i 10-

i

Hordaland.

Kommunen

er

faktor handlingsplanene vil ha høyt fokus
I inneværende planperiode jobbes det spesielt
med

områdene

ledelse,

kompetanse

fremover.

og

Rett kompetanse

medarbeiderskap.

Askøy kommune skal ha kompetansen vi

Godt lederskap

trenger for å løse kommunens nåværende og

Askøy kommune skal ledes i samsvar med

fremtidige samfunnsoppgaver i samsvar med

verdiene

og

definerte mål. Kompetansesammensetningen

kompetent. Følgende praktiske lederadferd

påvirkes både ved en bevisst rekruttering og en

skal kjennetegne våre ledere:

satsing på videreutvikling av dagens med-

raus,

interessert,

modig



Være mål- og resultatbevisste



Følge opp og legge til rette



Stimulere til samarbeid, selvstendighet og

Profesjonalisering av rekrutteringsprosessen

utvikling og mobilisering av kompetanse

videreføres

Gi anerkjennelse og tilbakemelding

benytter felles rekrutteringsprosess ved hjelp



arbeidere.

ved

at

alle

tjenesteområdene

av verktøyet Webcruiter. Videre jobbes det
Lederutviklingsprogrammet Prestasjonsledelse

med konkrete tiltak knyttet til det å tiltrekke

2020 omfatter alle resultatenhetsledere i

seg rett kompetanse, som for eksempel valg av

kommunen og skal bidra til å videreutvikle en

annonseprofil og kanaler, vurderinger av

endringsdyktig, resultatorientert og bruker-

konkurransedyktig

/innbyggerfokusert organisasjon. Programmet

personlighetstest ved lederrekruttering.

lønn,

og

bruk

av

omfatter blant annet opplæring i virksomhetsplaner

(målstyring),

relasjons-

For å legge bedre til rette for læring og

ledelse/mestringsorientert ledelse, prosjekt-

kompetanseutvikling er kommunen i ferd med

ledelse

forbedring.

å ta i bruk KS Læring. Dette er en felles

Programmet er også omtalt under Askøy 2020.

lærings- og delingsarena for kommuner og

og

kontinuerlig

fylkeskommuner. Via nettsiden kan en blant
Ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført

annet administrere kurs og ta ulike e-lærings-

våren 2017. 10-faktorundersøkelsen bygger på

kurs, noe som vil forenkle og effektivisere

omfattende forskning om effektiv ledelse og

kommunens internopplæring. Introduksjons-

Medarbeidere
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kurs for nyansatte og kurs i legemiddelhåndtering skal blant annet gjennomføres som
e-læring.

Godt medarbeiderskap
Askøy kommune skal ha medarbeidere som
arbeider

i

samsvar

med

verdiene

raus,

interessert, modig og kompetent, og tar ansvar
for sitt eget arbeid, for arbeidsmiljøet og for
resultater.
Arbeidet med medarbeiderundersøkelsen og
10-faktor verktøyet er sentralt i utvikling og
forbedring av medarbeiderskap. Utvikling av
mestringsorienterte ledere som er flinke til å gi
retning (mål og rolleavklaring), mening og
individuell oppmerksomhet skal bidra til
utvikling av godt medarbeiderskap.
Høy endringstakt knyttet til omstilling og
digitalisering stiller store krav til den enkelte
medarbeider. Askøy kommune vil fremover bli
enda tydeligere på at vi skal legge til rette for at
alle får tilgang til relevant kunnskap, men at
det er opp til den enkelte å gripe muligheten og
være nysgjerrig.
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Tjenesteområder

Tjenesteområder
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Administrasjon og politisk ledelse (Stab)

Kommunalavdeling stab

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

10 863
1 412
68 527
15 763

11 793
1 412
67 621
15 763

10 863
1 412
67 616
15 263

11 793
1 412
67 610
15 263

96 564

96 589

95 154

96 078

Politisk styring
Kontroll og revisjon
Administrasjon
Fellestjenester
Sum kommunalavdeling Stab

Oppgaveområde
Området omfatter stabstjenester, fellesposter, politisk styring, næring og drift av kommunalt eide
aksjeselskaper. Kommunalavdeling stab bidrar med administrativ spisskompetanse og rådgivning, og
tar seg av oppgaver som er felles for hele organisasjonen:

HR-rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring og lønn

Økonomistyring, innkjøp, regnskap, kemner og
eiendomsskattekontor

IKT-tjenester som systemutvikling, nettverk og servere, arbeidsstasjoner og
telefoni

Bistand til tjenesteutvikling, omstilling og
kvalitetsarbeid

Kommunikasjonsarbeid, nettredaksjon og
kundetorg

Postmottak, arkiv og dokumenthåndtering

Politisk sekretariat

Kommuneadvokat

Tilrettelegging for næringslivet

Status

Sammenliknet med andre kommuner har
Askøy få stillinger innenfor de vanlige stabs-

Den generelle aktivitetsveksten og omstillings-

områdene. Effektivisering gjennom optimal

takten i kommunen fører til økt etterspørsel av

bruk av systemløsninger og riktig kompetanse i

stabens tjenester. Samtidig er det et uttrykt

alle ledd, er derfor blitt satset på over år. Det

ønske å minimere administrative kostnader.

medvirker til at tjenestenivået i hovedsak er

Administrasjon og politisk ledelse (Stab)
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godt, men på noen områder er bemanningen

lidende, eller at kommunen taper penger som

likevel på et så lavt nivå at det ikke er mulig å

følge av dette.

levere i samsvar med forventninger og etterspørsel.

Agenda Kaupang har gjort en nærmere sammenlikning av kommunens nivå og fordeling

Det er de siste årene effektivisert og kuttet i

av administrative stillinger.

administrative ressurser i betydelig grad.
Ambisjonen om å bli landets mest effektive

Tabell 14 viser Askøys posisjon i 2015 i forhold

stab er derfor en dyd av nødvendighet, men

til et utvalg andre kommuner med 20 000 –

også et signal til organisasjonen om at det vil

35 000 innbyggere. Som figuren viser har

være nødvendig med tiltak og arbeidsmåter der

Askøy kommune den laveste andelen av stab-

hensynet til effektiv drift veies tyngre enn

og støttestillinger av alle. For skatteoppkrever-

andre ønsker. På noen områder må tjenester

funksjonen

og service legges

Tilføringen av ressurser som skjedde i 2017 var

på

minimumsstandard.

Innsatsen må rettes mot særlig prioriterte

ligger

Askøy

spesielt

lavt.

svært betimelig.

områder. Så langt det er mulig prøver en å
unngå at tjenesteproduksjonen blir skade-

3,50
Adm. Ledelse
3,00

0,24

0,39
0,55

Stab- og støtte
0,15

0,12

2,50
0,31

0,28

0,5
0,45

0,24

2,00

1,50

0,12

2,83

2,67

2,60

2,57
2,34

2,17

1,00

0,19

2,11
1,89

1,86

2,00

2,07

Halden

Moss

1,98

0,50

0,00
Elverum

Grimstad

Nittedal

Fjell

Eidsvoll

Harstad

Askøy

Hamar

Figur 12: Årsverk pr. 1 000 innbyggere til administrativ ledelse og stab-/støtte
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Tabell 14: Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal i kommuner med 20.000-35.000 innbyggere
Økonomi

Regnskap

Skatteoppkreverfunksjonen

Innkreving av
kommunale

Lønn

Personal

SUM

avgifter og gebyrer

Elverum

7,00

6,00

4,50

1,00

4,00

5,00

27,50

Grimstad

5,80

11,10

3,90

1,70

3,50

5,10

31,10

Nittedal

4,00

4,00

4,40

0,00

3,50

4,50

20,40

Fjell

5,10

2,40

3,00

0,00

3,00

10,00

23,50

Eidsvoll

3,00

5,50

1,00

7,50

6,05

3,00

26,05

Harstad

3,50

7,45

9,40

2,00

5,50

9,00

26,85

Askøy

3,25

4,00

2,10

1,50

4,80

7,30

22,95

Hamar

4,00

7,00

6,00

2,00

5,20

4,00

28,20

Halden

5,00

7,80

4,50

3,00

4,00

6,00

30,30

Moss

2,00

8,30

8,30

1,50

6,50

5,00

31,60

Lørenskog

9,00

7,80

11,20

0,50

5,30

6,60

40,40

Ullensaker

7,00

7,50

8,30

1,50

4,70

2,50

31,50

Stabens motto er å forenkle, fornye og

være kommunens redskap for å utvikle kom-

forbedre, og det kan i hovedsak skje gjennom

munale eiendommer.

kontinuerlig forbedring, digitale løsninger og

Utviklingstrekk og

effektive arbeidsprosesser. Selvbetjening også
for interne brukere er et annet stikkord. Det
jobbes jevnt og trutt med dette, selv om nyttig

utfordringer

utviklingsarbeid dessverre blir skadelidende

Utviklingen mot å bli en digital kommune som

når det er knapt med ressurser til å utføre

har evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale

driftsoppgavene.

løsninger, har stor betydning også for staben.
Også på dette området er det naturlig at det

Staben har gjennom omstillingssjefen en aktiv

bygges opp kompetanse og kapasitet i staben

rolle i oppfølging av programmet Omstilling

for at ting skal skje i fagavdelingene og

2020. Dette omfatter oppfølging av program-

tjenesteapparatet.

styringen, prosjektmetodikk, metodikk for
kontinuerlig forbedring og tjenestedesign.

Digitalisering koster mye, både i form av
utviklingskostnader og drift, men etter hvert

Ved oppstart av valgperioden 2015 – 2019 ble

kan både kvalitetsmessige og kostnadsmessige

det iverksatt en ny politisk styringsmodell.

gevinster tas ut. En betydelig satsing på

Modellen

gjennomgående

digitalisering er nødvendig for at kommunen

representasjon, og større grad av frikjøp for

skal holde tritt med samfunnsutviklingen og

politikerne i de mest arbeidskrevende vervene.

forventningene som stilles både fra innbyggere,

innebærer

mer

næringsliv og sentrale myndigheter. For å greie
Kommunen har opprettet Askøy Kommunale

dette må det prioriteres ressurser med riktig

Eiendomsselskap AS med datterselskaper som

kompetanse.

heleide aksjeselskaper. Selskapets formål er å

Administrasjon og politisk ledelse (Stab)
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IT-avdelingen har særlige utfordringer med å

omstillingssjef er en nødvendig styrking for å

bidra i ulike digitaliseringsprosjekter og følge

greie dette. Alternativet er at det blir for lite

opp den raske utviklingen og de økende

trykk på utviklingsarbeidet, eller at det må

kravene til stabil og sikker IKT-drift etter hvert

kjøpes konsulenttjenester til en mye høyere

som omfanget av PCer, andre enheter, teknisk

kostnad.

infrastruktur og brukerforventninger øker. Nye
løsninger

og

hjelpemidler

gir

mange

I likestillings- og mangfoldsplanen er Askøy

muligheter, men også større grad av sårbarhet

kommune som arbeidsgiver et viktig element.

når de ikke virker.

Tiltaksområder som skal følges opp er:

Skjerpingen av regelverket for å ivareta personvernet,

samt

utfordringer

knyttet



Livsfasetilpasset personalpolitikk



Mangfoldsperspektiv ved rekruttering –

til

øke andelen innvandrere blant

informasjonssikkerhet generelt, er også en del

kommunens ansatte

av utfordringsbildet.



Tilretteleggingstiltak for spesifikke grupper
(funksjonsevne, kultur, språk)

Dokumentbevaring er en særlig påtrengende



Integrerende arbeidsmiljø

utfordring for Askøy kommune. Riksarkivet



Likestilling i lønnspolitikken

har etter tilsyn pålagt Askøy kommune å sikre



Arbeidstid – uønsket deltid

sine avsluttede arkiver på en forskriftsmessig
måte. Kommunen har ingen lokaler som

Det arbeides med disse områdene i kommunal-

tilfredsstiller kravene, noe som betyr at cirka

avdelingene. Det er ikke utarbeidet egne tema-

1 500 hyllemeter med papirarkiver må flyttes

planer for stabens oppgaveområder. Strategier

til Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS for

og handlingsplaner er vurdert som bedre verk-

ordning og depot.

tøy for å peke ut retning og tydeliggjøre mål.
Foreliggende kommunikasjonsstrategi følges

Oppgavene

innenfor

stabens

område

opp, og i 2017 er ambisjonen å utarbeide en

spesialiseres, og kompetansekravene endres.

egen digital strategi.

Målforankret utviklingsarbeid og kontinuerlig

Satsingsområder og mål

driftsforbedring er nødvendig for å gjennomføre

omstillinger

organisasjonen.

og

Det

er

effektivisering
etablert

et

i

Ett av programområdene i Omstilling 2020 er

eget

Digital

omstillingsprogram med 10 programområder
kompetanse på prosjektmetodikk. Sammen
ledelsesutviklingsprogrammet

Prestasjonsledelse 2020 og Kvalitet 2020 er
formålet å styrke utviklingsarbeidet, gjennomføringskraften

og

Programmet

omfatter

programområdene

og en rekke delprosjekter, og det bygges
med

kommune.

resultatoppnåelsen.



Bedre brukeropplevelser – enklere hverdag



Mer effektiv kommunedrift



Datarom og nettverk



Informasjonssikkerhet og personvern

Det pågår arbeid med en digital strategi som

Satsingen krever også at staben har ressurser

skal bidra til å realisere målbildet for Digital

og kompetanse til å støtte og delta i dette

kommune og digitaliseringsarbeidet for øvrig.

arbeidet. Den nyopprettede stillingen som

Administrasjon og politisk ledelse (Stab)
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Regjeringens føringer i Digital agenda og KS’

økonomiplanperioden. Dette innebærer mer

Digitaliseringsstrategi gir retning for det videre

enn å implementere digitale komponenter. Det

arbeidet. Kommunen ønsker også å være en

viktigste er å skape en organisasjon som evner

aktiv part i et regionalt digitalt samarbeid, og

å utvikle tjenester og tilpasse arbeidsmåter og

bidragsyter i en nasjonal satsing på felles-

organisasjonskultur til nye måter å jobbe og

løsninger for kommunal sektor.

tenke på. Det må satses målrettet og mye
kompetanseutvikling på spesifikke områder, og

Å bidra til å utvikle en «digital kommune» er
stabens

viktigste

Område

satsingsområde

generell endringskompetanse.

i

Mål/Tiltak
- Bygge opp kompetanse og kapasitet på digitaliseringsstøtte og -gjennomføring
- Implementere flere digitale felleskomponenter

Digitale tjenester og
prosesser

- Utvikle saks- og arkivsystemet gjennom å ta i bruk flere moduler og integrasjon mot
fagsystemer. Etablere innsynsløsning for byggesaker
- Utvide bruken av SvarUt og innføre SvarInn og eDialog
- Forenkle utvalgte administrative prosesser gjennom bruk av systemløsninger og
digitalisering
- Oppfylle hovedkravene i GDPR som sikrer personvern

Formålstjenlige og
effektive IKT-verktøy
Kvalitet og kvalitetsutvikling

- Innføre systemstøtte for identitets- og tilgangsstyring og mer funksjonelt AD
- Standardisere og evaluere alle sentrale arbeidsprosesser i stabsavdelingene
- Forbedre overordnet internkontroll og styringssystem
- Sikker dokumentbevaring gjennom tydelig arkivansvar, oppdatert arkivplan og
forskriftsmessig oppbevaring av avsluttede papirarkiver
- Styrke lederkompetansen gjennom Prestasjonsledelse 2020

Kompetanse

- Etablere introduksjonsprogram / grunnopplæring for nye ledere
- Etablere introduksjonsprogram for nytilsatte i KS Læring
- Intern skolering i prosjektmetodikk

Administrasjon og politisk ledelse (Stab)

82

Askøy Kommune
Økonomi og handlingsplan 2018–2021

Driftsbudsjett
Kommunalavdeling stab

B2017

B2018

ØP2019

ØP2020

ØP2021

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

87 863
2 284

90 148

90 148

90 148

90 148

Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018
Rullering av siste økonomiplan (med justeringer)
-

Kostnader valgavvikling

- 930

0

- 930

0

-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-

Omstillingssjef

- 469
0

- 477
- 1 000

- 484
- 1 000

- 493
- 1 000

-

Økt antall lærlinger overført fra Levekår, netto

- 100

- 100

- 100

- 100

Rammeendringer mellom avdelingene
-

Årsverk IT (drift av skole PCer) overført fra Oppvekst i
2017 – reversering

- 575

- 575

- 575

- 575

-

Årsverk Dokumentsenteret (tjenester for selvkost)

- 500

- 500

- 500

- 500

Endringer i satser/bruk/vedtak
-

Drift eiendomsskatt

1 250

1 050

1 050

1 050

-

Økte kostnader ifm kjøp sekretariattjenester Kontrollutvalg

140

140

140

140

-

Økt sats politikergodtgjøring 2018

-

Tilskudd til TV-aksjonen 2 kr pr innbygger

200
30

200
30

200
30

200
30

-

Utvidet hylleplass IKAH
Lisenser Microsoft

600

600

600

600

500

500

500

500

-

Lisenser ny modul Agresso, varslingsmodul RiskManager

-

Utvidelse nye lærlingplasser (6 nye i 2017), F 78/17

100
500

100
500

100
0

100
0

1 700

2 000

2 000

2 000

Nye tiltak
-

Digital satsing oppbemanning 2 årsverk, delårseffekt i
2018

-

Overføring til regional digital satsing

500

500

500

500

-

Nettverk IT (1 årsverk)
Ordning og avlevering av avsluttede arkiver

900

900

900

900

2 600

2 600

2 600

2 600

96 594

96 616

95 179

96 100

ØP 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Rullering av siste økonomiplan

90 148

90 148

90 148

90 148

- 1 499

- 1 577

- 2 514

- 1 593

Rammeendringer mellom avdelingene

- 1 075
3 320

- 1 075
3 120

- 1 075
2 620

- 1 075
2 620

Ny netto ramme

Kommunalavdeling stab - Oppsummering

Endringer i satser/bruk/vedtak
Nye tiltak
Ny netto ramme

Forklaring og konsekvens

5 700

6 000

6 000

6 000

96 594

96 616

95 179

96 100

lisenser til alle PCer og driftsutgifter til felles
datasystemer.

Budsjettrammen for Kommunalavdeling stab

Stillinger

Kommunalavdeling

dekker lønnskostnader og driftsutgifter for

direkte

stabsstillingene, men også en god del felles-

knyttet

stab
til

organisert
utfører

i

tjenester

linjeavdelingene,

for

eksempel med drift av PCer til elever, personal-

utgifter på vegne av hele organisasjonen.

administrasjon og dokumenthåndtering. For å

Eksempel på fellesutgifter er KS-kontingent,

standardisere

Administrasjon og politisk ledelse (Stab)
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og
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fordelene med å tilhøre et større fagmiljø, er

Økte kostnader til nye moduler i felles

stillingene tilknyttet stabsavdelinger i stedet

systemer

for fagavdelingene. Budsjettområdet omfatter

Microsoft-lisenser er også tatt med.

og

ekstra

prisstigning

på

alle

også kostnader til politisk styring, næringsarbeid og eventuelt driftstilskudd til aksje-

Det er vedtatt å øke med 6 nye læreplasser i

selskaper.

2017. Budsjettmessig konsekvens er beregnet
for 2018 og 2019.

På grunn av at en stor del av budsjettrammen
er bundet til pålagte felleskostnader, vil

Arkivloven

stiller

eventuelle innsparingskrav i hovedsak måtte

dokumentoppbevaring, og dette må løses

gjøres gjennom å redusere lønnspostene på

gjennom

stabsavdelingene. Dette er gjort de siste årene

kommunalt arkiv i Hordaland (IKAH). For å

gjennom nedbemanning når det har vært

sikre forsvarlig oppbevaring av papirarkivene

mulig gjennom naturlig avgang. Som også vist i

som skal avleveres i 2018, må kommunen

Tabell 14 på side 44, er nedbemanningen på et

kjøpe betydelig mer plass i fjellhallene i Hansa-

lavt nivå sammenliknet med andre kommuner

parken.

kjøp

av

krav

til

kommunens

arkivplass

hos

Inter-

og behovet for støttetjenester.
Stillingen som omstillingssjef ble opprettet i
Ingen utviklingsprosjekter startes opp uten at

2017, og har vært avgjørende for at gjennom-

det er gjort en kost-nytte-analyse og utarbeidet

føringen av Omstilling 2020 er godt i gang.

en gevinstrealiseringsplan.

Stillingens hovedarbeidsområde er omstillingsprogrammene i Levekår som fortsetter i 2018.

Rådmannens forslag til endring av

Den er derfor tenkt finansiert av omstillings-

rammen – Innarbeidete endringer i

midlene som ble skaffet gjennom inntekts-

driftsrammen

prosjektet knyttet til refusjonsordningen for

Gjennom effektivisering i Dokumentsenteret

ressurstunge brukere også i 2018.

på grunn av at det historiske byggesaksarkivet
nå er digitalisert, tilbakeføres lønnsmidler for i

Nye

tiltak

er

knyttet

til

satsingen

på

underkant av ett årsverk til selvkostområdet

digitalisering, samt tiltakene som er nødvendig

Byggesak.

for å sikre forskriftsmessig oppbevaringer av
kommunens papirarkiver.

Budsjettrammen økes noe i forbindelse med
kostnadsøkning

til

sekretariattjenester

til

Prosjekter og tiltak som bidrar til flere digitale

Kontrollutvalget, og regulær økning av de

tjenester, selvbetjening, digital forsendelse og

folkevalgtes godtgjøringssatser. Kostnader til

mottak av statlige digitaliseringsløsninger står

drift av eiendomsskatt er beregnet og lagt inn.

i kø. Samtidig har ikke kommunen på plass alle

Det er innberegnet at kostnadene for taksering

de tekniske løsninger og forutsetninger som er

av alle fritidseiendommene belastes i 2018.

nødvendig for å kunne implementere og ta i
bruk disse løsningene. Nå står det meste på
stedet hvil på grunn av at det ikke er kapasitet
til å håndtere disse utfordringene.

Administrasjon og politisk ledelse (Stab)
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Arkivverket har i sin tilsynsrapport datert
Budsjettforslaget innebærer at det opprettes en

15.9.2017 ilagt

kommunen pålegg om å

ny stilling på IT-avdelingen for å sikre drift og

plassere sine eldre, avsluttede og bortsatte

utvikling av nettverket. Det er nødvendig for at

arkiver i lokaler som er i samsvar med kravene

digitale løsninger og IKT skal fungere i

i Arkivforskriften. For å løse dette må arkivene

kommunens bygg.

avleveres til IKAH for ordning og depot. Dette
er et svært omfattende arbeid, da materialet

For å sikre kapasitet og kompetanse til å

omfatter sentralt arkiv, personalarkiv, arkiv for

komme i gang med en mer aktiv digitalisering

helse- og sosialtjenestene, arkiv som står på

er det lagt inn midler i driftsbudsjettet til to

skolene, VA/samferdselsarkiv og plan- og

nye årsverk. Disse skal jobbe med mottak om

oppmålingsarkiv. Nøyaktig omfang er ikke

implementering av nye digitale løsninger,

mulig å fastslå før det er nærmere gjennom-

systemarkitektur

gått, men anslagsvis dreier det seg om

koordinering

og

og

tjenestedesign,
og

1 500 hyllemeter. VA, plan- og oppmålings-

oppfølging av personvernkravene. Det settes

arkivet digitaliseres før det overføres til depot.

også av midler til bidrag til oppbygging av

Arkivmaterialet avleveres i løpet av 2018, men

fellesressurser

ordningsarbeidet vil strekke seg over lenger

i

prosjektoppfølging

det

regionale

digitale

samarbeidet.

tid. Den samlede kostnaden på 10,2 millioner
kroner er derfor fordelt på økonomiplanperioden.

Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag
Kommunalavdeling stab
Økte kostnader ifm drift kontrollutvalg, ref partsbrev

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

300

300

300

300

Stab

Kommentar: Kontrollutvalget har i eget partsbrev datert 4.9.2017 bedt om en budsjettøkning på cirka 300 000 kroner til økte
tiltaksmidler til forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og utredninger som kan komme i tillegg til det planlagte.
Nytt årsverk Kommunikasjon

Stab

900

900

900

900

Kommentar: Kommunikasjonsfunksjonen i Askøy kommune teller tre årsverk. Arbeidsområdet omfatter drift og utvikling av nettsiden, både på funksjonalitet og innhold, nettredaksjon, oppfølging av henvendelser via sosiale medier og andre kanaler, aktiv
utadrettet profilering og pressekontakt. Oppgaveområdet omfatter også digitale skjema og bidrag til digitalisering av prosesser. For
å styrke innsatsen særlig på utadvendt kommunikasjon blant annet via sosiale medier, er det behov for å øke kapasiteten.

Sum kommunalavdeling stab

Stab

Effektivisering og
som

1 200

1 200

1 200

ting gjøres riktig med én gang og til rett tid, er
de

omstillingstiltak
Effektiviseringsgevinster

1 200

viktigste

strategiene

for

å

oppnå

effektivisering. Evnen til å tenke helhetlige
følge

av

løsninger og gjennomføre endringstiltak blir

forbedret systemstøtte og digitalisering kan

ytterligere forbedret

hentes ut i samsvar med gjennomføring av

prosjektmetodikk

slike tiltak. Å utnytte mulighetene som ligger i

forbedring.

teknologien, effektive arbeidsprosesser, og at

Administrasjon og politisk ledelse (Stab)
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Investeringsbudsjettet
IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

Ferdig

Tot.
sum

2018

2019

2020

2021

20222028

Nr.

Prosjektnavn

1102

IKT-tjenester/utstyr

(årlig)

(årlig)

5 500

3 500

3 500

3 500

24 500

1122

E-kommune strategi

(årlig)

(årlig)

2 000

4 000

4 000

4 000

28 000

Eksisterende investeringsbehov
Investeringsbudsjettet gir rom for nødvendig
utskifting og oppgradering av arbeidsstasjoner
og infrastruktur på IKT-området for hele
organisasjonen.

Digitalisering

(tidligere

eKommune-strategi) rommer anskaffelser og
implementering

av

systemløsninger

og

digitaliseringsprosjekter. For å ta et nødvendig
løft for å skifte ut og forbedre både trådløst og
kablet nettverk, er midler omdisponert fra
denne posten til IKT-tjenester/utstyr også for
2018.
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Levekår

Kommunalavdeling levekår
Administrasjon
Samfunnsmedisinsk avdeling
Barn og familie
NAV kommune
Helse og omsorg
Individ og levekår
Forvaltningsavdelingen
Sum kommunalavdeling Levekår

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

6 863
32 429
46 699
18 985
12 260
13 443
47 233

6 863
31 929
46 899
20 830
12 590
12 943
47 233

6 863
31 429
46 999
18 580
12 920
12 943
47 233

6 863
31 429
47 099
19 080
12 920
12 943
47 233

166 989

167 184

167 184

167 184

Oppgaveområde
Kommunalavdeling levekår består av disse avdelingene:
Samfunnsmedisinsk avdeling

Legetjenesten, miljørettet helsevern, smittevern, folkehelsekoordinator, kvalitetsrådgivning

Barn og familie

Helsesøstertjenesten, psykologtjenesten, barnevern, ungdomstjeneste, flyktningetjenesten

NAV

Sosiale ytelser, kvalifisering til arbeidslivet, boligsosialt arbeid

Individ og levekår
Helse og omsorg

Tjenester for utviklingshemmede, rus og psykisk helse
Eldreomsorg/omsorgstjenester, ergo-/fysioterapi, kreftomsorg

Levekår
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Status

tjenestene som er ressurskrevende både med
hensyn til søknader, oppfølging og ikke minst

Tjenestene i Kommunalavdeling levekår dek-

gjennomføring. Erfaringene de siste to årene

ker hele livsløpet fra før fødsel til etter død.

viser at vi får tilført midler som gjør at innbyg-

Arbeid for å få til bedre tjenester, effektiv drift

gerne får flere og bedre tjenester. Vi vil derfor

og Omstilling 2020 kjennetegner hverdagen i

fortsette å hente inn eksterne tilskuddsmidler i

avdelingen. Omstillingsarbeidet omhandler i

2018, selv om det er krevende i søknads- og

stor grad forebygging og tidlig innsats, gode og

gjennomføringsfasen.

trygge tjenester, effektiv drift – der en
forventet effekt er redusert behov for tunge og

Overordnet status er at oppgaver og bruker-

ressurskrevende tjenester.

behov er økende, i takt med økt innbyggertall
og nasjonale overførte oppgaver og rettighets-

«Aktiv og trygg omsorg – hele livet» er det

festinger. Spesialisthelsetjenestene er stadig

mest omfattende omstillingsprogrammet der
tidligere

innsats,

tjenester

og

mer

raskere med å skrive ut pasienter, noe som har

brukertilpassede

utgiftsreduserende

tiltak

faglige og økonomiske konsekvenser for våre

er

tjenester.

sentralt. Økonomisk utgjør dette cirka 70 % av
budsjettet i kommunalavdelingen.

Utgiftsprofilen sammenlignet med andre kommuner er varierende. Mens omsorgstjenestene

Levekår har fått inn nærmere 20 millioner

bruker mer enn sammenlignbare kommuner,

kroner i tilskudd til utviklingsarbeid i 2017 og

har de øvrige i hovedsak lavere utgifter enn

gjennomføring av disse tiltakene setter føringer

snittet. På de neste sidene er diagrammer med

for innsatsen videre fremover. Det at vi må

tall fra KOSTRA innenfor tjenesteområder som

søke på ekstern finansiering for å drive

er mest aktuelle med hensyn til talldelen i

utviklingsarbeid er blitt en del av hverdagen.

budsjettet.

Dette er et særtrekk for helse- og omsorgs1358

1400

1304
1300
1159

1200

Fastlege - listelengde

1137

Gjennomsnittlig antall pasienter på

1063

1100

fastlegelistene i Askøy er lavere enn

1000

i sammenlignbare kommuner. Det

900

kan dokumentere at innbyggerne

800

har god tilgang på fastleger.

2016
Askøy

Kommgrp 13

Landet u/ Oslo

Fjell

Os

Figur 13: Gjennomsnittlig listelengde på fastleger i 2016 (Kilde: KOSTRA)
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10000

Landet u/
Oslo

9000

Kommgrp 13
Fjell
Askøy

8000
7000

Barnevern
Askøy har relativt lave utgifter til
barnevernet, men høyere enn Os.
Utviklingen for Askøy har de siste
årene vært noe økende utgifter,

Os

6000

med

markant

økning

i

2016.

Programmet «En landsby rundt

5000

sårbare barn og familier» skal ha en

4000

forventet effekt på reduserte behov
for tunge barnevernstiltak i plan-

3000
2012

2013

2014

2015

2016

perioden.

Figur 14: Barnevern: Netto utgifter til barn 0-17 år (Kilde: KOSTRA)

Landet u/
Oslo
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9000
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Helsesøstertjenesten

3000
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Figur 15: Netto driftsutgifter per innbygger i aldersgruppen 0-5 år, etter år
(Kilde: KOSTRA)
Landet u/
Oslo
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Kommgrp 13

2200

Fjell

2000

Os

1800
Askøy

1600
1400
1200
1000
2013

2014

2015

2016

Figur 16: Netto driftsutgifter per innbygger i aldersgruppen 0-20 år, etter år
(Kilde: KOSTRA)
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Askøy kommune har styrket skoleog helsesøstertjenesten, men har
fortsatt lave utgifter i forhold til
andre kommuner. I andre kommuner har styrkingen vært større i
2016 enn i Askøy.
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Kommgrp 13

kr3 900

Landet
u/Oslo

kr3 400

Fjell

kr2 900

NAV
Askøy har lave utgifter til sosial-

Os

hjelp, med lavere vekst enn andre

kr2 400

kommuner i 2016. I 2017 har
kr1 900

utgiftene økt mer, og det forventes

Askøy

fortsatt økning i 2018.

kr1 400
2013

2014

2015

2016

Figur 17: Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år
(Kilde: KOSTRA)

kr130 000

Omsorgstjenestene:
kr120 000

Askøy

kr110 000

Landet
u/Oslo
Kommgrp 13
Fjell

kr100 000

Askøy har høyere utgifter til pleie
og omsorg enn kommuner det er
rimelig å sammenligne seg med,
men utviklingen i det siste viser en
viss utgiftsredusering. Os er et

kr90 000

statlig prosjekt og er derfor ikke

Os

sammenlignbar.
kr80 000
2013

2014

2015

2016

Figur 18: Netto driftsutgifter pr. innbygger over 67 år (Kilde: KOSTRA)

Målsetningen i «Aktiv og trygg
omsorg – hele livet» er å komme
under utgiftsnivået for kommune-

kr520 000

gruppe 13 innen 2020, og skal dette
kunne nås må styrking av hjemme-

kr480 000

baserte

kr440 000

tjenester,

hverdags-

rehabilitering, dagtilbud og bruker-

kr400 000

tilpassede tjenester utvikles videre.
Det arbeides blant annet med

kr360 000

tillitsmodell,
kr320 000
2013

2014

Askøy

Kommgrp 13

Fjell

Os

2015

2016
Landet u/Oslo

tjenestedesign

og

pasientflyt for å nå målsettingene
om trygge og aktive tjenester,
kombinert med reduserte utgifter.

Figur 19: Netto driftsutgifter pr. innbygger over 80 år (Kilde: KOSTRA)
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Utviklingstrekk og

Hovedutfordringene for tjenestene


utfordringer

Kombinere

stram

økonomi

og

aktivt

utviklingsarbeid. Eksternt finansierte til-

Det er en rivende utvikling og omstilling i

skudd blir nødvendig siden kommune-

tjenestene i Kommunalavdeling levekår. Staten

økonomien

overfører oppgaver, faglig kompleksitet øker,

handlingsrom til å satse på utvikling og

digitalisering og velferdsteknologi åpner nye

kompetanse.

muligheter, rettigheter og forventninger fra
innbyggerne

er

økende,

og



ikke

har

tilstrekkelig

Fortsette effektiviseringstiltak og justere

kommune-

drift og organisasjon for å få mest mulig ut

økonomien er begrenset selv etter innføring av

av hver krone. Her er satsingen på mer

eiendomsskatt.

brukerrettede

tjenester,

styrket

tidlig

innsats og forebygging nødvendig for å få
Departement, direktorat og andre statlige

effekt over tid.

instanser finansierer endring og utvikling via
prosjekttilskudd utdelt fra Fylkesmannen. Det

Barn og familie

er snakk om cirka 20 millioner kroner for

De aller fleste barn og unge lever under trygge

Askøy i 2017, og det sier seg at det å søke,

og gode rammer. Likevel har mange behov for

etablere kortvarige prosjekt og så evaluere og

små og store tjenester fra kommunen.

vurdere mulig overføring til drift – er tids- og
arbeidskrevende og en ustabil utvikling.

Barn og familie leverer helsefremmende og
forebyggende tjenester til alle barn, samt

Kunnskap og kompetanse er sammen med

oppfølgende tjenester og omfattende innsats til

digitalisering helt avgjørende for å mestre disse

barn og familier med behov for målrettet hjelp

utfordringene. Askøy er med i Kunnskaps-

og oppfølging.

kommunen Helse og omsorg vest, der Bergen
er pådriver. Det blir nødvendig med etter- og

I 2017 ble Ungdata-undersøkelsen gjennom-

videreutdanning av fagfolk og ledere, og en

ført ved alle ungdoms- og videregående skoler.

offensiv satsing innen rekruttere-beholde. Det

Den bekrefter at de fleste ungdommer trives på

å få evidens- og forskningsbasert utvikling bør

Askøy og opplever gode oppvekstforhold hvor

styrkes.

de trives med familie og venner. Likevel er det
noen

Sykefravær og arbeidsmiljø er viktige innsats-

utviklingstrekk

vi

bør

være

oppmerksomme på og gi fokus fremover.

områder for flere tjenester i Kommunalavdeling levekår. Mange avdelinger har relativt

Færre ungdommer svarer at de er svært

lavt fravær, mens andre avdelinger ligger noe

fornøyd med lokalmiljøet sitt. Denne andelen

høyt. Det er ingen enkle løsninger på dette

har gått ned fra forrige Ungdataundersøkelse i

feltet, men det vil være et innsatsområde i

2013. Det er også en lavere andel som rap-

perioden.

porterer å være svært fornøyd med egen helse,
sammenlignet med landet for øvrig. Også her
har det vært en nedgang siden 2013.

Levekår
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Svar vedrørende psykisk helse viser tendenser

munale tjenester som antyder en økning av

vi skal være oppmerksomme på. Symptomer

ungdommer

på psykiske vansker øker med alder gjennom

Utfordringen er å være tidlig og tett nok på

ungdoms- og videregående skolegang. Rap-

med oppfølging som forebygger at særlig sår-

porterte tall her er høye. Tendensen er

bare ungdommer utvikler rusavhengighet.

som

prøver

ut

cannabis.

gjeldende også nasjonalt. Andelen ungdom på
Askøy som opplever depressive symptomer

Helsesøstertjenesten

eller ensomhet har økt siden 2013.

erfarer

begge

og

en

Psykologtjenesten

merkbar

økning

i

henvendelser som gjelder psykiske vansker hos
tenåringer

22%
16%

12%

17%

og

ungdom.

Målsettingen

for

Psykologtjenesten er å være et lavterskeltilbud
med rask helsehjelp og kort ventetid. De
vanligste psykiske vanskene i befolkningen

2013
Depressive symptomer

som angst og depresjon, skal håndteres av

2017

primærhelsetjenesten. Noe som over tid gjør

Ensomhet

det vanskelig å opprettholde målet om kort
Figur 20: Prosentandel ungdomsskoleelever på Askøy som
er mye plaget av ulike psykiske vansker (Kilde: Ungdata)

ventetid.

Utfordringen er å finne tiltak som bidrar til

Det er utfordrende å sikre et tilgjengelig

bedre inkludering og vennskap, og som gir

tjenestetilbud for ulike grupper av barn og

barn mulighet til deltakelse på ulike arenaer

familier

uavhengig av foreldrene sin sosioøkonomiske

dimensjonering for hele tiltakstrappen. Mange

bakgrunn. Og som gir mulighet til deltakelse og

tilbud finansieres gjennom eksterne tilskudds-

mestring på ulike sosiale arenaer.

midler. Dette gir mulighet for igangsetting av
nye

med

tilbud

og

god

kvalitet

tiltak

eller

og

riktig

utvidelse

av

I det kriminalitetsforebyggende arbeidet har vi

eksisterende tilbud. Samtidig er tilskudds-

særskilt samarbeid med politiet om oppfølging

midlene avgrenset i tid, og det vil være en

av ungdom med rusrelaterte utfordringer.

forutsetning for videreføring at de tas inn i

Tallene fra Ungdata (2017) viser at andelen

ordinær budsjettramme. Dette gjelder blant

som drikker seg tydelig beruset fortsetter å gå

annet

ned og tallet på ungdommer som aldri har vært

flyktningebakgrunn, koordinatorstillinger og

tydelig beruset øker. Snusbruken går også ned.

prosjektstillingene til styrking av helsesøster-

Likevel rapporterer 1/5 av jenter på 3. året i

tjenesten. Målet er å bistå flere med forebyg-

videregående å ha hatt uønskede seksuelle

gende tiltak og tidlig innsats.

veiledningstilbud

til

foreldre

med

opplevelser etter rusbruk.
Senere år har vist at tjenesteutvikling til noen
Når det gjelder bruk av cannabis er det en lav

grupper er en utfordring. Eksempelvis tilbud til

prosentandel som rapporterer å ha brukt dette

barn

det siste året. Det er likevel en økning fra 3 til

veiledning til foreldre hvor barn har ulike

5 % fra 2013 til 2017. Økningen samsvarer med

diagnoser eller funksjonsnedsettelser.

beskrivelser fra politi, skoler og andre komLevekår
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Bosetting og integrering av flyktninger er

Internveiledning og Mobilt barnevern skal på

preget av raske og skiftende endringer i

hver sine områder utvikle tiltak som sikrer

antallet personer kommunene anmodes om å

disse prosessene og et forsvarlighetskrav.

bosette. Konsekvensen er at dimensjonering av
tjenester og tilbud forventes å variere i tiden

Utvalget foreslår

også

å presisere i ny

fremover, noe som gir store utfordringer faglig,

barnevernlov at kommunen skal sørge for at

personalmessig og økonomisk. Handlingsplan

barneverntjenesten til enhver tid er tilgjengelig

for inkludering og mangfold vil bli lagt frem til

for henvendelser fra barn og fra andre

politisk behandling i 2018.

offentlige myndigheter. Dette betyr å ha
tilgjengelig personale 24/7/365, en ordning

Vold i nære relasjoner og overgrep mot barn og

som fordrer annen barnevernvaktsordning enn

ungdom er viktige nasjonale satsingsområder.

hva vi har i dag.

Noe som blant annet tydeliggjøres gjennom det
såkalte Barnevoldsutvalget sin NOU 2017:12

Et annet forslag i det nye lovutkastet er at den

«Svikt og svik». Dette arbeidet fordrer høy

rettighetsfesting.

kompetanse, gode tiltak og samarbeid for å

administrativ betydning ved at flere barn

kunne forebygge, avdekke og avverge. Politiet

fremmer krav om et tiltak eller en tjeneste, på

har senere år rapportert bekymring for økning

grunn av at de i større grad blir bevisst seg selv

i

familievold.

som et rettighetssubjekt. Barn og foreldre skal i

som

større grad følges opp, og barneverntjenestens

landsgjennomsnittet, økning i antall saker. I

plikt til å utarbeide planer styrkes. Det lov-

2016 mottok de 72 meldinger med bekymring

festes et krav om å utarbeide en plan for

knyttet til vold eller overgrep. Per september

barnets kontakt og samvær med andre. Det har

2017 er det mottatt 75 slike bekymrings-

ikke vært et slikt krav tidligere. Også forslaget

meldinger.

om støtteperson for foreldre er nytt og kan gi

antall

saker

relatert

Barneverntjenesten

til
erfarer,

Forslaget

kan

få

dels betydelige økonomiske og administrative
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har også

konsekvenser ettersom hva slags ordning som

fått nye nasjonale retningslinjer og forslag til

velges når det gjelder oppnevning og så videre.

ny forskrift hvor ansvaret for å forebygge, av-

Det foreslås også å senke grensen for når et

dekke og avverge vold og overgrep er tydelig-

barn har partsrettigheter fra 15 til 12 år. Dette

gjort.

vil gi økte kostnader til rettshjelp.

Brukermedvirkning og

barns

medvirkning

Samhandling og helhetlig oppfølging er en

ligger som sentrale føringer for flere av

utfordring

tjenestene. Og det blir særlig framhevet i

oppmerksomhet. Å bygge «en landsby» og en

NOU 2016:16 «Ny barnevernslov – sikring av

helhetlig, tverrfaglig innsats rundt barnet og

barnets rett til omsorg og beskyttelse». Barns

familien med ansvar og oppgaver plassert og

synspunkt skal tydelig framkomme i hele

fulgt opp er en utfordring og suksessfaktor. Vi

barnevernets arbeid, og det skal vises til

ser at flere benytter retten til koordinator og

hvordan disse er lagt til grunn for vurderinger

individuell plan.

og beslutninger. Prosjektene Medvirkning,
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I juni 2016 falt den såkalte «avlasterdommen»

Økningen i sosialstønadsutbetaling er delvis

i Høyesterett, som sier avlastere skal anses som

knyttet til tilstrømming av nye søkere. Dette er

arbeidstaker og ikke oppdragstaker. Oppdrags-

mennesker som i stor grad er ukjente for NAV

takere får et honorar for oppdraget, men har

Askøy. Søkerne har til dels komplekse livs-

ikke krav på feriepenger, pensjonspoeng,

situasjoner. Arbeidet med å kartlegge disse,

forsikring eller vern som arbeidstaker. Dom-

behandle søknadene og sikre utbetaling er

men berører barneverntjenesten, som bruker

tidkrevende.

avlastning som hjelpetiltak og for omsorgs-

utfordrende å kombinere med god arbeids-

familier. Den økonomiske konsekvensen av

rettet oppfølging.

Samtidig

er

dette

arbeidet

dommen er usikker.
Det er viktig å ha tilstrekkelig kapasitet til å
Ansvaret for veiledning av omsorgshjem er i

følge opp de som har mottatt økonomisk

sin helhet overført fra staten til kommunene.

sosialstønad over tid. Denne gruppen er

Askøy har omsorgsfamilier bosatt over hele

sammensatt, med blant annet økende mengde

lander,

eksterne

flyktninger. Arbeidsmarkedet har stabilisert

veiledningstjenester for å kunne oppfylle det

seg, men denne brukergruppen har vanskelig

lovpålagte

for å komme inn på dagens arbeidsmarked ved

og

må
kravet.

derfor

kjøpe

Prosjektet

«Veiledning

omsorgsfamilier» skal inne lokale og eksterne

egen innsats.

løsninger som ivaretar dette ansvaret.
Regelverket

for

arbeidsavklaringspenger

De fire tjenestene i Barn og familie mangler

endres fra 1. januar 2018. Dette vil medføre en

felles lokalisering, og er i dag spredt. Det har

utfordring for NAV Askøy. Endringen vil gi noe

over flere år vært et ønske om å få til et

økning i søknader om sosialstønad, samt et økt

Familiesenter, hvor brukerne opplever en dør

behov for oppfølging for å sikre at brukerne

inn til flere av tjenestene som samhandler med

ikke mister de statlige ytelsene.

barna og familiene. Et slikt Familiesenter ville
vært et viktig bidrag for å utvikle bedre

Helse og omsorg

strukturer og kultur for samhandling og

Nasjonalt er omsorgssektoren inne i store

helhetlig oppfølging.

endringer.

Hvordan

utforme

bærekraftige

tjenester blir en stor utfordring for Askøy komNAV

mune i de neste tiårene. Dagens folkehelse-

Antallet sosialstønadsmottakere på Askøy har

utfordringer knyttet til livsstilssykdommer,

økt i 2017. Dette er i samsvar med nasjonal

økende andel eldre, flere som lever med

trend. Sett i forhold til sammenlignbare kom-

kroniske lidelser og utfordringer knyttet til

muner har Askøy fortsatt relativt lave utgifter

psykisk helse og rus, gjør at helse- og omsorgs-

til sosialhjelp. Dette til tross for økningen

tjenesten får utfordringer som krever økt

knyttet til at sosialhjelpssatsene ble vedtatt økt

kompetanse og økte ressurser.

til nasjonalt anbefalte satser. Vi mottar mange
søknader om midlertidig bolig.

For Askøy kommune har det helsefremmende
og forebyggende arbeidet en målsetning om å
gjøre folk i stand til å ta ansvar for egen helse
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og trivsel gjennom å kunne ta riktige og gode

som likestilling, likeverd, selvbestemmelse,

helsevalg i hverdagen. Dette er viktig for å

deltakelse og integrering.

redusere etterspørselen av omsorgstjenestene.
Askøy kommune tildeler tjenester ved at saks-

Tjenestene til utviklingshemmede gis ofte i

behandlerne vurderer og tildeler tjenester etter

hele livsløpet. Dette innebærer at vi må kunne

søknad og melder behovet til fagavdelingen

håndtere de ulike livsfasene og overgangene

som utfører tjenestene.

mellom dem. Avlastning er vårt hovedtilbud
innen forebygging. Avlastningstilbud i ung

Kommunene har fått ansvar for nye tjenester

alder vil kunne utsette og redusere behovet for

som en følge av endret arbeidsdeling mellom

mer omfattende tjenester. Det er en økt etter-

kommunene

og

spørsel etter alle typer avlastning, spesielt

tillegg

vi

står

spesialisthelsetjenesten.
foran

store

I

demografiske

avlastning på helt og skjermet avlastning.

endringer. For Askøy vil dette gi et økt press på
våre

omsorgstjenester.

Fremfor

å

heve

Unge brukere kan ha andre forventninger for

terskelen for å få hjelp må det i større grad

tjenestene våre enn det etablerte brukere har.

utvikles tjenester som støtter opp under fore-

Mange unge brukere er for eksempel mer vant

bygging, tidlig innsats og rehabilitering.

til

bruk

av

kommunikasjonsteknologi

og

deltakelse i sosiale medier. De benytter seg mer
Det er fire utfordringer det må planlegges for i

av kollektivtransport og har større bevegelses-

økonomiplanperioden:

radius enn før. Botilbudet bør legges til rette

1.

for

Demografiske endringer

at

de

kan

nyttiggjøre

seg

dette.

2. Endret arbeidsdeling – nye tjenester

Etableringen av ambulerende boveilednings-

3. Underskudd av kompetanse/arbeidskraft

tjenester er et satsingsområde for å kunne

4. Hvordan utvikle økonomisk bærekraftige

imøtekomme de unge brukerne og deres behov

tjenester

for tjenester.

I forbindelse med Aktiv og trygg omsorg –

Det kan være store utfordringer med å gi

hele livet skal utgifter reduseres og tidlig

utviklingshemmede med alderdomsrelaterte

innsats og forebygging prioriteres. Det er en

sykdommer

utfordring å frigi ressurser høyt i trappen for å

kommunikasjonsferdigheter

styrke lavere omsorgsnivå, og samtidig sikre at

vanskelig for brukere å formidle sine ønsker,

brukerne opplever trygge og gode tjenester.

behov og helsemessige plager. Vi har erfart at

gode

nok

tilbud.
kan

Reduserte
gjøre

det

Furubakken sykehjem er et godt og verdig
Individ og levekår

spesialisert tilbud til de eldre.

Tjenester for utviklingshemmede
Vi skal tilrettelegge for god livskvalitet ved å gi

Tidligere hadde mange utviklingshemmede

brukerne en meningsfull hverdag hvor trygge

tilbud

og gode levekår blir vektlagt. Utvikling og god

produksjonskrav gjør at færre kan delta i

helse basert på retten til selvbestemmelse skal

denne ordningen. Soltunet dagsenter imøte-

vektlegges. Tjenestene skal bygge på verdier

kommer denne utfordringen med å tilrette-
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legge for økt tilbud om arbeidsrelaterte

Kommunedelplan Helse- og livskvalitet 2017-

oppgaver.

2030 er ute på høring. Den vil bli vedtatt i
2018 og planen inneholder fire satsings-

Rus og psykisk helse

områder med mål som blir styrende for

Pasienter med psykiske lidelser som skrives ut

kommunalavdelingen:

fra spesialisthelsetjenesten er dårligere enn før,



Mestring

og det forventes at flest mulig med psykiske

Alle skal ha mulighet til å styrke egen helse og

lidelser

trivsel

skal

få

sin

oppfølging

i

hjem

kommunen. Dette fordrer at vi til enhver tid

Alle skal ha en meningsfull hverdag

har kvalifisert personell i avdelingen og at


behovet for oppfølging har økt. Det er et



rus og psykisk-området.

tjenester

spørselen av avlastningstilbudet og botilbudet

Barn og familie

til unge mennesker med psykiske lidelser. Vi
tilbud

Fremtidsrettede tjenester
Askøy kommune skal tilby trygge og fleksible

Det er en utfordring å imøtekomme etter-

etablert

Trygge og gode boforhold
Alle skal ha trygge og gode boforhold

økende behov for differensierte boliger innen

har

En meningsfull hverdag

om

Kommuneplanens samfunnsdel gir tydelige

trenings-

strategiske retninger for arbeidet med barn og

leilighet/avlastningstilbud for denne bruker-

unge i Askøy kommune. Alle som gir tjenester

gruppen på Kleppegrend.

til barn og unge skal jobbe for å realisere; barn
og unges medvirkning, deltakelse og en aktiv

Det er etablert «øyeblikkelig hjelp»-senger

hverdag, inkludering, trygghet og utviklings-

(ØH-senger) innen psykisk helse og rus

muligheter samt tidlig innsats og helhetlig

innenfor allerede eksisterende ØH-senger ved

oppfølging for barn og familier som trenger

Kleppestø sykehjem.

hjelp og oppfølging.

Satsingsområder og mål

I 2018 vil arbeidet med programmene Barne-

Rammer for Kommunalavdeling levekår er;

fattigdom, Helhetlig inkludering, En landsby



Satse på barn og unge, samt folkehelse,

rundt sårbare barn og familier videreføres,



Prioritere tidlig innsats og forebygging,

samt fortsatt deltakelse i programmet mot



Ha en stram økonomistyring og gjennom-

mobbing. Programmene er fortsatt i en tidlig

føre utgiftsreduserende tiltak for de

fase hvor noen konkrete tiltak er iverksatt.

tjenestene der det er aktuelt,

Prosjektplanene vil ferdigstilles før nyttår, og

Drive godt utviklingsarbeid for å sikre gode

arbeidet i 2018 vil være konsentrert om iverk-

tjenester basert på brukernes behov og

setting av prosjekter og tiltak som skal bidra til

møte utviklingstrekkene lokalt og

ønsket måloppnåelse for brukerne våre.



nasjonalt.
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Øvrige prioriterte oppgaver er satt opp nedenfor.
Satsingsområde/prosjekt

Mål og effekt

Pilotprosjekt «Bedre tverrfaglig innsats»

Tidlig oppdagelse av barn og familier med utfordringer samt helhetlig
og koordinert innsats.

Foreldreveiledning

Et variert tilbud som både dekker tidlig innsats og intensiv innsats i
familier med komplekse utfordringer.

Oppfølging av handlingsplan for barn
med særlige utfordringer, funksjonsnedsettelse, psykisk helse eller rus

Følge opp realisering av mål og tiltak i vedtatt handlingsplan.

Handlingsplan for barn med særlige
utfordringer, funksjonsnedsettelse,
psykisk helse eller rus

Skal med en tverrfaglig tilnærming og forankring peke ut de viktigste
tiltak de kommende fire årene.

Barn som pårørende

Utvikle et felles system for bistand til barn som pårørende i Askøy.

Dimensjonering og innhold i tilbudet til
enslige mindreårige flyktninger (EMF)

Finne en robust dimensjonering av tilbudet til EMF som er mindre
sårbar for endringer, og som ivaretar faglige og økonomiske hensyn.

Styrke samarbeid mellom helsestasjon
og barnehage

Videreføre satsing på ressursteam og samhandlingstiltak for enkeltbarn og grupper.

Seksuell helse hos ungdom med
flyktningebakgrunn

Ungdom med flyktningebakgrunn gis tilbud om gruppeoppfølging med
mål om å hjelpe de til å ivareta god seksuell helse samt hindre kjønnssykdommer, kjønnslemlestelse og overgrep.

Helhetlig koordinering for familier

Øke kvaliteten på koordinering i komplekse saker. Prosjektet har tre
målgrupper:
1) Familier med svært sammensatte behov der gjerne flere
familiemedlemmer har behov for koordinerte tjenester,
2) Ungdom i overgangsfasen til voksentjenester, samt
3) Svært syke og døende barn

Vold og overgrep

Styrke kompetansen og forståelsen av ansvaret for å avdekke vold og
overgrep samt ivaretakelsen av meldeplikten til barnevernet. Ulike
grep skal sikre dette, herunder styrking av samarbeidet mellom
helsesøstertjenesten og barneverntjenesten samt revisjon av
handlingsplan mot vold og overgrep. Styrke samarbeidet mellom
helsesøstertjenesten og barnevern. Revidere plan.

Helhetlig koordinering for familier

Tre koordinatorer i 50 % stilling hver.
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NAV

kommer i ordinært inntektsbringende arbeid.

NHO melder i sin siste kvartalsrapport om

Dette vil være et gode for den enkelte bruker,

økende mangel på kvalifisert arbeidskraft.

samt en positiv, langsiktig effekt i forhold til

Dette harmonerer godt med NAV Askøys

offentlige stønadsordninger.

opplevelse. Det er vanskeligere å finne jobb til
de med lav kompetanse, noe som omfatter

NAV Askøy satser også videre på utvikling av

mange av sosialstønadsmottakerne. Samarbeid

boligoppfølging. Økning i bruk av midlertidige

mellom arbeidsgivere, utdanningssektoren og

boliger følges opp med mål om kortvarige opp-

NAV er viktig for at vi skal lykkes – både med å

hold med overgang til fast bolig. Satsingen er

dekke arbeidslivets behov og med å skape økt

også knyttet til boligkontoret og boligsosialt

sysselsetting og bedre levekår. NAV Askøy

velferdsprogram.

prioriterer oppfølging av ungdom, både med
eksisterende tiltak som VEMA, samt tettere
oppfølging av ungdom med aktivitetsplikt.
Videre møter vi utfordringene til familier
gjennom Levekårsteamet. Målet er at vi med
samlet god innsats overfor familiene øker tilknytningen til arbeidslivet og bedrer deres
boligsituasjon.
NAV har videre prøvd ut gruppeoppfølging av
mindre grupper brukere. Konsepter som iJobb
og VEMA Pluss har gitt gode resultater i
forhold til økt arbeidsdeltakelse. Målet er
bedre livssituasjon og økt grad av selvforsørgelse for disse brukerne. NAV Askøy
ønsker å ha god kontroll på økt arbeidsmengde
knyttet til nye søkere, likevel slik at vi har
kapasitet til å satse på tiltakene som virker.
Vi ser også en økning i søknader om deltakelse
i kvalifiseringsprogrammet. KVP er et satsingsområde for å gi kvalitativ god oppfølging, med
god avklaring for den enkelte. Dette både i
forhold til stønadsrettigheter og arbeidstilknytning.
Mange av sosialstønadsmottakerne har rusog/eller

psykiatriutfordringer.

NAV

Askøy

oppretter nå et IPS-team. Arbeidet skal bidra
til at denne brukergruppen i større grad
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Helse og omsorg
Ut fra utfordringsbildet og målsetningene i Aktiv og trygg omsorg – hele livet er nedenforliggende
satsingsområder prioritert.
Satsnings-

Mål

Tiltak

område
Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Utvikle
videre utøvende team av hjemmetrenere

Forebygging og
tidlig innsats

Legge til rette for at den enkelte skal mestre

Utvikle dagsentertilbud – også for yngre

egen livssituasjon og bo lengst mulig

demente

hjemme i egen bolig.

Videre utvikling av frisklivssentralen med

Dreie tjenestene til mer innsats på forebyg-

ulike tilbud. Videre arbeid med prosjektene:

gende tilbud lavt i omsorgstrappen og bruke

(1) rehabilitering for kreftpasienter, og (2)

frisklivstenkning i alle våre tiltak og ha

hjerterehabilitering

særlig fokus på rehabilitering.

Opprette flere individuelle planer, og øke
antall koordinatorer. Øke driftstilskuddet for
flere privatpraktiserende fysioterapeuter.
Utrede og planlegge for omsorgsboliger for
demente og personer med alderspsykiatriske
lidelser

Utvikle bærekraftige tjenester slik at
Hjemmebaserte
tjenester og
heldøgns helseog omsorgstjenester

brukerne får nødvendige tjenester når de
trenger det. Forsterke innsatsen i hjemmet
for å redusere behovet for ressurser høyere i

Differensiere omsorgsboligstruktur
Oppfølging av prosjekter i programplan Aktiv
og trygg omsorg – hele livet

omsorgstrappen. Skille tydeligere mellom



Velferdsteknologi

behandlings- og rehabiliteringsoppgaver og



Utvikling av tillitsmodellen –
optimalisering av forvaltning

omsorgsoppgaver som trygghet, sosial


kontakt og praktiske gjøremål.

Helhetlig og optimalisert pasientflyt

Utreder Helsetunområdet til å bli Askøy lokalmedisinske senter. Etablere brukerråd Helse
og omsorgssykehjem.
Etablere prosjekt Rekruttere – utvikle og
Rekruttering og

Til enhver tid å ha nok kompetanse og

kompetanse

arbeidskraft til å dekke tjenestebehovet.

beholde som en del av programplanen
Ta i bruk e-læringsmoduler for basiskunnskap
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Tjenester for utviklingshemmede
Forebygging og tidlig innsats
Satsnings-

Mål

Tiltak

område
Videreutvikle ambulerende tjenester for å forebygge og utsette store
hjelpe- og boligbehov
Skatte kunnskap om framtidig behov for tjenester ved tett
samarbeid med saksbehandlere og andre samarbeidsparter i komForebygging og

Bidra til egenmestring og utsette

tidlig innsats

store hjelpebehov

munen
Ta i bruk Individuell plan for å koordinere tjenestetilbudet
Bidra til at pårørende som ressurs bevares lengst mulig ved
veiledning og dialog
Arrangere temakvelder for unge brukere
Tilrettelegge lokaler for skjermet avlastning

Etablere et fullverdig tilbud om
skjermet avlastning

Bygge kompetanse og kjennskap til personer som har behov for
skjermet avlastning

Avlastning

Forventningsavklaringer skal gjøres før vedtak fattes
Ha et avlastningstilbud med «rett

Økt samhandling med annen fagkompetanse i kommunen (PPT,

kvalitet»

barnevern, barnehage, skole, kultur)
Utarbeide rutine for å fange opp behovsendringer
Omgjøre noen boliger til tilbud uten døgnbemanning

Boformer og

Differensiere botilbudet til boliger

På lengre sikt kan omsorgsboligene på Flagget disponeres av

med og uten døgnbemanning

personer med utviklingshemming, og vil bestå av boliger med og
uten døgnbemanning

tjenester i hjemmet

Videreutvikle Furubakken som et

Kompetansespredning og hospitering

tilbud av boliger med og uten
døgnbemanning

Øke kompetanse på omsorg ved livets slutt
Opprette treffpunkt for familier

Utvikle tilpasset aktivitetstilbud

Utvidet bruk av sanserommene
Økt samarbeid med frivillige for å skape nye fritidstilbud og
aktiviteter

Aktivitetstilbud

Bistå utviklingshemmede slik at de kan bli kvalifisert til varig
tilrettelagt arbeid
Flere skal få tilbud om meningsfullt arbeid

Utvide arbeidstilbudet ved Soltunet dagsenter etter hvert som nye
brukere kommer inn i tjenesten
Avklare bruk av Trigger-bygget ved terapibadet

Velferdsteknologi

Øke bruken av velferdsteknologi

Delta i prosjekt for velferdsteknologi som en del av programplan
Aktiv og trygg omsorg – hele livet

fortsetter på neste side…

Levekår

100

Askøy Kommune
Økonomi og handlingsplan 2018–2021

Satsnings-

Mål

Tiltak

område
Utvikle opplæringspakke/kompetanseplan for nyansatte og ufaglærte
Våre ansatte skal
Kompetanse og

ha nok kompetanse

Økt bruk av kvalitetssystemet

opplæring

til å gi forsvarlige

E-læringsplan for hvilke kurs som skal tilbys våre ansatte

tjenester
Gjennomføre faste opplæringssamlinger, vår og høst
Internkurs to ganger i året om Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
Prioritere stabile personalgrupper rundt personer med betydelig atferdsproblem
Utfordrende atferd

Redusere
utfordrende atferd

Ivaretagelse av personalet som opplever utfordrende atferd
Øke den generelle kompetansen hos personalet om faktorer som kan utløse
utagerende atferd

Rus og psykisk helse

oppfølging for å forebygge forverring av

Askøy kommune skal sikre aktiv omsorg ved å

psykiske helseutfordringer. Personer i alders-

styrke det helsefremmende og forebyggende

gruppen 18-35 vil være prioritert målgruppe.

arbeidet gjennom fysisk aktivitet, sunt kost-

Det er søkt og mottatt midler fra Fylkes-

hold, sosiale og kulturelle aktiviteter og

mannen til etablering av begge teamene.

deltakelse i samfunnet. Målet er å fremme

Metodisk tilnærming vil gi økt brukermed-

selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre

virkning og vil være tilpasset den enkeltes

eget liv.

behov. Ved å være i tettere dialog med
brukerne kan man tidlig fange opp både positiv

Avdelingen er organisert i to team; Fact og

og negativ utvikling. Målet er at antall innleg-

Hva er viktig for deg? (Hevd). Målgruppen for

gelser i spesialisthelsetjenesten skal reduseres.

Fact

er

personer

som

har

følgende

utfordringer: Psykisk lidelse der oppfølging

Tjenestene for rus og psykisk helse har disse

og/eller behandling er påkrevd, rus, dårlig

målsettingene:

økonomi, langvarige helseutfordringer, dårlige



boforhold, redusert boevne, manglende sosiale

Delta i videreutvikling av ambulerende
booppfølgingstjenester

ferdigheter, manglende innhold i hverdagen.



Fact vil ha tett samarbeid med Øyane DPS.

Fortsette samarbeid med Helse Bergen
angående LAR-utdeling


Målgruppen for Hva er viktig for deg? er

Tilpasse oppfølgingsarbeidet overfor målgruppen til budsjett

personer som kan ha følgende utfordringer:



Lette til moderate psykiske utfordringer, klarer

Øke antall individuelle planer
(koordinatorer)

ikke å fullføre aktivitetsplikt i regi av NAV,



ensomhet og initiativløshet, tidligere rus-

Samlokalisere tjenester for bedre og mer
effektiv drift

utfordringer med et rehabiliteringsforløp. Det



kan også være personer med utfordringer i

Færre på venteliste til kommunale boliger
innen rusfeltet

livssituasjonen og vil trenge kortvarig
Levekår
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Driftsbudsjett
Kommunalavdeling levekår
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018

B 2017

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

607 699
15 800

623 499

623 499

623 499

623 499

- 3 241

- 3 296

- 3 350

- 3 410

180

280

380

Rullering av siste økonomiplan
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-

Basistilskudd – kompensasjon nye innbyggere

180

-

Akuttforskriften – krav til kompetanse til leger og
sykepleiere i legevakt
Stryket helsesøstertjeneste for familieveiledning i utsatte
familier – 2 årsverk

200

200

200

200

- 200

- 700

- 1 200

- 1 200

-

Barnevern

- 500

- 1 200

- 1 200

- 1 200

-

Reduksjon sosialhjelp
Kreftforeningen – nedtrapping tilskudd 20 %

- 300

- 300

- 300

- 300

150

150

150

150

-

Styrking jf. vedtatt budsjett 2016

-

Strategisk satsing habilitering/rehabilitering

300
200

300
200

300
200

300
200

-

Omstillingsmidler gjennomgang forvaltning
Omstillingsmidler friskliv, hverdagsrehabilitering,
frivillighetskoordinator

- 480

- 480

- 480

- 480

0

0

- 1 950

- 1 950

-

Omstilling Aktiv og trygg omsorg hele livet

-2 600

- 4 600

- 6 600

- 6 600

0

0

- 800

- 800

100

100

100

100

400

400

0

0

- 625

- 625

- 625

- 625

640

640

640

640

- 260

- 260

- 260

- 260

630
430

630
430

630
430

630
430

-

Omstillingsmidler Ambulant team / Booppfølging
Økt antall lærlinger

Rammeendringer mellom avdelingene
-

Lege FACT Team inkl. praksiskompensasjon fra Individ og
levekår
Overført folkehelsekoordinator til oppvekst

-

Kommunepsykologer flyttet fra Helse og omsorg og
Individ og levekår

-

Renholdsressurs Helsestasjon fra Florvåg og Strusshamn
flyttet til Kleppestø sykehjem 0,53 årsverk

-

Systemkoordinator flyttet fra Individ og levekår

-

Integreringsmidler (psykologtjenesten)

-

Ny refusjonsordning staten (IMDI) – EMF I
Ny refusjonsordning staten (IMDI) – EMF II

-

Integreringsmidler (flyktningetjenesten)

-

Integreringsmidler (NAV)
Kommunepsykolog flyttet til Barn og familie

-

Renholdsressurs Helsestasjon flyttet til Kleppestø
sykehjem 0,53 årsverk fra Barn og familie

-

6 000

6 000

6 000

6 000

8 000

8 000

8 000

8 000

5 300
1 600

5 300
1 600

5 300
1 600

5 300
1 600

- 320

- 320

- 320

- 320

260

260

260

260

Lege FACT Team inkl. praksiskompensasjon flyttet til
Barn og familie

- 400

- 400

0

0

-

Systemkoordinator flyttet til Barn og familie

-

Kommunepsykolog flyttet til Barn og familie

- 630
- 320

- 630
- 320

- 630
- 320

- 630
- 320

fortsetter på neste side…
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Kommunalavdeling levekår

B 2017

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Endringer i satser/bruk/vedtak
-

Nødnett - økt kostnader til drift og vedlikeholdavtaler +
lydlogg

300

300

300

300

-

Bakvaktsordning for lege i legevakt

400

600

600

600

-

Salg av legetjenester til Attendo Omsorg AS opphører

590

785

785

785

-

Lege 40 % flyktninger/ integreringsmidler

430

430

430

430

-

Avlasterdommen Barn og familie

2 550

2 550

2 550

2 550

-

Akuttiltak i Barnevern - 1 årsverk hasteteam

-

Veiledere i barnevern (fosterhjem) 3 * 0,5 årsverk

-

700

700

700

700

1 020

1 020

1 020

1 020

Helårseffekt 2 årsverk som familieveiledere (Helsesøstertjenesten)

500

600

700

800

-

Helsenett ny finansieringsordning samfunnsmedisinsk
avdeling

- 20

- 20

- 20

- 20

-

Helsenett ny finansieringsordning

- 20

- 20

- 20

- 20

-

Attendo omsorg - tilbakeføring av drift på Kleppestø og
Ravnanger K -sak 65/17

2 400

3 000

3 000

3 000

-

Ernæring K-sak 87/17

300

0

0

0

-

Nye omsorgsboliger fra 2021 K-sak 89/17 oppstart ?

0

0

0

0

-

Kleppestø sykehjem - økt bemanning 3 etg. K-sak 90/17

2 300

2 300

2 300

2 300

-

Renholdsareal helsestasjon 3 etg Kleppestø + Håkon Olsen
bygget

130

130

130

130

-

Avlasterdommen Individ og levekår

2 359

2 359

2 359

2 359

-

Nye ressurskrevende helse og omsorgstjenester fra 2016 2017

6 000

6 000

6 000

6 000

-

Kommunalt rusarbeid - nedtrapping tilskudd fra staten
(HEVD)

330

660

990

990

200

200

200

200

1 500

1 000

750

500

Nye tiltak
-

Beredskap tilsynslege Ask Bo- og omsorgssenter + 6
senger bokollektiv institusjon

-

Sosialstønad tilpasset dagens nivå og utvikling i antall
brukere

-

Kommunal egenandel/bortfall av tilskudd – levekårsteam
Kommunal egenandel/bortfall av tilskudd – IPS

-

Ask Bo- og omsorgssenter – 80 % stilling grunnet tyngre
pleieoppgaver

-

Reduksjon i tilskudd FACT

142

1 487

1 487

1 487

707

1 207

1 707

2 207

600

600

600

600

0

2 800

2 800

2 800

Ny netto ramme

661 431

663 445

658 921

659 312

Kommunalavdeling levekår – Oppsummering

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

623 499
- 6 191

623 499
- 9 446

623 499
- 14 650

623 499
- 14 610

Rullering av siste økonomiplan
Rammeendringer mellom avdelingene
Endringer i satser/bruk/vedtak
Nye tiltak
Netto ny ramme

Levekår
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20 705

20 705

20 705

20 705

20 269
3 149

21 394
7 294

21 824
7 544

21 924
7 794

661 431

663 445

658 921

659 312
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Forklaring og konsekvens
Forklaring til enkelttiltak i driftsbudsjettet
Tiltak

Forklaring

Nødnett

Utgiftene til drift og vedlikehold av det pålagte nødnettet i helsetjenestene blir dyrere enn det
staten tidligere har meldt.

Bakvaktordning for lege i
legevakt

Det stilles krav om spesialisering for leger i legevakt, og dersom legevaktlegen ikke er spesialist
må en lege som er spesialist vært bakvakt.

Salg av legetjenester til
Attendo opphører

Dette er en konsekvens av at de private sykehjemsavdelingene kommunaliseres, der Attendo
tidligere kjøpte tjenester fra Samfunnsmedisinsk enhet.

Lege 40 % flyktninger

Dette er videreføring av tiltak etablert i 2017, og selv om bosetting av flyktninger vil reduseres i
2018 er det kommet mange flyktninger med omfattende helsebehov til kommunen. Stillingen
finansieres fra integreringstilskudd.

Avlasterdommen Barn og
familie samt Individ og
levekår

Samlet er det satt av kr 4.909 000 i budsjettet, det er per oktober usikkert om det er tilstrekkelig ettersom de sentrale forhandlinger ikke er sluttført. Dette beløpet er «i beste fall»
utgiftene kan bli høyere. Blir de det må det vurderes om tjenestene må reduseres.

Akutttiltak barnevern – i årsverk

Dette er helårsvirkning fra stilling etablert i 2017

Veiledning av fosterhjem, 1,5
årsverk

Dette er helårsvirkning fra stilling etablert i 2017

Helårseffekt 2 årsverk
familieveiledere

Dette er helårsvirkning fra stilling ble etablert i 2017

Helsenett ny finansieringsordning, samlet – 250.000

Her har staten meldt at de vil overta deler av utgifter som tidligere var kommunale.

Attendo Omsorg – tilbakeføring av drift til kommunen

Utgifter til kommunalisering av de to private avdelingene på Ravnanger og Kleppestø sykehjem,
jfr K-sak 65/17.

Ernæring

Det skal etableres et prosjekt rettet inn mot ernæring og kosthold for personer som mottar
omsorgstjenester, jfr K-sak 87/17

Nye omsorgsboliger

Det skal bygges nye omsorgsboliger, med ferdigstilling i 2020/2021. Det er ikke tatt inn driftsmidler til dette i denne økonomiplanen, dette må en komme tilbake til når endelig ferdigstilling
er mer avklart.

Kleppestø sykehjem – økt
bemanning

Det skal omdisponeres areal til skjermet tilbud som frigjør to ekstra sengeplasser i Kleppestø,
jfr K-sak 90/17.

Renholdsareal helsestasjon
Helsetunet og ny Frisklivsentral

Økte utgifter renhold på grunn av økt areal.

Nye ressurstunge tjenester

Dette er flere ressurstunge tjenester i 2017 som også blir gjeldende i 2018. Disse utgiftene er
usikre, de svinger fra år til år.

Tilsynslege ASK Bo- og
omsorgssenter samt bokollektiv Kleppestø

Ask har meldt om behov for høyere legedekning på grunn av mer kompliserte helsetjenester ved
institusjonen, og på Kleppestø vil nytt tilbud i bokollektiv føre til behov for legetjenester.

Sosialstønad tilpasset dagens
nivå

Flere sosialhjelpsmottakere og økte satser fører til merutgifter.

Kommunal egenandel –
levekårsteam

Levekårsteamet er delfinansiert fra statlige tilskudd, med en kommunal egenandel som vist her.
Tiltaket er knyttet inn i arbeidet mot Barnefattigdom.

Kommunal egenandel – IPS

IPS-tiltaket (hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i
og beholde ordinært, lønnet arbeid) er delfinansiert fra statlige tilskudd, med en kommunal
egenandel som vist her.

Ask Bo- og omsorgssenter –
80 % stilling

Ask har meldt om behov for økt bemanning på grunn av tyngre pleieoppgaver

Reduksjon tilskudd Fact

Askøy mottar nærmere 3,5 mill kroner til Fact-team (oppsøkende, samtidige og helhetlige
tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser) fra staten. Det forventes at de statlige
tilskuddene vil opphøre i 2019, og det legges opp til at kommunen viderefører store deler av
denne tjenesten på eget budsjett.

Levekår
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Effektiviserings- og
Omstilling 2020 er et viktig instrument for å

omstillingstiltak
Det

drives

aktivt

effektiviserings-

møte utfordringene og utviklingstrekk i komog

munen. Det er etablert fem program i

omstillingsarbeid i alle fagavdelinger. NAV går

Kommunalavdeling levekår:

nye veier innenfor sysselsettingsarbeidet og



Aktiv og trygg omsorg – hele livet

aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere.



Boligsosialt velferdsprogram

Denne innsatsen er nødvendig for å få flest



Inkludering

mulig til å mestre eget liv. Samfunnsmedisinsk



En landsby rundt sårbare barn og familier

avdeling får nye oppgaver innen nødnett og



Barnefattigdom

akuttmedisin, samt fastlegenes rolle.

PROGRAM: Aktiv og trygg omsorg – hele livet
Tidligere var dette omstillingsarbeidet kalt «Snu omsorgstrappen». Følgende mål og veivalg er vedtatt i Utvalg for levekår i
juni 2016. De viktigste prosjektene de neste årene er tillitsmodellen inklusivt tjenestedesign, pasientflyt, velferdsteknologi og
rekruttere/beholde.

Mål

Forventede gevinster

-

Legge til rette for at den enkelte skal mestre egen livssituasjon og bo lengst mulig i egen bolig.

-

Flere brukere bo lengre i egen bolig ved at tidlig innsats
og forebygging vektlegges.

-

Omstille tjenestene for å realisere nasjonale og lokale
mål om gode omsorgstjenester.

-

Økt trygghet hos brukere og pårørende

-

Økt egenmestring og selvstendighet

-

Fordele tjenestene i omsorgstrappen, med vekt på forebygging og tidlig innsats (BEON-prinsippet).

-

Bidra til lavere sykefravær og god medarbeidertilfredshet.

-

Økt mobilisering av brukermedvirkning og nettverk
Færre brukere høyt oppe i omsorgstrappen

-

Redusert behov for institusjonsplasser

-

Styrket samhandling på tvers av fagområder

-

Utmåling og tildeling av tjenester med utgangspunkt i
brukerens behov og ressurser. Riktige tjenester til riktig
tid.

-

Redusere driftsutgifter – effektiv ressursutnyttelse.

-

Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser
optimaliseres og utgifter for omsorgstjenester reduseres
til under gjennomsnittet for kommunegruppe 13 (måltall
for innbyggere 80 år og eldre) i KOSTRA innen 2020.

PROGRAM: Boligsosialt velferdsprogram
Askøy ble med i Husbanken sitt program for boligsosialt arbeid i 2015, et samarbeid med tidshorisont til 2020. Hovedfokuset
er å sikre gode og trygge boliger, boligløsninger og bomiljøer for innbyggerne 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 er et særskilt
fokus mot barnefamilier og unge som ikke bor bra.

Mål

Forventede gevinster

-

Få en mer differensiert boligmasse

-

Flere vanskeligstilte kan eie egen bolig

-

Sikre riktig bruk av kommunale boliger og økt bruk av
virkemidler
Sikre at tjenesteapparatet har kompetanse til booppfølging og hva dette innebærer

-

Innbyggere bor lengre hjemme i egen bolig

-

Variert og tilpasset boligmasse for innbyggerne
Færre søkere til kommunale utleieboliger

-

Færre søknader til bemannede boliger og institusjonsplasser

-

Økt kompetanse på boligsosiale utfordringer hos ansatte
Bruk av økonomiske virkemidler på en fleksibel måte
tilpasset den enkeltes behov

-

Tydeligere informasjon om boligsosiale rettigheter

-

Redusere sosiale ulikheter og forhindre sosial arv
Unngå overopphoping av vanskeligstilte i enkeltområder.

-

Etablere ambulant oppfølgingstilbud

-

Få en god analyse av kommunens boligsosiale
utfordringer som grunnlag for videre utvikling.

-

Integrere boligsosiale utfordringer i planstrategier,
budsjett- og økonomiplaner og rullere den boligsosiale
handlingsplanen
Sørge for at prosesser er dokumentert i kommunens
kvalitetssystem og derved blir revidert jevnlig.

-

Levekår
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PROGRAM: Inkludering
Program inkludering har til hensikt å sikre god inkludering og kvalifisering av nyankomne flyktninger som bosettes i Askøy
kommune. Slik at de skal kunne ha mulighet til å delta i utdanning, yrkesliv, i lokalsamfunn, politiske fora og fritidsaktiviteter på lik linje med andre innbyggere i kommunen. Det arbeides med å konkretisere, prioritere og deretter prøve ut
konkrete prosjekter innen tre områder: (1) Kvalifisering; arbeid og utdanning, (2) Deltakelse; samfunn, kultur og fritid, og
(3) Oppvekst; barn, unge og familier.

Mål

Forventede gevinster

-

Flyktninger i Askøy blir selvstendige og økonomisk
selvhjulpne gjennom deltakelse i utdanning og arbeidsliv

-

Økt opplevelse blant flyktninger av å bli inkludert og
være en del av samfunnet

-

Flyktninger opplever seg inkludert og akseptert og blir
aktive samfunnsdeltakere som deltar på sosiale,
kulturelle og politiske arenaer
Barn med flyktningebakgrunn gis likeverdige muligheter
i oppveksten for utdanning, trivsel og deltakelse

-

Økt deltakelse i arbeidsliv, utdanning, fritidsarenaer og
lokalsamfunn for både barn og voksne

-

Bedre fysisk og psykisk helse blant flyktninger
Mindre utenforskap og derav følgende konsekvenser
som kriminalitet og mistrivsel

Det lykkes å skape en helhetlig innsats og tverrfaglig
kompetanse og samhandling mellom de ulike tjenestene
i arbeidet med inkludering av flyktninger.

-

Bedre oppvekstvilkår og redusert barnefattigdom i neste
generasjon
Kompetanse og systemer som sikrer god og helhetlig
oppfølging i arbeidet med flyktninger

-

-

PROGRAM: En landsby rundt sårbare barn og familier
Program «En landsby rundt sårbare barn og familier» har som hovedmål å fremme sårbare familiers evner til gode valg for
seg selv, barns utvikling og framtidsmuligheter gjennom bredere tilbud om familieveiledning, økt bruk av Familieråd, bedre
tilbud om veiledning til omsorgsfamilier samt systematisk og metodisk internveiledning.

Mål

Forventede gevinster
Å fremme sårbare familiers evner til gode valg for seg
selv, barns utvikling og framtidsmuligheter
Samhandling som gir barn, ungdom og familier opplevd
medvirkning, sammenheng og forutsigbarhet i tiltak som
blir gitt

-

Færre akuttplasseringer etter Lov om barneverntjenester

-

Et tilgjengelig tjenesteapparat i akutt krise- og
stabiliseringsfaser

-

Færre kjøp av institusjonsplasser og tiltak hos eksterne
aktører i barnevernet

-

Tydeliggjøre barneverntjenestens samfunnsoppdrag og
mandat for å sikre riktig bruk av ressurser

-

Flere plasseringer i familie, slekt, nettverk der det er
vedtatt plassering av barn og ungdom utenfor hjemmet

-

Bedre forebygging og økt håndtering av kriser for barn,
ungdom og familier

-

Færre brudd i omsorgshjem

-

Tiltak utformes slik at slekt og nettverk gis mulighet til å
bidra til løsninger sammen med barn, ungdom og
familier

-

Bruk og videreutvikling av gode digitale verktøy

-

Et dimensjonert tilbud om familieveiledning for
definerte målgrupper utenfor barneverntjenestene

-

Kunnskapsbaserte, effektive og trygge tjenester med
godt omdømme, der tjenesten er en synlig samfunnsaktør

-

Fag- og tiltaksutvikling for flere definerte målgrupper på
tvers av avdelinger og tjenester

-

PROGRAM: Barnefattigdom
Vi vet at barn med levekårsutfordringer i større grad opplever fysiske og psykiske helseplager og trives dårligere på skolen.
Derfor er arbeidet for å redusere sosial ulikhet viktig folkehelsearbeid. Disse negative konsekvensene er også blitt synlige i
Askøy gjennom levekårsundersøkelsen som ble gjennomført på mellomtrinnet. Denne undersøkelsen viser at barn fra
lavinntektsfamilier på Askøy har færre venner, trives dårligere på skole og at det er barn som ikke kan delta på arenaer som
skolearrangementer og barnebursdager på grunn av familiens dårlige økonomi. I programmet jobbes det med prosjekter
innen tre områder; lavinntektsfamilier, barnehage og skole, samt fritid.

Mål
-

Forventede gevinster
Redusere barnefattigdom og konsekvensene av det å
vokse opp i lavinntektsfamilier

-

Det lykkes å få flere foreldre over i utdanning, arbeid
eller stabil inntekt. Det vil bedre oppvekstsvilkårene til
barna og redusere de negative konsekvensene som økt
sannsynlighet for psykiske og fysiske vansker.

-

Sosial inkludering på de arenaer andre barn er. Dette
kan hindre den negative opplevelsen av å vokse opp med
barnefattigdom og kan bidra til vennskap og bedre
psykisk helse for disse barna.
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NAV

Digisos legger til rette for bedre bruker-

Gjennom aktivitetsplikten og andre tiltak som

samhandling og vil på sikt medføre ressurser

Levekårsteam, VEMA, VEMA+ og IPS-team,

til oppfølging av brukere.

vil NAV Askøy få brukere raskere ut i arbeid
og/eller skole. På denne bakgrunn reduseres

Samfunnsmedisin

behovet for økonomiske støtteordninger.

Innenfor legetjenestene fører nødnett, akuttforskrift, og strengere kompetansekrav til
allmennleger til behov for omstillingsarbeider.

Levekår
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Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag
Tiltakene listet opp er med tanke på mulig finansiering.
Kommunalavdeling levekår
Velferdsteknologi

B 2018
Helse og omsorg – Individ
og levekår

1 000

ØP 2019

ØP 2020

1 500

2 000

ØP 2021
2 000

Kommentar: Velferdsteknologi er et satsingsområde i omsorgstjenestene, både for barn/unge og voksne/eldre. Midlene vil gå til innkjøp av teknologiske løsninger som blir valgt ut som utviklingstiltak i perioden.
Ernæringsfysiologi

Helse og omsorg – Individ
og levekår

-

700

700

700

Kommentar: Kosthold og ernæring har hatt stor nasjonalt og lokalt politisk fokus, og det er en viktig faktor til helse og trivsel for
unge og eldre – enten de bor hjemme eller på institusjon. Midlene vil finansiere en stilling som ernæringsfysiolog.
Trygghetsterapeut hjemmeboende

Helse og omsorg

700

700

700

700

Kommentar: Askøy kommune hadde denne stillingen tidligere. Stillingen vil drive med oppsøkende og forebyggende arbeid inn i
eldreomsorgen, for å få fram brukerens fokus som vil sette rammer for kommunale tiltak mot enkeltpersoner og grupper.
Driftstilskudd fysioterapeut – 1 nytt driftstilskudd

Helse og omsorg

425

425

425

425

Kommentar: Askøy har relativt lav fysioterapidekning. Midlene vil gå til oppretting av en hjemmel for privatpraktiserende fysioterapeut.
Hjelpemidler – kommunalt lager

Helse og omsorg

200

200

200

200

Kommentar: De kommunale hjelpemidlene er slitte, og det er behov for oppgradering og innkjøp av supplerende hjelpemidler.
Dagsenter – åpningstid om lørdag/søndag-

Helse og omsorg

250

250

250

250

Kommentar: I nasjonal satsing på aktiv omsorg og aktivitetstiltak i eldreomsorgen er åpne dagsenter i helgene tatt inn som aktuelle
tiltak. Midlene her vil gå til åpning og drift av dagtilbud i helgene. Konkrete åpningstider og lokaliteter må prøves ut i 2018 for å
finne mer permanente ordninger.
Ergoterapeut barn og unge – 1 årsverk

Helse og omsorg

700

700

700

700

Kommentar: Det er liten kapasitet på ergoterapitjenester til barn og unge. Det er behov for tettere oppfølging av barn og familier for
tilrettelegging av hverdager i hjem, skole og fritid.
Hverdagsrehabilitering – 50 % stilling

Helse og omsorg

350

350

350

350

Kommentar: Hverdagsrehabilitering er en viktig faktor i omstillingsarbeidet i omsorgstjenestene. Den halve stillingen vil inngå i
tiltakspakken til hjemmeboende slik at disse kan mestre hverdagen bedre og få et bedre funksjonsnivå.
Habilitering og rehabilitering – videreføring 1,5
årsverk etter bortfall

Tverrfaglig

-

1 020

1 020

1 020

Kommentar: Disse stillingene er nå finansiert fra omstillingsmidler, men står uten finansiering fra 2019. Stillingene inngår som
satsingen på tidlig innsats og forebygging.
Utvidelse av skjermet avlastning barn og unge

Individ og levekår

1 400

1 400

1 400

1 400

Kommentar: Askøy har udekket behov innenfor skjermet avlastning for barn og unge. Avlasterdommen kan i tillegg føre til at vi må
se på kommunale løsninger der det i dag er private avlastere.
Helsesøstertjenesten 4 årsverk – økt grunnbemanning

Barn og familie

2 800

2 800

2 800

2 800

Kommentar: Askøy har lavere bemanning på helsestasjoner og i skolehelsetjenestene enn sammenlignbare kommuner, og det er
behov for styrking for å ivareta basistjeneste selv om kommunen har fått statlige styrkingsmidler de siste årene. Tilsyn fra
Fylkesmannen i 2013 og 2017 påpeker driftsutfordringer basert på kapasitetsvansker i vår tjeneste.
Alternativ til vold – tiltak i vedtatt Handlingsplan

Barn og familie

300

300

300

300

Kommentar: Kjøp av tjeneste fra Alternativ til vold for voldsutsatte og voldsutøver i de tilfeller der kommunen ikke har kompetanse
til å følge opp.
Barnefattigdom – videreføring av tiltak når tilskudd
bortfaller – Ung sommer – åpne møteplasser –
tilskudd lag og organisasjoner

Barn og familie

-

-

800

800

Kommentar: Askøy kommune vil få statlige midler til styrking av arbeidet mot barnefattigdom ut 2019. Med kommunal finansiering
av deler av dagens satsing vil kommunen kunne etablere langsiktige tiltak rettet inn mot fattige barn og familier.
Ny stilling oppfølging langtidsledige

NAV

650

650

650

650

Kommentar: Det er en økning i antall sosialhjelpsmottakere, og skal kommunen unngå merutgifter til passiv utbetaling av sosialhjelp vil bedre oppfølging av enkeltpersoner og grupper motvirke økning i sosialhjelpsutgifter. Videre vil flere bli selvstendige
økonomisk.
Medisinsk faglig rådgiver 50 % stilling – økt kapasitet
smittevern, rus og psykisk helse

Samfunnsmedisinsk enhet

450

450

900

900

Kommentar: Kommunen får stadig flere faglig kompliserte oppgaver, og det er viktig å ha god medisinsk faglige rådgivere for å
sikre kvalitet på tjenestene. Det er også viktig å ha kompetanse og kapasitet inn mot spesialisthelsetjenestene i forhold til samarbeid
og inn-/utskrivinger.
Tilrettelegging for nye fastlegehjemler i Askøy

Samfunnsmedisinsk enhet

-

300

300

600

Kommentar: Forventet befolkningsvekst fører til flere fastlegehjemler, og selv om dette er privatpraktiserende leger vil det foreligge
en viss kommunal økonomisk innsats.

Sum kommunalavdeling levekår

Levekår

Levekår
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9 225

11 745

13 495

13 795
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Investeringsbudsjett
IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

Ferdig

Tot.
sum

2018

2019

2 500

Nr.

Prosjektnavn

ny

Ombygging 2 etasje omsorgsboliger Kleppestø

2018

12 500

10 000

ny

Ombygging tannklinikk

2018

1 000

1 000

ny

Ombygging NAV

2018

500

500

ny

Ombygging barnevern flyktning

2018

2 500

2 500

ny

Påbygg brakke Skogstunet

2018

800

800

ny

Omsorgsboliger Øst

2021

50 000

-

Ombygging 2. etasje omsorgsboliger Helsetunet er for tilrettelegging til tjenestelokaler, jf.
politisk vedtak. Omsorgsboliger øst er bygging
av boliger innen demensomsorg og alderspsykiatri, politisk vedtatt.
Ombygging Tannklinikken er for tilrettelegging
til tjenestelokaler for Rus/psykisk helse. Ombygging NAV og barnevern/flyktninger er for å
få arbeidsplasser til ansatte, samt godkjente
samtalerom i forhold til vold og trusler. Påbygg
brakke Skogstunet er for å ha plass nok til
ansatte i hjemmetjenesten, i dag er det ikke
nok areal når de samles ved vaktskiftet, fellesmøter, spisepauser og annet. Ombygging
psykiatribolig på Helsetunet er for å finne
løsning på pasientrettede tiltak som krever
ekstra sikkerhet og funksjonelle løsninger i
forhold til bemanning.

Levekår
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5 000

2020

2021

10 000

10 000

2022 2028

25 000
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Oppvekst

Kommunalavdeling oppvekst

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Administrasjon
Grunnskole
Voksenopplæring
PPT
Barnehage
Kultur og idrett

4 857
375 644
3 950
10 903
329 361
23 295

4 857
378 400
3 950
10 902
345 687
23 293

4 857
378 632
3 950
10 902
357 462
23 292

4 857
378 845
3 950
10 901
366 199
23 290

748 009

767 090

779 094

788 042

Sum kommunalavdeling Oppvekst

Oppgaveområde
Kommunalavdeling Oppvekst består av fire avdelinger:

Fagavdeling
skole

Driver 17 barne- og ungdomsskoler og Askøy Voksenopplæringssenter. Avdelingen har
ansvar for grunnskoleopplæring innvandrere og er skolefaglig rådgiver opp mot fagavdeling
teknisk når skoler skal utbygges. Det er de siste seks årene foregått en betydelig endring av
organisasjonen. Utviklings- og endringsarbeidet konsentrerer seg om pedagogikk, ledelse,
kompetanseheving, samt oppfølging av lov- og forskriftsendringer. I 2016 startet man opp
lederutviklingsprogrammet «Elevsentrert ledelse». Avdelingen har også en mindre seksjon
for utøvende logopedi med 2,4 årsverk som betjener både barn og voksne – det er et
spørsmål om deler av disse oppgavene med ressursene burde ligge i kommunalavdeling
levekår.

Fagavdeling
barnehage

Har ansvar for drift av ni kommunale barnehager og betjener i tillegg 18 private barnehager. Avdelingen har de siste årene drevet med utstrakt kvalitetsarbeid, der gode
standarder, rutiner og kompetanseheving for ansatte er stikkord. Avdelingen har en
underavdeling for pedagogiske støttetjenester – denne server både private og kommunale
barnehager.

Fagavdeling
for idrett og
kultur

Organisert i sju seksjoner med ansvarlige for Frivillighetssentralen, Strusshamn kultursenter, Kulturskolen, Idretts- og nærmiljø, Allment barn- og unge-arbeid, allment kulturarbeid og bibliotek.

fortsetter på neste side…

Oppvekst
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PP-tjenesten

Som lovpålagt sakkyndig instans for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for
barn 0-16 år, voksnes rettigheter innenfor Opplæringsloven, utsatt skolestart, behov for
alternativ skolehverdag, behov for alternativ supplerende kommunikasjon, samt syn og
hørsel. PPT har ansvar for å hjelpe skolene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for elever med særlig behov. Dette innebærer også krav om
systemrettet arbeid og fokus på ivaretakelse av tilpasset opplæring. Leder i PPT er plassert
direkte under kommunalsjef i linjen.

Askøy har en ung befolkning og kommunal-

kommunalsjef, begge fagsjefene, en styrer, en

avdelingen har et omfattende ansvar for å sikre

rektor samt leder for PPT. Her defineres nå-

kvalitet i tilbudene til barn og unge, samt bidra

situasjonen og mål og tiltak settes opp med

til vekst og utviklingen innen kultur og idretts-

tidsfrister og ansvarshavende. Prosjektet, som

livet. I programmet Mobbefri oppvekst som ble

allerede har medført konkrete tiltak og vedtak

vedtatt i 2016 har avdelingen utviklet fire

skal gå frem til sommeren 2019.

større prosjekter. Av disse er to plassert i Fag-

Status

avdeling skole og to hos Fagavdeling barnehage. Kulturavdelingen er med i to av

Kommunalavdeling oppvekst sin andel av

prosjektene. PPT vil etter hvert også komme

netto drift i kommunen er stabil. I 2016 viste

med i disse i større grad.

regnskapet 51,5 % andel og for 2017 vil den
være 49 %.

I PS-sak 8/17 sluttet kommunen seg til et
utviklingsprosjekt i regi av KS: «Den gode

Fagavdeling skole

barnehage- og skoleeier». Her deltar politisk

Askøy

ledelse ved ordfører, varaordfører, leder og

ligger

fortsatt

lavt

i

lærertetthet,

fagarbeidertetthet (assistenter med flere) og i

nestleder i Utvalg for oppvekst, Hovedtillits-

driftsutgifter per elev i grunnskolen (se Tabell

valgte for skole og barnehage, rådmann,

15).

Tabell 15: Lærertetthet og driftsutgifter

Årsverk (brutto) for undervisningspersonale

Lærertetthet 1.-7. trinn

Lærertetthet 8.-10. trinn

Lærertetthet 1.-10. trinn

Driftsutgifter per elev

2013

2014

2015

2016

Askøy

313,0

320,7

329,6

324,4

Askøy

15,1

15,1

15,4

15,5

K-13

14,0

14,2

14,2

14,2

Nasjonalt

13,3

13,4

13,4

13,4

Askøy

17,5

17,3

16,4

17,4

K-13

14,8

14,9

14,9

15,0

Nasjonalt

14,3

14,3

14,2

14,2

Askøy

15,8

15,8

15,7

16,0

K-13

14,5

14,6

14,5

14,5

Nasjonalt

13,5

13,5

13,5

13,5

Askøy

87 197

89 262

94 228

97 695

K-13

94 105

97 081

100 031

113 475

101 938

105 630

108 511

112 208

Nasjonalt
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Etter innføring av eiendomsskatt i 2017 og med

relativt sett en dyrere drift sammenliknet med

statlige tilskudd for å sikre tidlig innsats på 1.-

de kommuner der andelen nullåringer er liten.

4. trinn er det gitt rom for å bedre lærer-

Rådmannen

tettheten. Dette vil fremkomme i tallene for

kvalitetstegn, som vil kunne sikre tidlig innsats

2017 når de foreligger. Det er behov for å gå

på en god måte, samt styrke språkutviklingen

inn i prognosematerialet med tanke på ajour-

hos barna.

anser

full

dekning

som

et

føring av grunnlaget for elevtallsutviklingen.
Dette bør gjøres i 2018.

Fagavdeling kultur og idrett
Biblioteket fikk en styrking i 2017 som følge av

Status for grunnskolen er utførlig behandlet i

innføring av eiendomsskatt. Dette gir bedre

Kvalitetsmelding skole for 2017 som var oppe

formidling og styrking av tjenestene ut mot

som sak i UFO 5.10.17 og Kommunestyret

skolene, og økte åpningstider. Det er fremdeles

2.11.17. Det er ikke funnet rom for ytterligere

langt igjen før bemanningen på biblioteket er

bedring av lærertettheten i 2018 innenfor

tilfredsstillende og på nivå med sammenlign-

rammene,

bare kommuner, noe som ville tilsi 13 årsverk.

slik

Kommunestyret

har

gjort

vedtak om. Fagavdeling skole fortsetter lederutviklingsprogrammet

Elevsentrert

ledelse

Kulturskolen har utviklet seg og det kommer

med økonomisk støtte fra KS. Samtlige skole-

stadig flere søkere. Det er fortsatt lange vente-

ledere og rådgivere på fagavdelingen deltar.

lister

med

elever

tilbud/undervisning
Fagavdeling barnehage

som
og

ønsker

skolen

er

seg

under-

bemannet på ledersiden.

Det er fortsatt overkapasitet i barnehagene
våre, noe som medfører at alle barn som

Avdelingen måtte i 2017 avse store ressurser til

ønsker det, får plass. Veksten i fødselstallene

Bergen2017 – der Askøy var en av verts-

har avtatt. Rådmannen legger derfor opp til å

kommunene sammen med Fjell, Øygarden og

utsette bygging av nye barnehager minimum to

Bergen;

år til. Situasjonen kan endre seg igjen og det er

avdelingen til et vellykket VM. Innen kultur- og

viktig å være parat dersom barnehagene fylles

idrettsfeltet finnes det en rekke tilskudds-

igjen.

ordninger

faglig

som

og

organisatorisk

avdelingen

benytter

bidro

seg

maksimalt av.
I perioden 2008-2016 har avdelingen hatt
reduksjon i rammene tilsvarende 43 årsverk.

PPT

Dette medførte at Askøy nesten hadde laveste

PP-tjenesten har de siste årene vært gjennom

voksentetthet i landet. I 2017 – som følge av

flere endringer. Det er blitt tydeligere fokus på

eiendomsskatt ble rammene økt slik at det er

system- og veiledningsarbeidet. Dette har

ansatt 3,8 årsverk til fordeling på de kom-

skjedd ved deltakelse i skolenes ressursteam,

munale barnehagene. Konsekvensene av dette

innføring av kontaktpersoner for skolene,

ligger inne i rammene i økonomiplanperioden.

«fastdager» på skolene og intern organisering i
team og nettverk. Avdelingen har i mange år

En følge av god barnehagedekning er at mange

hatt i underkant av 10 årsverk i tillegg til

nullåringer har fått plass. Dette medfører

konsulent og leder. Som følge av styrking av

Oppvekst
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budsjett er det nå ansatt tre nye rådgivere fra
høsten 2017.

Det er noe varierende bilde når vi ser på hvor
veksten skjer. Hop, Follese og Fauskanger

Saksbehandlingstiden er per 1.10.2017:

kretser har størst avvik i vekst sett opp mot

- Henvist fra foreldre/barnehage:

Tre måneder

prognosene.

- Henvist fra foreldre/skole:

Seks måneder

Kommunen driver fortsatt kostnadseffektivt i
Tjeneste forventer at saksbehandlingstiden vil

sektoren. Askøy brukte i 2016 kr 97 695 per

gå ytterligere ned fra 1.1.18.

elev. Gjennomsnittet i kommunegruppe 13 var
samme år kr 103 204. Bemanning i skolen kan

PPT har et utstrakt samarbeid med fag-

måles i antall elever per lærerårsverk til

avdelingene skole og barnehage. Gjennom

undervisning. I Askøy var den i 2016 14,7

nettverket ASK veileder tjenesten cirka 20

(14,4) mot 13,1 (13,1) i K-13. Tallene i parentes

ansatte hver måned, det gjelder både skole og

er fra 2015. Som følge av statlig styrking av

barnehage og yrkesgruppene lærere og fag-

småtrinnet og eiendomsskattemidler i 2017 er

arbeidere. I autismenettverket får om lag 20

rammene økte, noe som vil gi bedre lærer-

ansatte i barneskolene månedlig veiledning

tetthet ved neste telling høsten 2017. I

knyttet til barn med denne type utfordringer.

Kvalitetsmelding skole er en annen beregning

Høsten 2017 er det satt i gang et skolevegrings-

av lærertetthet brukt, og tallene her i denne

nettverk – dette er et tilbud til skoler. PPT har

saksutredningen

ansvar for nettverket og har selv fire ansatte

tilsvarende dokument fra i fjor.

må

sammenlignes

med

med. I tillegg kommer en helsesøster og en
ansatt fra psykologtjenesten.

For tiden utvides Kleppestø barneskole og
Tveit skole. Dette for å sikre kapasitet i disse

PPT har få økte forventninger til seg som følge

kretsene

av endringene i barnehageloven og opplærings-

prognoser. Faglige hensyn tilsier at Erdal

loven. Dette knytter seg til spesialpedagogisk

barneskole må bygges ut til B600 og Erdal

hjelp i barnehage og håndtering av adferd i

ungdomsskole til U360. Deretter legges det

skole.

opp til å prioritere Skogstunet skole som blir

opp

mot

boligbyggeprogram

og

en helt ny skole med 900 elever. Litt lavere

Utviklingstrekk og

vekst

enn

prognosetallene

viser

letter

situasjonen i enkelte kretser, men det er mange

utfordringer

skoler med kapasitetsutfordringer som er

Fagavdeling skole

avhjulpet med ulike midlertidige brakke-

Elevtallsveksten var høy i 2015 (3,2 %). Fra

løsninger og utstrakt bruk av spesialrom til

2015 til 2016 vokste elevtallet med 1,1 % mens

teoretisk undervisning.

foreløpige tall for siste års vekst tilsier 1,2 %.
De to siste årene har veksten altså vært lavere

Andelen elever som får spesialundervisning

enn prognosene vi bruker. Rammene tilpasses

har vært svakt oppadgående de siste årene. Her

dette. Rådmannen vil sette i gang arbeid med

er det viktig å følge nøye med utviklingen og

oppdatering av prognosene våren 2018.

sørge for at elevene får tilfredsstillende utbytte
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av tilpasset opplæring. Lav lærertetthet er en

har

i

hovedsak

av de viktigste driverne for økt spesial-

utfordringer.

sin

årsak

i

kapasitets-

undervisning.
Fagavdeling barnehage
Det er behov for en ny Askøyhall som kan

Etter barnehageløftet i 2004 og innføring av

dekke behov for kroppsøving for ungdoms-

lovmessig rett til plass i barnehage i 2009, har

skolen og videregående skole.

sektoren vokst. Fra 2009 har det vært plass til
alle barn som har ønsket det. Rettigheten er

Skolemiljøet i askøyskolene er jevnt over godt

knyttet til fødselstidspunkt og søkerfrister. Det

og de fleste elevene trives. Likevel har vi tall fra

bør være en målsetting å ha full behovs-

elevundersøkelsen som viser at for mange

dekning. Alternativt vil foreldre kunne søke

elever opplever mobbing og trakassering. I

plass for sine barn i nabokommuner som har

programmet Mobbefri oppvekst 2020 er fag-

ledig kapasitet, noe som er en dyrere løsning

avdelingen

for kommunen.

ansvarlig

for

to

prosjekter:

«Læringsmiljøprosjektet» og «Medvirkning for
mobbefri oppvekst- nærmiljø som fremmer

Det er for tiden overkapasitet i Askøy og byg-

folkehelse». UFO og Kommunestyret har fått

ging av nye barnehager kan utsettes til behovet

«løypemeldinger» om programmet og skole-

inntrer.

miljø er viet stor plass i siste kvalitetsmelding.
Fra å være et kvantitativt løft siden 2004, er
Det er kommet ny generell del av lærerplanen

fokus i barnehagesektoren de siste årene blitt

for skolen og nå skal det lages nye læreplaner i

dreid i retning av å sikre bedre kvalitet, samt å

fag.

på

sikre utsatte grupper tilgang på plass. Dette

utviklingen og vil innlemme planene fort-

siste er gjort gjennom ordninger som gratis

løpende. Fra 1.8.2017 kom det en rekke

kjernetid og reduserte priser.

Fagavdelingen

følger

nøye

med

presiseringer og noen endringer innholdsmessig i Opplæringsloven kap. 9a – skolemiljø.

Kvalitet skal sikres gjennom nye rettigheter for

Viktigste

umiddelbar

barna, innføring av standarder og normer – alt

handlingsplikt for skolene, staten ved fylkes-

gjennom endring av lov og forskrift. I sak

mannen er gjort til klageinstans og elevene har

66/16 til UFO omtalte rådmannen endringene

nå rett til et trygt og godt skolemiljø, ikke bare

som handlet om barn med særskilte behov.

få oppleve fravær av mobbing og trakassering.

Her

elementer

her

er

er

foreldre

tilretteleggingsplikten
har

klagerett

på

tydelig
vedtak

og
etter

Forvaltningsrevisjonen som ble behandlet i

forvaltningsloven. Avdelingen er kraftig under-

Kommunestyret 28.9.2017 viser at det er behov

bemannet til å imøtekomme søknader og

på noen områder for tydeligere standarder,

vedtak, noe som ble omtalt i fjorårets budsjett-

rutiner og sikring av elevenes utvikling og

dokumenter.

læring.

Samarbeidet

med

PPT

må

også

utvikles. På noen områder har det ikke vært

Nå kommer nye kvalitetskrav til barnehage-

forbedring siden forrige revisjon i 2013. Dette

driften. I sak (UFO 54/17) til Kommunestyret
(94/17)
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departementet. Den største endringen er

aktivitet for kultur og idrett. Denne fag-

forslaget om å innføre en bemanningsnorm på

avdelingen spenner over et vidt aktivitetsfelt og

1:3 for barn under tre år og 1:6 for barn over

er kanskje mer involvert ute blant folk, i lag og

tre år. Som kjent har nivået i Askøy ligget

organisasjoner enn noen annen avdeling. Fag-

veldig lavt. I tillegg legges det opp til å skjerpe

avdeling

kravene til pedagogisk bemanning – se samme

forbindelse med at Askøy var en av verts-

sak. Høringsfristen gikk ut 13.10.2017. Askøy

kommunene for Bergen2017, og bidro i stor

mener at endringene ikke er finansiert fra

grad til at Sykkel-VM ble en ubetinget suksess.

statens side. I følge KS vil endringene medføre

Dette hadde neppe vært mulig å få til uten gode

økte utgifter totalt i kommunene på 1 milliard

relasjoner til det frivillige Askøy. Folks positive

kroner. I følge rådmannens nye beregninger vil

opplevelser under Bergen2017 bør føre til

ny

ettertanke – gode kulturopplevelser og felles-

bemanningsnorm

komme

på

27,38 millioner kroner per år når alle barne-

kultur

og

idrett

dro

lasset

i

skap er uvurderlige i menneskers liv.

hagene får ta del i endringene. Dette er gitt
dagens barnetall og alderssammensetting. KS

Biblioteket er styrket i 2017 som følge av økte

er i dialog med departementet og mange

rammer knyttet til eiendomsskatt. Dette gir

kommuner er i samme situasjon som Askøy.

utlånsvekst, bedre åpningstider og biblioteket

Rådmannen vurderer at lovendringen vil

kan bistå skolebibliotekene på en god måte.

komme som bebudet og har lagt inn styrkingen

Likevel

i rammene til avdelingen.

forventninger mye større enn det biblioteket

er

behovet

for

tjenester

og

kan klare å innfri.
Rådmannen finner ikke at det er rom for å
opprettholde utvidet åpningstid ved Ask og

I forbindelse med Mobbefri oppvekst er flere

Furuly barnehager og vil avvikle dette tiltaket

frivillige lag sterkt inne, særlig i Ravnanger

fra 1.8.2018.

ungdomsskolekrets. UFO har derfor gått inn
for å styrke dette arbeidet med en

Økt volum og styrking av kvalitet i barne-

miljøarbeiderstilling.

hagene krever god lederoppfølging og faglig
utviklingsarbeid.

Fagavdelingen

er

under-

Kulturskolen arbeider med å implementere ny

bemannet for å møte dagens utfordringer.

rammeplan, noe som skjer samtidig som fagavdelingen utarbeider forslag til temaplan for

Fagavdeling barnehage sitter i førersetet i to av

skole. De største utfordringene for kultur-

prosjektene i programmet Mobbefri oppvekst

skolen er lange ventelister, høye betalings-

2020: «Sammen mot mobbing i barnehagen»

satser og lite ressurser til ledelse. Kulturtilbud

og

til dem som ikke deltar i det etablerte

«læringsmiljøprosjektet

–

barnehage».

Prosjektene er omfattende og krever personell-

organisasjonslivet bør prioriteres i årene som

ressurser.

kommer.

Fagavdeling kultur og idrett

Avdelingen er midt i et større prosjekt «Flere

Som

de

øvrige

befolkningsveksten

fagavdelingene
økte

behov

medfører
og

farger», et tilbud til flerkulturelle barn og unge

større

knyttet til sang, dans og musikk. Flere farger er
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Satsingsområder og mål

et prosjekt utledet av «Fargespill». Et delmål
er en forestilling under Askøykonferansen i

Fagavdeling skole

januar 2018. Formålet er inkludering og

I 2017 ble Fagavdeling skole styrket med

integrering.

6,8 millioner kroner. I tillegg kom tilskudd til
tidlig innsats for trinnene 1.-4.. Det bør være

Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

en målsetting å trappe opp ytterligere de

trengs. Ny Askøyhall i Myrane er nødvendig –

kommende årene slik at en når målet om en

også ut fra et idrettspolitisk ståsted. Det må

samlet styrking på 20 millioner kroner. Økt

også gjøres oppmerksom på at rundt omkring i

bemanning vil gi bedre rammebetingelser for å

kommunen finnes det ulike kulturbygg i

kunne gi god tilpasset opplæring, og å sikre et

bygdene – disse forfaller, dersom det ikke

trygt og godt skolemiljø for alle. Forvaltnings-

avsettes midler til oppussing og utbedring.

rapporten om spesialundervisning påpeker at
det er behov for å vurdere forsvarligheten i

PPT

sammensetningen av grupper/klasser. Flere

Tjenesten har redusert saksbehandlingstiden

skoler i Askøy har store klasser med lav

siste året. Stillingsvekst som følge av innføring

bemanning. Rådmannen har ikke funnet rom

av eiendomsskatt har gitt resultater. Likevel er

for å øke lærertettheten i 2018, men vil ha

det et stykke igjen til at vi kan si at den er
tilfredsstillende

etter

Udir-veileder

Kommunestyrets mål fra 2016 med videre:

og

«Det er behov for å øke voksentettheten i

forvaltningslov. Det systematiske arbeidet er

skolene, herunder PPT».

godt utviklet, men PPT opplever fortsatt
utfordringer med å kunne gi tilstrekkelig

De siste årene er det investert mye i digitale

veiledning ut mot skolene, det gjelder både i

læremidler i Askøyskolen. Dette gjør at vi i dag

systemsaker og i forhold til enkeltindivider.

har digitale tavler i alle klasserom og antall

Veiledning i akutte problemstillinger er en

elever per PC er redusert betydelig. Flere

særlig utfordring. Den nye barnehageloven
innebærer

merarbeid

for

PPT;

nå

maskiner i skolene gir også økt behov for

skal

driftsmidler. Forrige skoleår var det en pilot

tjenesten ha tilsvarende rolle overfor dem som

ved

den har hatt i skolene. Konkret betyr dette mer

Kleppestø

barneskole

og

Kleppestø

ungdomsskole der fagarbeider blir ansatt for å

utredning, oppfølging, veiledning og tilstede-

løse tekniske oppgaver slik at IKT-ansvarlig

værelse i barnehager.

(lærere)

får

frigjort

tid

til

arbeid

med

pedagogisk bruk av IKT. Det er ønskelig at

Som for skole er PP-tjenesten i gang med å

endringen kan gjøres i hele Askøyskolen. Råd-

håndtere Kommunestyrets vedtak fra 28.9 i

mannen har ikke funnet rom for å ansette fag-

sak om Forvaltningsrevisjon.

arbeidere IKT.

PPT vil bli knyttet sterkere opp til Mobbefri

Flere elever melder i elevundersøkelsen at de

Oppvekst fremover.

opplever mobbing i Askøyskolen. Skal vi lykkes
med målsettingen om Mobbefri oppvekst i
Askøy vil det være nødvendig å styrke det
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sosialpedagogiske

andre

med store barnehager. Tre av barnehagene har

profesjoner som kan bistå skolens lærere og

utvidet driften. Tilsvarende er det siden 2005

ledelse i å sikre et trygt og godt skolemiljø.

kommet regelendringer og økte krav til

UFO har vedtatt et mål om miljøarbeidere ved

sektoren. Utgangspunkt er lov om barnehager,

alle ungdomsskolene. I rådmannens forslag er

rammeplan for barnehager (2006), Stortings-

det tatt inn fire slike stillinger med 5/12-års

melding 41 (2009) om Kvalitet i barnehagen,

virkning i 2018. Skal vi lykkes med en god

NOU 2010

overgang

revisjon av rammeplan 2011, ny NOU 2012 Til

til

arbeidet

videregående

med

opplæring

der

Med

beste,

forskertrang

og

Stortingsmelding 24

lekelyst,

elevene fullfører, vil enkeltelever ha behov for

barnas

(2013)

nødvendig hjelp og støtte på veien. I 2017 fikk

Fremtidens barnehage, Kompetanse for frem-

kommunen ikke ta del i statlige midler til LOS,

tidens barnehage – strategi 2014-20, Stortings-

men her vil det bli gjort nytt forsøk ved neste

melding 19 (2016) Tid for lek og læring,

anledning.

revidert lov 2016 med nye krav og føringer, ny
rammeplan 2017 – med ytterligere krav og

Fra skolestart 2015 innførte Askøyskolen

føringer.

utvidet åpningstid i SFO ved alle skoler
tilsvarende «Bergensmodellen». Kvalitetsplan

En av føringene som er kommet, er sikring av

for SFO er også under arbeid, med mål om å

barn med særlige behov. Her ble det fremmet

kunne gi et godt og likeverdig SFO-tilbud ved

sak i 2016 med melding om betydelig økt saks-

alle skolene. Foreldrebetalingen i SFO er høy

behandlingsmengde. Det har slått til. Grunnet

sammenlignet med andre kommuner. Råd-

begrensede

mannen legger i sitt budsjettforslag opp til at

mange avslag, og mange har kun fått moderate

foreldrebetalingen i 2018 ikke økes, men

tilskudd til tilrettelegging. Dette fører igjen til

holdes på 2017-nivå.

klager og nye runder med saksbehandling.

ressurser

har

avdelingen

gitt

Fylkesmannen opphevet i perioden 1.12.16Fagavdeling skole har i dag 240 % årsverk for å

13.3.17 sju kommunale vedtak. De siste årene

gi logopedisk hjelp til elever og voksne. Under

har avdelingen bestått av fagsjef 100 %,

1,9 årsverk blir brukt til grunnskoletilbud, noe

rådgiver 180 %, konsulent 100 %. I tillegg

som langt fra dekker behovet. Cirka 50 %

kommer en leder for støttetjenestene i 80 %

stilling er øremerket voksenopplæring. De siste

stilling. Det er ikke mulig å sikre innfrielse av

årene har vi sett et økende behov for

nye krav med slik bemanning. Det er på denne

logopedisk hjelp til voksne. Ressursen til elever

bakgrunn rådmannen styrket fagavdelingen

i grunnskolen har ikke økt de siste årene og det

sentralt med en rådgiverstilling fra 1.8.17.

er ikke forslag om å øke i 2018.

Denne foreslås innarbeidet i rammene i årene
som kommer.

Fagavdeling barnehage
Barnehagesektoren har hatt en kraftig vekst

Det

over mange år. De siste ti årene er tallet på

bemanningstetthet og for bedre pedagogisk

barn i barnehage økt med 503, fra 1 576 i 2007

bemanning i barnehagene. Dette er ikke full-

til 2 079 i 2016. I omtrent samme tidsperiode

finansiert fra statens side, men rådmannen tar

er åtte små barnehager lagt ned og erstattet

til etterretning at normen innføres.
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arbeidet i skolen. I 2014 ble det tatt bort en
Avdelingen sliter med å sikre individuell

administrativ stilling ved skolen og på et tids-

tilrettelegging for barn med nedsatt funksjons-

punkt bør den føres tilbake med minimum

evne. Det er nå cirka 22 årsverk fag-

50 % stilling som avdelingsleder. Personal-

arbeider/assistent som fordeles på 28 barne-

ansvar for deler av lærerstaben vil være noe av

hager. Siste barnehageår kom det inn 80

porteføljen. Rådmannen har ikke funnet rom

søknader fra barnehagene om slik støtte,

for dette tiltaket.

tilsvarende 60 årsverk.
Biblioteket skulle vært tilført kr 150 000 i
Det er lagt inn styrking av tilbud om spesial-

driftsmidler. Slik kunne kommunedelplanens

pedagogisk hjelp med 1,5 årsverk. Behovet er

intensjoner om tilbud til førskolebarn (bære-

større og rådmannen vil fremme sak som

meisen) og mediatilbudet på biblioteket blitt

belyser dette grundigere når vi har fått

ivaretatt.

erfaringstall etter endringen som kom i 2016.
«Flere farger» ser ut til å bli et godt
I UFO 28.9 ble sak om IKT i barnehagene

inkluderingstiltak etter intensjonen. Prosjektet

behandlet. Bruk av IKT er en føring gitt i

er finansiert ved eksterne midler. En videre-

rammeplanen.

føring vil kreve budsjettmidler i størrelses-

Her

trengs

innkjøp

1,03 millioner kroner og midler til drift.

orden kr 300 000 årlig.

Behovet for midler til kompetanseutvikling er

PPT

stort.

PP-tjenesten har fått betydelig flere oppgaver
grunnet

endringene

i

barnehagelov

og

Fagavdeling kultur og idrett

opplæringslov. I tillegg er det etterslep av saker

I forbindelse med programmet Mobbefri opp-

grunnet lang saksbehandlingstid. Tjenesten er

vekst har UFO gått inn for å styrke sam-

styrket noe i 2016 og mer i 2017. I tillegg har

arbeidet i og mellom frivillige lag og mellom

den flyttet til Energigården, noe som kan bidra

kommunen og lagene ved å opprette stilling

til enda mer samarbeid med skole og barne-

som miljøarbeider. Rådmannen har lagt det

hage. Det legges ikke opp til ytterligere

inn med 8/12 virkning i 2018. Hovedgrepet

styrking

skal være koordinering av arbeid tett på barn

konsolidere seg med den nye bemanningen og

og unge ute i miljøene der de er.

få tid til å vurdere neste trinn i sitt arbeid ut

i

2018.

Tjenesten

vil

i

2018

mot skolene og barnehagene. Rådmannen vil
Kulturskolen har vokst og ventelistene er

gjøre oppmerksom på at det vil være behov for

lange. Det er behov for å styrke funksjonene

flere personellressurser i årene som kommer.

planlegging,

koordinering

og

utviklings-
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Driftsbudsjett
Kommunalavdeling oppvekst

B 2017

ØP 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

717 531

736 187

736 187

736 187

736 187

Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018

18 656

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

- 3 826

- 3 892

- 3 956

- 4 026

-

Kompensasjon for elevtallsvekst i 2017 (76 elever, 12
mnd.; lærertetthet: 14,4)

1 909

1 909

1 909

1 909

-

Korreksjon for lavere elevtallsvekst i 2017 (26 elever
mindre)

- 1 119

- 1 119

- 1 119

- 1 119

-

Kompensasjon for elevtallsvekst i 2018 (96 elever, 5 mnd.;
lærertetthet: 14,05)

1 808

4 339

4 339

4 339

-

Konsekvens av elevtallsvekst: undervisningsmateriell
Korreksjon for lavere elevtallsvekst i 2017 (26 elever
mindre): undervisningsmateriell

240

490

740

980

- 65

- 65

- 65

- 65

-

Ravnanger 4 årsverk - bortfall av statlig finansiering

1 447

1 447

1 447

1 447

-

Styrking ny barnehagelov (2 årsverk) - UFO 66/16
Redusert saksbehandlingstid, PPT

700
300

700
300

700
300

700
300

-

Økt voksentetthet (Innføring av eiendomsskatt)

0

6 900

6 900

6 900

-

2 600

6 900

15 270

24 480

-

Endret pedagognorm/ny bemanningsnorm - manglende
inndekning
Åpningstider barnehagene Ask og Furuly

-

Sykkel VM 2017

-

Plan opptrapping bibliotek og litteraturformidling

0

1 200

1 200

1 200

- 750

- 750

- 750

- 750

300

300

300

300

575

575

575

575

Rammeendringer mellom avdelingene
-

Årsverk IT (drift av skole PCer) overført til Stab i 2017 –
reversering

-

Overført folkehelsekoordinator
Integreringsmidler (skole)

625
2 860

625
2 860

625
2 860

625
2 860

-

Integreringsmidler (barnehage)

1 000

1 000

1 000

1 000

- 600

- 600

- 600

- 600

- 1 100

- 1 100

- 1 100

- 1 100

2 900

2 900

2 900

2 900

- 1 633

- 1 633

- 1 633

- 1 633

0

2 700

0

0

- 167

- 520

- 1 150

- 1 600

300

300

300

300

1 500

3 100

3 100

3 100

850

850

850

850

1 020

1 020

1 020

1 020

Endringer i satser/bruk/vedtak
-

Ressurstunge brukere - netto effekt
Tilskuddssats/prognose barnetall (fordeling og sammensetning)

-

Endret pedagognorm/ny bemanningsnorm - finansiert fra
fremlagt statsbudsjett
Økt foreldreinnbetaling - fremlagt statsbudsjett

-

Effekt av ekstraordinært tilskudd vedlikehold i 2017

-

Avslutte økt åpningstid Furuly og Ask barnehage

-

Endring tilskudd andre trossamfunn

Nye tiltak
-

Miljøarbeider, mobbefri oppvekst (5 årsverk, delårseffekt i
2018), UFO 64/17

-

Årsverk rådgiver
Individuell tilrettelegging og spesped- bhg (1,5 årsverk)
kommunale og private

-

Effekt av vedlikeholdstiltak, tilskudd private

-

Sjoddien Strusshamn, drift, renhold, etc.

Ny netto ramme

Oppvekst
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0

0

5 400

5 400

175

175

175

175

748 034

767 097

777 722

786 652
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Kommunalavdeling oppvekst - Oppsummering

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

736 187

736 187

736 187

736 187

3 543
5 060

18 658
5 060

27 214
5 060

36 594
5 060

- 300

2 047

- 1 283

- 1 733

Rullering av siste økonomiplan
Rammeendringer mellom avdelingene
Endringer i satser/bruk/vedtak
Nye tiltak
Ny netto ramme

3 545

5 145

10 545

10 545

748 034

767 097

777 722

786 652

Forklaring og konsekvens

Effektiviserings- og

Regjeringen ønsker å innføre bemannings- og

omstillingstiltak

pedagognorm i barnehagene. Siden Askøy

Kommunalavdelingen har over lang tid vært

tidligere ikke har kunnet prioritere bemanning

effektivisert og rasjonalisert. Dette fremgår i

i barnehagene, vil denne reformen være
krevende.

Ved

full

årsvirkning

statistikk

vil

kostnadsøkningen

komme

på

nesten

25 millioner kroner.

Normen

vil

medføre

enn

prognosene

personellinnsatsen og derved kvaliteten i
tjenestene, og det er vedtatt politiske mål om
økt bemanning. Både skole og barnehage har

tilsier,

ambisjoner om økt bruk av digitale hjelpe-

medfører tilsvarende forslag om reduksjon i

midler. Et tiltak i så måte er heldigital skole i

rammene. Utvidet åpningstid i Ask og Furuly
barnehager

foreslås

ikke

videreført

Hetlevik.

fra

1.8.2018. En styrking av staben ved barnehageavdelingen

vil

bidra

til

voksentetthet,

denne avdelingen har hatt som mål å bedre

foreldre og ansatte vil oppleve. Lavere barneelevtallsvekst

lærertetthet,

årsverk på bibliotek og i PPT. Omstilling i

betydelig kvalitetsheving, noe både barn,
og

over

Mobbefri oppvekst er et program for å sikre

kortere

gode og trygge skole- og oppvekstmiljø.

saksbehandlingstid, og færre klagesaker. Det er

Prosjektene her er viktige bidrag til å oppnå

ikke funnet rom for ytterligere bedring av

visjonen om null mobbing og dermed øke

lærertetthet i skole – her kom et betydelig løft i

læringsutbyttet til elevene. Tiltaket om miljø-

2017. Rådmannen følger opp politisk vedtak

arbeidere vil gi en ekstra giv i arbeidet, og

om opprettelse av miljøarbeiderstillinger ved

samtidig effektivisere arbeidet mot skole-

ungdomsskolene.

vegring og frafall. Miljøarbeiderne vil bistå
lærere, skoleledere, Ressursteam og PPT slik at
det totale oppvekstmiljøet bedres.

Oppvekst
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Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag
Kommunalavdeling oppvekst

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Fagarbeider IKT

Skole

1 600

1 600

1 600

1600

Økt lærertetthet

Skole

2 000

2 000

2 000

2 000

Logopedi

Skole

300

720

720

720

Effekt av vedlikehold, tilskudd private (i tillegg til
det som ligger i rammen)

Barnehage

0

0

6 750

6 750

IKT satsing (PCer, utstyr) UFO 71/17

Barnehage

1 030

1 030

3 811

3 811

IKT tekniker UFO 71/17

Barnehage

300

600

1110

2220

Tilrettelegging barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehage

1 300

1 300

1 300

1 300

Ytterligere styrket tilbud spesped- bhg (2årsverk)
kommunale og private

Barnehage

1 400

1 400

1 400

1 400

Bortfall statlig tilskudd minoritetsspråklige

Barnehage

462

462

462

462

Videreføre økt åpningstid Furuly og Ask barnehage

Barnehage

167

520

1 150

1 600

Assisterende rektor – kulturskolen (0,5 årsverk)

Kultur og idrett

360

360

360

360

Ungdomsarbeider, Flimmer (0,5 årsverk)

Kultur og idrett

300

300

300

300

Kulturelle bæremeisen

Kultur og idrett

50

50

50

50

Kulturelle skolesekken

Kultur og idrett

100

100

100

100

Bibliotek - mediabudsjett

Kultur og idrett

100

100

100

100

Tilskudd til Herdla museum

Kultur og idrett

75

75

75

75

Kommentar (Søknad fra Herdla museum): Da Herdla museum gikk inn i konsolideringen Museum Vest var tilskuddet fra
kommunen på kr 900 000. Det faste tilskuddet ble i 2012 hevet med kr 150 000 til kr 1 050 000. Dette skjedde på bakgrunn av et
innspill fra museet der en påpekte at tilskuddet hadde stått fast i 7 år samtidig som museet hadde fått nye oppgaver og åpnet en ny
avdeling på Herdla fort.
Det har nå gått snart 6 nye år uten at tilskuddet er justert. I denne perioden har Museum Vest gått inn med et fast tilskudd til en
stilling som formilder ved museet (f.o.m. august 2015). Dette tilsvarer et årlig tilskudd på nærmere kr 700 000. Dette har medført
økt aktivitet ved museet og har gjort det mulig å heve ambisjonene for driften. Museum Vest er videre inn med en 40 % stilling som
mekaniker. I tillegg kommer fellestjenestene fra Museum Vest i form av utstillingsarkitekt, hjelp til forvaltning med mer. Totalt så
innebærer dette at Museum Vest er inne med tjenester og tilskudd som kostnadsmessig er på om lag det samme nivået som det
kommunale tilskuddet. Innenfor Museum Vest er nok Herdla den avdelingen som har kommet best ut de siste 5 årene med hensyn til
fordeling av fellesressurser.
Når vi nå søker om å få økt det faste tilskuddet så er dette primært for å få kompensasjon for lønns- og prisstigningen i årene som
har gått siden sist justering. Dette er en søknad vi vil komme med uavhengig av at vi nå har kunnet flytte inn i nytt, flott museumsbygg. Ellers er en økning ikke minst viktig når vi skal argumentere for at Herdla museum fremdeles skal komme godt ut når fellestjenestene i Museum Vest skal fordeles på avdelingene rundt i kommunen.

Sum kommunalavdeling oppvekst

Oppvekst

Oppvekst

121

9 544

10 617

21 288

22 848
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Investeringsbudsjett
IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

Ferdig

Tot.
sum

2018

2019

2020

20222028

2021

Nr.

Prosjektnavn

2119

Elevrettet inventar/utstyr

(årlig)

(årlig)

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

2140

Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/14
(prioritet A)

2020

238 000

80 000

43 700

23 700

4 000

-

2156

Kleppestø; barneskole – utbygging B600

2020

313 000

56 000

62 000

62 000

6 000

-

2157

Elev PC

(årlig)

(årlig)

1 600

1 600

1 600

1 600

11 200

2535

Lysløype

2020

2 000

2547

Innløsing idrettsanlegg

2020

Hanøy skole brakker til garderobe og arbeidspl.
lærere

2019

2162

Erdal barneskole (prioritet B) B600

2167

Erdal ungdomsskole U360

2545

Idrettsanlegg Myrane

2025

215 500

-

5 000

2128

Skogstunet skole (prioritet C) K900 5-10

2025

517 000

3 000

4 000

2129

Oppgraderinger i Vedlikeholdsplan skoler
(prioritet D)

2019

1 360

6 422

2139

Florvåg skole K-sak 77/10 (prioritet E)

2026

223 000

2158

Haugland skole B250 byggetrinn 1 (prioritet F)

2026

160 000

2164

Kleppe skole (prioritet H), K-sak 131/14

2023

38 000

2231

Ny barnehage Ravnanger Hanøy

2023

87 000

ny

Furuly barnehage - ombygging

2022

10 000

ny

Ny barnehage Træet

2025

74 000

ny

ny

Ny Florvåg barnehage

ny

Ny barnehage Skarholmen

ny

Ny barnehage Erdal

ny

Ny barnehage Stongafjellet

ny

Ny barnehage Fromreide

500

500

500

-

2 500

2 500

2 500

-

6 000

3 000

3 000

2022

375 000

14 000

30 000

60 000

120 000

140 000

2021

87 000

5 000

32 000

35 000

15 000

-

5 500

-

200 000

8 000

30 000

454 000

20252030
20252030
20252030
20252030
20252030

-

-

-

154 500
150 500
38 000

-

-

-

1 000

6 000

70 000

1 000

8 000

1 000

-

68 000

113 000

113 000

120 000

120 000

150 000

150 000

123 000

123 000

130 000

-

123 000

Investeringene innen oppvekstsektoren knytter

voksenopplæring og videregående skole) og for

seg i hovedsak til skoleutbygging. Tveit skole

idretts- og kulturlivet. Realisering av ny

og Kleppestø barneskole bygges ut etter

idrettshall bør også ses i sammenheng med den

planene slik det ser ut nå. Dernest vil Erdal

påtenkte utvidelsen av videregående skole.

barneskole og Erdal ungdomsskole bygges ut
med oppstart innenfor planperioden på fire år.
På Hanøy skole er det lagt inn midler til
midlertidige

brakkeløsninger,

men

øvrig

skoleutbygging er ikke tatt med i planperioden.
Her vises det til skolebruksplanen som har et
lengre tidsperspektiv. Furuly barnehage må
oppgraderes og tilrettelegges som «sentralisert
enhet». Øvrige barnehager utsettes. Askøyhallen må erstattes av ny hall – her er det
brukerbehov

både

skole

(ungdomsskole,

Oppvekst
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Teknisk
Kommunalavdeling teknisk
Teknisk
Sum kommunalavdeling Teknisk

B 2017

ØP 2018

ØP 2019

ØP 2020

31 574

17 824

- 8 324

- 20 510

31 574

17 824

- 8 324

- 20 510

Oppgaveområde
Kommunalavdeling teknisk består av:
Askøy Brann & Redning
Vann og avløp
Samferdsel
Eiendom

Beredskap mot brann og ulykker, brannforebyggende aktiviteter,
tilsyn og kommunal beredskap
Forvaltning, drift, utbygging
Forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av kommunale veier,
kaier og broer
Forvaltning, teknisk drift av bygg og boliger, utbygging av kommunale
bygg og boliger, kvalitetsansvar renhold. Grunnerverv til prosjekt i
kommunal regi, kjøp, salg, leieavtaler og utbyggingsavtaler.

Utviklingstrekk og

bidra til å sikre et godt kollektivtilbud i
lokalsentrene

utfordringer
Kommunalavdeling

og

tilrettelegge

med

innfartsparkeringsplasser både for sykkel og
teknisk

sine

største

bil.

utfordringer er tilstrekkelig økonomiske ressurser i driftsbudsjettet til vedlikehold av kom-

Ett av våre mål er å trygge skoleveiene slik at

munale bygg, veier og grøntområder. Det er i

man unngår unødvendig bruk av skoleskyss

perioden 2017-2020 bevilget ekstra midler til

med de driftskostnadene det innebærer. For å

vedlikehold til skolene på Askøy. Kommune-

nå dette målet må man bygge ut et sammen-

styret har vedtatt at det skal utarbeides

hengende gang- og sykkelveinett på kryss og

vedlikeholdsplan for de øvrige kommunale

tvers av lokalsamfunnene og ikke minst til

byggene, og vedlikeholdsplan for barnehagene

offentlige bygg. Overnevnte målsettinger vil

er utarbeidet og behandles politisk oktober

kreve utarbeidelse av strategiske veiplaner og

2017. Vedlikeholdsplan for omsorgsbygg, kom-

reguleringsplaner.

munale boliger og kontorbygg vil bli utarbeidet
i 2018.

Når det gjelder drift av det eksisterende veinettet står vi overfor en utfordrende situasjon.

Det kommunale veinettet står overfor store

Årsaken er nedskjæringer av driftsbudsjettene

utfordringer når det gjelder fremkommelighet,

på

trygghet og sikkerhet. For at vi skal kunne

budsjett for 2010 saldering på kr 500 00 hver

legge til rette for gode og varierte lokalsamfunn

for postene Drift veilys private veier og

må vi tilrettelegge for sykkel og gange for å gi

Kommunal drift private stikkveier. Nedtrekket

trygge og trivelige lokalsamfunn og ikke minst

på kr 1 000 000 i budsjettet er videreført uten

øke folkehelsen blant våre innbyggere. Vi må

Teknisk
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at antallet meter kommunal vei eller antall

For å få dette til har vi nå utarbeidet en

veilys er tilsvarende redusert.

Handlingsplan for vei. Handlingsplan vei har
kartlagt hvordan kommunen bør utvikle,

Dette skyldes hovedsakelig to forhold:

forvalte, drifte og vedlikeholde veiarealene for

(1) Det har ikke vært økonomisk mulig å

å bidra til at kommunens visjoner og mål kan

oppruste de kommunale veiene i en

nås.

slik stand at det har vært mulig å
nedklassifisere veiene til private veier.

Visjonene for transport i Askøy er å utvikle

(2) Gjennom vedtatte reguleringsplaner i

transportløsninger i prioriterte vekstområder

forbindelse med utbygging av boligfelt

som bidrar til mer gange og sykling, god

tilføres kommunen kommunale veier.

tilgjengelighet il kollektivreiser og tettsted-

I tillegg til dette vil Askøypakken nedklas-

kvaliteter. For å nå dette målet, kreves det at

sifisere de «gamle fylkesveiene» til kommunale

både den eksisterende og den kommende

veier. Ett eksempel er fylkesvei 202 Slette-

infrastruktur er velfungerende og av høy

brekka-Hetlevik.

kvalitet. Handlingsplan vei skal vise både
framtidige investeringer, forvaltningsoppgaver

Den

eksisterende

tekniske

infrastrukturen

og drift- og vedlikeholdsbehovet

tilfredsstiller ikke dagens krav. I 2006 beregnet

på

det

eksisterende kommunale veinettet.

vi en årsdøgntrafikk (ÅDT) per boenhet med 3.
I 2016 er ÅDT per boenhet 7. Det skyldes

For eksempel er gode belegg på fortau, på

forandringer i kjøremønsteret samt at det er

sykkelruter og veier av stor betydning for

flere biler per boenhet i dag enn for ti år siden.

hvordan innbyggere og besøkende opplever gå-

Dette skaper stor slitasje på veinettet. Veienes

eller sykkelturen. Komforten må være på topp

oppbygning har en viss levetid og bæreevne.

hvis innbyggerne skal foretrekke miljøvennlige

Dagens biler blir tyngre og ikke minst flere.

og helsefremmende transportformer. Veinettet

Ved å nedprioritere vedlikehold blir vei-

skal ha en kvalitet som gjør at eldre,

kapitalen spist opp og veiene går i oppløsning.

forflytningshemmede, foreldre med barnevogn,

For å synliggjøre behovet for vedlikehold på

syklende, gående, og andre enkelt skal ta seg

kommunal samferdsel, er det utarbeidet en

fram trygt og effektivt i årene fremover.

plan, tilsvarende vedlikeholdsplaner for de
kommunale byggene.

Klimaforandringer og økt mengde nedbør
stiller større krav til grøfterensk og drenering

Hver eneste dag året rundt er innbyggere og

av de kommunale veiarealene. Det må også

næringsdrivende avhengig av at de kan komme

legges til rette for mer lokal overvanns-

raskt,

i

håndtering. Handlingsplan vei er et overordnet

kommunen, og til og fra arbeidsplassene

styringsverktøy for investeringer, forvaltning,

utenfor kommunen. En velfungerende infra-

drift, vedlikehold av kommunale trafikkarealer

struktur, der veier, sykkelruter, fortau, kaier og

i Askøy kommune. Gjennom tidene er det

broer binder områdene sammen på kryss og

investert betydelige verdier i de kommunale

tvers, er avgjørende for at Askøy skal være en

trafikkarealene. Handlingsplanen skal angi

komfortabelt

og

sikkert

rundt

dynamisk attraktiv og funksjonell kommune.

Teknisk
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prioriteringer for en framtidsrettet forvaltning

gjennomføres en utredning etter metode for

og utvikling av disse arealene.

konseptvalgutredninger.

Askøy brann og redning

En konseptvalgutredning er mer overordnet

Askøy brann og redning sin dimensjonering er

enn en hovedplan og metoden er et verktøy for

styrt av brann- og eksplosjonsloven og er

å finne de gode idéene og/eller konseptene

basert på innbyggertall og risiko i kommunen.

som møter identifiserte fremtidige behov.

Dimensjoneringen

tilfreds-

Konseptvalgutredningen legger grunnlag for

stillende på beredskapsavdelingen, mens en

valg mellom hovedkonsepter, og ender med en

mangler omtrent 0,9 årsverk på forebyggende

tilrådning til valgt konsept.

av

årsverk

er

avdeling. Det arbeides med interkommunale
samarbeidsformer,
brannsamarbeid

i

Bergens-

regionen, som kan forhindre en
økning lokalt, samt at det ventes
ny

dimensjoneringsforskrift

i

løpet av 2018. Brannsjefen vil
avvente nærmere avklaring før en
gjør en videre vurdering. Askøy
brann og redning skal levere
omtrent 6 000 – 7 000 arbeidstimer per år i ulike oppgaver i
Askøy kommune, hvorav mesteparten blir for Vann og Avløp.
For å øve beredskapen er man
avhengig

av

gode

øvelses-

fasiliteter lokalt. Dette er ikke på
plass i Askøy.
Vann og Avløp
Det er i forbindelse med rullering av hovedplan

Sikker vannforsyning

for vann og avløp besluttet å utrede ulike

Det skal være leveringssikkerhet for å kunne

konsepter for det fremtidige vann- og avløps-

levere tilstrekkelige mengder drikkevann under

systemet i kommunen, blant annet for å

normale forhold, og en beredskap som sikrer

oppfylle

Fylkesmannens

tilstrekkelige mengder også under kriser og

utslippstillatelse fra oktober 2016. Løsningene

katastrofer, inklusive krigssituasjoner. Dette

viser seg å være for kostbare med den

behovet går altså utover behovet for nok vann i

konsekvens at investeringene gir uakseptable

en normalsituasjon. En sikker vannforsyning

høye vann- og avløpsgebyr for innbyggerne i

gir med andre ord et behov for tosidig

Askøy. Det er behov for å vurdere alternative

forsyning i alle ledd, det vil si i kilde,

konsepter og på bakgrunn av dette skal det

produksjon og nett.

kravene

i
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125

89

90 Askøy Kommune

Økonomi og handlingsplan 2018–2021
Effektmålene er identifisert med utgangspunkt
Unngå skadevirkninger i resipientene

i behovsanalysen. For å vurdere og rangere

Konsentrasjonen av for eksempel nærings-

grad av måloppnåelse for de ulike effektmålene

salter i vannmassene kan øke som følge av

brukes et sett med målbare indikatorer.

menneskelig aktivitet, eksempelvis gjennom
utslipp av avløpsvann. Økt næringstilgang kan

Planer

føre til økt algevekst og økt nedbryting av

Teknisk har følgende planer det jobbes etter:

sedimenterte algerester, noe som kan gi



Skolebruksplan

oksygenfattige forhold på sjøbunnen. Andre



Barnehageutbyggingsplan

forhold som følge av utslipp av avløpsvann kan



Boligsosial handlingsplan

være økt konsentrasjon av tarmbakterier i



Fremdriftsplan avløp

kystvannet, som i hovedsak vil påvirke bading



Handlingsplan vann og avløp (legges frem

og rekreasjon. Det er behov for å sikre bære-

til politisk behandling i desember 2017)

kraftig bruk og forvaltning av kystvannet rundt



Trafikksikringsplan

Askøy

i



Vedlikeholdsplan skoler

resipientene. Behovet står også sterkt knyttet



Vedlikeholdsplan barnehager

og

å

unngå

skadevirkninger

opp til utslippstillatelsen, som vil strammes

Satsingsområder og mål

inn dersom det viser seg at resipientene
forverres.

Overnevnte

følges

investeringsprogrammet

Mål

programmet. Investeringene på vann og avløp

oppnåelse, også møte behovene. Målene blir

vil medføre økt avgiftsnivå. For å dempe denne

formulert som et overordnet samfunnsmål om

utviklingen er det en målsetting om å øke

hvordan VA-systemet skal bidra til utvikling av

antall abonnenter. Samferdsel og eiendom har

Askøysamfunnet som helhet, og dette blir

i budsjettet fått tilført midler til å delvis nå de

konkretisert gjennom et sett med «effektmål»

mål som er satt innenfor områdene asfaltering,

som gjelder direkte «output» til brukerne av

grøfterens, nødvendig vedlikehold av bygg og

tjenestene. Effektmål skal fange opp (direkte)
gi

økonomiplanen.

to omstillingsprogram: Askøypakken og VA-

På den måten vil et konsept som har god mål-

skal

gjennom

Kommunalavdeling teknisk vil ha ansvaret for

mune er avledet av de identifiserte behovene.

VA-utbyggingen

i

opp

Dette vil også være fagavdelingens hovedmål.

Mål for Vann og Avløp-tjenesten i Askøy kom-

virkninger

planer

boliger og skolene og barnehagenes ute-

for

områder.

befolkningen, næringsliv og miljø på Askøy.

Teknisk
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Driftsbudsjett
Kommunalavdeling teknisk

B 2017

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

30 900

31 703

31 703

31 703

31 703

Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018

803

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer)
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-

Økt kapitaldekning VA

-

Omlegging veilys

-

Driftskonsekvens økt areal Tveit skole
Driftskonsekvens økt areal Kleppestø barneskole

-

Oppsigelse av lokaler Florvåg helsestasjon fra juni 17

-

Leie Fromreide legesenter oppsigelse fra mai 17

-

Leie Strusshamn helsestasjon oppsigelse fra januar 18
Vedlikehold kommunale skole

-

Sykkelparkering

-

Tak Sjoddien/ vaskeriet

-

Vedlikehold vei

- 50

- 51

- 52

- 53

- 6 315

- 14 632

- 25 300

- 36 345

- 250

- 500

- 500

- 500

0
0

0
0

900
400

900
400

- 93

- 93

- 93

- 93

- 78

- 78

- 78

- 78

- 273
529

- 273
- 7 841

- 273
- 8 901

- 273
- 14 621

0

- 100

- 100

- 100

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 329

- 329

- 329

- 329

Endringer i satser/bruk/vedtak
-

Avsluttet salg av tjenester til aksjeselskap

- 750

-750

-750

-750

-

Økt leieareal energigården PPT og kjeller samt senter
utover tillegg 2017)

1 530

1 530

1 530

1 530

-

Økt areal kontorer i omsorgsbolig kleppestø 3 etg.

0

0

0

0

-

Økt areal kontorer i omsorgsbolig kleppestø 2 etg.

0

0

0

0

-

Økt areal Håkon Olsen bygget
Tap leieinntekter Kleppestø omsorgsbolig 2 etg.

130
- 813

130
- 813

130
- 813

130
- 813

-

Tap leieinntekter avsluttede legekontor korr areal NAV
stat

960

960

960

960

-

Leie tannklinikk
Forsikring bygg

374
700

374
700

374
700

374
700

0

0

0

0

50

0

0

0

Nye tiltak
-

Økt areal kontorbrakker Myrane

-

Tilbakeført leietrekk Florvåg helsestasjon (fra 2017, må
betale 2 mnd i 2018)

-

Overtagelse av offentlige veier, 4 km i Storebotn, Stongafjellet, Solåsen

608

608

608

608

-

Seniorrådgiver samferdsel, netto effekt
Årsverk rådgiver samferdsel, netto

500

500

500

500

450

450

450

450

-

Vedlikeholdstiltak barnehage

-

Vedlikeholdstiltak kaier og broer

2 000
990

2 000
990

2 000
990

2 000
990

-

Bergensalliansen Brann

100

100

100

100

Ny netto ramme

30 674

13 586

3 157

-13 609

Kommunalavdeling teknisk – Oppsummering

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

31 703
- 7 859

31 703
- 24 897

31 703
- 35 326

31 703
- 52 092

Rullering av siste økonomiplan
Rammeendringer mellom avdelingene
Endringer i satser/bruk/vedtak
Nye tiltak
Ny netto ramme

Teknisk
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0

0

0

0

2 131

2 131

2 131

2 131

4 698

4 648

4 648

4 648

30 674

13 586

3 157

- 13 609
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Forklaring og konsekvens

primæroppgavene til begge avdelinger. Det er
avsatt

Det er funnet rom til å øke ressursene på

midler

i

investeringsbudsjettet

til

oppgradering av eksisterende veidekke. Det er

samferdsel og drift noe. Både Brannvesen og

avsatt midler til delvis gjennomføring av

Samferdsel har krav til ekstern inntjening for å

vedlikeholdsplan barnehager.

finansiere sine budsjetter. Dette går ut over

Effektiviserings- og omstillingstiltak
Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag
Kommunalavdeling teknisk
Vedlikeholdstiltak barnehage (i tillegg til det som ligger
i rammen)

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Teknisk

3 000

3 000

3 000

3 000

Teknisk

1 500

-

-

-

Teknisk

4 500

3 000

3 000

3 000

Kommentar: Jamfør vedlikeholdsplan barnehager
Vedlikehold ventilasjon Terapibadet
Kommentar: Stort behov som er meldt fra Askøyhallene KF

Sum kommunalavdeling teknisk

Investeringsbudsjett
IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER
Nr.

Prosjektnavn

4218

Gangveier/trafikksikring

4239

Ferdig

Tot.
sum

20222028

2018

2019

2020

3 000

3 000

(årlig)

(årlig)

3 000

3 000

Utskifting veilys (2016-2019)

2019

16 530

4 500

3 030

2021

4261

Adkomstvei friluftsomr Strømsnes

2018

4265

Oppgradering veidekke, asfaltering

2021

16 000

3 000

3 000

3 000

3 000

6199

Samlepost kjøp enkelteiendommer

(årlig)

(årlig)

-

-

14 000

14 000

SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

Ferdig

21 000

1 650

Tot.
sum

98 000

20222028

2018

2019

2020

2021

835 800

26 000

26 000

76 700

76 700

459 400

119 286

29 000

20 000

12 000

20 000

7 000

Nr.

Prosjektnavn

4701

Askevann

4702

Høydebasseng vann

4703

VA Askøy sør trasé vest

263 723

15 000

25 800

18 800

27 300

147 900

4704

VA Askøy sør trasé midt

193 800

2 000

43 500

44 500

69 800

31 000

4705

VA Askøy sør trasé øst

313 238

10 000

46 900

66 200

88 500

52 000

4706

VA Askøy sør andre VA-tiltak

123 000

24 000

11 000

11 000

11 000

55 000

4707

SAHARA

531 000

7 000

7 000

7 000

151 000

347 000

4708

VA Askøy nord

33 000

2 000

7 500

13 500

-

3 000

Teknisk
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Areal og samfunn
Fagavdeling areal og samfunn

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

5 926

5 232

4 881

4 881

5 926

5 232

4 881

4 881

Areal og samfunn
Sum fagavdeling areal og samfunn

Oppgaveområde
Fagavdeling areal og samfunn består av disse avdelingene:
Plan og utvikling
Byggesak og
private planer
Oppmåling

Kommuneplan, kommunedelplaner, utredninger, utarbeidelse av offentlige
reguleringsplaner, landbruk, miljø, kartverk/GIS
Saksbehandling etter plan- og bygningsloven (byggesaker, delingssaker og
reguleringsplaner), konsesjonssaker, stor publikumskontakt
Saksbehandling etter matrikkelloven (oppmålingsforretninger og matrikkelføring),
seksjoneringssaker, adressering, Infoland, fakturering, stor publikumskontakt

Utviklingstrekk og

400

365

350

350

utfordringer

300

300

Avdelingens aktivitetsnivå er i stor grad styrt

250

av planstrategien og derav kommunens plan-

200

behov. Arbeidsmengden i avdelingen påvirkes

150

også av byggeaktiviteten i kommunen, både

100

innenfor boligbygging og næringsetablering.

50

295 265

219
169
206

214

181
137 127

0

Fra år til år er det stor variasjon i antall bolig-

2005

2010

2015

enheter som godkjennes. Innenfor selvkostFigur 21: Utviklingstrekk i boligbygging fra 2005 til 2016

områdene legges det opp til en videreføring av
dagens gebyrsatser, med eventuelt mindre
justeringer.

Areal og samfunn
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Satsingsområder og mål
Område

Mål

Kommuneplanens arealdel

Vedtatt desember 2018

Kommunedelplan Klima, miljø og infrastruktur

Vedtatt desember 2018

Kommunedelplan Oppvekst

Oppstart 2018

Handlingsplan landbruk

Vedtatt juni 2018

Reguleringsplan Erdal skole

Vedtatt plan januar 2019

Reguleringsplan Skogstunet skole

Vedtatt plan vår/sommer 2019

Reguleringsplan Myrane

Vedtatt plan januar 2019

Reguleringsplan Bergheim

Vedtatt plan september 2020

Reguleringsplan GS v/Munkebotten

Vedtatt plan sommer/høst 2018

Kartlegging av forurensning i Skiftesvik

Gjennomføre kartlegging av forurensning i løpet av 2018

Områdeplan Byneset

Vedtatt plan 2018

Reguleringsplaner, private

Redusere total tidsbruk ved utarbeiding og behandling av
reguleringsplaner

Kvalitetsarbeid

Arbeidet er godt i gang, de fleste arbeidsprosesser vil være
ferdig innen 2018

Driftsbudsjett
Fagavdeling areal og samfunn
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018

B 2017

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

9 382

9 626

9 626

9 626

9 626

244

Rullering av siste økonomiplan
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

- 50

- 51

- 52

- 53

-

Rullering av kommuneplanens arealdel

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

-

Reguleringsplan Bergheim
Reguleringsplan Erdal gravplass

- 1 600
0

- 1 600
- 150

- 1 600
- 150

- 1 600
- 150

-

Reguleringsplan Munkebotn (Erdalsveien)

- 1 500

- 1 500

- 1 500

- 1 500

-

Kartlegging forurensing Skiftesvik

0

- 200

- 200

- 200

-

Viltfond

- 50

- 50

- 50

- 50

500

500

500

500

5 926

5 575

5 575

5 574

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

9 626

9 626

9 626

9 626

- 4 200
500

- 4 551
500

- 4 552
500

- 4 553
500

0

0

0

0

0

0

0

0

5 926

5 576

5 575

5 574

Rammeendringer mellom avdelingene
-

Årsverk dokumentsenteret (tjenester for selvkost)

Ny netto ramme
Fagavdeling areal og samfunn – Oppsummering

B 2017

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Rullering av siste økonomiplan
Rammeendringer mellom avdelingene
Endringer i satser/bruk/vedtak
Nye tiltak
Netto ny ramme

Areal og samfunn
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Forklaring og konsekvens

strategi er det nødvendig å utarbeide en sykkelstrategi for Askøy. Denne vil være et verktøy

Askøyprogrammet er en langsiktig transport-

for både planlegging og bygging av sykkel-

plan for Askøy kommune, som skal følge opp

anlegg. I 2017 fikk vi bevilget kr 725 000 av

nasjonale og regionale mål for transport-

Miljødirektoratet (Klimasatsmidler). Ettersom

systemet. Et sentralt element i planen er å

utredningsarbeidet pågår, ser en at det vil være

styrke kollektivtrafikken, samt sikre gang- og

nødvendig å innhente konsulentbistand til

sykkelveier. Askøy kommune har fastsatt totalt

utredningsarbeidet utover det vi har fått klima-

seks hovedmål med tilhørende strategier, hvor

satsmidler til. Det må avsettes kr 1 000 000 til

ett av målene er at veksten i personbil-

utredningsarbeid i forbindelse med Askøy-

transporten skal reduseres. En av strategiene

programmet, herunder kr 500 000 til sykkel-

for å nå dette målet, er økt satsing på

strategi.

gange/sykkel. For å kunne gjennomføre en slik

Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag
Fagavdeling areal og samfunn
Regulering Mjølkeviksvarden UTM 158/17

Areal og samfunn

B 2018

ØP 2019

500

1 000

1 000

ØP 2020

ØP 2021

Kommentar: Viser til vedtak i Utvalg for teknikk og miljø 15.6.2017, sak 158/17.
Reguleringsplan Juvikflaten

Areal og samfunn

500

Regulering Hanevik Åsebø

Areal og samfunn

500

Kommentar: Plan 370 Fv 563 Hanevik-Åsebø. I 2013 ble det utarbeidet planprogram og varslet oppstart av planarbeid for HanevikÅsebø. Sweco ble leid inn og utarbeidet konsekvensutredning. Alternativ 2B ble i UTM sak 74/16 vedtatt som fremtidig trasé mellom
Hanevik og Åsebø. Vedtatt trasé ble februar 2016 lagt ut på høring og merknader som kom inn i forbindelse med høringen ble
håndtert. Høsten 2016 skal Askøy kommune utarbeide et planforslag. Reguleringsplanen vil inngå i prosjekt 4413 Askevann,
vannbehandlingsanlegg for arealene som er felles for vannledninger og veitrasé. Estimerte kostnader til reguleringsplanen beløper
seg til kr 1 400 000, hvorav 60 %, kr 840 000 føres på prosjektet, mens 40 %, kr 500 000 må tilføres ansvar 41100, tjeneste 3010 for
2018.
Forvaltningsplan for gjess

Areal og samfunn

100

Kommentar: Bestanden av grågås har økt kraftig de siste årene og beiteskader fra gås er et økende problem i kommunen. For bedre
å få belyst situasjonen, øke kunnskapsnivået og vurdere veien videre, er det behov for å lage en handlingsplan for hvordan en skal
jobbe videre med denne situasjonen. Utarbeidelse av slik plan krever bruk av konsulent og det er behov for kr 100 000 til ansvar
41100, tjeneste 3600.
Askøyprogrammet

Areal og samfunn

1 000

Kommentar: Utredningsarbeid i forbindelse med Askøyprogrammet, herunder bl.a. sykkelstrategi.

Sum fagavdeling areal og samfunn

Areal og samfunn

2 600

2 000

Investeringsbudsjettet
IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER
Nr.
4920

Ferdig

Prosjektnavn
Kartfond

(årlig)

Areal og samfunn
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Tot.
sum
(årlig)

2018

2019

2020

2021

180

180

180

180

20222028
1 260
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Askøy kirkelige fellesråd
Askøy kirkelige fellesråd

B 2018

Askøy kirkelige fellesråd
Sum Askøy kirkelige fellesråd

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

17 180

17 180

17 159

17 139

17 180

17 180

17 159

17 139

Driftsbudsjett
Askøy kirkelige fellesråd

B 2017

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018

16 896
439

17 335

17 335

17 335

17 335

Rullering av siste økonomiplan
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

- 90

- 92

- 93

- 95

-

Avvikling av etterskuddsvis lønnsoppgjør
Rentekomp utbygging Tveit kirke

200
285

200
266

200
246

200
226

17 730

17 709

17 688

17 667

Ny netto ramme

Forklaring og konsekvens

lønnsoppgjøret i budsjettåret. Dette er noe
uryddig, da overføringen i realiteten blir

Rammen er en videreføring av økonomiplanen

høyere

med justering for pris- og lønnsvekst på

enn

vedtatt

ramme.

Rådmannen

foreslår at driftsrammen økes med 200 000

samme måte som for kommunalavdelingene.

kroner fra 2018, samtidig som praksisen med å

Selv om kompensasjon for pris- og lønnsvekst

gi

er lagt inn, har det i flere år vært praksis at det

ekstra

lønnskompensasjon

i

løpet

av

budsjettåret opphører.

i tillegg er gitt ekstra kompensasjon for

Investeringsbudsjett
IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER
Nr.

Prosjektnavn

5510

Askøy kirkelige fellesråd

Fellesrådet
innebærer
kroner

har
en
til

en

(årlig)

økonomiplan

investering
gravplass

Ferdig

på

som

(årlig)

2018

2019

2020

2021

4 000

4 000

4 000

4 000

20222028
28 000

vesentlig høyere. Tiltaket er ikke innarbeidet i

15 millioner
på

Tot.
sum

investeringsplanen,

Erdal.

da

det

trengs

en

grundigere vurdering for å utarbeide et

Reguleringsplanen tilsier at kostnadene til

beslutningsgrunnlag.

infrastruktur kan medføre at kostnadene blir

Askøy kirkelige fellesråd
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Askøyhallene KF
Askøyhallene

B 2018

Askøyhallene
Sum Askøyhallene

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

6 070

6 070

6 069

6 069

6 070

6 070

6 069

6 069

Driftsbudsjett
Askøyhallene
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018

B 2017

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

6 070
158

6 228

6 228

6 228

6 228

- 32

- 33

- 33

- 34

6 196

6 195

6 195

6 194

Rullering av siste økonomiplan
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

Ny netto ramme

Forklaring og konsekvens
Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag
Askøyhallene
Leie Hop Idrettshall, søknad fra Askøyhallene KF

B 2018

ØP 2019

ØP 2020

ØP 2021

Foretak

220

220

220

220

Foretak

220

220

220

220

Utskifting ventilasjonsanlegg Terapibadet
Sum Askøyhallene

Askøyhallene KF har meldt behov for utskifting

Bakgrunnen er at foretaket på et tidspunkt

av ventilasjonsanlegget ved terapibadet på

inngikk leieavtale slik at hallen ble gjort

Strømsnes. Avtalen med foretaket er at det skal

tilgjengelig for idretten i kommunen. Leie-

ta

større

avtalen medfører et underskudd på anslagsvis

renovasjonsprosjekter skal inn i kommunens

kr 110 000 når treningsavgift medregnes. Som

økonomiplan. Rådmannen har ikke funnet rom

del av begrunnelsen for søknadssummen på

for dette prosjektet nå og ønsker også at det

kr 220 000

foretas en total gjennomgang av vedlikeholds-

rammer

behovet til hallene/anleggene som Askøy-

prinsipielt at økonomien må være av en sentral

hallene disponerer. Ventilasjonsanlegget er

del av vurderingene som gjøres i forkant når

kostnadsberegnet til 1,5 millioner kroner. Det

slike avtales inngås. Opplevelsen av trange

bør her lages en vedlikeholdsplan på samme

rammer og gap mellom behov og mulighet for

måte som er gjort eller skal gjøres innen skole,

å gjennomføre nye tiltak eller utvide tjeneste-

barnehage og øvrig kommunal bygningsmasse.

tilbudet gjelder hele kommunen. Rådmannen

fortløpende

vedlikehold,

mens

vises

over

det
tid.

til

generelt

Rådmannen

trange
mener

finner ikke rom for å imøtekomme søknaden,
I oktober kom det en søknad fra Askøyhallene

men setter den opp som forslag til tiltak uten-

KF om å få dekket husleie, Hop Idrettshall.

for rammen.

Askøyhallene KF
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A. Barn og kultur
Satser for foreldrebetaling i barnehage
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Makspris heldagsplass

pr. måned

ÅR 2018

2 730,00

2 840,00

Tjenestene er ikke MVA-pliktige. Satsen følger sats fastsatt i forskrift av staten hvert år.

Satser for Askøy kulturskole
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Gruppeundervisning

pr. halvår

1 520,00

1 520,00

Individuell undervisning

pr. halvår

1 960,00

1 960,00

Instrumentleie

pr. halvår

860,00

860,00

Dirigent, instruktørtj. til skolekorps

pr. halvår

6 000,00

6 000,00

Ingen søskenmoderasjon

Satser for Askøy Folkebibliotek
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Overdagspenger pr. varsel
1. varsel

35,00

35,00

2. varsel

70,00

70,00

3. varsel

100,00

100,00

Satsene gjelder for personer fra og med fylte 17 år og er ikke kumulative.

Satser for skolefritidsorningen (SFO)
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Hel plass

2 884,00

2 884,00

Halv plass (inntil 10 t/uke)

2 198,00

2 198,00

212,00

212,00

Kjøp av enkeltdag (jf. vedtekter pkt. 8)
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Satser for Miljørettet helsevern
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Tilsynsgebyr for kontroll av
avløpsanlegg

pr. kontroll

ÅR 2018

225,00

225,00

Behandling av melding/søknad iht forurensingsforskriftens kap. 1213
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Opp til 50 PE

pr. søknad

3 015,00

3 015,00

50 - 10 000 PE

pr. søknad

4 139,00

4 139,00

Ambulerende skjenkebevilling
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Gebyr ved enkelt arrangement (*)

pr. arr.

ÅR 2018

340,00

(*) Ny sats for bevillingsgebyr for alkoholbevilling foreligger ved årsskiftet, altså etter
Kommunestyrets vedtak av 14.12.2017. Se forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.
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349,00

B. Idrett
Satser for utlån av materiell
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Idrettsmerkeutstyr

pr. stk

ÅR 2018

GRATIS

GRATIS

Satser for utleie av kommunale idrettsanlegg
For Follese og Ravnanger idrettsbaner (hovedarena)
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Alle arrangementer: prosentsats av
brutto billettinntekt

ÅR 2018
25 %

25 %

Minstesatser (lag fra Askøy)
Senior, kamper

pr. kamp

2 480,00

2 480,00

Junior, damer og
oldboys

pr. kamp

1 150,00

1 150,00

Friidrettsstevner,
senior/junior (*)

pr. time

820,00

820,00

Aldersbestemte klasser

pr. time

420,00

420,00

Andre arrangement

pr. time

820,00

820,00

Senior, kamper

pr. kamp

5 740,00

5 740,00

Junior, damer, oldboys

pr. kamp

3 660,00

3 660,00

Friidrettsstevner,
senior/junior (*)

pr. time

2 520,00

2 520,00

Aldersbestemte klasser

pr. time

1 700,00

1 700,00

Andre arrangement

pr. time

3 660,00

3 660,00

Lag fra Askøy

pr. time

GRATIS

GRATIS

Lag fra andre kommuner

pr. time

490,00

490,00

pr. time

460,00

460,00

Minstesatser (lag ikke fra Askøy)

Vanlig trening / treningsstevner

Leie av kun garderobeanlegg

Eiere av private lysanlegg kan kreve refusjon fra leietakere når det brukes lys. Eier fastsetter satsene selv.
Hvis et lag forvalter en bane, kan de kreve nærmere avtale med andre lag som leier banen om å delta i
drift eller dugnad.
(*) Nasjonale og internasjonale arrangementer.
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Leie av klubbhuset ved Ravnanger idrettsbane (2. etg)
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Virkedager unntatt fredag etter kl.
17:00

pr. time

800,00

800,00

Fredager etter kl 17:00, lørdager,
søndager, helligdager og
helgeaftener

pr. time

1 770,00

1 770,00
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C. Helse
Rådmannen fremmer sak for Utvalg for Levekår 7.11.2017 med innstilling: Fra 1.1.2018
etableres egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester etter fastsatte satser fra staten.
Gebyrheftet oppdateres når saken er behandlet.

Satser for helse- og omsorgstjenester
Noen tjenester prises etter tjenestemottakers økonomiske evner. Abonnementpris fungerer som
makspris. Bruker betaler timepris opp til, men ikke over tilhørende abonnementpris avhengig av
inntekt. Alle gebyrene i tabellen nedenfor er ikke MVA-pliktige.
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Abonnement
Opp til 2 G

pr. måned

200,00

205,00

2-3G

pr. måned

785,00

809,00

3-4G

pr. måned

1 832,00

1 887,00

4-5G

pr. måned

2 631,00

2 710,00

Over 5 G

pr. måned

3 300,00

3 399,00

pr. oppdrag

20,00

20,00

Opp til 2 G

pr. time

80,00

83,00

2-3G

pr. time

165,00

170,00

3-4G

pr. time

321,00

331,00

4-5G

pr. time

370,00

382,00

Over 5 G

pr. time

370,00

382,00

Egenbetaling for korttidsopphold /
rehabilitering

pr. døgn

155,00

160,00

Trygghetsavdeling for brukere

pr. døgn

229,00

234,00

Egenbetaling for dagavdeling

pr. dag

80,00

80,00

Egenbetaling transport til
dagavdeling (*)

pr. dag

25,00

25,00

Praktisk bistand - egenandel for
forbruksmateriell
Timepris

Før og etterskoletilbud
1/1 plass

pr. måned

1 600,00

1 600,00

1/2 plass

pr. måned

800,00

800,00

(*) Kan ikke overstige 300 kr per måned.
1 G = 93 281 fra 01.05.2017
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Satser for trygghetsalarm
Ektefeller kan i tillegg betale for et stk alarmknapp (66 kr + MVA) og responstjeneste (årlig kr 960,
ikke MVA-pliktig).
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Trygghetsalarm (*)

pr. år

(nytt i 2018)

ÅR 2018
2 917,00

(*) Inkludert MVA for utstyr.

Satser for ferdigmat
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Middag
Lunsj

ÅR 2018

pr. porsjon

77,00

80,00

pr. dag

30,00

30,00

Kommunestyret forutsetter at distribusjon av ferdigmat til hjemmeboende og dagsenteropphold til
enhver tid skal være innenfor selvfinansierende rammer. Tjenestene er ikke MVA-pliktige.

Satser for utleie av areal Kleppestø sykehjem
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Utleie av seremonirom (gjelder ikke
beboere)

pr. gang

500,00

500,00

Utleie av kantine Kleppestø
sykehjem til beboere

pr. gang

250,00

250,00

Utleie av kantine Kleppestø
sykehjem (uten kjøkken)

pr.

1 000,00

1 000,00

Tjenestene er ikke MVA-pliktige.
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Satser for utleie av Soltunet dagsenter
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Utleie av rom formiddag

pr. stk

100,00

100,00

Utleie av rom ettermiddag

pr. stk

150,00

150,00

Opplæring / veiledning sanserom
Soltunet

pr. person

350,00

350,00

Kurs

pr. person

600,00

600,00

1 500,00

1 500,00

50,00

50,00

Leie av kantine med kjøkken

pr. stk

Aktivitetsgruppe Soltunet (*)

pr. gang

(*) Maks 200 kr per måned.
Tjenestene er ikke MVA-pliktige.

Satser for utleie av Rasmussenbygget
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Utleie av aktivitetsrom

pr. gang

1 000,00

ÅR 2018
1 000,00

Tjenesten er ikke MVA-pliktig

Kurdøgnpris sykehjem
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Egenbetaling sykehjem - maksimal
egenbetaling

pr. døgn

2 468,00

ÅR 2018
2 532,00

Nøkkelboks - leiekostnad
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Leiekostnad nøkkelboks
(engangsavgift) (*)

pr. stk

305,00

(*) Inkludert MVA
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ÅR 2018
350,00

D. Areal
Gebyrene gjøres gjeldende som forskrift, med hjemmel i:


Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.6.2008 § 33-1.



Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av 16.6.2017 § 15



Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17.6.2005 § 32 og forskrift av 26.6.2009
(matrikkelforskriften) § 16



Lov om vern mot forurensning av 13.3.1981 nr. 6 § 52 a og Forskrift av 1.6.2004 nr. 931 om
begrensning av forurensning § 11-4



Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker § 27 a og Forskrift av 14.12.2011 nr. 1336 om gebyr
for behandling av konsesjonssaker m.v.

D.1

Gebyr etter plan- og bygningsloven

1.1 Generelle bestemmelser
1.1.a.

Alle gebyr skal betales til Askøy kommune. Gebyr fakturert i henhold til gebyrregulativ
skal innbetales i samsvar med faktura selv om det foreligger klage på vedtak, klage på
gebyr, søknad om nedsettelse av gebyr, overskredet tidsfrist for behandling e.l..
Etterfølgende endringer med betydning for gebyrfastsettelsen vil bli håndtert gjennom
etteroppgjør. Betaling skal skje etter regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt
komplett søknad / planforslag foreligger. Utredningsgrunnlaget, bruksareal (BRA) utregnes
iht. NS 3940. Åpne bygg gebyrlegges som om de hadde omsluttede vegger. Gebyrene er
unntatt for merverdiavgift.

1.1.b.

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i
plan- og bygningsloven § 33-1. Tiltakshaver / forslagsstiller har imidlertid anledning til å
søke om nedsettelse av gebyr, der gebyret anses som åpenbart urimelig. Søknad om
nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter at faktura er mottatt.

1.1.c.

Byggesaksgebyret dekker kostnadene med tilsyn, jf. pbl. § 33-1. For oppfølging av
ulovligheter vises det til pkt. 1.10.a.

1.1.d.

For bygge-/fradelingssøknader som ikke kan tas til behandling (vedtak om avvisning),
beregnes gebyr etter pkt. 1.4.a.

1.1.e.

For søknader som avslås, betales det 80 % av fullt gebyr. Avslagsgebyr blir ikke godskrevet
ved innsendelse av ny søknad. Dette gjelder kommunens behandling, uavhengig av
fylkesmannens endelige avgjørelse.

1.1.f.

Når saken avsluttes før førstegangsvedtak, enten ved at tiltakshaver / ansvarlig søker
skriftlig trekker søknaden, eller saken avsluttes av kommunen på grunn av manglende
oppfølging fra søker, beregnes kr 1 000 i gebyr.
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1.1.g.

Dersom en søknad trekkes etter at tillatelse er gitt eller ved bortfall av tillatelse iht. pbl.
§ 21-9, refunderes ikke noe gebyr.

1.1.h.

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før byggesaksgebyr er betalt.

1.1.i.

Før planforslag legges ut til offentlig ettersyn skal plangebyret være innbetalt.

1.1.j.

Ved overskridelse av saksbehandlingsfristen i plan og byggesaker skal kommunen redusere
gebyret med 25 % per uke.
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1.2 Plansaker
For saker etter 1.2.a og 1.2.b beregnes kun et fast enhetsgebyr. For saker etter 1.2.c til og med 1.2.f
beregnes et samlet gebyr etter summen av A, B og C. Dersom reguleringsplanen avvises, betales 50 %
av samlet gebyr. Fremlegges revidert planforslag i samme område beregnes nytt gebyr med 100 %.

Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

(A) Enhetsgebyr for sakstype

ÅR 2018

pr. sak

1.2.a) Små endringer i reguleringsplan, jf. Pbl
§ 12 - 14 2.ledd (administrativ behandling)

15 000,00

15 000,00

1.2.b) Mindre endringer i reguleringsplan, jf.
Pbl § 12 - 14 2.ledd (politisk behandling)

25 000,00

25 000,00

1.2.c) Detaljreguleringsplan, jf. Pbl §12 - 12.
Reguleringsplan i samsvar med overordnet
plan.

200 000,00

200 000,00

1.2.d) Detaljreguleringsplan, jf. Pbl §12 - 12.
Reguleringsplan ikke i samsvar med
overordnet plan.

220 000,00

220 000,00

1.2.e) Detaljreguleringsplan med
planprogram og KU, jf. § 12-12.
Reguleringsplan i samsvar med overordnet
plan.

325 000,00

325 000,00

1.2.f) Detaljreguleringsplan med
planprogram og KU, jf. § 12-12.
Reguleringsplan ikke i samsvar med
overordnet plan.

350 000,00

350 000,00

(B) Gebyr oppstartsmøte
1.2.g) For hvert oppstartsmøte

pr. møte

15 000,00

15 000,00

1.2.h) Underveismøte

pr. møte

3 000,00

3 000,00

6,00

6,00

(C) Arealgebyr for planområde
1.2.i) For planområdets
arealer inntil 100.000m2
betales pr. m2 grunnareal. (*)

pr. m2

(*) Det beregnes ikke gebyr for den del av planområdets arealer som overstiger 100.000m2.

1.3 Konsekvensutrening, pbl. Kap. VII-a
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

1.3.a) Gjelder i de tilfeller der kommunen er
ansvarlig myndighet for vedlegg I og II-tiltak til
forskrift om konsekvensutredning

60 000,00
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ÅR 2018

60 000,00

1.4 Tiltak etter pbl. § 20-1 og § 20-2
For søknader i to trinn (rammetillatelse og igangsettelsestilatelse) ilegges gebyr på 100 %. For
søknader i ett trinn ilegges samlet gebyr (90 %). Arealer er definert som bruksareal (BRA). BRA skal
beregnes for alle etasjer, også kjeller og loft. Det beregnes ikke teoretiske etasjeplan for bygninger
med etasjehøyde over 3,0 meter.
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

1.4.a) Grunnbeløp
Administrative kostnader og forberedende
saksbehandling i saker etter 1.4 (*)

3 000,00

3 000,00

60,00

60,00

1.4.c) Areal under 1000 m2

2 500,00

2 500,00

1.4.d) Areal mellom 1000-5000 m2

8 000,00

8 000,00

12 000,00

12 000,00

1.4.b) Nybygg, påbygg, tilbygg og underbygg
Gebyr beregnes pr. m2 BRA for det samlede
nye arealet (**)
Utendørs anlegg (***)

1.4.e) Areal over 5000 m2
Endring av eksisterende bebyggelse
1.4.f) Innvendig ombygging og
bruksendring (****)

pr. m2 BRA

60,00

60,00

1.4.g) Fasadeendring

pr. bygning

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Riving
1.4.h) Riving av bygg, konstruksjoner og anlegg
Andre tiltak
1.4.i) For saksbehandling av alle andre typer
søknadspliktige tiltak som ikke kan beregnes
etter forannevnte satser, herunder bl.a.
igangsettingstillatelse, reviderte tegninger,
fornyelse av tillatelse og lignende

(*) Søknader som er komplett på søknadstidspunkt faktureres med 80 % av grunnbeløp. Søknad via Byggsøk
faktureres med 80 % av grunnbeløpet.
(**) Det beregnes gebyr for minimum 50m2 og maksimum 10.000m2. For terrasser, takoverbygg og andre
nybygg, påbygg, tilbygg og underbygg som ikke fullt ut er omsluttet av tak og vegger beregnes gebyr etter
pkt. 1.4.i dersom tiltakets BRA ikke overskrider 50kvm.
(***) For søknader om veg, tunneler, broer, parkeringsplasser, lekeplasser, idrettsanlegg og lignende
beregnes gebyr utfra det areal tiltaket utgjør. Gebyr ble tidligere beregnet pr. m2.
(****) Det beregnes gebyr for minimum 50 m2 og maksimum 5000m2.
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1.5 Ansvarsrett
Ved behandling av søknad om ansvarsrett
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

1.5.a) Gebyr

pr. foretak

ÅR 2018

580,00

580,00

1.5.b) Gebyr for personlig
ansvarsrett søknad (selvbygger) og
for foretak uten sentral godkjenning

1 800,00

1 800,00

1.5.c) Avslag på søknad om ansvarsrett

1 800,00

1 800,00

1.6 Delingssøknad, pbl. § 20-1 bokstav m.
Ved fradeling av flere tomter med grunnlag i samme søknad beregnes 10 % av opprinnelig gebyr
f.o.m. tomt 6.
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

1.6.a) Fradeling av grunn til bolig
eller annet formål

pr. parsell

ÅR 2018

11 710,00

11 710,00

1.6.b) Fradeling som gjelder
tilleggsareal / arealoverføring,
mindre arealer til garasjer,
parkering, naust o.l.

5 855,00

5 855,00

1.6.c) For søknad om tillegg / endring av søknad

2 500,00

2 500,00

1.7 Dispensasjonssøknad
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

1.7.a) Søknad om dispensasjon fra
lov, plan og forskrift (*)

pr. søknad

10 000,00

ÅR 2018
10 000,00

(*) Det beregnes ett dispensasjonsgebyr per søknad uavhengig av antall dispensasjonsforhold det tas
stilling til ved behandlingen.

1.8 Behandling av avfallsplan
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

1.8.a) Behandling av avfallsplan

pr. stk

2 000,00
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ÅR 2018
2 000,00

1.9 Forhåndskonferanse
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

1.9.a) Forhåndskonferanse om
søknadspliktige tiltak

pr. stk

1 700,00

ÅR 2018
1 700,00

1.10 Oppfølging av ulovligheter
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

1.10.a) Oppfølging av ulovligheter
etter pbl.

D.2

pr. time

1 000,00

ÅR 2018
1 000,00

Gebyr etter eierseksjonsloven

2.1 Generelle bestemmelser
Alle gebyr skal betales til Askøy kommune. Gebyr fakturert i henhold til gebyrregulativet
skal innbetales i samsvar med faktura selv om det foreligger klage på vedtak, klage på
gebyr, søknad om nedsettelse av gebyr, overskredet tidsfrist for behandling e.l..
Etterfølgende endringer med betydning for gebyrfastsettelsen vil bli håndtert gjennom
etteroppgjør. Betaling skal skje etter regulativ og de satser som gjelder på
søknadstidspunktet.

Gebyrsatsene

inkluderer

ikke

tinglysningsgebyr

og

evt.

dokumentavgift.
2.1.a.

Gebyrene er unntatt merverdiavgift. I saker som utløser dokumentavgift må denne være
betalt før saken sendes til tinglysing. Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret,
må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha regningen. Søker er
solidarisk ansvarlig.

2.1.b.

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i
eierseksjonsloven § 15. Søker har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr,
der gebyret anses som åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes
innen 3 uker etter at faktura er mottatt.

2.1.c.

Når saken avsluttes før vedtak er fattet, enten ved at søker skriftlig trekker søknaden, eller
saken avsluttes av kommunen på grunn av manglende oppfølging fra søker, beregnes
kr 2 000 i gebyr.
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2.2 Seksjonering
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

2.2.1 Oppretting av eierseksjoner, nybygg
2.2.1.a) 1-4 seksjoner

(nytt i 2018)

12 000,00

2.2.1.b) 5-10 seksjoner

(nytt i 2018)

15 000,00

2.2.1.c) Fra 11 seksjoner, tillegg per ny
seksjon (*)

(nytt i 2018)

600,00

2.2.2.a) 1-4 seksjoner

(nytt i 2018)

14 000,00

2.2.2.b) 5-10 seksjoner

(nytt i 2018)

17 000,00

2.2.2.c) Fra 11 seksjoner, tillegg per ny
seksjon (**)

(nytt i 2018)

800,00

2.2.2 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg

(*) Begrenset oppad til kr 50 000,(**) Begrenset oppad til kr 60 000,Der seksjoneringen omfatter uteareal som krever oppmålingsforretning, fastsettes et tilleggsgebyr etter
punkt 3.2.3 "Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon".

2.3 Reseksjonering
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

2.3.1 Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie
2.3.1.a) 1-4 seksjoner eller fellesareal endres

(nytt i 2018)

14 000,00

2.3.1.b) 5-10 seksjoner eller fellesareal
endres

(nytt i 2018)

17 000,00

2.3.1.c) Fra 11 seksjoner, tillegg per
ny/endret seksjon (*)

(nytt i 2018)

800,00

(*) Begrenset oppad til kr 60 000,Der seksjoneringen omfatter uteareal som krever oppmålingsforretning, fastsettes et tilleggsgebyr etter
punkt 3.2.3 "Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon".

2.4 Befaring
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner
det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret
kommer i tillegg til behandlingsgebyr etter pkt 2.2,
2.3.

(nytt i 2018)
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ÅR 2018

3 500,00

2.5 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

2.5.1 Saksbehandling for å slette seksjoner på en
eiendom

(nytt i 2018)

ÅR 2018
5 000,00

2.6 Utstedelse av matrikkelbrev
Gebyret reguleres av til enhver tid gjeldene satser fastsatt av Statens kartverk.
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

2.6.1.a) Inntil 10 sider

pr. brev

175,00

175,00

2.6.1.b) Over 10 sider

pr. brev

350,00

350,00

2.7 Avslag på søknad
Ved avslag på seksjoneringssøknad beregnes 80 % gebyr av satsene i pkt. 2.2, 2.3, 2.4.
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D.3

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven

3.1 Generelle bestemmelser
3.1.a) Betaling av gebyr
Alle gebyr skal betales til Askøy kommune. Gebyr fakturert i henhold til gebyrregulativet skal
innbetales i samsvar med faktura selv om det foreligger klage på vedtak, klage på gebyr, søknad om
nedsettelse av gebyr, overskredet tidsfrist for behandling e.l. Etterfølgende endringer med betydninger
for gebyrfastsettelsen vil bli håndtert gjennom etteroppgjør. Betaling skal skje etter regulativ og de
satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt.
dokumentavgift. Gebyrene er unntatt merverdiavgift. I saker som utløser dokumentavgift må denne
være innbetalt før saken sendes til tinglysing. Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på
gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom rekvirent og den som skal ha regningsoppgaven.
Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i
matrikkellovens § 32. Rekvirent har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr, der
gebyret anses som åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter
at faktura er mottatt. I saker med utsatt oppmålingsforretning blir gebyr for oppretting av
matrikkelenhet (kapittel 3.2) og tilleggsgebyr (kapittel 3.3) fakturert når matrikkelenheten(e) er
tinglyst.

3.1.b) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre
på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av
gebyrsatsene. Avbrytes saken først etter avholdt oppmålingsforretning settes gebyret til 2/3 av
gebyrsatsene.
3.1.c) Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken,
opprettholdes likevel gebyret.
3.1.d) Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretningen om vinteren
(Med hjemmel i forskrift (Matrikkelforskriften) 26. juni 2009 nr. 864 § 18, tredje ledd). Tidsfristen
som er satt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.
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3.2 Gebyr for oppretting av matrikkelenhet
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

3.2.1) Oppretting av grunneiendom og festegrunn
3.2.1.a) areal fra 0-250 m2

pr. stk

28 000,00

25 000,00

3.2.1.b) areal fra 251-500 m2

pr. stk

33 000,00

30 000,00

3.2.1.c) areal fra 501-750 m2

pr. stk

36 000,00

33 000,00

3.2.1.d) areal fra 751-2000
m2

pr. stk

43 000,00

40 000,00

tillegg pr.
påbegynt daa

2 000,00

2 000,00

3.2.1.e) areal fra 2001 m2 (*)

Gjelder 3.2.1.a-d: I en rekvisisjon der flere enn 5 tomter grenser til hverandre og
måles opp samtidig gis det 20 % rabatt av ovenstående fra tomt 1.

3.2.2) Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.
3.2.2.a) Gebyr

pr. matrikkelenhet

5 500,00

5 500,00

3.2.3) Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon
3.2.3.a) areal fra 0-50 m2

pr. seksjon

7 500,00

7 500,00

3.2.3.b) areal fra 51-250 m2

pr. seksjon

11 000,00

11 000,00

3.2.3.c) areal fra 251-500 m2

pr. seksjon

15 000,00

15 000,00

3.2.3.d) areal fra 501-2000
m2

pr. seksjon

38 000,00

38 000,00

tillegg pr
påbegynt daa

1 100,00

1 100,00

pr. stk

30 000,00

30 000,00

tillegg pr
påbegynt
1000 m3

2 000,00

2 000,00

3.2.3.e) areal fra 2001 m2 (**)

3.2.4) Gebyr for oppretting av anleggseiendom
3.2.4.a) volum fra 0-2000 m3
3.2.4.b) volum fra 2001 m3
(***)

3.2.5.) Registrering av jordsameie: Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres
etter medgått tid, jf. Kap. 7.4

3.2.6.) Gebyr for oppmålingsforretning uten markarbeid: Enkelte oppmålingsforretninger kan
gjennomføres uten markarbeid. Rundskriv H-18/15 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet angir hvilke saker dette gjelder (ref. pkt. 20 - Bruk av
kontorforretning). Gebyret settes til 65 % av satsene i 3.2.1, 3.2.3 og 3.10.
(*) Begrenset oppad til kr. 100 000,- (inklusiv gebyr etter 3.2.1.d)
(**) Begrenset oppad til kr. 50 000,- (inklusiv gebyr etter 3.2.3.d)
(***) Begrenset oppad til kr. 150 000,- (inklusive gebyr etter 3.2.4.a)
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3.3 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

3.3.a) Gebyr etter pkt. 3.2.1. - 3.2.6

tilleggsgebyr
pr. matrikkelenhet

2 300,00

ÅR 2018
2 300,00

3.4 Grensejustering
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

3.4.1) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (*)
3.4.1.a) areal fra 0-250 m2

10 500,00

10 500,00

3.4.1.b) areal fra 251-500 m2

13 000,00

13 000,00

9 500,00

9 500,00

12 000,00

12 000,00

3.4.2) Anleggseiendom (**)
3.4.2.a) volum fra 0-250 m3
3.4.2.b) volum fra 251-1000 m3

(*) Maksimum 5% av minste involverte eiendoms areal begrenset opp til 500 m2
(**) Maksimum 5% av minste involverte eiendoms volum begrenset opp til 1000 m3

3.5 Arealoverføring
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

3.5.1) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (*)
3.5.1.a) areal fra 0-250 m2

pr. stk

28 000,00

25 000,00

3.5.1.b) areal fra 251-500 m2

pr. stk

33 000,00

30 000,00

3.5.1.c) areal fra 501-750 m2

pr. stk

36 000,00

33 000,00

tillegg pr.
påbegynt 500
m2

2 100,00

2 100,00

3.5.2.a) volum fra 0-250 m3

pr. stk

30 000,00

30 000,00

3.5.2.b) volum fra 251-500 m3

pr. stk

35 000,00

35 000,00

3.5.2.c) volum fra 501-750 m3

pr. stk

40 000,00

40 000,00

tillegg pr.
påbegynt 500
m3

2 100,00

2 100,00

3.5.1.d) fra 751 m2 (**)
3.5.2) Anleggseiendom (*)

3.5.2.d) fra 751 m3 (***)
(*) Utløser dokumentavgift.

(**) Begrenset oppad til kr. 100 000,- (inklusiv gebyr etter 3.5.1.c)
(***) Begrenset oppad til kr 100 000,- (inklusive gebyr etter 3.5.2.c)
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3.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

3.6.a) for inntil 2 punkter

3.6.b) for flere grensepunkter

pr. punkt

ÅR 2018

7 500,00

7 500,00

1 300,00

1 300,00

3.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

3.7.a) for inntil 2 punkter

3.7.b) for flere grensepunkter

pr. punkt

ÅR 2018

13 000,00

13 000,00

2 600,00

2 600,00

3.8 Privat grenseavtale, matrikkelloven § 19
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

3.8.a) for inntil 2 pkt. eller 100 m grenselengde
3.8.b) for hvert nytt pkt. eller påbegynt 100 m
grenselengde

ÅR 2018

5 500,00

5 500,00

1 500,00

1 500,00

3.9 Utstedelse av matrikkelbrev
Gebyret reguleres av til enhver tid gjeldene satser fastsatt av Statens kartverk.
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

3.9.a) Inntil 10 sider

pr. brev

175,00

175,00

3.9.b) Over 10 sider

pr. brev

350,00

350,00
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3.10 Areal til offentlig veg- og jernbanegrunn
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

3.10.a) Areal fra 0 - 250 m2 (*)

pr. stk

10 500,00

10 500,00

3.10.b) Areal fra 251 - 500 m2 (*)

pr. stk

13 000,00

13 000,00

3.10.c) Areal fra 501 - 750 m2 (*)

pr. stk

19 000,00

19 000,00

tillegg pr. påbegynt
500 m2

2 100,00

2 100,00

3.10.d) Areal fra 751 m2 (*)

(*) Gjelder ved benyttelse av de forenklede reglene i Matrikkelloven § 24 fjerde ledd
Gjelder 3.10.a-c: I en rekvisisjon der flere enn 5 arealoverføringer måles opp samtidig gis det 20 % rabatt.

D.4

Gebyr etter konsesjonsloven

4.1 Behandling av konsesjonssaker. Forskrift om gebyr for
behandling av konsesjons- og delingssaker, § 2. FOR-2011-12-141336
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

4.1.a) Gebyr

D.5

5 000,00

ÅR 2018
5 000,00

Gebyr etter jordloven

5.1 Behandling av saker etter jordloven. Forskrift om gebyr for
behandling av konsesjons- og delingssaker, § 2. FOR-2011-12-141336
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

5.1.a) Gebyr for jordlovsbehandling, jordlovens
§12

811,00
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ÅR 2018
2 000,00

D.6

Forskrift om begrensning av forurensning

6.1 Forskr. Om begrensning av forurensning
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

6.1.a) Behandling av tiltaksplan.
Forurensningsloven § 52a

D.7

pr. stk

7 462,00

ÅR 2018

7 656,00

Priser på kartsalg, kopiering, megleropplysninger
mm.

7.1 Utskrift / pdf av kart, ortofoto (uansett målestokk)
Selvbetjening på nett for kartutsnitt er gratis. Prisene er ekskludert MVA.
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

7.1.a) A4

185,00

189,00

7.1.b) A3

272,00

279,00

7.1.c) A2

360,00

369,00

7.1.d) A1

448,00

459,00

7.1.e) A0

644,00

660,00

7.2 Digitale kart (pris ihht. GEOVEKST)
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

7.2.a) Digitale kart

(nytt i 2018)

1 000,00

7.2.b) Plankart

(nytt i 2018)

1 000,00

7.2.c) Tillegg for plangrense, SOSI-format

1 000,00

1 000,00

Prisene er ekskludert MVA.

7.3 Manuell bearbeiding av kart
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

7.3.a) Gebyr etter medgått tid (*)

pr. time

1 000,00

Prisen er ekskludert MVA.
(*) Gjelder ikke for punkt 3.2.1 - 3.2.4, 3.3, 3.4 og 3.5.
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ÅR 2018
1 026,00

E. Teknisk
E.1

Gebyrregulativ for vann og avløp

Vedtatt i Askøy kommunestyre den 16.12.2004 med hjemmel i lov om kommunale vann- og
kloakkavgifter § 3, og forskrift om begrensning av forurensninger av 1. juni 2004 jf. Forskrift
om vann- og avløpsgebyr i Askøy kommune, vedtatt av Askøy kommunestyre den 27. januar
2005. Alle gebyrer i dette delkapittelet har tillegg på 25 % MVA.

Tilknytningsgebyr vann og avløp
Tilknytningsgebyr skal betales for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. Alle
abonnenter skal betale like stort tilknytningsgebyr. Dette faktureres ved igangssettelsestilatelse.

Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Vann

12 000,00

12 000,00

Avløp

12 000,00

12 000,00

3 400,00

3 400,00

Anboring på kommunal vannledning

Årsgebyr vann og avløp
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Abonnementsgebyr (*)
Vann

pr. år

1 658,00

2 007,00

Avløp

pr. år

1 685,00

1 734,00

Forbruksgebyr ved målt forbruk (**)
Vann

pr. kr/m3

11,88

14,76

Avløp

pr. kr/m3

12,40

13,08

(*) Abonnementsgebyret skal dekke 40 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på vann, og
40 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på avløp. Abonnementsgebyret er likt for alle
abonnenter.
(**) Forbruksgebyret skal dekke 60 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på vann, og 60
% av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på avløp.

fortsetter på neste side…
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Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Forbruksgebyr ved stipulert forbruk (***)

Vann

Fast årlig abonnementsavgift

Tillegg for BRA under 100 m2

Bolighus

1 658,00

2 007,00

Fritidshus

1 658,00

2 007,00

Bolighus

1 188,00

1 476,00

297,00

369,00

2 376,00

2 952,00

594,00

738,00

3 326,00

4 132,80

832,00

1 033,20

Bolighus

1 685,00

1 734,00

Fritidshus

1 685,00

1 734,00

Bolighus

1 240,00

1 308,00

310,00

327,00

2 480,00

2 616,00

620,00

654,00

3 472,00

3 662,40

868,00

915,60

Fritidshus
Bolighus

101 - 280 m2

Fritidshus
Bolighus

> 280 m2

Fritidshus

Avløp

Fast årlig abonnementsavgift

Tillegg for BRA under 100 m2

Fritidshus
Bolighus

101 - 280 m2

Fritidshus
Bolighus

> 280 m2

Fritidshus

(***) Forbruksgebyr = stipulert forbruk x enhetspris. Gebyret for ulike arealgrupper går frem av tabellen
nedenfor. Tallene viser samlet årsgebyr (abonnementsgebyr + forbruksgebyr)

Bruk av vannmåler
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Leie av vannmåler (*)

pr. år

364,00

ÅR 2018
373,00

(*) Abonnenter med vannmåler skal betale et årlig gebyr for å dekke kommunen sine merkostnader med
ordningen.
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Gebyr for midlertidig tilknytning:
𝐺𝑒𝑏𝑦𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑘𝑛𝑦𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑀å𝑙𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 ∗ 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠

Gebyr for frakopling og tilkopling av vann - eller slamtømming
Gebyret skal betales hvis en eiendom blir frakoplet kommunal vannledning over lengre tid. Gebyret
skal dekke kostnaden som kommunen har ved frakopling/tilkopling.

Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Frakobling: Beregnes etter medgått
tid

pr. time

439,00

450,00

Tilkobling: Beregnes etter medgått
tid

pr. time

439,00

450,00

677,00

914,00

Slamtømming (*)

(*) For abonnenter med off. kloakk innkreves avgiften i de årlige kloakkavgifter
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E.2

Gebyrregulativ for renovasjon, brann og feiing

Askøy kommune har vedtatt at BIR Privat AS fakturerer og står for innkreving av
avfallsgebyret på vegne av kommunen. Avfallsgebyret tilhører Askøy kommune. Viser til
egen Kommunestyresak rundt renovasjonsgebyr og prismatrise hos BIR Privat AS.

Feiing, tilssynsavgift
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

Feiing, tilsynsavgift

Timepris feiing, tilsyn

ÅR 2018

pr. stk

519,00

485,00

pr. time

489,00

502,00

Brannvesen
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Utrykning feilmelding dag

3 969,00

4 073,00

Utrykning feilmelding natt

6 615,00

6 787,00

Alternativer til rivning av bygninger hvor brannvesenet utfører brenning
som en del av en varm brannøvelse
Tillatelse til brenning må omsøkes av
tiltakshaver i tråd med lokal forskrift om
brenning

(nytt i 2018)

50 000,00

Fylling av brønn

(nytt i 2018)

2 500,00

pr. levering

Gebyr for bruk av kommunale kaier og plasser
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Enkelt anløp av grus- og asfaltfartøy kt. Ordinære
kaier

2 175,00

2 232,00

Kai Mjølkeviksvarden

2 718,00

2 789,00

4 607,00

4 727,00

10 000,00

10 000,00

Leie for sirkusplass

pr. dag

Depositum som skal betales inn på forhånd
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E.3

Leiesatser for skoler, kantiner og klasserom

(5.A) Mandag-fredag, utenfor fast oppsatt plan
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Ikke inntektsgivende arrangement
Klasserom og tilsvarende

pr. kveld

369,00

379,00

Gymnastikksal, auditorium,
aula og tilsvarende

pr. kveld

729,00

748,00

Andre spesialrom med mye
kostbart utstyr (*)

pr. kveld

369,00

379,00

Klasserom og tilsvarende

pr. kveld

544,00

559,00

Gymsal, auditorium, aula,
grendahus og tilsv.

pr. kveld

1 090,00

1 119,00

Andre spesialrom med mye
kostbart utstyr (*)

pr. kveld

544,00

559,00

Timesats ekstra renhold

pr. time

457,00

469,00

Timesats ekstra vaktmester

pr. time

882,00

905,00

Inntektsgivende arrangement

Uavhengig av arrangement type

(*) Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, så som symaskiner, datamaskiner,
dreiemaskiner m.m. avtales i hvert enkelt tilfelle.
Satsene overfor gjelder ikke dersom det arrangeres kurser o.l. på rent kommersiell basis, da skal det
avtales pris i hvert enkelt tilfelle.
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(5.B) Utleie lørdag-søndag, helligdager og skoleferien
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Ikke inntektsgivende arrangement
Klasserom og tilsvarende

pr. dag

735,00

755,00

Gymsal, auditorium, aula,
grendahus og tilsv.

pr. dag

1 459,00

1 497,00

Andre spesialrom med mye
kostbart utstyr (*)

pr. dag

735,00

755,00

Hele skoleanlegget

pr. dag

1 830,00

1 878,00

Leie av stoler til
konfirmasjoner etc.

pr. stol

14,00

15,00

Leie av bord til
konfirmasjoner etc.

pr. bord

29,00

30,00

Klasserom og tilsvarende

pr. dag

1 090,00

1 119,00

Gymsal, auditorium, aula,
grendahus og tilsv.

pr. dag

2 180,00

2 237,00

Andre spesialrom med mye
kostbart utstyr (*)

pr. dag

1 090,00

1 119,00

Hele skoleanlegget

pr. dag

2 724,00

2 795,00

Leie av stoler til
konfirmasjoner etc.

pr. stol

14,00

15,00

Leie av bord til
konfirmasjoner etc.

pr. bord

29,00

30,00

Timesats ekstra renhold

pr. time

457,00

469,00

Timesats ekstra vaktmester

pr. time

882,00

905,00

Inntektsgivende arrangement

Uavhengig av arrangement type

(*) Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, så som symaskiner, datamaskiner,
dreiemaskiner m.m. avtales i hvert enkelt tilfelle.
Prisene i listen gjelder ikke dersom leieforholdet dreier seg om rent kommersielle tiltak. Da skal det
avtales pris i hvert enkelt tilfelle.
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(5.C) Fast utleie av skolerom for voksne (over 19 år)
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Klasserom og tilsvarende

pr. kveld

151,00

155,00

Gymnastikksal, auditorium, aula,
grendahus og tilsv.

pr. kveld

301,00

309,00

pr. dag

151,00

155,00

Andre spesialrom med kostbart
utstyr (*)

(*) Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, så som symaskiner, datamaskiner,
dreiemaskiner m.m. avtales i hvert enkelt tilfelle.
Prisene i listen gjelder ikke dersom leieforholdet dreier seg om rent kommersielle tiltak. Da skal det
avtales pris i hvert enkelt tilfelle.

E.4

Leie av kommunestyresal og Rådhusets kantine

Leie av kommunestyresal og kantine på Rådhuset
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Kommunestyresal

pr. kveld

1 250,00

1 283,00

Kantine

pr. kveld

750,00

770,00
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E.5

Utleiesatser for Strusshamn Kultursenter, Sjoddien

Utleiesatser i Sjoddien
Tjeneste / tilbud

ÅR 2017

ÅR 2018

Festlig tilstelning med oppdekking og kjøkken
Møllesalen (80 pers.)

pr. arr.

4 200,00

4 200,00

Pakkhushall (64 pers.)

pr. arr.

3 900,00

3 900,00

Steinkjeller (36 pers.)

pr. arr.

3 600,00

3 600,00

Steinkjeller + Pakkhushall

pr. arr.

4 600,00

4 600,00

Møllesalen (80 pers.)

pr. arr.

2 000,00

2 000,00

Pakkhushall (64 pers.)

pr. arr.

2 000,00

2 000,00

Steinkjeller (36 pers.)

pr. arr.

2 000,00

2 000,00

Møllesalen (80 pers.)

pr. arr.

1 200,00

1 200,00

Pakkhushall (64 pers.)

pr. arr.

800,00

800,00

Steinkjeller (36 pers.)

pr. arr.

800,00

800,00

Steinkjeller + Pakkhushall

pr. arr.

1 500,00

1 500,00

Møllesalen (80 pers.)

pr. arr.

2 000,00

2 000,00

Pakkhushall (64 pers.)

pr. arr.

1 800,00

1 800,00

Steinkjeller (36 pers.)

pr. arr.

1 800,00

1 800,00

Steinkjeller + Pakkhushall

pr. arr.

2 200,00

2 200,00

Navnefest/dåpsfest (inkl. kjøkkenbruk)

Lokale uten bruk av kjøkken/servering

Lokale inkl. bruk av kjøkken/servering

Kurs eller møte/samling bedrift, kommune o.l.
Møllesalen (80 pers.)

pr. arr.

2 000,00

2 000,00

Pakkhushall (64 pers.)

pr. arr.

1 800,00

1 800,00

Steinkjeller (36 pers.)

pr. arr.

1 800,00

1 800,00

Steinkjeller + Pakkhushall

pr. arr.

2 200,00

2 200,00

Fast avtale månedlig og ukentlig (lag/forening)
Møllesalen (80 pers.)

pr. arr.

500,00

500,00

Pakkhushall (64 pers.)

pr. arr.

500,00

500,00

Steinkjeller (36 pers.)

pr. arr.

500,00

500,00

Steinkjeller + Pakkhushall

pr. arr.

700,00

700,00

(*) Med enkel servering menes kjøkkenbruk kun til kaffetrekking uten øvrig tilberedning av mat i
kjøkkenet eller vesentlig bruk av dekktøy.
(**) Bestilling er bindende. Ved avbestilling senere enn en måned i forveien må halv leie betales.
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Askøy kirkelige fellesråd
Arkivsak 04/00037
Dato:
Arkivsak-navn:
Saksbehandler:
Dokumentnavn:
Dokumentnummer:
Løpenummer:
Arkivkode:

06.09.2017
Årsbudsjetter
Geir Viksund
Budsjett 2018
04/00037-024
000063/17
112

Utvalgssaksnr.:

024/17

Saksfremstilling

DRIFTSBUDSJETT ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2018 – KOMMUNAL BEVILGNING.
Budsjettforslaget bygger på regnskapet 2015 og 2016 samt vedtatt budsjett for 2017 og økonomiplanen for
2018- 2021.
Regnskap 2015
Regnskap 2016
Budsjett 2017 inkl. lønnsoppgjør

kr. 16.078.906.
kr. 16.245.536,kr. 17.102.265,-

BUDSJETT 2018:

kr. 17.555.000,-

Grunnlaget for budsjettet 2018 er videreføring av dagens aktivitet og med en prisvekst på 2,3% på andre
utgifter enn lønn.
Lønn er regnet ut fra reelle lønnsutgifter basert på nåværende lønnsnivå, per september 2017.
I tillegg er det plusset på budsjettet med kr. 285.000,- til finansutgifter i forbindelse med utbygging av Tveit
kirke.

BUDSJETT 2018:
Budsjett 2018: Lønn ansatte per 1.9.17. Andre driftsutgifter * 2,3% = 17.270.000.
Finansiering Tveit kirke i hht vedtatt finansieringsplan:
285.000,SUM kommunal bevilgning:

17.555.000,-

Tveit kirke:
I vedtatt finansieringsplan er det for 2018 lagt inn kr. 500.000,- til renter på lån. Rentene er imidlertid
redusert ihht til vedtatt plan og er derfor redusert til kr. 285.000,- for 2018.

Budsjettet for 2018 inkluderer følgende:




Prisstigning på driftsutgifter på 2,3%.
Lønnsstigning ihht avtaleverket.
Videreføring av dagens drift pluss kr. 285.000,- til finansutgifter til Tveit kirke.
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Netto driftsutgifter - kommunal bevilling

kr

17 555 000,-

Brutto driftsutgifter

kr

25 671 000,-

Inntekter:
Kommunal bevilgning
Tilskudd fra staten

kr
kr

17 555 000
2 900 000

Driftsinntekter, refusjon av mva, tilskudd og kommunal
tjenesteyting mv (se under *)
SUM

kr
kr

5 516 000
25 671 000

Brutto utgifter fordeler seg slik:
Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift
Andre utgifter
SUM

kr 15 583 000
kr 10 088 000
kr 25 671 000

*) Spesifikasjon av driftsinntekter, refusjoner og tilskudd mv.:
•
Refusjon av merverdiavgift/mva
•
Avskrivinger kirker og gravplasser
•
Refusjon fra soknerådene og givertjeneste
•
Festeavgift og andre inntekter kirkegårder
•
Tjenesteyting Askøy kommune
•
Leieinntekter
•
Andre inntekter - renter
Tilskudd og overføringer til sammen

kr 685 000
kr 2 698 000
kr 480 000
kr 1 330 000
kr 120 000
kr 107 000
kr
96 000

Investeringstilskudd:
Rammetildeling for investeringer fra kommunen

kr.

5 516 000,-

kr

4 000 000

Lånegjeld:
Lånegjeld er per 31.12.2016, kr. 25.211.920,-. (Tveit kirke utgjorde kr. 5 millioner.)
Renteutgifter er beregnet til 3% i finansieringsplanen, men redusert betydelig til gjeldende rentesats.

Administrasjon:
Økningen på lønn gjelder kun lønnsreguleringer. Driftsutgifter er økt med 2,3%.
Godtgjørelse til menighetsråd og fellesråd:
Godtgjørelse til folkevalgte er ikke økt siden 2015. I forhold til Askøy kommune sine satser ligger
budsjettert godtgjøring betydelig lavere.
Menighetsarbeid:
Gudstjenester, diakoni, trosopplæring, ungdomsarbeid/konfirmantarbeid, kirkemusikk, kor, kultur og
frivillig arbeid hører inn under menighetsarbeid. Her er det budsjettert med en økning på 2,3%.
Diakonstillinger.
Fra 1.1.2017 har vi to stillinger som diakon. Bjørgvin bispedømmeråd gir 50% dekning av lønn til den ene
stillingen, som ble opprettet siste halvår i 2016 og Askøy kommune finansierte resten av stillingen.
Diakonene arbeider med tiltak som fremmer folkehelsen gjennom bl.a. formiddagstreff, store og små
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enkeltarrangementer, institusjonsbesøk, hjemmebesøk, sorgarbeid og samtaler med enkeltpersoner.
Ungdomsarbeider og ungdomsprest.
Askøy kommune finansierer to stillinger på betingelse av at menigheten finansierer driftsutgifter til
ungdomsarbeid. Ungdomsarbeidet på Askøy favner stadig flere unge gjennom et positivt og målrettet
arbeid. Ungdomskafeen Chillax på Kleppestø senter er et tilbud som er åpnet to dager per uke etter
skoletid. Lederopplæring for unge som er konfirmert samt G:19 dvs ungdomsgudstjenester, leirer og
samtalegrupper, samt direktekontakt med ungdommer og støtteoppgaver til det frivillige ungdomsarbeid i
menighetene, er blant arbeidsoppgavene.
Kirke – skole samarbeid
Kirke – skole samarbeid omfatter undervisning for alle 5. klasser som en del av KRLE faget og kirkevandring
for 3. klassinger. Dette ser vi på som kulturelt arbeid. I tillegg er det ca 20 gudstjenester hvert år som er
tilrettelagt for skoler og barnehager. Dvs for det meste gudstjenester i adventtiden. Askøy kommune
dekker 40% stilling til menighetspedagog.

Trosopplæringsmidler fra staten:
Askøy kirkelige fellesråd mottok i 2014 statlige midler til trosopplæring. For 2018 innebærer det at Askøy
kirkelige fellesråd vil motta ca kr. 2,6 mill. statlige midler, inklusiv konfirmantarbeid (kateket), til drift av
breddetiltak innen trosopplæring til barn og unge mellom 0-18 år.
Det er en forutsetning at øremerkede midlene ikke skal føre til reduserte bevilgninger fra kommunen.
Erfaringer fra andre kommuner viser at tilskuddet fører til økt aktivitet som igjen krever omstillinger og
merarbeid for det eksisterende arbeidet. Det er laget trosopplæringsplan for hver av de fem menighetene
som ble vedtatt i menighetsrådene sommeren 2016. Planene er godkjent i bispedømmet.
2017 var det første driftsåret som følger planen og som gir økt aktivitet til barn og unge. Kirkene blir mer
brukt gjennom hele uken, som igjen fører til økt behov for renhold og vedlikehold.
Kirkemusikk:
Vi har i dag fire organister/kantor som står for kirkemusikken. Fra høsten 2017 økte vi den ene
deltidsstillingen fra 21 til 25% i forbindelse med nyansettelse. Vi regner med å kunne dekke inn
ekstrakostnaden med redusert bruk av ekstravakter. Organistene spiller også på alle institusjonene i
forbindelse med andakter og andre sosial arrangementer. I tillegg blir det arrangert konserter og
sangkvelder. Organistene akkompagnere musikere som spiller i begravelser og vielser, og øvelser i den
forbindelse har økt de siste årene.
Aktivitetsøkning i 2018.
Trosopplæringsreformen har ført til økt aktivitet i kirkene de siste årene og fra høsten 2017 og i 2018 vil vi
merke at Tveit kirke også vil bli bruket omtrent hver eneste dag. Flere frivillige er engasjert.
På denne bakgrunn har vi justert, dvs økt, bemanningen innen renhold. Dette er gjort ved hjelp av økte
leieinntekter og trosopplæringsmidler i 2017. Hvordan dette vil slå ut i 2018 er vi usikker på, men vi har
foreløpig ikke lagt inn økt bemanning til renhold.
Kirkene - vedlikehold:
Budsjettet økes med 2,3% ihht prisvekst. Vedlikeholdsoppgaver prioriteres innenfor budsjettrammen, mens
det er avsatt midler til større oppgraderinger og vedlikehold i investeringsmidlene de neste 10 årene.

Gravplassene:
Bemanningen på gravplassene har vært stabil de siste årene. Vi må bruke vikarer ved sykdom og ferier og
ekstrahjelp deler av sommerhalvåret.
Brøyting og bruk av kommunens maskiner har tidligere vært en del av kommunens tjenesteytingsavtale.
Kommunen fakturerer fellesrådet for disse tjenestene og utgjør økte kostnader. Kirkegårdene har ikke
større maskiner og brøyteutstyr som kan brøyte til kirkene og gravplassene. Økte inntekter fra festeavgift
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blir brukt til å finansiere driften ved gravplassene.
Det er ikke lagt inn en økning av festeavgiften som pt. er kr. 500,- for en kistegrav per år.
Vi ser at flere velger å si fra seg festegraver pga av kostnaden. Dette reduserer festeinntektene, men fører
til at flere graver kan gjenbrukes og kanskje utsette behovet for å utvide gravplassene noen år.
Driftsutgifter er økt med 2,3% fra budsjett 2017 og basert på regnskapene de siste årene.

Gudstjenester i Tveit kirke.
Tveit menighet er den nest største menigheten på Askøy med over 5000 medlemmer. Når Tveit kirke står
ferdig i 2017, vil det være naturlig å se på muligheten til å utvide antall gudstjenester i kirken. Det er pr
dato forordnet gudstjeneste hver annen søndag i Tveit menighet. Det er Biskopen i Bjørgvin som forordner
antall gudstjenester i menighetene, i samarbeid med kirkeverge. Det er ikke avsatt midler til økning av
bemanningen i 2018.
Aktiviteten vil øke og behovet for kirketjener vil automatisk også øke. Det vil være behov for leie inn
ekstrahjelp i perioder. Ekstravaktbudsjettet er stramt og vi vil her varsle om at det kan bli behov for å øke
de faste stillingene til kirketjenerne.
De siste års regnskap:
Budsjettet de siste årene har vi holdt ved hjelp av vakanse i deler av stillinger, effektiviseringstiltak, økte
inntekter og god budsjettdisiplin.

INVESTERINGER:
Rammebevilgningen til investeringer er foreslått til kr. 4.0 mill. Det er i tråd med økonomiplanen 2018 –
2021 og vil være nødvendig i forbindelse med kostnader i forbindelse med bygging av Erdal gravplass og
Tveit kirke, samt behov før større vedlikeholdsoppgaver både på gravplassene, men også på kirkene. Se
økonomiplanen.
Tveit kirke:
Kostnadene var beregnet til kr. 32 millioner eks. mva. I skrivende stund er ikke det endelige regnskapet
klart. Det forhandles med entreprenørene om sluttsummen på kontraktene. Foreløpig ligger kostnadene på
ca 600.000,- over budsjettet. Finansieringsplanen er vedtatt i Askøy kommunestyre og innebærer at kirken
finansieres ved et lån på kr. 29,5 millioner og som tilbakebetales gjennom renter og avdrag i
driftsbudsjettet, samt kr. 1 million fra Investeringsbudsjettet de første 10 årene.
Parkeringsplass ved Tveit kirke:
En forutsetning for byggetillatelse var å utvide kapasiteten på parkeringsplasser rundt kirken. Kostnader til
ny parkingsplass er tatt inn i økonomiplanen og det er foreløpig ikke avsatt midler i 2018.
Erdal gravplass.
Reguleringsplanen for gravplassen ble vedtatt i kommunestyret i juni 2017.
Reguleringsbestemmelsene innebærer en større utvidelse av infrastrukturen til gravplassen med utvidet
parkeringsareal, nytt veikryss, økning av veistandarden, både i bredde og med fortau, fra hovedveien til
gravplassen og kommunal overtakelse av veien. Det er også lagt inn krav om flom og skredsikring. Dette er
utgifter som ikke er tatt inn i økonomiplanen til Askøy kirkelige fellesråd.
Vi vil derfor legge frem et kostnadsoverslag og forslag til finansiering av både gravplassen og
infrastrukturen ihht kravene i reguleringsplanen. Planen er å legge denne saken frem i
budsjettbehandlingen i oktober/november 2017 for 2018.

Forslag til vedtak
1. Budsjettforslaget 2018 er vedtatt med brutto driftsbudsjett på kr. 25 671 000
Netto driftsutgift på kr. kr. 17.555,000,- som kommunal bevilgning.

168

Dersom statsbudsjettet blir lagt frem med høyere prisstigning enn 2,3% vil også budsjettet
øke tilsvarende på andre driftsutgifter.
2. Rammebevilgning til investeringer fra Askøy kommune videreføres med kr. 4 millioner i
2017.
3. Askøy kirkelige fellesråd sitt budsjett for 2018 oversendes Askøy kommune.
4. Det sendes inn egen budsjettsak vedrørende Erdal gravplass.

Vedtak
1. Budsjettforslaget 2018 er vedtatt med brutto driftsbudsjett på kr. 25 671 000
Netto driftsutgift på kr. kr. 17.555,000,- som kommunal bevilgning.
Dersom statsbudsjettet blir lagt frem med høyere prisstigning enn 2,3% vil også budsjettet
øke tilsvarende på andre driftsutgifter.
2. Rammebevilgning til investeringer fra Askøy kommune videreføres med kr. 4 millioner i
2017.
3. Askøy kirkelige fellesråd sitt budsjett for 2018 oversendes Askøy kommune.
4. Det sendes inn egen budsjettsak vedrørende Erdal gravplass.
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Askøy kirkelige fellesråd
Arkivsak 03/00102
Dato:
Arkivsak-navn:
Saksbehandler:
Dokumentnavn:
Dokumentnummer:
Løpenummer:
Arkivkode:

01.09.2017
Økonomiplaner m/målsettinger og prioriteringer
Geir Viksund
Økonomi- og handlingsplan for 2018-2021
03/00102-026
000061/17
111

Utvalgssaksnr.:

025/17

Saksfremstilling
FORMÅL KIRKE OG GRAVPLASSER
Kirkeadministrasjon, kirker og gravplasser.
Ansvarlig utvalg:
Askøy kirkelige fellesråd
Administrativt ansvar: Kirkeverge

DRIFTSBUDSJETT:
Budsjettramme i perioden:
(nettobeløp - kommunal overføring)
2015 …
2016……
2017……
2018…..
2019…..
2020…

kr.
kr.
kr.
kr.
kr
kr

16.079.000
16.245.000
17.102.000
17.555.000
17.994.000
18.449.000

Grunnlaget for budsjettet 2018 er videreføring av dagens aktivitet og med en prisvekst på 2,3% på
andre utgifter enn lønn.
Lønn er regnet ut fra reelle lønnsutgifter basert på nåværende lønnsnivå, per september 2017.
I tillegg er det plusset på budsjettet med kr. 285.000,- til finansutgifter i forbindelse med utbygging
av Tveit kirke.

BUDSJETT 2018:
Budsjett 2018: Lønn ansatte per 1.9.17. Andre driftsutgifter * 2,3% =
Finansiering Tveit kirke i hht vedtatt finansieringsplan:
SUM kommunal bevilgning:

17.270.000,285.000,17.555.000,-

I finansieringsplanen for de kommende årene er lagt til grunn kr. 900.000,- i 2018 og 2019 er det
lagt inn kr. 900.000, mens det er lagt kr. 800.000,- i 2020.
Differansen mellom mottatt beløp i 2017 og 2018 er kr. 500.000,-.
På grunn av reduserte rentekostnader er differansen mellom 2017 og 2018 redusert fra 500.000,til 285.000,- for 2018 og som må tilføres budsjettet i 2018.
Se eget vedlegg om finansiering av Tveit kirke.
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INVESTERINGER:
Rammetildeling i perioden:
2017.…………………… ”
2018 ……….................. "
2019……………………... "
2020 ……….................. "
2021 …………………… ”

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

”
”
"
”
”

Investeringsbudsjettet de nærmeste 5 årene går i hovedsak til utbygging av Erdal gravplass med
ca 3 millioner per år, samt Tveit kirke med kr. 1 million per år.
I 2016 ble det tatt opp et lån på kr. 29,5 millioner med kommunal garanti for å finansiere utvidelsen
av Tveit kirke. Kirken stod ferdig 20. august 2017.
Kjøp av areal til Erdal gravplass er finansiert gjennom investeringsmidlene for 2017 og utgjør ca
2,1 mill. Forprosjektet er igangsatt i 2017 og er kostnadsberegnet til ca 500.000,- .
Se mer under Erdal gravplass.

Merknader til forslagene i planperioden 2018 - 2021:

Drift:
Grunnlaget for økonomiplanen er budsjettrammen for år 2017 som etter kommunestyrets
budsjettvedtak ble kr. kr. 17.102.265,- inklusiv lønnsoppgjør.
Etter at Tveit kirke er bygget er lånekostnadene økt og renter og avdrag belastes driftsbudsjettet i
tillegg til kr. 1 mill per år fra investeringsbudsjettet ihht vedlagt finansieringsplan. Denne planen
viser et rentesats på 3%.
Den ene diakonstillingen er finansiert med 50% fra Bjørgvin bispedømmeråd og 50% fra Askøy
kommune, mens den andre er 100% finansiert av Askøy kommune.
Aktivitetsøkningen for trosopplæring er finansiert ved hjelp av statlige midler, samt økte inntekter.
Ungdomssatsingen forutsetter givertjeneste og målet er at det skal samles inn ca kr. 300.000,- per
år. Når dette målet er nådd er det meningen å utvide givertjenesten til også å omfatte
barnearbeidet i menighetene, dvs trosopplæring og kontinuerlig frivillig arbeid. Det er ikke avklart
om det skal opprettes egen givertjeneste for barnearbeidet i menighetene, men det er et faktum at
trosopplæringsmidler fra staten (bispedømmet) ikke dekker annet enn lønnsmidler.
Aktivitetsøkning i perioden:
Befolkningen på Askøy øker og i løpet av de siste 12 årene har antall kirkemedlemmer i Askøys
sine 5 menigheter økt med over 3000 som er en middel stor menighet i norsk målestokk. Kirken på
Askøy har fra siste halvår i 2014 mottatt tilskudd fra staten til trosopplæring, og en økning med
presteressurser med ¾ stilling for en seniorprest fra 2015. For fellesrådet fører ansettelse av prest
og økt aktivitet til trosopplæringstiltak til økte utgifter i forhold til ordinære driftsutgifter.
Økningen av aktivitet innen trosopplæring har foregått de siste årene og hovedsakelig i 2016.
Økningen vil fortsette i 2018.
En dobling av diakoniressurser vil også føre til økt aktivitet. Vi vil bruke mer tid til forebyggende
arbeid og vi kan tilby diakontjenester på institusjonene og ikke minst på lindrende avdeling på
Kleppestø sykehjem. Diakonene skal drive forbyggende og praktisk arbeid rettet mot hovedsakelig
eldre, syke, døende og mennesker i krise og sorg. Videre tilbyr diakonene blant annet
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kommunikasjonskurs/ ekteskapskurs og kurs for mennesker i sorg. Diakonen koordinerer mange
frivillige arbeidere som utfører besøkstjeneste, formiddagstreff og sosialt arbeid generelt. Det har
også vært et økende behov for besøk i hjemmene med nattverd og samtale. I mange år har også
diakonen drevet sorggrupper.
Flere forordnede gudstjenester.
Biskopen signaliserte under bispevisitasen i 2015, at mulighet for økning i antall forordnede
gudstjenester skulle utredes. En viktig faktor i denne sammenheng er de økonomiske
konsekvenser dette får for Fellesrådet. Der er pr dato ikke rom for å øke gudstjenestefrekvensen
uten at annet arbeid må nedprioriteres.
Det er ikke lagt inn en økning av driftsbudsjettet for 2018 for å dekke utgifter i forbindelse med
Tveit kirke som medfører større arealer og økt aktivitet.
Foreløpig er det ikke lagt opp til økning av gudstjenestefrekvens.

Inntekter:
I forbindelse med økning av festeavgiften har inntektene økt. Denne inntektsveksten blir brukt til
fornying av utstyr, lastebil andre driftsutgifter og nødvendig vedlikehold. Det er derfor behov for å
styrke denne delen av budsjettet gjennom økte inntekter.
Det er videre lagt opp til at ressurser til renhold og økt vedlikehold av kirkene skal kunne
finansieres ved hjelp økte inntekter.
Det er også lagt inn givertjeneste. Se over.

Investeringer:
Investeringsbudsjettet er foreslått av fellesrådet til kr. 4 mill. som er i tråd med kirkens
økonomiplan.
I 2018 – 2028 er det beregnet utgifter til Tveit kirke med kr. 1 mill. fra investeringstilskuddet.
Utgiftene til investeringer følger ikke budsjettåret og derfor, enkelte år, er vi avhengig av forskudd
på de neste års investeringstilskudd. Dette vil gjelde i forbindelse med utbyggingen av Erdal
gravplass.

Investeringer som Fellesrådet planlegger gjennomført i 10-årsperioden 2018 - 2028:
Kirkene:
•
•
•

Ekstraordinært vedlikehold Herdla kirke (toaletter, kjøkken, maling)
kr. 2.000.000
Ekstraord. vedlikehold kirker – Herdla og Ask
(bl.a. tilrettelegging for bevegelsh) ………………………………………… kr. 1.000.000
Finansiering Tveit kirke……………………….…………………………..
kr. 9.000.000

Kirkegårdene/gravplassene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erdal kirkegård ca. 800 graver innen 2018) ……………………….
Parkeringsplass Tveit …………..…………………………………….
Gravemaskin……………………………………………..
Opprustning av gamle gravfelt på Tveit og Strusshamn ………….
Kjøp av nytt areal til kirkegård i Kjerrgardenområdet……………..
Vern av gamle gravminner – opparbeiding av område for plassering
Herdla kirkegård – Utskifting av masser
Prosjektering av nytt gravfelt i Skiftesvik med 600 graver innen 2025,
Skiftesvik gravplass – utvidelse

Investering over 10 år fram til 2028, tils.
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kr.15.000.000
kr. 2.000.000
kr. 700.000
kr. 2.300.000
kr. 2.000.000
kr. 1.000.000
kr. 1.500.000
kr. 1.000.000
kr. 4.500.000

Kr. 40.000.000

Investeringsmidlene overføres med ca 1/10 hvert år.
Erdal gravplass:
Erverv av areal til Erdal gravplass er gjennomført i 2017.
Tidsplanen er utsatt i forhold til tidligere planer og først i juni 2017 ble reguleringsplanen vedtatt i
kommunestyret. Dette betyr at kostandene for hele prosjektet, inklusiv infrastruktur, kan starte i
2018. Imidlertid er prosjektet ikke ferdig finansiert, da infrastrukturen som er beskrevet i
reguleringsplanen er blitt svært omfattende og dermed også mer kostnadskrevende.
I løpet av oktober 2017 vil Norconsult, på bakgrunn av reguleringsplanen, legge frem en
kostnadsberegning på hele prosjektet.
Gravplassavdelingen skiftet ut lastebilen i 2017 og gravemaskin må skiftes i perioden.
Gjenbruk av gamle graver:
Økte festekostnader for graver har ført til at flere sier opp festeavtalene. Dette medfører at flere
graver blir ledige og kan gjenbrukes. Dette kan utsette oppstart for utbygging av gravplassen på
Skiftesvik. Imidlertid ser det ut for at opprusting av Tveit gravplass må prioriteres.
Det er planlagt prosjekter for til sammen kr 29 millioner på gravplassene, de neste 10 årene.
Tveit kirke:
I skrivende stund er ikke byggeregnskapet oppgjort, men beregningene tilsier en overskridelse på
ca 600.000,-.
I byggetillatelsen ble det krevd at parkeringsarealet må utvides. Dette ligger i økonomiplanen og
må prioriteres innen få år.
Se finansieringsplan.
Herdla kirke:
Det er behov for å renovere kirken utvendig. Malingen som ble påført for over 10 år siden må
fjernes og erstattes. Dette er et prosjekt som vi hadde planlagt i 2017, men som er utsatt pga
økonomi.
Ekstraordinært vedlikehold:
Det foreligger planer for ekstraordinært vedlikehold og arbeid med tilrettelegging for
bevegelseshemmede ved Ask- og Herdla kirke. Nåværende løsninger er foreløpige, men det har
ikke vært prioritert å bruke investeringsmidler til dette foreløpig. Videre er det planer for å oppruste
driftsbygningen i tilknytning til Herdla kirke. Toaletter må opprustes.
Fasadene på Ask og Herdla kirke trenger vedlikehold/rehabilitering.
Det er avsatt kr. 3 millioner til ekstraordinært vedlikehold i planperioden.
MÅLSETTINGER OG PRIORITERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2018- 2021
Fellesrådets og administrasjonens ansvar:
Fellesrådet har det overordnede ansvaret etter kirkeloven, gravferdsloven og andre aktuelle lover,
forskrifter og avtaler. Administrasjonen utreder saker og gjennomfører oppgavene slik fellesrådet
bestemmer.

Kirkeloven sier i § 14. Kirkelig fellesråds oppgaver.
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene,
utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom
menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
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Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder,
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,
f) - – –
g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.
og i § 15. Kommunens økonomiske ansvar.
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder,
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av
kirkelig fellesråd,
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
f) utgifter til kontorhold for prester.
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni,
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er
tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Generelle målsettinger
Det skal legges til rette for:
kirkene
•
at de praktiske forholdene er godt tilrettelagt for kirkelige tjenester, som gudstjenester,
vigsler og begravelser, og for det øvrige menighetsbyggende arbeidet i de enkelte kirker
•
at kirkene og områdene rundt har en god standard og vedlikeholdes
•
at brannvernutstyr og brannverndokumentasjon er oppdatert i alle kirker og er i samsvar
med forskriftene og pålegg fra branntilsynet, og alle kirkene har brannvarslingsanlegg.
•
at kirkene til en hver tid er sikret mot innbrudd
gravplassene
•
at forholdene rundt begravelsene er godt tilrettelagt og at besøkende opplever respekt og
verdighet ved besøk på kirkegårdene
•
at gravplassene holdes ordentlig vedlike og bygges ut slik behovet i kommunen krever
personell
•
at kvalifisert personale er tilsatt
•
at det gis nødvendig opplæring og at oppgavene kan utføres på en god måte og i samsvar
med arbeidsavtalene og god personalforvaltning
•
at ansvar, myndighet og rutiner for kvalitetssikring er tilrettelagt og kjent for personalet
•
at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er dokumentert og kjent for personalet
•
at det opprettholdes et godt arbeidsmiljø gjennom engasjement, glød og inspirasjon
•
at det arrangeres trivselsskapende arrangementer som blåtur og adventsfest mv
•
at det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler

174

Planleggingsoppgaver og gjennomføring:
•
Starte utbyggingen av Erdal gravplass.
•
Ekstraordinert vedlikehold Herdla kirke.
•
I alle planer for utbygging må en sikre parkeringsplasser rundt kirkene og ved kirkegårdene.
•
Tilrettelegge for nye graver på Tveit kirkegård.
•
Følge opp arbeidet med kommunens arealplan for å sikre ny gravplass i Kjerrgarden
området.
•
Bygge ut gravplassen i Skiftesvik.
•
Arbeide sammen med menighetene for at Den norske kirke på Askøy er grønne
menigheter.

Prioritering av alminnelig vedlikehold og innkjøp av utstyr:
Ask kirke:
•
Vedlikehold fasaden.
•
Utbedre forhold for bevegelseshemmede.
Erdal kirke:
•
Sørge for et godt vedlikehold både innvendig og utvendig.
Herdla kirke:
•
Utbedre forhold for bevegelseshemmede.
•
Vedlikehold på fasade
•
Renovere toaletter i driftsbygningen. (Det er ikke toaletter i kirken)
Strusshamn kirke:
•
Sørge for et godt vedlikehold både innvendig og utvendig
Tveit kirke:
•
Parkeringsplass
•
Sørge for et godt vedlikehold både innvendig og utvendig

Gravplassene:
•
Utvide Erdal gravplass og utbedre infrastruktur ihht reguleringsplan
•
Heve gravfeltene A, B og C på Tveit kirkegård.
•
Utføre vedlikehold på driftsbygningene tilknyttet gravplassene.
•
Endre gravfelt på Herdla.
•
Utskifting av biler, maskiner og utstyr.
•
Opprustning av murer, plantefelt, gjerde og deler av gravrekkene på kirkegårdene i
Strusshamn
•
Lage verneplan for kirkegårdene i Askøy
•
Masseutskifting på Herdla kirkegård.
Forslag til vedtak
Økonomi- og handlingsplan for 2018-2021 er vedtatt.
Økonomi- og handlingsplanen inneholder mål for virksomheten og planer for de neste årene,
inklusiv planer for bruk av investeringstilskuddet. Det er imidlertid ikke lagt frem reelle tall for
utbyggingen av Erdal gravplass og finansieringen av denne. Dette vil bli fremmet som egen sak og
må deretter innarbeides i planen.
Vedtak
Økonomi- og handlingsplan for 2018-2021 er vedtatt.
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Sekretariat for kontrollutvalet

Askøy kommune

Vår sakshandsamar: Roald Breistein

Askøy kommune

Dykkar ref.:
Vår ref: 2017/65
Vår dato: 04.09.2017

Partsbrev - Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i Askøy kommune for 2018
Vedlagt følger partsbrev fra sak PS 19/17 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i Askøy kommune for
2018 etter møte i kontrollutvalget 24.08.2017.
Påskrift fra sekretariatet:
Vi gjør oppmerksam på at i «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» heter det bl.a.:
«Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller
fylkestinget.»

Med helsing
Hogne Haktorson
kontrollsjef
Roald Breistein
seniorrådgjevar
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Kontrollutvalgsleder

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00
Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: roald.breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no
Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
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2017/65-1

Sakshandsamar:

Roald Breistein

Saksframlegg
Saksgang
Utval
Kontrollutvalget i Askøy kommune

Saknr.
19/17

Møtedato
24.08.2017

Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i Askøy kommune for 2018

Bakgrunn for saken:
«Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» ble endret med virkning fra 1.7.2004. Etter
forskriftens § 18 skal kontrollutvalget i Askøy kommune utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen. Forskriften lyder slik:
«§ 18. Budsjettbehandlingen
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller
fylkestinget.
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget
om budsjett for revisjonen.
Departementets merknader til § 18
Bestemmelsen fastsetter fremgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens
samlede virksomhet.
Når kommunen/fylkeskommunen har egne ansatte revisorer, skal revisjonen ved ansvarlig revisor avgi
innstilling til kontrollutvalget om budsjett for sin virksomhet i budsjettåret.
I interkommunale revisjonsselskaper organisert som interkommunale selskaper, er det
representantskapet som vedtar budsjettet, jf. lov om interkommunale selskaper § 18, noe som forutsetter
at deltakerkommunenes/fylkeskommunenes budsjetter må være vedtatt før slikt budsjett kan vedtas.»

Videre går det frem av «Veiledning for regnskapsrapporteringen i KOSTRA» bl.a. dette når det gjelder
110 Kontroll og revisjon:
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og revisjon etter
kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til møteavvikling i
kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon.
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Funksjonen omfatter ikke administrative internkontrollsystemer som er underlagt administrasjonssjefen.»
Drøfting:
Kontrollutvalget har ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Det
som er spesielt med kontrollarbeidet er at det er administrasjonen som blir revidert. Således skal
kontrollutvalget innstille direkte overfor politisk organ.
For revisjonstjenestene er det tatt utgangspunkt i avtale som ble inngått med Deloitte AS med virkning fra
1.7.2014. Tallene er oppdatert i henhold til konsumprisindeksen i tråd med kontrakten. Budsjettert
kostnad med revisjon skal dekke både arbeid med regnskapsrevisjon og annet revisjonsarbeid, f.eks.
prosjekt innen forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vi er nå inne i siste opsjons år i avtalen og
kontrakten gjelder til 30.06.2018. Kostnader til revisjon for andre halvår 2018 er lagt inn med samme
beløp som for første halvår. Totalkostnaden for revisjon i 2018 vil derfor være noe usikker da vi ikke vet
hva utfallet av en konkurranse vil bli.
Det må i løpet av tidlig høst 2017 settes i gang prosess med ny konkurranse for kjøp av
revisjonstjenester. Det er kontrollutvalget, slik sekretariatet ser det, som har ansvar for at dette blir gjort og
som skal innstille til kommunestyret på valg av revisor, jf. forskrift om kontrollutvalg § 16 der det står bl.a.
dette:
«Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen,
foretar kommunestyre eller /fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.»
Videre er det lagt til grunn at det blir like mange møter i kontrollutvalget i 2018 som det har vært i 2016 og
2017 og med om trent like stor saksmengde. Ellers er det lagt inn møtegodtgjørelse, kostnader til at
medlemmene i kontrollutvalget kan delta på en nasjonal faglig kontrollkonferanse, reisekostnader,
servering på utvalgsmøtene og en diverse post.
Det er vanlig at nokre medlemmer i kontrollutvalg vi er sekretær for, abonnerer på «Kommunerevisoren»
og «Kommunal rapport». Vi er ikke kjent med praksisen på dette området i Askøy kommune. Det er derfor
ikke lagt inn noe beløp til dette, men er laget klar linjer i budsjettet hvor dette eventuelt kan legges inn i
møtet.
Når det gjelder beløp til å dekke tapt arbeidsfortjeneste for medlemmene i kontrollutvalget er vi ikke kjent
med om det er noen av medlemmene dette er aktuelt for. Dette kan også avklares i møtet og legges inn i
budsjettforslaget.
Det er også lagt inn forslag om et beløp til ekstra tiltaksmidler. Dette er midler som er tenkt til ev. ad-hoc
oppgaver, f.eks. øvrig forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og utredninger, som måtte komme underveis i
året, samt evnt. evaluering av planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Bakgrunnen for slike
ekstra oppgaver kan f.eks. være medieoppslag eller bestillinger fra kommunestyret som ikke står i
godkjent plan.
I forskrift om kontrollutvalg i kommunar og fylkeskommunar står det dette i § 10:
«§ 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike
sektorer og virksomheter.»
«§ 13. Selskapskontroll
«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
interesser i selskaper m.m.
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Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller
fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en
overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med
sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.»
Formuleringene i disse paragrafene viser at hovedoppgavene til kontrollutvalget er å gjennomføre
prosjektarbeid ut fra de planer som kommunestyret har vedtatt. Gjeldende planer for forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll ble vedtatt i kommunestyret høsten 2016. I kontrollutvalget sitt budsjett bør det legges
inn midler til å gjennomføre prosjekt innen forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i tråd med planene. Ut
fra planene, vil prosjektarbeid kreve en ramme på minimum 400 timer for kommuner med Askøy sin
størrelse.
Pris for tjenestene sekretariatet gjør for kontrollutvalget er lagt inn i tråd med avtale mellom Askøy
kommune og Hordaland fylkeskommune.
Konklusjon:
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett inkludert endringer som blir gjort i
møtet.

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett inkludert endringer som blir gjort i møtet.
Budsjettforslaget sendes Askøy kommune for videre behandling.
Saksprotokoll i kontrollutvalget i Askøy kommune - 24.08.2017

Behandling i møtet:
Kontrollutvalget ønsker at alle de faste medlemmene kan abonnere på «Kommunal rapport» og kostnader
til dette ble lagt inn i budsjettet.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett inkludert endringer som blir gjort i møtet.
Budsjettforslaget sendes Askøy kommune for videre behandling.

Hogne Haktorson
kontrollsjef
Roald Breistein
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
Vedlegg
1 Forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i Askøy kommune for 2018
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Budsjettforslag for kontrollutvalget i Askøy kommune for 2018
Konto
10801
10803
10803
10990
11000
11002
11151
11300
11500
11500
11601
11603
11709
11951
13500
13500
13700
13750
14290
17290

Tekst
Godtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Feriepenger tapt arbeidsfortjeneste
Delsum
Arbeidgiveravgift (AGA)
Delsum
Diverse
Abonement
Servering på møtene
Mobiltelefon
Kurs/konferanse
Folkevalgtopplæring for kontrollutvalget
Skyss og kostgodtgj/skattefri del
Skyss og kostgodtgj/skattepliktig del
Bompenger, parkering m.m.
Kontingenter
Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp sekr.tenester, kjøp av revisjon
Revisjonshonorar
Ekstra tiltaksmidler
Delsum
Merverdiavgift
Moms-kompensasjon

Regnskap 2016
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
-

Budsjett 2017
kr
371 910
kr
kr
kr
371 910
kr
52 438
kr
424 348
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
60 000
kr
kr
550 000
kr
kr
610 000
kr
kr
-

Total budsjettramme

kr

kr

-

Regnskap pr.
11.7.17
kr
216 947
kr
kr
kr
216 947
kr
30 616
kr
247 563
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 092
187
138
350 784

kr
kr
kr

352 201
87 731
-87 731

1 034 348 kr
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Budsjett 2018
kr
390 013
kr
10 000
kr
1 200
kr
401 213
kr
56 571
kr
457 784
kr
kr
12 500
kr
5 000
kr
8 000
kr
30 000
kr
15 000
kr
5 000
kr
1 000
kr
1 000
kr
kr
198 000
kr
kr
658 012
kr
100 000
kr 1 033 512
kr
253 333
kr
-253 333

599 765 kr

1 491 296

Merknad

Kommunal rapport
Leder og nestleder
Solstrand januar 2018

Ad-hoc oppgaver | ev. evaluering av planer

Kommunalavdeling stab

27.10.2017

Notat
Sak nr.
2017/6310-9
Til:

Kommunestyret

Fra:

Rådmannen

Fritaksliste § 7 a - Eiendomsskatt 2018
For skatteåret 2018 gir kommunestyret følgende eiendommer fullt fritak fra
eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a:
Adresse

Eier

Gr

Bn

Fn

Sn

Davangervegen 20

21

93

0

0

3

36

0

0

Ja

Ask Bo Og Omsorgssenter

Finamyrvegen 25

Arken Davanger Menighet
Ask Bo Og Omsorgssenter
Stiftelsen
Ask Fotball

Gitt fritak
2017
Ja

1

248

0

0

Ja

Bane Klubbhus Finamyren

Askvegen 374

Ask Kapelmenighet

3

83

0

0

Ja

menighetshuset Ask kirke

1460

Askøy Fotballklubb

7

146

0

0

Ja

del av Bergheim fotballbane

0

Askøy Fotballklubb

6

347

0

0

Ja

del av Bergheim fotballbane

Bergheimvegen 43

Askøy Fotballklubb

7

0

Ja

Klubbhuset Bergheim

Askøy Kirkelige Fellesråd

12

0

0

Ja

Skiftesvik gravplass

ØVRE TVEIT 1

Askøy Menighet Av Jehovas

16

207
162
7
346

0

Skiftesvikvegen 53

0

0

Ja

Riketssal Tveit

HOLMEDALEN 30A

Askøy Misjonskirke

7

587

0

1

Ja

Askøy Misjonskirke

Berlandsvegen 234

Berland Bedehus

34

24

0

0

Ja

Berland Bedehus

Breivikvegen 61

Breivik Bedehusforening

21

96

0

0

Ja

Breivik Bedehus

Florvågvegen 342

ERDAL BEDEHUS

5

101

0

0

Ja

Erdal bedehus

360

Fauskanger Bedehus Samhold

28

36

0

0

Ja

Fauskanger Bedehus

Follesevågen 2

Follese Bedehus Mizpa Amfi

12

38

0

0

Ja

Follese bedehus

TRÆSTUNET 5780

Follese Heimbygdslag

12

578

0

0

Ja

Træet Follese

KROKÅSDALEN 120

Foreningen Fremtid

14

80

0

0

Ja

Krokås Bedehus

21

386

0

0

Ja

vannverk Davanger

31

12

0

0

Ja

Heiarvang ungdomshus
Nordre Haugland

42

85

0

0

Ja

Klubbhuset Solrenning

Hopshavn 50

PUMPEPLASSEN 3860 Havmyren Vannverk
NORDRE
HAUGLANDSVEGEN
Heiarvang Grendahus
65
850
Herdla Skytterlag

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

Besøksadresse:
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Beskrivelse / merknad
Arken Davanger

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

Storehaugen 1

Hetlevik Bedehus

13

61

0

0

Ja

LYNGHAUG 1270

Hetlevik Idrettslag

13

127

0

0

Ja

Hetlevikvegen 85

Hetlevik Idrettslag

13

150

0

0

Ja

SØRE MYRANE 12

Hordaland Fylkeskommune

7

613

0

0

Ja

Hetlevik Bedehus
del av bane Hetlevik
idrettslag
Klubbhuset Hetlevik
idrettslag
Askøy videregående skole

Florvågbakken 59

Indremisjonsforsamlingen Askøy

6

181

0

0

Ja

Florvåg bedehus

Hauglandsvegen 6

15

161

0

0

Ja

Losjehuset Haugland

4

718

0

0

Ja

Olaviken

130

Losje Fenring
Nks Olaviken Alderspsy Sykehus
AS
Nordlys Bygdelag

28

13

0

0

Ja

Askvegen 701

Norges Blindeforbund

1

220

0

0

Ja

ROMLEHAUGEN 6
Austre Ramsøytangen
22
RAMSØYVEGEN 216

Norsk Folkehjelp Askøy L
PINSEMENIGHETEN KLIPPEN
RAMSØY
Ramsøy Idrettslag

17

272

0

0

Ja

Gamle skolen Fauskanger
Solvik syn og
mestringssenter
Norsk Folkehjelp Askøy

20

82

0

0

Ja

Klippen

20

78

0

0

Ja

klubbhus Ramsøy idrettslag

Hauglandsmyra 2

Ravnagner,tveit Bedehus

15

133

0

0

Ja

0

Sjølund Ungdomslag

19

152

0

0

Ja

Skråmestø 25
STRUSSHAMNVEGEN
21
Gamle Skulevegen 100
Nordre
Hauglandsvegen 44
Bakarvågen 15

Skråmestø Bedehus

37

44

0

0

Ja

Haugland bedehus
Forsamlingshus ved Hanøy
samfunnshus
Skråmestø Bedehus

Strusshamn Musikkforening

10

74

0

0

Ja

Norønaheimen

Tilh.av Den Luth.religion

21

16

0

0

Ja

Davanger bedehus

Træet Krets Bedehus

30

22

0

0

Ja

Træet Bedehus

Trigger Jobb AS

6

0

0

Ja (innst. F)

Brandaneset 28

Trigger Jobb AS

4

0

0

Ja (innst. F) avd. Strømsnes "Vaskeriet"

Skjelvikvegen 20

Trigger Jobb AS

23

620
113
6
49

0

0

Ja (innst. F)

Stien 19

23

60

0

0

3

90

0

0

KROKÅSDALEN 1

Trigger Jobb AS
Ask Bo Og Omsorgssenter
Stiftelsen
Strusshamn Barnehage SA

10

516

0

0

Ja (innst. F) Tilleggsareal til 23/49/0/0
Boliger tilknyttet
Ja (innst. F)
hovedanlegget
Ja (innst. F)

Haugane 9

Blå Kors Eiendom

3

3

0

0

Sollien 23

Blå Kors Eiendom

3

23

0

0

Askvegen 263

Blå Kors Eiendom

3

263

0

0

277

Blå Kors Eiendom

3

277

0

0

Storebotn 53A

Blå Kors Eiendom

9

394

0

1

Ja (innst. F) Hop videregående skole
Leies av Helse Bergen, dels
Ja (innst. F)
også Hop vgs
Drift innen rusfeltet (Helse
Ja (innst. F)
Bergen)
Drift innen rusfeltet (Helse
Ja (innst. F)
Bergen)
Ja (innst. F) Hop Kompetansesenter AS

Storebotn 53C

Blå Kors Eiendom

9

394

0

3

Ja (innst. F) Hop Kompetansesenter AS

Bergheimvegen 2

Norsk Luthersk Misjonssamband

8

27

0

0

Ja (innst. F) Kleppe Bedehus

Askvegen 150

Hopshavn 51
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Kommunalavdeling levekår

26.10.2017

Notat
Sak nr.
2017/2186-3
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmann

Statusrapport
Tema:
Mottaker:
Dato:

Omstillingsprogram 2020 - Kommunalavdeling levekår
Utvalg for levekår (UFL)
7. november 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

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

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no

184

Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

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 status de enkelte prosjektene og tiltakene.
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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.

Forventede effekter (noen utvalgte):
 Flere brukere bor lengre i egen bolig ved at tidlig innsats og forebygging
vektlegges
 Økt trygghet hos brukere og pårørende
 Økt egenmestring og selvstendighet
 Økt mobilisering av brukermedvirkning og nettverk
 Utsette/redusere behovet for tjenester høyt oppe i omsorgstrappen
 Redusert behov for institusjonsplasser
 Styrket samhandling på tvers av fagområder
 Utmåling og tildeling av tjenester med utgangspunkt i brukerens behov og
ressurser. Riktige tjenester til rett tid
 Reduserte driftsutgifter – effektiv ressursutnyttelse
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). Brukers fokus står sentralt.
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Brukers fokus. Det arbeides med å etablere og sikre brukermedvirkning i prosjektsammenheng – i
utviklingen av tjenestene. Ny metodikk: Tjenestedesign
- Arbeidet med å definere tillitsmodellen for Askøy kommune pågår. Tillitsmodellen skal gi
innbyggere og medarbeidere muligheten til sammen å finne de beste omsorgsløsningene og utvikle
en ny og bedre tjeneste. Tjenesten skal baseres på tillit og samskaping, og gi en bedre hverdag
både for den som mottar, og for dem som gir tjenester.
- Det er gjennomført et arbeidsseminar med tittelen «Hva skal tillitsmodellen være». Dette for å
sikre innspill, involvering og forankring hos de ansatte (innenfor Helse og omsorg, Individ og
levekår).
- Informasjonsmøter for ansatte (Helse og omsorg) i de ulike avdelingene. Presentasjon av
programmet og undeliggende prosjekter. Møte ble avholdt 18.10.17. (Gjelder alle prosjektene
under). Dette iht. Informasjon- og kommunikasjonsplan
2
Helhetlig og optimalisert pasientflyt
Oppstart: mars 2017
Slutt: des. 2018
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3

4

5

1

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)
Kort og resultater så langt status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Prosjektet er godt etablert, og fokuset har vært å samle inn dokumentasjon som foreligger om
hvordan prosess, rutiner og sjekklister er pr. dd. Dette legger grunnlag for videre arbeid og
utvikling.
- Arbeidet med å sikre brukermedvirkning i prosessen fortsetter. Målet er at de skal få mulighet til å
bidra i selve tjenesteutviklingen.
Velferdsteknologi – brukerrettet teknologi (fase 1) Oppstart: Jan. 2016
Slutt: des. 2017
Om prosjektet:
- Anskaffe og erstatte dagens trygghetsalarmer (ca 350 alarmer), da dagens leasingavtale med Doro
care går ut. Ny leverandør er Atea.
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- P.g.a ulike tekniske utfordringer på utstyr fra leverandør - og kommunens skifte av leverandør av
teletjenester, har prosjektet fått en del forsinkelser. Eksisterende avtale med Doro er forlenget ut
året, og desember 2017 er satt som ny sluttdato for prosjektet.
- Informasjon om ny leverandør av trygghetsalarmer er sendt ut til alle brukere.
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).
Kort status og resultater så langt:
Pågår:
Avsluttet:
- Det vil bli startet en pilot med utprøving av elektronisk medisinstøtte i 2 av avdelingene i
hjemmesykepleien i løpet av november.
- Det planlegges å etablere en visningsleilighet i Helsetunområdet hvor ulike typer
trygghetsskapende utstyr/ sensorer blir satt opp. Det vil bli muligheter for både innbyggere og
ansatte å komme og bli kjent med de ulike mulighetene innenfor velferdsteknologi.
Leiligheten blir også et «testlaboratorium» for alt nytt utstyr.
- Prosjektet er godt etablert, men forsinkelsene i fase 1 påvirker framdriften i dette prosjektet noe.
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 og resultater så langt:
Pågår:
Avsluttet:
- Tentativ oppstart utsatt til desember 2017.
AVSLUTTEDE PROSJEKTER
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
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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.
Forventede effekter (noen utvalgte)

Dersom programmet lykkes i å oppnå sine målsettinger vil følgende være noen av de
forventede gevinster som kan realiseres for barn som vokser opp i barnefattigdom:
 Økt trivsel i skolen, noe som kan sikre gjennomføring av skoleløp og bidra til å
hindre barnefattigdom i neste generasjon.
 Sosial inkludering på de arenaer andre barn er. Dette kan hindre den negative
opplevelsen av å vokse opp med barnefattigdom og kan bidra til vennskap og
bedre psykisk helse for disse barn.
 Det lykkes å få flere foreldre over i utdanning, arbeid eller stabil inntekt. Dette vil
bedre oppvekstvilkårene til barna og redusere de negative konsekvenser som økt
sannsynlighet for psykiske og fysiske vansker.
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 familie som inkluderer alle familiemedlemmer
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Godt 20 familier har fått/får oppfølging. Til sammen har det vært over 50 barn i disse familier. 5
familier har avsluttet oppfølging.
- Det er i samarbeid med forsker Tormod Bøe ved Uniresearch søkt om forskningssamarbeid og
midler gjennom to ordninger. Den ene har fått avslag, den andre avventer vi svar.
- Det er innvilget tilskuddsmidler til drift av Levekårsteamet i 2017.
- Noen konkrete resultater:
o 2 familier har fått innvilget startlån til bolig på det private marked
o 11 får økonomisk rådgivning og 3 har fått en plan vedrørende gjeld.
o Pr. i dag er 5 i arbeidsrettet tiltak
o 1 person har fått fast arbeid
o 2 personer har fått avklart helse og mottar nå arbeidsavklaringspenger
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.
- Man vet fra forskning av barnehage er et viktig forebyggende tiltak for barn i lavinntektsfamilier, i
forhold til psykisk helse, språkutvikling mv.
Kort status og resultater så langt:
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 ble avholdt et felles seminar 14. september 2017 der Tormod Bøe, RKBU presenterte
betydningen av barnehage for barn i lavinntektsfamilier.
Område: Fritid
3
Deltakelse i organisert aktivitet
Oppstart: vår 2017
Slutt: ultimo 2019
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Om prosjektet:
- Prosjektet skal bidra til at barn kan delta i organisert aktivitet på fritiden uavhengig av familiens
inntekt.
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Det er formulert en skriftlig avtale som er sendt ut til lag og organisasjoner innen sang og musikk
og idrett.
- De lag som inngår avtalen forplikter seg til å legge til rette for at alle barn skal kunne delta
uavhengig av foreldrene sin inntekt. Til gjengjeld for de mulighet til å søke om tilskuddsmidler
gjennom en tilskuddsordning som kan bidrat til å dekke manglende kontingent, utstyr eller
kostnader knyttet til arrangementer og konkurranser.
- Lag og organisasjoner har fritst 1. november til å inngår avtalen for 2017. Pt har sirka 5 lag inngått
den.
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
Kort status:
Pågår: x
Avsluttet:
- Fom. april ble det åpnet 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 har siden åpningen deltatt 25-30 ungdommer ukentlig.
- Arrangørene ser at vi når ungdom i målgruppen. De ser at ungdommer deltar som ellers har stått
utenfor sosiale arenaer og fritidsaktiviteter. De ser også at ungdommer som har savnet venner har
dannet vennskap på tvers av skoler.
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
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Ung sommer ble startet opp i 2016
- I 2017 mottok vi 150.000 fra Bufdir til gjennomføring.
- Det var 112 påmeldte deltakere i 2017. Sirka 25% av disse svarte på evalueringsskjema et de enten
ikke skulle på annen sommerferie eller at de ellers ikke deltok på organiserte fritidsaktiviteter. I
2016 var det 10% som svarte dette. Vi tenker derfor at vi i økt grad når målgruppen, samtidig som
vi fortsatt ønsker at dette skal være et tilbud som ‘alle’ ungdommer deltar på.
Område: Barnehage og skole
6
Holdningsarbeid og forvaltning av gratisprinsippet Oppstart: 2016
Slutt: 2019
Om prosjektet:
- Hensikten er å sette barnefattigdom og levekårsutfordringer på agendaen og forvalte
gratisprinsippet i barnehage og skole på en god måte
Kort status og resultater så langt:
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. Denne skal ferdigstilles
i desember og i etterkant presenteres ut i barnehager, skoler og til foreldreutvalg
7
Redusert SFO betaling
Oppstart: 2017
Slutt: ?
Om tiltaket:
- Målet er at SFO skal være et tilgjengelig tilbud også for barn berørt av barnefattigdomsutfordringer
Kort status og resultater så langt:
Pågår: Oppstart
Avsluttet:
- Det ønskes en utprøving med redusert SFO betaling ut fra foreldre sin inntekt i tråd med ordninger
som finnes for barnehage.
- Arbeidsgruppe med med fagsjef og rådgivere ser på muligheter for tilrettelegging av ordning.
8
Gratis og inkluderende tilbud i skole
Oppstart: 2016
Slutt: 2019
Om tiltaket:
- Det skal være flere tilbud på skolene som er gratis og universelle og bidrar til å gi barn i
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lavinnteksfamilier gode opplevelser og redusere konsekvensene av barnefattigdom
Kort status og resultater så langt:
Pågår: X
Avsluttet:
- Alle 8 klasser drar på gratis klassetur på Herdla og benytter fasilitetene der. Dette skal bidra til å
bygge godt sosialt klassemiljø og hindre dyre, foreldrebetalte skoleturer på 10. trinn som har vært
en vanlig praksis.
- Utprøving av kulturskoletilbud gjennom vanlig SFO tilbud slik av flere barn får kreative opplevelser
uten å måtte betale dyrt SFO kontingent
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.
Kort status og resultater så langt:
- 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.
- Det er etablert samarbeid med forsker Tormod Bøe ved Uniresearch om følgeforskning i satsingen.
Det er søkt om tilskudd til dette gjennom ulike ordninger og forskningsprosjekter. Foreløpig
avventes svar.
- 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, samling for Nav ledere i Hordaland juni 2017 og på Forsknings og
innovasjonsverksted for kommuner 30 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.
Forventede effekter (noen utvalgte):

 Flere vanskeligstilte kan eie egen bolig
 Innbyggere bor lengre hjemme i egen bolig
 Variert og tilpasset boligmasse for innbyggerne
 Færre søkere til kommunale utleieboliger
 Færre søknader til bemannede boliger og institusjonsplasser
 Økt kompetanse på boligsosiale utfordringer hos ansatte
 Bruk av økonomiske virkemidler på en fleksibel måte tilpasset den enkeltes behov
 Tydeligere informasjon om boligsosiale rettigheter

Side 7 av 7

190

 Redusere sosiale ulikheter og forhindre sosial arv
 Unngå overopphoping av vanskeligstilte i enkeltområder

Proioriterte prosjekter og tiltak
Nr. PROSJEKT og TILTAK
1
Boligkontor
Oppstart: vår 2016
Slutt: desember 2018
Om prosjektet:
- Etablere et matriseorganisert boligkontor med ansvar for det boligsosiale arbeidet i kommunen.
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Boligkontoret hadde oppstart i januar 2017. NAV har det formelle lederansvaret for kontoret.
Etableringen har ført til økt samarbeid og kompetanseoverføring mellom ansatte innen det
boligsosiale feltet. Dette fører til bedre tjenester for bruker.
- Etablert samhandlingsgruppe på tvers av fagavdelinger som jobber ut detaljene i det nye kontoret.
- Kommunen har fått økt ramme for lån og og tilskudd fra Husbanken. Flere får dermed mulighet til å
kjøpe egen bolig
- Retningsliner for tildeling av kommunal utleiebolig er under utarbeidelse. Dette for å sikre riktig
prioritering og tildeling av kommunal bolig
- Prosjektperioden utvides til desember 2018
- statusrapport ferdigstilles desember 2017.
2
Bo- oppfølging
Oppstart: vår 2016
Slutt: sept. 2017
Om prosjektet:
- Etablere en ambulant, fleksibel og diagnoseuavhengig tjeneste med høy grad av
brukermedvirkning.
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Bo- oppfølgingstejensten ble etablert i Individ og levekår januar 2017.
- Det er satt av 4,5 årsverk til arbeidet
- Treningsleilighet er etablert
- Fagansvarlig er ansatt
- Etablert samhandlinsarena mellom fagleder i Rus- og psykisk helsetjeneste, fagleder i Booppfølgingen og saksbehandlere. Dette sikrer at alle brukere med behov for tjenester får dette.
- Prosjektperioden er utvidet til desember 2018 for å sikre at tjenesten etableres i tråd med
målsettingenen og behovene skissert i Rambøllrapporten.
- Statusrapport ferdigstilles desember 2017
3
Boligsosial handligsplan
Oppstart: aug. 2016
Slutt: sept 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.
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Planen fremlagt for Kommunestyret 28.09.17
4
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.
Kort status og resultater så langt:
Pågår:
Avsluttet:
- Det er utarbeidet grunnlagsmateriale som tas videre inn i prosjektet
- Programleder for boligsosialt velferdsprogram deltar i oppstartsmøter med utbyggerefor å
informere om boligsosiale føringer ogtydeliggjøre kommunens behov for en mer differensiert
boligmasse. I tillegg tilbys utbyggerne mulighet for råd og veiledning.
- Boligsosiale føringer skal tas med ved rullering av Kommuneplanens arealdel
- Etableres arbeidsgruppe som definere ansvar og organisering av tiltak skissert i boligsosial
handlingsplan
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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.
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Det er utarbeidet beskrivelse for gjennomføring av tiltaket
- Lagt inn som månedlig sak på ledermøtet til Kommunalavdelig Levekår
- Gjennomført kartlegging av boligbehov i den enkelte avdeling

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.
Forventede effekter (noen utvalgte):










Færre akuttplasseringer etter Lov om barneverntjenester
Et tilgjengelig tjenesteapparat i akutt krise- og stabiliseringsfaser
Færre kjøp av institusjonsplasser og tiltak hos eksterne aktører i barnevernet
Flere plasseringer i familie, slekt, nettverk der det er vedtatt plassering av barn og
ungdom utenfor hjemmet
Færre brudd i omsorgshjem
Bruk og videreutvikling av gode digitale verktøy
Et dimensjonert tilbud om familieveiledning for definerte målgrupper utenfor
barneverntjenestene
Fag- og tiltaksutvikling for flere definerte målgrupper på tvers av avdelinger og
tjenester

Prioriterte prosjekter og tiltak
Nr. PROSJEKT og TILTAK
1
Mobilt barnevern

2

Oppstart: Februar
2017

Slutt: Desember 2017

Om prosjektet:
- Anskaffe og implementere mobilt barnevern (nettbrett)
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Opplæring er gitt, og nettbrett er tatt i bruk av de fleste.
- Det utarbeide nå rutiner, prosedyrer og kontrollsystemer for den videre implementeringen
Internveiledning og mentorordning i
Oppstart: April 2017
Slutt: Ikke avklart
barnevernet
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
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Prosjektplan blir ferdigstilt i løpet av november 2017.
- Det prøves ut en pilot på ny struktur i Hastetam i barnevernet fra 01.11.
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- Høgskolen i Sogndal er forespurt om å bidra til evaluering også av denne piloten.
- Rutiner, prosedyrer og maler for ny struktur skal nå utarbeides.
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.
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Det er lyst ut tre 50% stillinger som veileder for omsorgshjem
- En gruppe med omsorgshjem fra slekt og en gruppe med fremmede omsorgshjem er satt
sammen for å motta gruppeveiledning i pilot fra 2018
- Prosjektplan under utarbeidelse og blir ferdigstilt januar 2018
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
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- 2 familieveiledere ansatt, starter i november 2017.
- Prosjekt etablert. Planlegging pågår.
- Prosjektplan ferdigstilles november 2017
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.
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Prosjekt etablert. Planlegging pågår.
- Tiltaket «Mitt liv» er startet opp. Dette er i samarbeid med Forandringsfabrikken og
Barnevernsproffene. Plan for tiltaket vil bli ferdigstilt i november 2017
- Tiltaket «Familieråd» i barnevernet startes opp oktober 2017. Det skal utarbeides plan for
tiltaket.
- Det har vært felles fagdag med politikere og barnevern hvor begge tiltakene ble presentert

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

Forventende effekter (et utvalg)

Dersom programmet lykkes i å oppnå sine målsettinger vil følgende forventede gevinster
kunne realiseres:
 Økt opplevelse blant flyktninger av å bli inkludert og være en del av samfunnet
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 Økt deltakelse i arbeidsliv, utdanning, fritidsarenaer og lokalsamfunn for både
barn og voksne
 Bedre fysisk og psykisk helse blant flyktninger
 Mindre utenforskap og derav følgende konsekvenser som kriminalitet og
mistrivsel
 Bedre oppvekstvilkår og redusert barnefattigdom i neste generasjon
 Kompetanse og systemer som sikrer god og helhetlig oppfølging i arbeidet med
flyktninger
Prioriterte prosjekter og tiltak
Nr. PROSJEKT og TILTAK
Forelderskap i en norsk kontekst
Oppstart: høst 2017
Slutt:
Om prosjektet:
- 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.
Kort status og resultater så langt:
Pågår: x
Avsluttet:
- Ansatte fra henholdsvis flyktningtjenesten, helsesøstertjenesten og psykologtjenesten holder nå på
med å få utdanning i de to programmene. Som del av utdanningen drives gruppene og foreldre
med minoritetsbakgrunn deltar nå i henholdsvis DUÅ og ICDP grupper.
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
Kort status og resultater så langt:
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.
Kort status og resultater så langt:
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.

Side 11 av 11

194

Side 12 av 12

195

Kommunalavdeling levekår

25.10.2017

Notat
Sak nr.
2016/689-22
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmannen

ORIENTERING TIL UTVALG FOR LEVEKÅR OKTOBER 2017
EN OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN/ANTALL PÅ NOEN NAV YTELSER

OPPSUMMERING:
Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter. Færre står nå helt utenfor arbeid enn på samme tid i 2016. Ved
utgangen av september 2017 var det 2,6 % helt ledige av arbeidsstyrken på Askøy. Dette utgjør 396 helt
ledige. I tillegg kommer deltidsledige og ledige som er i tiltak gjennom NAV. Mange av dem er
langtidsledige Reduksjonen i antall ledige er i gruppen som har vært ledige mindre enn 1 år, i gruppen
over er det en økning.
Økningen antall sosialstønadsmottagere fortsetter, en relativt stor andel av disse er tidligere ukjente for
NAV Askøy. Dette gir en økning i utbetalingene og arbeidet knyttet til dette. Kombinert med et meget
høyt antall innbyggere som har behov for midlertidig bolig gir dette mindre tid til motivering for arbeid og
annen støtte til de aktuelle innbyggerne.

Arbeidsledighet
Det er 396 helt arbeidsledige personer på Askøy er ved utgangen av september 2017.
Det gir en arbeidsledighet på 2,6 %, 0,2 % under gjennomsnittet i Hordaland.
I september 2016 var det 486 helt ledige personer på Askøy, altså en reduksjon på 90 personer og
19 % til september 2017.
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

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

196

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

Med delvis ledige og personer på tiltak gjennom NAV er det 674 arbeidsledige på Askøy ved
utgangen av september. Av disse er 300 kvinner og 374 menn. I aldersgruppen under 29 år er
det 190 personer, i gruppen 30 – 39 år er det 189 personer, i gruppen 40 – 49 år er det 169
personer, i gruppen 50 – 59 er det 79 personer mens de over 60 år er 47 personer. Sistnevnte
aldersgruppe er den eneste aldersgruppen som øker.
Det bekymringerverdige sett fra NAV Askøy sitt ståsted er at det blir et klarer og klarere skille i
mellom dem som relativt raskt kommer seg tilbake i arbeid og dem som blir langtidsledige. I
gruppen som har vært arbeidsledige i mindre enn 52 øker det et redusert antall i forhold til i
september 2016. Men i gruppen som har vært ledig i over 52 uker er det en fortsatt økning i
ledigheten. Det er nå 79 arbeidsledige som har vært ledige i 78 – 103 uker, en økning på 38
personer. I gruppen som har vært ledige i mer enn 104 uker er det ved utgangen av september 73
arbeidsledige, en økning på 12 personer. I planleggings-perspektivet er dette en utvikling NAV
Askøy følger nøye med da det har påvirkning på potensialet for ytterligere økning i antallet som
søker om økonomisk sosialstønad.
NAV Askøy har satt inn tiltak for de langtidsledige, denne satsningen er det også satt av midler
til å fortsette (i statlig del av NAV kontoret) i forslaget til neste års statsbudsjett.

Økonomisk sosialstønad
Økningen i antallet nye søkere på økonomisk sosialstønad fortsetter.
NAV Askøy sine mottakere av sosialstønad står lenger fra arbeid en tidligere. Antallet
brukere har økt jevnt hele første del av 2017 med ett lite dropp i juli, tallet er fortsatt
høyt sammenlignet med 2016. Flyktninger (med tilskudd) har også økt jevnt i hele
2017. Fra 1. mai 2017 er satsene for økonomisk sosialhjelp oppjustert etter vedtak i
kommunestyret, noe som gjør at vi har høyere utbetalinger og at flere brukere har rett
på stønaden. Fra regjeringsnivå er det nå fokus på KVP (kvalifiseringsprogrammet) og
vi har pr. september inne 11 brukere i programmet. Vi har venteliste her.
Fremover er det knyttet noe spenning til virkningen av den kommende endringen i
regelverket for Arbeidsavklaringspenger, noe som trolig på sikt vil føre til en økning i
antallet som søker sosialstønad.

Gjennomsnittlig antall mottakere per måned i 2017 er 207 mens det i 2016 var 156.
I tillegg til dette kommer at det er et relativt stort behov for midlertidig bolig og mange søknader
om nødhjelp. Dette er tidskrevende oppgaver som tar fokuset fra motiverings – og
oppfølgingsarbeid. Dette bildet er det samme hos mange andre kommuner.

Utvikling pr gruppe 2017
Mnd
Gruppe
1
2
3
4
5
Sum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
13
43
29
75
170

15
15
45
38
83
196

11
16
57
34
96
214

17
14
50
37
93
211

17
10
53
37
94
211

21
18
52
32
101
224

20
14
41
29
95
199

24
16
42
38
97
217

23
16
56
40
90
225

gj.snitt gj.snitt
2017 gr. 3,4,5.
18
15
49
35
92
207
175

gj.snitt
2016
12
9
38
27
70
156
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gj.snitt
gr. 3,4,5.

135

120
100

Gruppe 1

80

Gruppe 2

60

Gruppe 3

40

Gruppe 4

20

Gruppe 5

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gruppe 1 er ektepar/samboende med forsørgeransvar for barn
Gruppe 2 er ektepar/samboende uten forsørgeransvar for barn
Gruppe 3 er enslige forsørgere
Gruppe 4 er enslig ungdom fra og med fylte 18 år inntil de fyller 25 år
Gruppe 5 er enslige fra og med fylte 25 år
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Kommunalavdeling levekår

25.10.2017

Notat
Sak nr.
2017/7206-2
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmannen

Utvidet åpningstid Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom har i dag åpningstid mandager kl 14.30 -16.30. Fra 30.10.2017 er
åpningstid bli utvidet til kl. 17:30 hver mandag. Kommunestyret har i budsjettet avsatt kr
100.000 til utvidet åpningstid, noe som kan gi rom for tilbud to dager i uken. Grunnen til at
dette ikke er blitt gjort så langt er at Helsestasjonen har ventet på klargjøring av nye lokaler i
Energigården, noe som har dratt ut i tid.
Det har fra brukere av helsestasjon for ungdom vært et ønske om utvidet åpningstid. Særlig
ungdommer som går på videregående skole i Bergen har hatt problemer med å nå
helsestasjonen innenfor de ordinære åpningstidene.
Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom, hvor de kan motta veiledning om
prevensjon og seksuell helse. De kan også kan få hjelp innenfor psykisk helse og svar på andre
helsespørsmål. Tilbudet er derfor svært sentralt i det forebyggende arbeidet for seksuell og
psykisk helse for ungdom.
Lokalene Helsestasjon for ungdom har pr i dag, gjør at en blant annet ikke kan gi tilbud om
innsettelse av hormonspiral eller p-stav. Det har en tid vært planlagt at Helsestasjon for ungdom
skal flytte inn i nye lokaler i Energigården. Det er i dag usikkert når lokalene vil stå klare, men
dette kan tidligst skje februar 2018. Det vil da kunne gis et fullverdig tilbud om prevensjon, og
lokalene gir mulighet for undervisning, kurs og gruppetilbud. Uavhengig av ferdigstilling av nye
lokaler vil det nå bli arbeidet med å rekruttere inn personell til utvidet åpningstid innenfor
budsjettmidlene. Det at lokaler ikke er ferdigstilt vil likevel sette begrensninger på tilbudet.

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

Besøksadresse:
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Ungjobb 2017 - rapport og veien videre

Særutskrift
Utvalg
Utvalg for oppvekst

Utvalgssak
66/17

Saksbehandler: Åge R. Rosnes

Møtedato
05.10.2017

Arkivsaknr.: 2017/6396-1

Møtebehandling i Utvalg for oppvekst - 05.10.2017
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):

1. Utvalg for oppvekst tar rapporten om Ungjobb 2017 til orientering.
2. Askøy kommune inngår ny avtale med Røde Kors om gjennomføring av Ungjobb 2018
etter mønster fra 2017 med økonomisk ramme på kr 110 000,3. Utvalget ønsker rapport fra tiltaket også i 2018.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Utvalg for oppvekst tar rapporten om Ungjobb 2017 til orientering.
2. Askøy kommune inngår ny avtale med Røde Kors om gjennomføring av Ungjobb 2018
etter mønster fra 2017 med økonomisk ramme på kr 110 000,3. Utvalget ønsker rapport fra tiltaket også i 2018.

Behandling:
Stian Davies (AP) ba utvalget vurdere hans habilitet/inhabilitet i saken etter § 6.1 ledd bokstav
e) og fratrådte. I hht. Forvaltningslovens § 8.2 ledd drøftet utvalget hans habilitet/inhabilitet.
Inhabilitet enstemmig vedtatt.

Avstemming:

Rådmannens innstilling fremmet av leder Rafael Cobo Garrido:
--------Stian Davies (AP) tilbake = 11--------
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Enstemmig.

SAMMENDRAG
Ungjobb 2017 har vært positivt med økt oppslutning i forhold til året før. Røde Kors tilbyr seg å
videreføre tiltaket. Rådmannen anbefaler tiltaket som et stabilt tiltak i årene som kommer og
finansiering for 2018 er sikret.
Avgjøres av:

Utvalg for oppvekst
Behandles i følgende utvalg:

Utvalg for oppvekst
Meldes UFL
Videre saksgang:

Rådmannen inngår avtale med Røde Kors etter mønster fra 2017.
Saksopplysninger:
Ungjobb er et tiltak som er rettet inn mot aldersgruppen 15-19 år der de unge utfører enklere
arbeidsoppgaver for næringsdrivende, privatpersoner eller offentlige etater. Røde Kors har
drevet tiltaket både i 2016 og 2017 etter avtale med Askøy kommune som finansierer tiltaket.
I hovedsak har det vært privatpersoner som har benyttet seg tilbudet for å få utført hagearbeid,
maling, rydding og vasking m.m.
Det er ikke meningen at de unge skal konkurrere om oppdrag som tradisjonelt løses innenfor
normale arbeidsoppgaver for ansatte – til fortrengsel for nyansettelser.
Røde Kors har koordinatorrollen og sikrer kontakt mellom oppdragsgiver og oppdragstaker
som følger oppsatte retningslinjer. I år har RK også laget en «håndbok» for tiltaket – noe som
kan være nytte både for fremtidige tiltak i Askøy kommune, men denne er også noe som deles
med andre kommuner.
Årets rapport ligger ved saken. Her gis det vurderinger av positiv karakter og også anslått hvor
man kan ha forbedringspunkter kommende år. Det er økning i antall oppdrag og antallet unge
som har utført oppdrag har økt.
Vurdering:

Tiltaket vurderes som positivt og gir ønsket effekt. Samtidig påpekes det at tiltaket har i seg et
potensiale til å bli enda bedre. Særlig er det ønskelig at rekrutteringen via NAV kan økes.
Rapporten fra RK sier at tiltaket nå kan gå i regi av kommunen, men her vil rådmannen anbefale
at Røde Kors som eier av tiltaket. Å bruke frivillig sektor er i seg selv en verdi, og samarbeidet
bidrar nok også til at terskelen for å melde seg til oppdrag senkes.
Folkehelseperspektiv:
Her vises det til saksutredningen knyttet til opprettelse av tiltaket i 2015.
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Økonomi:
I 2017 ble tiltaket finansiert i sin helhet av «fattigdomsprosjektet». Rådmannen vil foreslå
samme finansiering i 2018 med kr 110 000. Kommende år er usikkert hva finansiering gjelder.
Dersom man ønsker Ungjobb som et stabilt og forutsigbart tiltak kan det inngås avtale med
Røde Kors, f.eks i femårs perspektiv. I så fall bør det legges inn midler i økonomiplan med
samme tidshorisont.

Kleppestø, 18.9.17

Eystein Venneslan
rådmann

Åge R Rosnes
Kommunalsjef oppvekst

Rett utskrift: Kari Skeide
Dato:
09.10.2017
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling
Dato: 06.10.2017
Representantene i UKS
Klampavikveien 1
5300
KLEPPESTØ
Stian Davies
Møtedeltakere:

Klampavikveien 1
5300
KLEPPESTØ
Sigmund Gundersen

Gjelder:
Møtedato/tid:
Møteleder:

Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre Sak:
17.10.2017
Tirsdag 17.10.2017
Møtested: F-salen i rådhuset
Kl. 1215-1500

2017/380-24

Jens H. Andersen

Agenda
1. Opprop. Nye representanter ønskes velkommen.
2. Godkjenning av innkallingen
3. Gjennomgang og godkjenning av referat fra 31.05.2017 og
ekstraordinært AU 20.09.2017
4. Temakveld om mobbing onsdag 18.10.2017 på Ung Flimmer i
samarbeid med MOT, Flyktningkompis , Røde Kors Ungdom og Ung
Flimmer
5. Flyktningkompis er i gang – UKS deltakende
6. Skilt mot forurensing
7. «Plan for trygt og godt skolemiljø»i Askøy kommune
8. Orientering v/valgkomiteen – nytt AU velges på novembermøtet,
20.11.2017. Tre representanter velges via UKS.
9. Innkomne søknader til behandling. Se vedlagte sakspapirer
10.Orientering om elevrådsdagen 26.10.2017
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

Eventuelt

Med vennlig hilsen

Jens Hestnes Andersen
Fungerende ordfører

Side 2 av 2

206

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtereferat
Dato: 18.10.2017
Katinka Jensen – Askøy vgs
Jørgen Indrøy Strømsnes – Askøy vgs
Isak Christensen Hernes – Askøy vgs
Marius van der Meeren- Hop vgs
Helene Tveten – Erdal u.
Marius H. Ahmt – Erdal u.
Denim Herdlevær- Ravnanger u.
Therese Andersen- Ravnanger u. (vara)
Håkon Kjellevold- Fauskanger u.
Stine Eide- Fauskanger u.
Sander Molland – Kleppestø u.
Marius Mehus – Kleppestø u. (vara)
Til stede:

Lisa Haugland Bøthun – Kleppestø u
Elise Solheim – Kleppestø u. (vara)
Dorte Monsen – UKS
Elise Holmedal- Kleppestø u.
Jens Hestnes Andersen – UKS
Jonas Espelid – UKS
Synne van der Meeren - UKS
Ole Martin Johnsen – Fauskanger u.
Line Johansen – kontroll- og valgkomiteen
Kenneth Gundersen – kontroll- og valgkomiteen
Stian Davies – politiker
Sigmund Gundersen – sak «Plan for trygt og godt skolemiljø»
Kevin Vindenes – sak « Søknad Ung Flimmer»

Kopi:
Forfall:

Kontaktlærere for elevråd på vgs og u.trinn
Politikere
Rakel Kråvik – UKS
Berk Hashem – Askøy vgs
Klaudia Marie Panek – Fauskanger u.

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

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
17.10.2017

Møtetid:

Tirsdag 17.10.2017
Kl. 1215-1515

Møteleder:

Nr
1.
2.
3.

Jens H. Andersen
Jonas Espelid

Sak:

Møtested:

F-salen i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Mandag 20.11.2017
Kl. 1215-1500
F-salen i rådhuset

2014/34652

Innhold
Opprop
Saklisten ble godkjent med endringer i saksrekkefølge
Referat fra 31.08.2017 og referat fra ekstraordinært møte i AU
20.09.2017 ble tatt til orientering
Velkommen til alle nyvalgte representanter
Bli-kjentrunde
Orientering om møteregler i UKS
«Plan for trygt og godt skolemiljø»
Orientering og gjennomgang
UKS sitt ansvar – forebyggende tiltak- UKS og elevråd kan gjøre
en forskjell:
 Etterspør på skolen – hvordan er skolemiljøet?
 Ha mot til å melde fra, korrigere ufine medelever, bruk
autoriteten som valgt representant i elevråd og UKS
Høsten 2018 vil planen vedtas av K-styret(kommunestyret)
Søknad fra Ung Flimmer og Flimmer Games v/ Stig-Erik Gullbrå
Hilleren og Kevin Vindenes
Søknad kr. 10 000,Vedtak: kr. 7000,- inklusive krav om at Flimmer Games må
profilere seg selv for å nå ut til flere ungdommer. De må også
profilere UKS som har støttet tiltaket
Tildelingsbrev skrives

Ansvarlig
Sekretær
Alle
Alle

7.

Vedtektsendringer
Vedtak:
Valg -og kontrollkomiteen har anledning til å foreslå endringer i
vedtektene
Forslag til endringer/presiseringer ble vedtatt (med unntak av
tre forslag som falt)
Reviderte og godkjente vedtekter legges ved til alle
representanter

Kontrollkomiteen
v/ Emma, Line
og Kenneth

8.
9.

Skilt mot forurensing og forsøpling – saken utsettes
Temakveld om mobbing på Ung Flimmer i samarbeid med Røde
kors Ungdom, MOT og Ung Flimmer

4.
5.

6.

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

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Ordfører
Sigmund
Gundersen
Fagavdeling
skole

Kevin Vindenes

Dorte, Synne,
Rakel

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

10.

 Program er laget
 Utsettes og gis mulighet for gjennomføring ved nye UKS
Flyktningkompis
Saken utsettes
01.11.2017 er det kurs for alle som har meldt seg som
flyktningkompis. Kontakt
cecilie.larsen.askoyrodekors@gmail.com

11.

Valg av tre representanter fra UKS for periode 2017-2018 for å
sikre kontinuitet:
Disse tre ble valgt:
 Jens H. Andersen
 Synne van der Meeren
 Jonas Espelid

12.

Søknad fra Sandviken Rugbyklubb v/ Jens Andersen (inhabil ved
drøfting og avstemming)
Søknad: kr. 8000,Drøfting og vedtak: Kr. 8000,- med forpliktelser til å bruke UKS
sin logo på draktene, reklamere for seg selv hos
askøyungdommen og reklamere for UKS
Rapport fra turneringen kreves i etterkant
Elevrådsdagen torsdag 26.10.2017
 I K-salen kl. 0900-1400
 Programmet er sendt ut
 Ekstra AU holdes onsdag 25.10.2017 kl. 1600-1730

13.

Alle

AU
Sigrun sekretær

14.
Neste møte er 20.11.2017:
 Valg av AU + ordfører + varaordfører
 Høring Kommunedelplan helse – og livskvalitet v/ Tina
Lund og Synne Guldberg
 Høring temaplan for kulturskolen v/ Marius F.
Thorstensen
 Løypemelding medvirkningsprosjekt barn og unge –
nærmiljø og folkehelse v/ Lisbeth Aasebø
 Julebord og 10-årsjubileum 15.12.2017 v/ Sondre Emil W.
og Andreas Kvarme – budsjett må lages
 Referat fra nettverkssamling i Hordaland 04.11.2017 og
05.11.2017- Scandic Bergen Airport
15.

PolitikerNytt utgikk – mangel på tid
Ønske:
Stian Davies kommer tilbake og orienterer om
Forvaltningsloven

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

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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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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BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, INNOVASJON OG EIENDOM
INNKJØP KONSERN
Postboks 7700, 5020 Bergen
Besøksadresse: Fortunen 3, 6.etg.
Telefon 05556
postmottak.innkjop@bergen.kommune.no

Matvarehuset AS

Deres ref.

Deres brev av:

Vår ref.

Emnekode

Dato

201710498-65
TEJE

ESARK-1701

05. oktober 2017

EØS 036-2016 Produksjon og levering av middager - oppfølging av kontraktkrav
knyttet til samfunnsansvar
Det vises til tidligere korrespondanse knyttet til kontraktsvilkåret om bruk av 18 årsverk med
varig tilrettelagt arbeid, jf. kontraktens, bilag 2. Det vises særlig til kontrollrapportene av hhv.
12. september 2017 (Matvarehuset AS samt underleverandørene Nordnes verksteder og
Grønneviken) og 27. september 2017 (underleverandøren A2G gruppen).
Kontrakten om produksjon og levering av middager hadde oppstart 1. juni 2017. De
ovennevnte rapportene viser at kontraktkravet om bruk av 18 årsverkene med varig tilrettelagt
arbeidskraft ikke er oppfylt og at det på kontrolltidspunktet forelå et betydelig avvik mht.
oppfyllelse av dette kravet.
Kravet om bruk av 18 årsverk med varig tilrettelagt arbeidskraft var helt sentralt ved
inngåelse av kontrakten og det er svært viktig for Bergen kommune å få oppfylt dette kravet,
både mht. det å ta samfunnsansvar i våre kontrakter og ift. de forutsetninger som var
grunnlaget for valg av leverandør. Manglende oppfyllelse og oppfølging av krav fastsatt i
kontrakt kan bl.a. medføre at anskaffelsen anses som en ulovlig direkteanskaffelse som
medfører ileggelse av betydelige straffegebyrer.
Matvarehuset AS har tidligere fått skriftlig varsel etter kontraktens punkt 7.1. om den
mangelen som foreligger, jf. tidligere korrespondanse og rapporter knyttet til oppfølging av
nevnte kontraktkrav.
Vi fastsetter nå en tilleggsfrist for oppfyllelse av kravet om de 18 årsverkene med varig
tilrettelagt arbeid, jf. kontraktens pkt. 7.3. Tilleggsfristen fastsettes til 6. november 2017.
Vi ber således om at dere innen nevnte frist oversender dokumentasjon som viser at det er
ryddet opp i forholdet og at kontraktkravet er oppfylt.
Dersom vi ikke mottar dokumentasjon på at kravet er oppfylt varsler vi allerede nå at vi
kommer til å gjøre mislighetsbeføyelser gjeldende og at den aktuelle beføyelsen er heving og
eventuell erstatning knyttet til økonomiske tapet som kontraktsbruddet måtte påføre oss.
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Med hilsen
BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, INNOVASJON OG EIENDOM

Trude Espedal Jensen - rådgiver
Birgitte Gullestad - innkjøpssjef
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
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STORKJØKKEN: Etter at kommunenla ned sïtt eget produksjonskjøkken på Gulistøltunet, er nesten all sykehjemsmat lagt ut på anbud. Nå er det

Matvarehuset i Olsvik som koker for pleietréngende i Bergen, Os og Askøy.

Risikerer å miste
middagskontrakt
Matvarehuset risikerer
å miste avtalen om over
800.000 middager i året
til pleietrengende i StorBergen. Årsaken er at
de sliter med å oppfylle
løftet om arbeid til 18
uføre.
KARl PEDERSEN

kari.pedersen@btno
foto RUNE SÆVIG

Da Bergen kommune i fjor lyste
ut anbudet om middagsmat til
j sykehjem og hjemmeboende,
‘ar ett nytt krav jr iepå listen.
Leverandørèn som Sselsatte
ti? mange ftmksjonshémmede,
skulle få ekstrapoeng.
Matvarehusét strekte seg
lengst og lovet i8 såkalte VTAi
årsVerk (varig tilretteiägt àibeid). Dermed gikk koflttakten
på nær 34 millioner årlig til
Matvarehuset, selv om den billigt& konicurrenten lå 800.000
4 krnerùnder,
Siden i sommer er nesten all
mat til sykehjemfBergén produsert hos Matvarehuset i Ölsvik. I
tillegg leverer Matvarehuset mat
tilhjemmeboende,plussllo.000
porsjoner til pleietrengende i Os
og Askøy. Til sammen 840.000
middager i året.
-Urealistisk
Iconkurrentene klaget på tildelingen. De påpekte at kontrak

ten krever 13—15 årsverk og at det
da blir helt urealistisk å syssel
FAKTA
sette 18 funksjonshemmede.
De to konkurrentene, Fazer
VTA-plasser
food Services AS ogMulti Trans
lovet
fem
og
tre
Norge AS.
VTA
plasser.
VTA-jobber er mangelvare.
• Varig tilreftelagte arbeid
Bare i Hordaland står 185 ut
CVTA) er sysselsetting av
viklingshemmede i kø for en
uføre, i mange tilfeller ut
VTA-jobb. Ved å legge inn krav
viklingshemmede.
om VTA-plasser i kommunale
• VTA-arbeidstakere be
kontrakter, kan det bli flere slike ... holder.uføretrygden og får i
jobber og menfngsfulit a±beid
ti1leg énsymIo1sk.lønn for
for deltakerne.
jobben de gjr.
Matvarehuset betaler nemlig
• VTA-jobber er mangelet tilskudd dl sine samarbeidsvare. Bare i Hördaland står
partnere, som er Nordnes verk- “oVer 185 utviklingshemmede
steder, Grøitneviken industrier
.1. kø for en VTA-jobb.
og A2G Gruppen AS.
• En VIA-arbeidsplass
koster stat og kommune om
Fantbarehalvparten
lag 200.000 kroner.
8. september dro kommunen på
bedriftsbesøk for å sjekke Om
Vi gjôrde gode for
Matvrehuset leverer VTA-plas
ser som lovet. Det gjør de ikke,
beredelser i forkant
konstaterer innkjøps$efBirgitte
av oppdraget og
Gullestad i Bergen kémmune
Iefinerte tydelige
-Hvor mange TA4verk
fant dere på kontrollrunden?
arbeidsoppgaver
-Vi fant rundt halvparten,
for alle årsverkene.
men noen av disse arbeidsopp
Ken Äre østIld,dagIlg leder i Mat
gavene er det diskusjon rundt.
varehuset
Noen var Satt til å lage menyer
og annet arbeid knyttet til oppstart avkontraktên. Samtidigvar
det planer om å få. i gang andre middaskontrakten?
-Bedriftene konkurrerteom
arbeIdsoppgaVer, som vasldng
av arbeidstøyet som brukes i en totalleveranse, og en del av
totaliteten vil være å drifte dette
matproduksjonen.
—Klesvask var vel ikke del av kjøkkenet, sier Gullestad.
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‘-Kénkurrentene til Matva
relitiset advarte kommunen om
at 18 VTA-plasser er urealistisk.
Var det da blåøyd av kommunen
likevel å inngå kontrakten?
-Vi rôk innvendingen på
alvor, men fikk bekreftet fra
Matvarehuset at de virkelig sä
mulighet for 18 VTA-plasser, sier
Gullestad.
Truer med oppsigelse
Kommunen har nå gitt Matvare
huset frist til 6. nôvember ined
å dokumentere at middagskon
trakten virkelig har gitt tiet
lovede antallet VTA-plassen
Da må Matvarehuset visé at
de har fylt disse arbeidsplassene
med oppgaver knyttet til mid
dagskontrakten, sier Gullestad.
Klarer ikke Matvarehuset
dette, kan det koste bedriften
dyrt. Kommunen vil vurdere
å heve kontrakten og kreve er
statning. Kommunen risikerer
nemlig selv økonomisk straff,
dersom ikke kontraktskravet
er oppfylt. Da kan avtalen bli
regnet som en ulovlig direkte
anskaffelse.
Ken &e østlid, daglig leder I
Matarehuset, awiser at det var
for optimistisk å love 18 plasser.
Nei. Vi gjorde gode forbere
delser i forkant av oppdraget og
definerte tydelige arbeidsopp
gaver for alle årsverkene.
-

—

Andre typer tiltak
Han sier de har 18 årsverk fra ar
beidsmarkedsbedriftene, men at
ikke alle 18 er på VTA-kontrnkt.
Noen av dem er på andre typer
arbeidsifitak, som norskopplæ
ring eller attføring.
—Dessverre har en av våre
sarnarbeidspartnere hatt proble-.
mer med å levere nok arbeids
kraft som er på VM, men her er
vii god prosess med å finne en
løsning, sIer Øsfild.
A2G Gruppen skal ifølge kon
trakten levere 12 VTA-årsverk,
men har bare tilskudd fra Navtil
fem VTA-plasser.
—

Kommunalavdeling levekår
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Notat
Sak nr.
2016/955-8
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmann

Løypemelding - Søknader institusjonsplasser og
omsorgsbolig 1.7. - 30.9.17.
Oversikten viser hvor mange søknader som har kommet inn og behandlet i perioden
1.7. – 30.9.17. For å kunne sammenligne er det satt opp oversikt over
søknadsbehandlingen for samme periode i 2016.
Tabell 1 viser antall søknader, hvor mange som har fått innvilget plass og hvor mange
som har fått avslag i perioden juli – september 2017. 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 institusjonsplass som deretter ble trukket
tilbake.
Tabell 2 viser antall søknader, antall innvilgede, antall avslag og antall klager for samme
periode i 2016 og 2017.
Tabell 3 viser fordelingen fra 1.1. – 30.9. for både 2016 og 2017.
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Tabell 1

Søknader juli - sept.2017
Antall søknader

70
60
50
40
30
20
10
0

søkt

innvilget

avslag

langtid

21

10

1

annen
tje
1

1

behov
opp
2

ikke
beh
6

korttid

65

53

2

rehab
avlast
omsb

6
9
22

4
5
9

0
0
3

0

2

3

5

0

0
1
0

0
0
0

0
2
4

2
1
6

0
0
0

død

klager
1

Tabell 2

Søknader juli - sept. 2016 og 2017
120
100

Antall søknader

80
60
40
20
0
lang

2016
31

2017
21

2016
25

2017
10

2016
3

2017
1

2016
0

2017
1

kort
rehab
avlast

110
19
17

65
6
9

99
19
11

53
4
5

2
0
1

2
0
0

0
0
0

0
0
0

omsb

17

22

13

9

1

3

1

0
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Tabell 3

Søknader 1.1. - 30.9. 2016 -2017
600
Antall søknader

500
400
300
200
100
0
Antall søknader 2016

lang
121

kort
501

rehab
72

avlast
79

omsb
80

Antall søknader 2017
Innvilget 2016
Innvilget 2017

80
79
46

200
449
167

36
64
30

32
45
18

43
47
21

Avslag 2016
Avslag 2017
Klager 2016
Klager 2017

15
8
1
1

7
6
0
0

0
0
0
0

13
3
0
0

9
1
1
0

Venteliste langtidsopphold i sykehjem.
Iflg. Lokal forskrift gjeldende fra 1.7.17 skal «ventelisten gi oversikt over de pasienter
som etter søknad har fått vedtak om at de er kvalifisert til langtidsopphold i sykehjem,
men som med forsvarlig og verdig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.
Ventelisten er ikke et køsystem, og plass på ventelisten gir ikke fortrinnsrett til ledig
plass på sykehjem.»
Pr. 30.9.17 er 1 person på venteliste for langtidsopphold i institusjon.

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 4 viser oversikt over antall betalingsdøgn fra januar tom sept. 2016 og 2017. For
månedene juli – sept. 2017 er det brukt 72 døgn.
Samme periode i fjor var antall døgn 79.
Totalt har det vært 320 betalingsdøgn i perioden januar – september 2017 - som samlet
utgjør kr. 1 617 700,-.
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Tabell 4

Betalingsdøgn jan - sept. 2016/2017
350
300
Antall døgn

250
200
150
100
50
0
2016
2017

januar februar mars
35
23
0
52

59

26

april
29

mai
0

juni
0

juli
9

august
41

Sept
29

Totalt
166

1

37

73

26

46

0

320
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Kommunalavdeling stab

12.10.2017

Notat
Sak nr.
2017/6297-2
Til:

Formannskapet

Fra:

Rådmannen

Svar på spørsmål fra Utvalg fra Levekår om
økonomirapportering 31/8
Kommunalavdeling levekår
Kommunalavdelingen melder merforbruk knyttet til flere sosialhjelpsmottakere (1,5
mill.), samt innenfor Helse og omsorg og Individ og levekår (8,4 mill.). Merforbruket
er til dels direkte relatert til ressurstunge tjenester, og knyttet til økte
refusjonsinntekter. Det foreslås at anslått merforbruk dekkes ved budsjettjustering.
UFL ønsker et notat som beskriver hvilke overforbruk som ikke dekkes inn
av tilskudd. Notatet legges frem for Formannskapet
I økonomi rapporten er 31/8 er det meldt et merforbruk innen kommunalavdeling
Levekår på 9,8 mill.
Merforbruket innen NAV kan ikke dekkes av tilskudd.
I refusjonsordning for særlig ressurskrevende brukere gjelder godkjente utgifter på
brukernivå for kalenderåret 2017, og kommunen for dekket 80 % av lønnskostnadene
over kommunens egenandel som er pr 2017 er satt til 1,235 mill + eventuelle tilskudd for
utviklingshemming /vertskommunebeboer.
Tjenester til brukere over 67 år kommer ikke under denne tilskuddsordningen, og
hoveddelen av merforbruket på 3 millioner innenfor fagavdeling Helse og omsorg
knyttes til denne brukergruppen. Imidlertid er det 3 brukere under 67 år som kan
komme inn under ordningen da de passerer kommunens egenandelstak med god
margin hvis de mottar tjenester på dagens nivå ut 2017.
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:
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Bank:
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Askøy kommune

Sekretariat for kontrollutvalet

Utvalg for levekår

Vår sakshandsamar: Roald Breistein
Dykkar ref.:
Vår ref: 2017/73
Vår dato: 25.10.2017

Partsbrev - Anmodning om forvaltningsrevisjon av tildeling av sykehjemsplasser, omsorgsboliger
og hjemmetjenester
Vedlagt følger partsbrev i sak PS 28/17 Anmodning om forvaltningsrevisjon av tildeling av
sykehjemsplasser, omsorgsboliger og hjemmetjenester etter møte i kontrollutvalget i Askøy kommune
19.10.2017.

Med helsing
Hogne Haktorson
kontrollsjef
Roald Breistein
seniorrådgjevar
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:
Askøy kommune
Ordfører
Rådmann
Utvalgsleder

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00
Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: roald.breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no
Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
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Arkivnr:

2017/73-3

Saksbehandler:

Roald Breistein

Saksfremstilling
Saksgang
Utvalg
Kontrollutvalget i Askøy kommune

Saknr.
28/17

Møtedato
19.10.2017

Anmodning om forvaltningsrevisjon av tildeling av sykehjemsplasser,
omsorgsboliger og hjemmetjenester

Bakgrunn for saken:
I Utvalg for Levekår, 13.06.2017, under behandling av sak PS 47/17 «Rullering av handlingsdel 2018
Handlingsplan Morgendagens omsorg,» ble følgende enstemmig vedtatt oversendt kontrollutvalget:
«Utvalget ønsker en forvaltningsrevisjon av tildeling av sykehjemsplasser, omsorgsboliger og
hjemmetjenester.
Utvalget ønsker en gjennomgang av behovet for omsorgsboliger og se på muligheter å for opprettelse av
lav terskel boliger og omsorgsboliger i brukernes nærmiljø.
Utvalget ønsker en gjennomgang og vurdering av forvaltningen vedrørende tildeling av omsorg og
sykehjemsplasser.»
E-post og notat vedlagt særutskrift ligger ved.
Drøfting:
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret i Askøy kommune føre løpende tilsyn og kontroll med den
kommunale forvaltningen. Dette omfatter også å gjennomføre forvaltningsrevisjoner. Dette er hjemlet i
kommunelovens § 77 nr. 4 som bl.a. lyder slik:
«Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).»
Siden kontrollutvalget utfører kontrollen på vegne av kommunestyret er det bare kommunestyret som kan pålegge
utvalget å gjennomføre forvaltningsrevisjoner eller andre kontroll oppgaver. I merknadene til forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4 står det bl.a. dette:
«Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra
kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det
gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere
om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.»
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I dette tilfellet er det Utvalg for levekår som anmoder kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av
tildeling av sykehjemsplasser, omsorgsboliger og hjemmetjenester.
Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2016 plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020. I den planen er ikke dette
temaet blant de prioriterte prosjektene. Temaet ligger heller ikke inne blant de uprioriterte prosjektene i den
godkjente planen.
Det er vanlig at kommuner gjennomfører en evaluering av plan for forvaltningsrevisjon midt i valgperioden og det
vil være naturlig at kontrollutvalget i Askøy kommune gjør dette i løpet av vinter/vår 2018. En slik evaluering
skal undersøke om det har skjedd endringer i risikobildet i kommunen som gjør at grad av risiko og
vesentlighet på identifiserte områder i gjeldende plan har endret seg. Videre skal det vurderes om det kan
identifiseres nye potensielle risikoområder som bør inn i en ny evaluert plan.
På bakgrunn av det som går frem ovenfor bør kontrollutvalget drøfte om de vil prioritere å sette i gang en
forvaltningsrevisjon av tildeling av sykehjemsplasser, omsorgsboliger og hjemmetjenester i Askøy
kommune nå eller om man bør vente med dette til den forestående evalueringen av nåværende plan. Ut
fra en totalvurdering mener sekretariatet at det er mye som taler for at vurdering av om det skal bestilles
en slik forvaltningsrevisjon bør utsettes til arbeidet med evaluering av planen skal gjennomføres vinter/vår
2018.
Konklusjon:
Det blir anbefalt at kontrollutvalget venter med å vurdere en eventuell forvaltningsrevisjon av tildeling av
sykehjemsplasser, omsorgsboliger og hjemmetjenester i Askøy kommune til arbeidet med evaluering av
plan for forvaltningsrevisjon som etter planen skal gjennomføres vinter/våren 2018.

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget vurderer en eventuell forvaltningsrevisjon av tildeling av sykehjemsplasser,
omsorgsboliger og hjemmetjenester i Askøy kommune i forbindelse med evaluering av plan for
forvaltningsrevisjon som etter planen skal gjennomføres vinter/våren 2018.
Saksprotokoll i kontrollutvalget i Askøy kommune - 19.10.2017

Behandling i møtet:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vurderer en eventuell forvaltningsrevisjon av tildeling av sykehjemsplasser,
omsorgsboliger og hjemmetjenester i Askøy kommune i forbindelse med evaluering av plan for
forvaltningsrevisjon som etter planen skal gjennomføres vinter/våren 2018.
Hogne Haktorson
kontrollsjef
Roald Breistein
seniorrådgjevar
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Vedlegg
1 Kontrollutvalget i Askøy kommune
2 Temaplan Morgendagens omsorg - Oversendelse av vedtak fattet i UFL
3 særutskrift Rullering av handlingsdel 2017 - 2019
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Fra: Roald Breistein[Roald.Breistein@hfk.no]
Sendt: 25.10.2017 14:45:46
Til: Miriam Haavik
Kopi: postmottak; Ordfører; Rådmann; Petter William Haraldsen Haugland; Hogne Haktorson; Stein Ove Songstad; Birte
Bjørkelo; Johansen, Line Margrete (NO - Bergen); Kari Gåsemyr (kgasemyr@deloitte.no); Hogne Haktorson
Tittel: Partsbrev - Partsbrev - Anmodning om forvaltningsrevisjon av tildeling av sykehjemsplasser, omsorgsboliger og
hjemmetjenester

Til utvalg for levekår

Vedlagt følger partsbrev i sak PS 28/17 Anmodning om forvaltningsrevisjon av tildeling av sykehjemsplasser,
omsorgsboliger og hjemmetjenester etter møte i kontrollutvalget i Askøy kommune 19.10.2017.

Med helsing
Roald Breistein
Seniorrådgjevar
Sekretariat for kontrollutvalet

Pb 7900, 5020 Bergen
roald.breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no
Tlf: 55 23 94 47 | Mob: 97 50 51 52
www.hordaland.no
Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både inngåande og utgåande e-post vert
vurdert for ev. journalføring i vårt sak- og arkivsystem.
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Spørrerunde 07.11.17 -UFL

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
7/17

Saksbehandler: Marita Rasmussen Krossnes

Møtedato
07.11.2017

Arkivsaknr.: 2017/7074-1

Innleverte skriftlige spørsmål den 03.1017:

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.
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