MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
07.11.2017
09:00-15.10

FRA SAKSNR: PS 67/17
RS 82/17
FO 7/17

TIL SAKSNR: PS 74/17
RS 94/17

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

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

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn

Representerer

Møtte for

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter
Fagsjef helse og omsorg Anne Kjersti Drange
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Fagsjef individ og levekår Kjersti Andersen
Rådgiver fagavdeling Barn og familie Inger Jørgensen
Fagsjef Nav Askøy Helga B. Torgersen
Leder Legetjenesten Amy Bruvik Næss
Leder TUI Roger Granheim
Økonomirådgiver Sølvi Karlsen
Konstituert fagsjef barn og familie Eva Mikkelsen

Leder Ergo- og fysioterapiavdelingen Hilde Aabrekk-Sørensen
Sekretær: Leder politisk sekretariat Else Gammelsrød
Lærling: Marita R. Krossnes
Til Orienteringer møtte:
Hjerterehabiliteringsprosjektet ved Kaija Hole Olsen, helse og
omsorgstjenesten
IPS og arbeidsledighet ved Leder NAV Askøy Helga Beate Torgersen
Velferdsteknologi ved prosjektleder Silje Solvang
Ressurskrevende helse og omsorgstjenester ved Roger Granheim
Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------

SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 67/17

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 68/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 69/17

Egenbetaling fra 1.1.2018 for kommunale
fysioterapitjenester

2017/7199

PS 70/17

Intensjonsforslag 06/2017 Utvalg for levekår: Trygg
Oppvekst for barn

2017/3738

PS 71/17

Utredning vedrørende felles el-sykkel og bilpark

2017/1254

PS 72/17

Mulig modell for å forsterke byggdrift
(vaktmestertjenesten)

2013/3866

PS 73/17

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

2017/6310

PS 74/17

MELDINGER

RS 82/17

Rapport omstillingsprogram Levekår - November
2017

2017/2186

RS 83/17

Orientering fra NAV Askøy til utvalg for levekår
oktober 2017

2016/689

RS 84/17

Budsjett Ask omsorgssenter 2018

2017/6310

RS 85/17

Utvidet åpningstid Helsestasjon for ungdom

2017/7206

RS 86/17

Særutskrift Ungjobb 2017 - rapport og veien videre

2017/6396

RS 87/17

Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre

2017/380
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17.10.2017
RS 88/17

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
17.10.2017

2017/380

RS 89/17

Videre prosess - Matvarehuset

2017/2247

RS 90/17

Løypemelding - Søknader institusjonsplasser og
omsorgsbolig 1.7. - 30.9.17

2016/955

RS 91/17

Svar på spørsmål fra Utvalg fra Levekår om
økonomirapportering 31/8

2017/6297

RS 92/17

Partsbrev - Anmodning om forvaltningsrevisjon av
tildeling av sykehjemsplasser, omsorgsboliger og
hjemmetjenester

2017/7275

FO 7/17

Spørrerunde 07.11.17 -UFL

2017/7074

RS 93/17

Søknad vedrørende økonomisk støtte/refusjon av
husleie ved bassengtrening i Askøy terapibad

2016/6378

RS 94/17

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018

2016/3156

Orienteringer:
Hjerterehabiliteringsprosjektet ved Kaija Olsen og Linda Næss.
IPS og arbeidsledighet ved Helga Beate Torgersen.

PS 67/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 07.11.2017
Vedtak:
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent

Følgende orientering ble gitt i møtet:
Hjerterehabiliteringsprosjektet ved Kaija Hole Olsen, helse og omsorgstjenesten
IPS og arbeidsledighet ved Leder NAV Askøy Helga Beate Torgersen
Velferdsteknologi ved prosjektleder Silje Solvang
Ressurskrevende helse og omsorgstjenester ved Roger Granheim

PS 68/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 07.11.2017
Vedtak:

Protokoll fra 03.10.17:

Godkjent
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PS 69/17 Egenbetaling fra 1.1.2018 for kommunale
fysioterapitjenester
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 07.11.2017
Utsettelsesvedtak:
Saken utsettes og fremlegges på nytt med informasjon som kom frem i møtet, og med en
konsekvensutredning.
Forslagene framkommet i møtet følger saken.

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

Leder Ergo- og fysioterapiavdelingen Hilde Aabrekk-Sørensen møtte.
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:
1. Askøy kommune innfører ikke egenbetaling for fysioterapitjenester.
2. UFL får en sak om likebehandling og ventelister hos private og kommunale fysioterapeuter.
Ronny Knutsen (V) fremmet rådmannens innstilling.

Kristian Fosse (AL) fremmet slikt pkt. 2 til innstillingen, fellesforslag fra AL,SV,MDG,V:
Aldersgrensen heves til 19 år både for avtalefysioterapeuter og fastlønte.
Elin B. Ådlandsvik (H) fremmet slikt felles utsettelsesforslag fra
H,FrP,AP,SV,MDG,AL,KrF:
Saken utsettes og fremlegges på nytt med informasjon som kom frem i møtet, og med en
konsekvensutredning.
Forslagene framkommet i møtet følger saken.

Dag Erik Holmedal (AP) fremmet til utsettelsen:
Er det mulig å heve alder for egenandel til 19 år?
Avstemming:
Fellesforslag fra H,FrP,AP,SV,MDG,AL,KrF:

For 10 st. Mot 1 st. (V)
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PS 70/17 Intensjonsforslag 06/2017 Utvalg for levekår: Trygg
Oppvekst for barn
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 07.11.2017
Vedtak (i samsvar med 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.
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.

Behandling:
Benjamin Jakobsen (AP) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 71/17 Utredning vedrørende felles el-sykkel og bilpark
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 07.11.2017
Innstilling/Vedtak:

1.

Ved utskiftning av kommunale tjenestebiler, skal det byttes til elbil eller hybrid, der
dette er mulig.

2.

Rådmannen søker om tilskudd fra miljødirektoratet til ladestasjoner for kommunale
tjenestebiler.

3.
4.

Avdelingene oppfordres til innkjøp av el-sykler der dette er formålstjenlig.
Rådmannen organiserer felles bilpark per avdeling eller tjenestested lik en finner mest
formålstjenlig. Rådmannen samler administrasjonen for dette på ett sted.

5.
6.

Kostnader utover eventuelle tilskudd forutsettes dekket av tjenestestedene.

Det bes om sak vedrørende opprettelse av «carpool» for tjenestebiler i Askøy kommune
inkludert vedlikeholdstjenester.

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.
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Behandling:
Benjamin Jakobsen (AP) fremmet slikt fellesforslag fra AP,SV,AL,MdG:

Rådmannens innstilling med tillegg til pkt. 3 og 4:
3. Avdelingene oppfordres til innkjøp av el-sykler der dette er formålstjenlig.
4. Rådmannen organiserer felles bilpark per avdeling eller tjenestested lik en finner mest
formålstjenlig. Rådmannen samler administrasjonen for dette på ett sted.
Ronny Knutsen (V) foreslo slik endring i punkt 1:
Ved utskiftning av kommunale tjenestebiler, skal det byttes til elbil eller hybrid, der dette er
mulig.
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:
Askøy er en kommune med lange avstander og hvor effektiv tjenesteyting må vektlegges ved
type bilbruk.
1. Avdelingene må selv, innen eget budsjett, velge billøsning.
2. Utvalget ber avdelingene vektlegge best mulig miljøvennlige kjøretøy, hvor det er mulig.
3. El-sykkel må vurderes av hver avdeling innen eget budsjett.
4. Ved organisering av bilparken må det vektlegges hva som vil være til det beste for
tjenesteytingen.
5. Rådmannen søker om tilskudd fra miljødirektoratet til ladestasjoner for kommunale
tjenestebiler. Kostnader utover eventuelle tilskudd forutsettes dekket av tjenestestedene.

Christine Holmedal (H) foreslo:
6. Det bes om sak vedrørende opprettelse av «carpool» for tjenestebiler i Askøy kommune
inkludert vedlikeholdstjenester.
Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:
Ronny Knutsen forslag - endring
av innstillingens pkt.1:
Fellesforslag til AP,SV,AL,MdG pkt2:
Fellesforslag til AP,SV,AL,MdG pkt3:
Fellesforslag til AP,SV,AL,MdG pkt4:
Fellesforslag til AP,SV,AL,MdG pkt5:
Christine Holmedal pkt. 6:

For 1 st. (FrP)
Mot 10 st. (2H,1Krf;1V,1AL,1SV,1MdG,3AP)
For 10 st. (2H,1Krf;1V,1AL,1SV,1MdG,3AP)
Mot 1 st. (FrP)
For 10 st. (2H,1Krf;1V,1AL,1SV,1MdG,3AP)
Mot 1 st. (FrP)
For 10 st. (2H,1Krf;1V,1AL,1SV,1MdG,3AP)
Mot 1 st. (FrP)
For 8 st. (1Krf;1V,1AL,1SV,1MdG,3AP)
Mot 3 st. (1FrP2H,)
For 10 st. (2H,1Krf;1V,1AL,1SV,1MdG,3AP)
Mot 1 st. (FrP)
Enstemmig
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PS 72/17 Mulig modell for å forsterke byggdrift
(vaktmestertjenesten)
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 07.11.2017
Innstilling/vedtak:

Askøy kommune skal ha som målsetting å skaffe mest mulig vedlikehold for avsatte midler.
Som hovedregel er det ønskelig at Askøy kommune ansetter egne fagpersoner innenfor de
feltene hvor det kjøpes mest tjenester i dag. Ressursene organiserer seg slik at alle likestilles
som driftsteknikere med ansvar for sine bygg.
Det tas kontakt med HFK for å se på deres organisering av driftsleder/vaktmester og
renholdstjenester.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt forslag:

Det tas kontakt med HFK for å se på deres organisering av driftsleder/vaktmester og
renholdstjenester.
Kristian Fossum (AL) fremmet slikt forslag:
Askøy kommune skal ha som målsetting å skaffe mest mulig vedlikehold for avsatte midler.
Som hovedregel er det ønskelig at Askøy kommune ansetter egne fagpersoner innenfor de
feltene hvor det kjøpes mest tjenester i dag. Ressursene organiserer seg slik at alle likestilles
som driftsteknikere med ansvar for sine bygg.
Avstemming:
Kristian Fossums forslag:
Stig Abrahamsens forslag:

For 6 st. (3Ap,1SV,1MdG,1AL) Mot 5 st. (2H,1FrP,1KrF,1V)
Enstemmig

PS 73/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 07.11.2017
Vedtak:
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 tas til orientering.
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
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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)

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.
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Behandling:
Leder TUI Roger Granheim, Økonomirådgiver Sølvi Karlsen, Fagsjef Helse og omsorg Anne
Kjersti Drange, Fagsjef individ og levekår Kjersti Andersen, Konstituert fagsjef barn og familie
Eva Mikkelsen, Fagsjef NAV Askøy Helga B. Torgersen, Leder Legetjenesten Amy Bruvik Næss
møtte til gjennomgang av budsjett og økonomiplan.

Leder Miriam Haavik (AP) foreslo:
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 tas til orientering.
Avstemming:

Leder Miriam Haaviks forslag:

Enstemmig

PS 74/17 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 07.11.2017
Vedtak.
RS 93/17

Søknad vedrørende økonomisk støtte/refusjon av
husleie ved bassengtrening i Askøy terapibad
Mary Solli (SV) ba om at utvalget vurderte hennes
habilitet – frivillige arbeider i Askøy terapibad.
Utvalget vurderte Mary Solli – etter forslag fra
leder: enstemmig habil.
Utvalget ba om sak vedrørende innkomne
søknader om tilskudd.
Enstemmig vedtatt.
Meldingen tatt til orientering.

Øvrige meldinger ble tatt til orientering.
Behandling:
RS 82/17

Rapport omstillingsprogram Levekår - November
2017
Meldingen tatt til orientering.

RS 83/17

Orientering fra NAV Askøy til utvalg for levekår
oktober 2017
Leder NAV Askøy Helga B. Torgersen orienterte.
Meldingen tatt til orientering.

RS 84/17

Budsjett Ask omsorgssenter 2018
Meldingen tatt til orientering..

RS 85/17

Utvidet åpningstid Helsestasjon for ungdom
Meldingen tatt til orientering.

RS 86/17

Særutskrift Ungjobb 2017 - rapport og veien videre
Meldingen tatt til orientering.

RS 87/17

Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre
17.10.2017

9

Meldingen tatt til orientering.
RS 88/17

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
17.10.2017
Tatt til orientering

RS 89/17

Videre prosess – Matvarehuset
Leder TUI Roger Granheim orienterte om status.
Meldingen tatt til orientering.

RS 90/17

Løypemelding - Søknader institusjonsplasser og
omsorgsbolig 1.7. - 30.9.17
Meldingen tatt til orientering.

RS 91/17

Svar på spørsmål fra Utvalg fra Levekår om
økonomirapportering 31/8
Tatt til orientering

RS 92/17

Partsbrev - Anmodning om forvaltningsrevisjon av
tildeling av sykehjemsplasser, omsorgsboliger og
hjemmetjenester
Meldingen tatt til orientering.

RS 93/17

Søknad vedrørende økonomisk støtte/refusjon av
husleie ved bassengtrening i Askøy terapibad
Mary Solli (SV) ba om at utvalget vurderte hennes
habilitet – frivillige arbeider i Askøy terapibad.
Utvalget vurderte Mary Solli - enstemmig habil.
Utvalget ba om sak vedrørende innkomne søknader
om tilskudd.
Enstemmig vedtatt.
Meldingen tatt til orientering.

RS 94/17

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018
Kommunalsjef levekår opplyste om sak til utvalget i
desember.
Meldingen tatt til orientering.
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FO 7/17 Spørrerunde 07.11.17 -UFL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 07.11.2017
Spørsmål innlevert 07.11.2017:
Stig Abrahamsen (FrP):
I morgendagens omsorg vedtok kommunestyret å ta kontakt med fagskolene i Hordaland
vedrørende samarbeid . Har man fått tilbakemelding?
Ronny Knutsen (V) :
Ber om at rådmann vurderer tilbudet BUA utlånsordning inn mot arbeidet mot barnefattigdom,
folkehelse, aktivitet for ungdom, integrering, etc. Kan svaret gis som et notat til utvalget.
Nettside: bua.io
Følgende spørsmål fra 03.10.17 ble besvart.
Kristian Fossum (AL):
Hvilke ordninger har kommunen for å sikre kompetanseøkning hos de ansatte i helse og
omsorg? F.eks sykepleiere som ønsker etterutdanning i geriatri.
Fagsjef helse og omsorg Anne Kjersti Drange svarte på spørsmålet.

Kristian Fossum (AL):
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»
Fagsjef helse og omsorg Anne Kjersti Drange og Fagsjef individ og levekår Kjersti Andersen
svarte på spørsmålet.

Stig Abrahamsen (FRP):
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.
Rådgiver fagavdeling Barn og familie Inger Jørgensen og leder TUI Roger Granheim svarte
på spørsmålet.
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