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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Forslag til kommunedelplan helse og livskvalitet 2018-2030, datert 30.5.2017, revidert
02.1.2018, vedtas etter plan- og bygningslovens §11-15.

Sammendrag
Formannskapet vedtok i sak 73/17, 15.9.2017 at kommunedelplan helse og livskvalitet skulle
sendes på høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplanen gir retning for et langsiktig
utviklingsarbeid gjennom å fastsette satsingsområder, mål og strategier frem mot 2030.
Planforslaget ble sendt på høring og offentlig ettersyn den 21.9.2017 med frist for merknader
den 13.11.2107. Det er kommet 4 merknader til kommunedelplanen. Planen legges nå frem for
sluttbehandling.
Avgjøres av:
K
Behandles i følgende utvalg:
UFL, F
Videre saksgang:
Når planen er vedtatt skal den kunngjøres i Askøyværingen og gjøres tilgjengelig på
kommunens internettsider. Endelig vedtak kan ikke påklages.
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Saksopplysninger:
Askøy kommune er en kommune i utvikling, og som mange andre av kommunene i Norge står
kommunen overfor utfordringer i forhold til økende antall eldre, flere tjenester overført fra stat
til kommune og en stram kommuneøkonomi. Hensikten med kommunedelplanen er blant
annet å legge til rette for et godt og forutsigbart tjenestesystem. Avklaring av innbyggernes
forventninger en viktig del av dette.
Arbeidet med kommunedelplan helse og livskvalitet startet opp i 2015. Forslag til planprogram
ble sendt på høring og offentlig ettersyn den 23.1.2015 med frist for innspill og merknader 6.
mars 2015. Planprogrammet ble vedtatt 18.6.2015. Planprogrammet ble brukt som grunnlag for
medvirkningsprosess for ansatte i kommunen, inviterte lag, organisasjoner og politikere.
Prosessen bidro til å utarbeide satsingsområdene. For å forankre satsingsområdene politisk og
få innspill til utarbeidelse av mål og strategier, ble det arrangert en medvirkningsprosess for
Utvalg for levekår. Det har også vært arrangert en medvirkningsprosess med ungdommens
kommunestyre.
Formannskapet vedtok i sak 73/17, 15.9.2017 å legge forslag til kommunedelplan ut på høring
og offentlig ettersyn. Planen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn den 21.9.2017 med frist
for merknader 13.11.2017. Det er kommet fire merknader til planen, hvorav en fra Hordaland
fylkeskommune, en fra smittevernlegen i Askøy, en fra koordinerende enhet i Askøy kommune
og en fra Ramsøy helselag. Merknadene er vedlagt i sin helhet og oppsummert og vurdert i
vedlegg 2. Merknadene medfører kun små endringer i planen, dette fremkommer av vedlegget.
Kommunedelplanen inneholder retningsvalg og mål for kommunens utvikling. Den retter seg
primært for befolkningen over 18 år. Planen gjelder hovedsakelig kommunalavdeling levekår og
fagområdene Forvaltning, Barn og familie, Helse og omsorg, Individ og levekår,
samfunnsmedisin og NAV.
Planen inneholder fire satsingsområder:
-

Mestring
En meningsfull hverdag
Trygge og gode boforhold
Fremtidsrettede tjenester

For hvert satsingsområde angir planen en hovedmålsetting, samt delmål og strategier.
Tidsperspektivet på planen er endret fra 2017- 2030 til 2018- 2030.
Vurdering:
Å bo trygt og godt, ha jobb og utdanning, føle mestring og ha et tjenestetilbud som møter
innbyggerne med respekt er avgjørende faktorer for god helse og livskvalitet. Livskvalitet er
sterkt knyttet til helserelaterte gevinster som bedre fysisk og psykisk helse, sunnere livsstilsvalg
og sosial støtte. Kommunedelplanen skal sikre at de ulike tjenestene jobber sammen for at
Askøys innbyggere skal ha god livskvalitet og god helse.
Planen skal være et verktøy for de ansatte og et styringsverktøy for politikerne. Den skal også
være et bindeledd mellom kommuneplanens samfunnsdel og ulike handlingsdeler. For å kunne
nå målene og strategiene i samfunnsdelen og kommunedelplan helse og livskvalitet, er det
avgjørende at kommunedelplanen følges opp og konkretiseres i handlingsplaner for det enkelte
fagområdet eller tema.
Folkehelseperspektiv:
Folkehelse og helsefremming er et gjennomgående premiss for planen. Kommunedelplanen
skal bidra til god livskvalitet for den enkelte, men også skape en bedre helse i befolkningen og
utjevne helseforskjeller.
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Økonomi:
Kommunedelplanen inneholder ikke konkrete tiltak. Planen skal følges opp med konkrete
handlingsplaner og tiltak knyttet til økonomi.
Vedlegg:
1 Kommunedelplan helse og livskvalitet 2018-2030 datert 30.5.2018, revidert 02.1.2018
2 Oppsummering av merknader datert 15.12.2017
3 Uttale - Hordaland fylkeskommune
4 Uttale - Ramsøy helselag
5 Merknad fra koordinerende enhet
6 Merknad fra smittevernlege Arild Iversen

Kleppestø, 02.01.2018

Eystein Venneslan
Rådmann

Knut Natlandsmyr
Fagsjef
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1. Innledning
1.1. Helse og livskvalitet
Livskvalitet handler om å oppleve glede og mening, vitalitet og tilfredshet, trygghet og tilhørighet, om
å bruke personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement. Livskvalitet har en verdi i seg
selv, men er samtidig sterkt knyttet til helserelaterte gevinster som bedre fysisk og psykisk helse,
sunnere livsstilsvalg, et godt nettverk og sosial støtte (www.fhi.no). Gjennom å legge til rette for
faktorer som vi vet gir bedre livskvalitet, legger vi til rette for at innbyggerne kan leve gode liv, med
eller uten hjelp fra kommunen.
For at innbyggerne i Askøy kommune skal ha god livskvalitet og god helse, kan vi ikke bare ha fokus
på helsetjenestene. Kommunedelplanen skal ha fokus på hele mennesket og innbefatter arenaer som
hjem, arbeid og fritid. Tiltak knyttet til disse arenaene er vel så viktig som tiltak innenfor
helsetjenestene. Kommunedelplanen skal bidra til god livskvalitet for den enkelte, men også skape
en bedre helse i befolkningen og utjevne helseforskjeller.

Jobb og
økonomi

Aktivitet og
mening i
hverdagen

Mestring/
bestemme selv

Tjenestetilbud
til de som
trenger det

Nettverk og
familie

Figur 1: Faktorer for livskvalitet
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1.2. Formålet med planen
Askøy kommune er en kommune i utvikling. Det har i løpet av kort tid vært en sterk befolkningsvekst
og stor utbygging. Som mange andre av kommunene i Norge står Askøy overfor utfordringer i forhold
til økende antall eldre, flere tjenester overført fra stat til kommune og en stram kommuneøkonomi.
Kommunedelplan helse og livskvalitet skal gi retning for et langsiktig utviklingsarbeid gjennom å
fastsette satsingsområder, mål og strategier frem mot 2030. Hensikten med kommunedelplanen er
blant annet å legge til rette for en mer bærekraftig tjenesteproduksjon gjennom nye måter å
mobilisere og ta i bruk ressurser. Planen er overordnet og inneholder ikke tiltak. For å kunne nå
målene og strategiene i kommunedelplanen er det avgjørende at dette følges opp og konkretiseres i
handlingsplaner for det enkelte fagområdet eller tema. Kommunedelplanen skal sammen med
handlingsplanene være med på å realisere kommunens visjon:
«Tett på utviklingen, tett på menneskene»
Forventninger
For at innbyggerne skal oppleve at de får et godt tilbud, må innbyggernes forventninger til tjenestene
avklares. Forventningene kan ofte gå ut over det kommunen har plikt til å stille opp med. Det må
derfor skapes realistiske forventninger til hva som er kommunens ansvar og hva den enkelte
innbygger kan bidra med selv.
Kommunedelplanen skal bidra til å avklare innbyggernes forventninger til tjenestene. Gjennom fokus
på samarbeid med brukere og pårørende, god kommunikasjon og et helhetlig tjenestetilbud kan vi ha
mer fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid uten at det går ut over kvaliteten på
tjenestene.
Målgruppe for planen
Kommunedelplanen skal primært rette seg mot befolkningen over 18 år. Den skal være et verktøy for
de ansatte i kommunen og et styringsverktøy for politikerne for utvikling av de tjenestene som inngår
i planen. Planen skal gjelde for hele kommunen, men er hovedsakelig utarbeidet med tanke på
tjenester innenfor kommunalavdeling levekår. Kommunen skal også utarbeide en egen
kommunedelplan for oppvekst, der målgruppen hovedsakelig er under 18 år. Disse planene vil ses i
sammenheng og utfylle hverandre.

1.3. Prosess og organisering
Mange fagområder inngår i kommunedelplanen. Derfor har det vært viktig med en bred faglig
forankring. Styringsgruppen har bestått av ledere fra alle fagområdene som inngår i planen;
Samfunnsmedisin, Barn og familie, Forvaltning, Helse og omsorg, NAV og Individ og levekår.
Styringsgruppens ansvar har vært å fatte beslutninger undervegs angående innhold, rammer og
frister.
Arbeidsgruppen har bestått av fagfolk knyttet til fagområdene, samt planleggere. Den enkelte
deltaker i arbeidsgruppen har hatt ansvar for hvert sitt satsingsområde og å knytte til seg andre
fagpersoner undervegs i prosessen.
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1.4 Medvirkning
Plan- og bygningslovens § 5- 1 sier at enhver som fremmer et planforslag skal legge til rette for
medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å tilrettelegge for medvirkning og tilstrebe størst
mulig grad av offentlighet. I planarbeidet har det vært viktig å forsøke å nå ut til frivillige
organisasjoner og andre interesserte. Planprogrammet ble sendt på høring til offentlige
høringsinstanser, lag og organisasjoner. 18.06. 2015 ble planprogrammet vedtatt.
I september 2015 ble det arrangert et seminar med påfølgende workshop for ansatte i kommunen,
politikere og inviterte lag og organisasjoner. Seminaret var et virkemiddel for å skape en felles
kunnskapsplattform for alle som skal arbeide med og følge opp planen. Planprogrammet ble brukt
som utgangspunkt for en workshop, der hensikten var å få innspill til hvilke utfordringer og
muligheter kommunen har innenfor satsingsområdene som var presentert i planprogrammet. På
bakgrunn av innspillene som kom fra deltakerne på seminaret, har blant annet satsingsområdene
blitt endret.
For å forankre satsingsområdene politisk og få innspill til arbeidet med utarbeidelse av målsettinger
og strategier, ble det arrangert en medvirkningsprosess for Utvalg for levekår. Utvalg for levekår er et
politisk fagutvalg for fagområdene som planen omhandler.

2. Føringer for planarbeidet
2.1 Kommunale føringer
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommunedelplan helse og livskvalitet skal følge opp målsettinger og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel 2015- 2030. Kommuneplanens samfunnsdel har fem satsingsområder:
-

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

To av disse satsingsområdene er særlig viktig for kommunedelplanen. Dette er den helsefremmende
øyen og den levende øyen. Prinsippene som fremkommer under satsingsområdet den
helsefremmende øyen skal være førende for de andre satsingsområdene i samfunnsdelen og
kommunedelplan helse og livskvalitet. Målet med folkehelsearbeidet er å gi alle innbyggerne på
Askøy god helse hele livet. Et godt helsefremmende og forebyggende arbeid vil dempe
etterspørselen etter mer omfattende tjenester fra det offentlige i tiden fremover.
Et av målene for satsingsområdet den levende øyen er at innbyggerne skal bo i trygge og
inkluderende nærmiljø der det er aktivitet, engasjement og sosialt samhold. Askøy kommune skal
legge til rette for et boligtilbud som er tilpasset alle livsfaser og familietyper. Det skal også legges til
rette for et engasjerende og inkluderende lokalsamfunn som bidrar til at alle innbyggerne har en
aktiv og trygg hverdag.
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Andre kommunale føringer
Andre planer og dokumenter som har innvirkning på og må ses i sammenheng med
kommunedelplanen er:
Kommunedelplan kultur, idrett og friluftsliv 2014- 2025
Likestillings- og mangfoldsplan 2012- 2015
Ruspolitisk handlingsplan 2010-2011
Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012- 2016
Sektorplan for kommunehelsetjenesten 2010- 2013.
Boligsosial handlingsplan 2011- 2014, under revidering
Morgendagens omsorg 2015- 2018, temaplan for helse og omsorg
Et verdig liv 2016- 2019, temaplan for individ og levekår
Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014- 2016

2.2. Regionale føringer
Regional planstrategi 2012- 2016
Regional plan for folkehelse – fleire gode leveår for alle 2014 – 2025
Regional kulturplan 2015 – 2025 (under arbeid)

2.1 Statlige føringer
I arbeidet med kommunedelplan helse og levekår er det valgt å legge vekt på noen sentrale
dokumenter. Dette er Omsorg 2020 (2015-2020), St. meld 29- Morgendagens omsorg (2012-2013),
St. meld 26- Fremtidens primærhelsetjenester (2014- 2015), Bolig for velferd- nasjonal strategi for
boligsosialt arbeid (2014- 2020) og Lov om folkehelsearbeid.
Andre sentrale dokumenter det har vært viktig å ha med seg i arbeidet er:
Stortingsmelding 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015)
Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen (2008 – 2009)
Stortingsmelding 25 Mestring, muligheter og mening, fremtidens omsorgsutfordringer (2005 – 2006)
Stortingsmelding 20 Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller
Stortingsmelding 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen- mestring og muligheter
Stortingsmelding 10 – God kvalitet- trygge tjenester (2012 – 2013)
Fremtidens omsorgsutfordringer (omsorgsplan 2015)
NOU 2011:11 Innovasjon og omsorg
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
Lov om folkehelsearbeid
Lov om sosiale tjenester i NAV
Lov om diskriminering og tilgjengelighet
Lov om helsemessig beredskap
Lov om pasient- og brukerrettigheter
IS – 1/2014 nasjonale mål og prioriteringer på helse og omsorgsområdet 2014 (revideres årlig).
Pasient- og brukerrettighetsloven
Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov
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3. Status og utfordringer
3.1 Befolkningsutvikling
Askøy kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 15 årene. Fra år 2000 har kommunen
hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 2,3 %. Det forventes fortsatt en sterk vekst på Askøy
og i Bergensregionen. Kommunens befolkningsprognose er basert på SSB sin framskriving fra 2014,alternativ middel. Kommunens prognoser anslår at kommunen vil nå 40.000 innbyggere i 2037. Det
er en relativt jevn fordeling av menn og kvinner og gjennomsnittsalderen er på 36,5 år. Askøy har en
ung befolkning og lav gjennomsnittsalder. Fordelingen i de ulike aldersgruppene vil endre seg
fremover. Fylkesprognosen for Hordaland 2016 beregner at gjennomsnittsalderen på Askøy vil øke
fra dagens 36,5 til 40,1 år i 2040. Figur 2 viser prosentvis aldersfordeling frem mot 2040.

Befolkningsutvikling - Prosentvis fordeling på alder
40,0

Andel av befolkningen

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
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Figur 2. Kilde: Cowi (for Askøy kommune), 2016
Det er de eldste aldersgruppene som vil ha relativt størst vekst, men fordi Askøy har en ung
befolkning vil veksten komme noe senere enn i andre kommuner. Andelen av befolkningen i
aldersgruppen 67- 79 år vil øke fra 8,8, % i 2017 til 10,3 % i 2040. Andelen av befolkningen i
aldersgruppen 80-89 år vil øke fra 2,4 % i 2017 til 4,4 % i 2040, mens andelen av befolkningen over 90
år vil øke fra 0,6 % til 1,2 % i 2040. Figur 2. viser at den største veksten for gruppen 80-89 kommer
rundt 2025, og gruppen over 90 år vokser mest fra rundt 2035.
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Denne endringen vil gi økte utfordringer for kommunens omsorgstjenester. Samtidig er den eldre
befolkningen en ressurs som vi må ta vare på. Mange eldre er ressurssterke mennesker med god
helse og rik livserfaring og kompetanse som yter en viktig innsats i samfunnet både som
arbeidstakere, omsorgspersoner og i frivillig arbeid. Kommunedelplanen har mål og strategier både
for å møte de utfordringer dette gir i form av økt tjenestebehov, og mål og strategier som legger til
rette for at eldre skal kunne være en ressurs i samfunnet.

Befolkningsutvikling aldergrupper over 67 år
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Figur 3. Kilde: Cowi (for Askøy kommune), 2016

3.2 Status
Kommunedelplanen skal gi muligheter for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Askøy
kommune, men satsingsområdene i planen må også ses i sammenheng med lokale forhold.
Folkehelseprofilen for Askøy 2017 og kommunens folkehelseoversikt viser at kommunen kommer
generelt godt ut på de fleste indikatorene. Befolkningen på Askøy har høyere utdanning og bedre
inntekt enn landsgjennomsnittet. I følge Folkehelseinstituttet kan stor inntektsulikhet i kommunen
være en pekepinn på at det også er store helseforskjeller i kommunen. Med utgangspunkt i Ginikoeffisienten, får Askøy en verdi på 0,20. Denne verdien er lavere enn verdien for Norge og
Hordaland. Verdien er også lavere enn våre nabokommuner. Gini- koeffisienten beskriver
inntekstulikhet og varierer fra 0- 1. Jo større koeffisienten er, desto større er inntektsulikheten.
Andel husholdninger med lavinntekt er 6,6 % på Askøy, men henholdsvis 9,4 og 10,8 % i Hordaland
og Norge. Selv om andelen husholdninger med lav inntekt er lav på Askøy, er konsekvensene for dem
det gjelder stor og kommunen skal ha ambisjoner om å redusere antall husholdninger med lav
inntekt.
Når det gjelder arbeidsledighet følger Askøy den samme trenden som for hele landet. Men antallet
arbeidsledige på Askøy er større for de mellom 15-29 år sammenlignet med de mellom 30-74 år.
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Andelen uføretrygdede på Askøy ligger under landsgjennomsnittet, både for aldersgruppen 18-44 og
aldersgruppen 45-66.
Selv om Askøy kommune kommer godt ut på de fleste av indikatorene i folkehelseprofilen, har
kommunen også noen utfordringer. Dette gjelder ensidig boligsammensetning og høy andel av
personer med psykiske lidelser, høy andel muskel- og skjelettplager og høyt sykefravær.
Kommunedelplanen har mål og strategier som kan bidra til å forbedre disse utfordringene.
Familietypen som er størst er enpersonsfamilier. Dette gjelder 31 % av husholdningene. Oversikt
over boligsammensetningen på Askøy viser at det er stor overvekt av eneboliger og mangel på
mindre enheter. Det er en utfordring at Askøy får en stor andel eldre som bor i uegnede boliger, og
det er vanskelig å finne en passende bolig til de som har utfordringer på boligmarkedet. Tabellene
under viser prosentvis fordeling av familietyper og prosentvis fordeling av boligtyper.
Familietyper
Familietype
Prosent
Enpersonsfamilier
31
Par uten barn
24,1
Par med barn 0-17 år
30,1
Par med voksne barn (18 år og over)
6,1
Mor/far med barn 0-17 år
6,3
Mor/far med voksne barn (18 år og over)
2,6
Tabell 1. Kilde: Hordaland fylkeskommune, statistikk.ivest.no, 2016
Boligsammensetning
Boligtype
Enheter
Enebolig
7690
Tomannsbolig
1400
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 1247
Boligblokk
620
Bygning for bofellesskap
87
Andre bygningstyper
111
Tabell 2. Kilde: SSB Statistikkbanken, 2016

Prosent
68,9
12,6
11,2
5,6
0,8
1,0

Psykiske helseproblemer er blant de største utfordringene i dagens samfunn. På Askøy er det et
høyere antall pasienter (0-74 år) med psykiske symptomer og lidelser, enn hva tilfellet er for
Hordaland og Norge. Tabellen under viser antall personer i kontakt med primærhelsetjenesten per
1000 innbygger per år. Utfordringen er størst blant kvinner, men også antall menn som har vært i
kontakt med primærhelsetjenesten i forbindelse med psykiske symptomer og lidelser er høyt.
Personer med psykiske lidelser er oftere utenfor arbeidslivet og har vansker med å mestre
hverdagen. Kommunedelplanen har stort fokus på hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og
inkludering i arbeidslivet.
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Psykiske symptomer og lidelser
Menn
Kvinner
Norge
122,2
169,9
Hordaland 121,1
166,5
Askøy
132,1
190,6
Tabell 3. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet
Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsak til sykefravær i arbeidslivet. For Askøy var det i
treårsperioden 2013- 2015 et vesentlig høyere antall pasienter som var i kontakt med
primærhelsetjenesten i forbindelse med muskel- og skjelettplager enn hele landet og Hordaland.
Tabell 4. viser antall personer (0 – 74 år)i kontakt med primærhelsetjenesten per 1000 innbyggere
per år. Utfordringen er også her størst blant kvinner. Dette kan ses i sammenheng med tall for
brukere av reseptbelagte smertestillende legemidler som er høyere for Askøy sammenlignet med tall
for hele landet og Hordaland.
Askøy har også et høyt sykefravær. Tabell 5. viser at legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år
er høyere i Askøy enn landet som helhet og i Hordaland. Det er et høyest sykefravær blant kvinner i
alderen 30- 34 år. Andelen sykemeldte er størst for de over 55 år. En høy andel pasienter med
psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager kan henge sammen med den høye andelen av
sykefravær. For å imøtekomme disse utfordringene har kommunedelplanen blant annet en
målsetting om at flest mulig skal inn i arbeidslivet gjennom inkludering og holdningsendringer.
Muskel- og skjelettplager
Menn
Kvinner
Norge
232,8
301
Hordaland 214,9
288,6
Askøy
244,9
330,9
Tabell 4. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

Sykefravær
Menn
Norge
4,1
Hordaland 4,2
Askøy
5,1

Kvinner
6,9
7,2
9

Tabell 5. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 08323.
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4. Satsingsområder for planen
Det er valgt ut fire satsingsområder for kommunedelplanen. Å bo trygt og godt, ha en utdanning, en
jobb, føle mestring i hverdagen og ha et tjenestetilbud som møter innbyggerne med respekt og
verdighet er alle avgjørende faktorer for god livskvalitet. Disse satsingsområdene skal peke ut en
retning for kommunen, men det er likevel viktig å fremheve noen premisser for planen. Disse
premissene skal være førende og ligge som et grunnlag i arbeidet Askøy kommune gjør.

4.1 Premisser for planen
Helsefremming og forebygging
Helsefremming utgjør sammen med forebygging folkehelsearbeidet i kommunene. Å jobbe med
helsefremming og forebygging innebærer at man må bevege seg utenfor arenaene for vanlige
helsetjenester og inn på arenaer som for eksempel hjem, arbeid og fritid. I følge folkehelsemeldingen
kan tiltak knyttet til disse arenaene være vel så virkningsfulle som tiltak innenfor helsetjenestene.
Helsefremmende og forebyggende arbeid skal ta utgangspunkt i menneskers muligheter og
ressurser, og det er viktig å fokusere på livskvalitet i stedet for sykdom.

Dahlgren og Whiteheads modell viser faktorer på ulike nivå som påvirker helse og trivsel: Familie og
nærmiljø, barnehage, skole og utdanning, arbeid, kultur og fritid, samt helse, omsorgs- og
sosialtjenester. I følge folkehelsemeldingen er det nødvendig å stimulere til etablering av sosiale
nettverk, deltakelse og støtte i hverdagslivet for å fremme psykisk helse og trivsel for den enkelte.
Det skal også legges til rette for at folk kan delta i frivillige organisasjoner, kulturliv og nærmiljø.
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Medvirkning
Fremtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres
pårørende. Brukerne skal få større innflytelse over egen hverdag gjennom mer valgfrihet og et større
mangfold av tilbud. For å tilby kvalitativt gode tjenestetilbud er brukerkunnskap nødvendig.
Brukerkunnskapen omfatter individuell kunnskap om den enkelte brukers liv og erfaring, eller om det
å være pårørende. Dette handler om samspill, kommunikasjon og likestilt samarbeid mellom brukere
og fagpersoner. Askøy kommune skal satse på brukermedvirkning både på individnivå, tjenestenivå
og systemnivå.
Brukermedvirkning på individnivå handler om den enkeltes rettigheter til å ha innflytelse på sitt
individuelle støtte- eller behandlingstilbud. Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at
brukerrepresentanter inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner fra tjenesteapparatet.
Brukermedvirkning på systemnivå er en arbeidsform hvor brukergrupper og brukerorganisasjoner
involveres i planlegging av ulike tjenester og deltar i råd og utvalg på styringsnivå. Det er viktig å finne
riktig bruk av virkemidler for å fremme medvirkning og dette skal være et premiss i helse- og
omsorgstjenestene.
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4.2 Satsingsområde: Mestring
For at innbyggerne i Askøy kommune skal ha god livskvalitet er det avgjørende å føle at man har
kontroll i eget liv og mestrer hverdagen. Hver enkelt innbygger skal få ivaretatt behovet for tjenester,
men det er viktig å legge til rette for at den enkelte har muligheten til å mestre eget liv ut fra egne
forutsetninger.
Det er vanskelig å tro at man kan klare noe uten å ha erfart mestringsfølelse. Kommunen kan hjelpe
innbyggere og brukere med å tilegne seg mestringserfaring. Dette skal gjøres blant annet gjennom
god dialog og brukermedvirkning, og gjennom et økende fokus på hverdagsmestring både som
tankesett og som en del av rehabiliteringen. I felles rapport «Hverdagsmestring og
hverdagsrehabilitering» fra prosjekt «Hverdagsrehabilitering i Norge» er hverdagsmestring definert
som:
«et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen
uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse står
sentralt»
Hverdagsmestring handler om selvbestemmelse og å ta brukeren på alvor. Det er flest hverdager, og
ved at innbyggerne selv mestrer hverdagsaktivitetene vil de kunne bevare helsen, opprettholde
funksjonsnivået og delta i sosiale sammenhenger som igjen gir økt sosial kapital. En skal ikke overta
for brukeren, men legge til rette for at innbyggerne skal klare seg selv. Fokus på å mobilisere folks
egne krefter og ressurser skal være et grunnleggende prinsipp for alle tjenestene og
hverdagsmestring skal stå sentralt.

Hovedmålsetting:
«Alle skal ha mulighet til å styrke egen helse og trivsel»
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DELMÅL

STRATEGIER

Askøy kommune skal gi innbyggerne mulighet
til å ta gode valg for egen helse

Askøy kommune skal ha god dialog med
innbyggerne

Alle skal ha mulighet til å delta i samfunnet
uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell
orientering, funkjsonsnivå og alder

-

Vi skal sammen med frivillige
organisasjoner og andre aktører gi
tilpasset informasjon slik at innbyggerne
kan ta helsevennlige valg

-

Vi skal være tydelig på hva som kan
forventes av kommunen og hva den
enkelte selv har ansvar for

-

Vi skal fremme selvstendighet og gi den
enkelte støtte til å mestre vanlige
hverdagsaktiviteter uavhengig av
funksjonsnivå og arena

-

Vi skal møte innbyggerne med respekt
og medmenneskelighet

-

Vi skal ta i bruk etablerte
medvirkningsarenaer og utvikle nye
arenaer for samarbeid

-

Vi skal gi den enkelte mer innflytelse
over eget liv gjennom økt fokus på
brukermedvirkning

-

Vi skal styrke vår kompetanse på
universell utforming

-

Vi skal styrke inkluderingskompetanse i
Askøy kommune, hos våre
samarbeidspartnere og i lokalsamfunn

-

Vi skal legge til rette for at alle kan bidra
med sine ressurser i lokalsamfunnet
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4.3 Satsingsområde: En meningsfull hverdag
Arbeid er den beste velferd. En stor andel av befolkningen på Askøy er i arbeid og bidrar tilbake til
samfunnet. Likevel har vi en høy samlet sykdomsbyrde fra ikke dødelige sykdommer. 25 % av
sykdomsbyrden i samfunnet generelt er fra smerter og psykiske lidelser og det er en stor andel av
befolkningen med psykiske lidelser som ikke har tilgang til arbeidslivet.
Når en arbeider opplever en at en gir noe tilbake til samfunnet, man opplever mestringsfølelse og
kontroll over eget liv. Ikke nødvendigvis i selve jobben, men i forhold til selvrealisering i andre deler
av livet. Arbeid gir mening, det gir aktivitet og kreativitet, det strukturerer tiden og er med på å gi
status og identitet. Askøy kommune skal arbeide for å skape gode holdninger i arbeidslivet og hos
arbeidsgivere spesielt, for å legge til rette for at flest mulig blir inkludert i arbeidslivet.
I tillegg til arbeid, er aktivitet og deltakelse på andre arenaer viktig. Kontakt med andre mennesker
bidrar til økt selvbestemmelse, kontroll og sosial inkludering. Aktivitet trenger ikke bety at man skal
delta i organiserte fritidsaktiviteter. Det kan også bety en tur butikken, klippe gresset eller hilse på
naboen. Eller det kan bety at man deltar i samfunnet og demokratiet.
De som trenger hjelp, tilbringer mye av tiden med å være inaktiv og isolert. Det er viktig å få disse
gruppene til å delta i samfunnet for at de ikke skal miste innhold i livet. Askøy kommune skal satse på
et samfunn og et kommunalt tjenesteapparat som bidrar til å fremme elementer som aktivitet,
kontakt med andre mennesker og innhold i hverdagen. Dette er viktige bidrag til god helse og
reduserer behovet for mer omfattende helsetjenester.

Hovedmålsetting:
«Alle skal ha en meningsfull hverdag»
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DELMÅL

STRATEGIER

Alle skal ha mulighet til utdanning og arbeid

Alle skal ha mulighet til deltakelse og
aktivitet

-

Vi skal samhandle med næringsliv og
arbeidsmarkedsbedrifter for å gi flere
mulighet til arbeid

-

Vi skal samhandle med
utdanningsinstitusjoner for å sikre at flest
mulig får fullført utdanning

-

Vi skal tilby språk- og
arbeidstreningsplasser innenfor alle
fagområder i Askøy kommune

-

Vi skal øke andelen læreplasser innenfor
alle fagområder i Askøy kommune

-

Vi skal ha god kompetanse og gi tilpasset
informasjon om arbeidsmarkedet og
muligheter for utdanning

-

Vi skal arbeide for gode holdninger for å
inkludere flest mulig i arbeidslivet

-

Vi stimulerer til egenorganiserte aktiviteter
og lavterskeltilbud for voksne i alle livsfaser

-

Vi skal sikre varierte og tilgjengelige kulturog aktivitetstilbud gjennom samarbeid med
frivillige organisasjoner

-

Vi skal ha god oversikt over aktivitetstilbud
i kommunen, og sikre tilpasset informasjon
til innbyggerne

-

Vi skal utvikle gode samhandlingsarenaer
for å styrke og koordinere samhandlingen
med frivillige

-

Vi skal ha fokus på aktiv omsorg og gi eldre
mulighet til å delta i samfunnet
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4.4 Satsingsområde: Trygge og gode boforhold
Alle skal bo trygt og godt. Boligen er vår ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til nærmiljø og
lokalsamfunn. En trygg bosituasjon er en forutsetning for et godt liv og en forutsetning for at
helsetilbudet skal ha ønsket virkning. Selv om de fleste på Askøy bor trygt og godt i dag, gjelder ikke
dette alle. Kommunen skal tilrettelegge for gjennomføring av en helhetlig, effektiv og lokalt tilpasset
boligpolitikk og skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette inkluderer
også omsorgsboliger.
En trygg og sikker bolig er en forutsetning for god livskvalitet, og for opplevelse av mestring i
hverdagen. Boligen er rammen for selve livet, det er boligen som gir grunnlag for utfoldelse,
trygghet, trivsel og hvile. Samtidig som det er viktig at alle har mulighet til å bo i eget hjem, er det
viktig at kommunen legger til rette for trygge og attraktive bomiljø, nærmiljø og møteplasser. I
bomiljø som er preget av tillit, sosial støtte og samhold vil en i større grad oppnå sosial kapital,
fremme helse og forebygge sykdom.

Hovedmålsetting:
«Alle skal ha trygge og gode boforhold»
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DELMÅL
Alle skal ha mulighet til å bo i eget hjem

Askøy skal ha en variert og tilpasset
boligmasse

Askøy skal ha trygge og attraktive bomiljø
og møteplasser

STRATEGIER
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Vi skal legge til rette for små boenheter i
tilknytning til senterområder og områder med
godt kollektivtilbud

-

Vi skal øke kompetansen på universell
utforming for å sikre god kvalitet på boliger og
uteområder

-

Vi skal ha en kjent strategi for kjøp og
forvaltning av kommunale boliger

-

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

-

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

-

Vi skal øke kompetansen på
kriminalitetsforebyggende tiltak ved utforming
av boligområder
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4.5 Satsingsområde: Fremtidsrettede tjenester
Gode tjenester forutsetter god samhandling og tverrfaglighet. Uavhengig av alder, medisinsk
diagnose, hjelpebehov eller bosted skal den enkelte innbygger tilbys et trygt, helhetlig, koordinert og
sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet. Først da kan vi forbygge mer og behandle tidligere
og bedre. Tjenestene skal jobbe systematisk for å heve kvaliteten og pasientsikkerheten og redusere
uønsket variasjon i tjenestetilbudet.
Utvidelsen av kommunale oppgaver krever at man har fokus på styrking av kompetanse og
rekruttering av kvalifisert personell. Kommunen står overfor store utfordringer innenfor
helsetjenestene. Med en økning av antall eldre og en stram kommuneøkonomi, må kommunen se
nærmere på nye måter å strukturere tjenestene på. Morgendagens omsorgsutfordringer gjør det
også nødvendig å mobilisere mer av samfunnets omsorgsressurser og samtidig legge til rette for en
effektiv omsorgsfordeling mellom aktørene. Ved å utnytte ressurser som ligger hos
tjenestemottakeren selv, deres familie og nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i frivilligheten og
næringslivet kan vi mobilisere flere hender.
For å utvikle bærekraftige tjenester må vi ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter. Riktig
bruk av teknologi kan bidra til økt kvalitet og effektivitet, men det kreves både ressurser og økonomi
for å finne de riktige løsningene som er tilpasset utfordringene på Askøy.
Det er også viktig å legge til rette for god kommunikasjon mellom innbygger og kommune.
Innbyggerne bør være deltakende i utviklingen av tjenestetilbudet og kommunen skal ha økt fokus på
å legge til rette for at innbyggerne selv kan ta ansvar for egen helse og alderdom. Tiltak og ressurser
må settes inn så tidlig som mulig, slik at sykdom unngås, utsettes eller reduseres. Tidlig innsats i
tjenestetilbudet kan gi en helsemessig og samfunnsøkonomisk gevinst ved redusert behov for
tjenester senere i forløpet.

Hovedmålsetting:
«Askøy kommune skal tilby trygge og fleksible tjenester»
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DELMÅL

STRATEGIER

Askøy kommune skal tilby koordinerte og
helhetlige tjenester

Askøy kommune skal mobilisere
Askøysamfunnets samlede omsorgsressurser

Askøy kommune skal prioritere tidlig innsats

Askøy kommune skal ta i bruk
velfersteknologi

Askøy kommune skal ha god og variert
kompetanse

-

Vi skal ha intern informasjonsflyt for å sikre
helhetlige tjenester

-

Vi skal legge til rette for samhandling med
spesialisthelsetjenesten og andre eksterne
aktører

-

Vi skal videreutvikle tverrfaglige
samhandlingsarenaer for å sikre
koordinerte tjenester

-

Vi skal legge til rette for samhandling med
frivillige

-

Vi skal stimulere ressurser hos familie og
sosialt nettverk for å styrke
omsorgsfelleskapet

-

Vi skal stimulere omsorgsressurser hos
brukeren selv gjennom aktivisering og hjelp
til selvhjelp

-

Vi skal utvikle kartleggingsverktøy og
kriterier for tildeling av tjenester

-

Vi skal ha et differensiert og effektivt
tjenestetilbud

-

Vi skal tilby individuelt tilpasset
velferdsteknologi som sikrer trygghet og gir
økt mestring

-

Vi skal ha teknologiske løsninger som gir
bedre fordeling av tjenestenivåene

-

Vi skal utvikle et lokalmedisinsk senter

-

Vi skal utarbeide en rekrutterings- og
kompetansestrategi for helse- og
omsorgstjenestene

-

Vi skal ha fokus på kunnskapsbasert
utvikling av tjenestene

-

Vi skal utvikle et godt kompetansemiljø for
levekår
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Oppsummering av innspill til kommunedelplan helse og levekår, datert 15.12.2017

Innspill
Innspill fra smittevernlege
Arild Iversen, datert 30. mai
2017

Oppsummering
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Merknad

Begrepet «omsorgstrappen» bør forklares
bedre
Frivilligheten bør byttes ut med frivillige
organisasjoner
Pasient- og brukerrettighetsloven må nevnes
Stortingsmelding 34 må endres til
Stortingsmelding 19- folkehelsemeldingen
Det er ikke gått inn på de medisinske årsakene
til hvorfor en aldrende befolkning vil medføre
økt press på omsorgstjenestene. Det burde
vært flere sykdomsoversikter og
framskrivinger av dette, ut over
folkehelseprofilen.
Mener planen burde hatt et kortere
perspektiv, planen legger opp til et perspektiv
på tolv år noe som er lenge innenfor et
medisinsk perspektiv.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Innspill fra Ramsøy helselag,
nasjonalforeningen for
folkehelsen, datert 13.11.2017

Ramsøy helselag er positiv til planen da den bruker et
utvidet helsebegrep enn man kjenner fra før. Helselaget
har noen kommentarer:
1.

2.

Det kommer ikke frem av planen om det er
geografiske ulikheter når det gjelder
demografi. Dette har stor betydning for
møteplasser. En del av møteplassene på Askøy
har forsvunnet og i pressområdene er det
mangel på møteplasser. Dette burde i større
grad vært inkludert som satsingsområde.
Det burde vært lagt større vekt på
opplysningsarbeid, siden dette er en viktig del
av forebyggingen. Frivillige organisasjoner,
skole og andre aktører kan ha en rolle i
opplysningsarbeidet.

1.

2.

Uttale fra Hordaland
Fylkeskommune, datert
13.11.2017

Formuleringen endres.
Endres til «frivillige» fordi da vil
begrepet omfatte både
enkeltpersoner og organisasjoner.
Pasient- og brukerrettighetsloven
tas inn i planen
Stortingsmelding 34 endres til
Stortingsmelding 19.
Det er vanskelig å bruke statistikk til
å si noe om fremtidsbilde for den
aldrende befolkningen.
Kommunedelplanen er overordnet
og langsiktig og vil ikke kunne ta for
seg detaljerte statistikker og
framskrivinger. Dette må tas inn i
handlingsplaner, hvor det er
kortere tidshorisont.
Kommunedelplaner er overordnede
planer som har en lengre
tidshorisont. Dette medfører også
at de ikke er så detaljerte som
temaplaner og handlingsplaner.
Kommunedelplaner kan vurderes
revidert hvert fjerde år.

En av målsettingene i
kommunedelplanen sier at Askøy
skal ha attraktive bomiljø og
møteplasser. Dette er godt
forankret i kommuneplanens
samfunnsdel og tas også opp i
andre planer på et mer detaljert
nivå. Det skal blant utformes
bestemmelser for utforming av
møteplasser og fastsettes et
utbyggingsmønster i
kommuneplanens arealdel.
Strategi under satsingsområdet
mestring, delmål: gi innbyggerne
muligheter til å ta gode valg for
egen helse endres fra «Vi skal gi
tilpasset og oppdatert informasjon
slik at innbyggerne kan ta
helsevennlige valg» til:
«Vi skal sammen med frivillige
organisasjoner og andre aktører gi
tilpasset informasjon slik at
innbyggerne kan ta helsevennlige
valg».

Fylkeskommunen mener det er et gjennomarbeidet og
godt forslag til kommunedelplan helse og levekår.
1.

Påpeker at regional planstrategi ligger i
revidert form. Fylkeskommunen savner at
regional plan for attraktive sentersenterstruktur, tjenester og handel blir
innlemmet i planarbeidet. Planforslaget bør ta
opp i seg konkrete vurderinger eller
anbefalinger knyttet til hvordan fysiske
strukturer kan legge til rette for bevegelse i
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1.

Lokalisering av tjenester er omtalt i
kommuneplanens samfunnsdel og
følges opp i arbeidet med
senterstruktur i kommuneplanens
arealdel og i kommunens
helsebruksplan som omhandler
lokalisering av kommunale
tjenester.

2.

3.

4.
5.

hverdagen. En eksplisitt strategi med
lokalisering av tjenester i sentrene vil støtte
opp om intensjonen om at handel og tjenester
innen rekkevidde gir helse og trivsel.
Fylkeskommunen har et innspill på
formuleringen av strategien under pkt. 4.3: en
meningsfull hverdag:
Vi skal samhandle med
utdanningsinstitusjoner for å sikre at
flest mulig får fullført utdanning og at
man i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene (VGS) sikrer
en framtidig arbeidskraft innen helseog omsorgssektoren (for å møte
utfordringen med stor vekst i den eldre
befolkningen).
Fylkeskommunen savner konkrete strategier
på å hindre frafall i den videregående skolen
og tiltak som skal bistå for eksempel
flyktninger og andre med behov for
tilrettelegging knyttet til å være i jobb, under
pkt. 4.3.
Under pkt. 4.4 kunne en med fordel ha nevnt
behovet for flere enpersonsboliger. I tillegg
kunne en løftet frem nærfriluftslivskvaliteter.
Klima- og miljøvennlig utvikling kunne vært
drøftet og innlemmet klarere i planforslaget.

2.

3.

4.

5.

Innspill fra koordinerende enhet,
datert 22.11.2017

1.

For de med behov for flere tjenester kunne
det vært oppnevnt en koordinator for at
tjenestene skal virke sammen. Koordinatoren
skal også ha ansvar for individuell plan.
Koordinerende enhet har det overordnede
ansvaret.
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1.

Det man ønsker med denne
strategien er ikke å få mer
arbeidskraft i helsesektoren, men å
bidra til at flest mulig får en
meningsfylt hverdag gjennom
utdanning og jobb. Endring av
formuleringen vil derfor endre
meningsinnholdet i strategien.
Kommunedelplan helse og levekår
har fokus på befolkningen over 18
år. Frafall i videregående skole vil
være et tema i kommunedelplan
for oppvekst, som skal startes opp i
2018. Tiltak for å bistå flyktninger
blir behandlet i handlingsplan for
integrering av flyktninger.
Kommunedelplanen tar ikke for seg
tiltak knyttet til enkeltgrupper.
Kommunedelplanen har strategi
som omhandler variert og tilpasset
boligmasse. Behovet for
enpersonsboliger er en del av
dette. Boligsosial handlingsplan
2017- 2021 har konkrete tiltak for å
løse denne problemstillingen.
Tilgang til grønnstruktur og
friluftsområder utredes i
forbindelse med kommuneplanens
arealdel. Sikring av tilgang til
friluftsområder skjer konkret i
reguleringsarbeid. Men vi kan med
fordel inkludere
nærfriluftsområder. Strategi under
delmål: alle skal ha trygge og
attraktive bomiljø og møteplasser
endres fra «Vi skal tilrettelegge for
møteplasser og grønnstruktur som
kan brukes av alle» til «Vi skal
tilrettelegge for møteplasser,
nærfriluftsliv og grønnstruktur som
kan brukes av alle»
Klima- og miljøvennlig utvikling
omtales under pkt. 2.1 kommunale
føringer.
Oppretting av koordinator et av
flere tiltak for å sikre at tjenestene
blir koordinert. Dette omtales i
blant annet plan for habilitering og
rehabilitering og morgendagens
omsorg.
Ny veileder for oppfølging av
personer med store og
sammensatte behov tas med under
statlige føringer.

REGIONALAVDELINGA
Seksjon for plan - REG AVD

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ

Dato: 13.11.2017
Vår ref.: 2015/844-8
Saksbehandlar: liztoll
Dykkar ref.: 2014/3983-30

Fråsegn til høyring av kommunedelplan helse og livskvalitet 2017- 2030
– Askøy kommune

Vi viser til brev datert 18.09.2017 om høyring av Kommunedelplan helse og levekår 2015- 2017.
Hordaland fylkeskommune vurderer planforslaget ut i frå fylkeskommunens sektoransvar og målsettingar i
regionale planar.
Fylkeskommunen meiner det er eit gjennomarbeida og godt forslag til kommunedelplan for helse og levekår
som no ligg til høyring. Planen har fått med viktige perspektiv og presenterer ein heilskap for det vidare
planarbeidet, og vi har berre nokre få kommentarar til det vidare arbeidet.

Vurdering og innspel
Regionale føringar
Det vert referert til Regional planstrategi 2012-2016 som underlagsmateriale, vi vil påpeike at denne føreligg
i revidert versjon, for 2016-2020. Vi saknar også at Regional plan for attraktive senter – senterstruktur,
tenester og handel vert innlemma i planarbeidet. Denne vert også referert til i oppstartsmeldinga, men vi
kan ikkje sjå at planforslaget tar opp i seg konkrete vurderingar eller anbefalingar knytt til korleis fysiske
strukturar kan leggje til rette for bevegelse i kvardagen. Å ha eit godt tilbod av handel og tenester innanfor
rekkjevidde gir grunnlag for trivsel og livskvalitet, og ein meir eksplisitt strategi med lokalisering av tenester i
sentre, kunne støtt opp om denne intensjonen.
Under punktet Medvirkning på side 11, så framkjem det av kommuneplanen si samfunnsdel (i kapittelet om
Den helsefremmende øya) at kommunen skal legge til rette for å inkludere, medverke og samskape. Det er
positivt at det vert planlagt for medverknad i tilrettelegginga for god helse og livskvalitet blant innbyggarane
på Askøy. Å samskape er ein måte å tenkje og handle på i offentlig sektor, der ein best når sine mål i
samarbeid med relevante og rørte samfunnsaktørar.
Fylkeskommunen har eit innspel på formuleringa tilhøyrande strategiane beskrive under pt 4.3; Ein
meiningsfull kvardag:
-

Vi skal samhandle med utdanningsinstitusjoner for å sikre at flest mulig får fullført utdanning og at
man i samarbeid med utdanningsinstitusjonene (VGS) sikrer en framtidig arbeidskraft innen
helse- og omsorgssektoren (for å møte utfordringa med stor vekst i den eldre befolkningen)

Hordaland fylkeskommune
REGIONALAVDELINGA

Agnes Mowinckels gate 5
PB 7900
5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00
e-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no
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Vi saknar konkrete strategiar på å hindre fråfall i den vidaregåande skulen og tiltak som skal bistå til dømes
flykningar og andre med behov for tilrettelegging knytt til å kunne få og være i jobb, under pt 4.3.
Under pt. 4.4 Trygge og gode boforhold kunne ein med fordel ha nemnd behovet for fleire einebuarbustadar. Einebustaden som typologi er overrepresentert i Askøy kommune, og det er behov for fleire
mindre einingar for å møte bustadbehovet i åra som kjem. Ein kunne også løfta fram Nærfrilutslivets
kvalitetar, slik at det vert fokus på bevaring av viktige grønstrukturar i nye utbyggingsområder.
Til slutt vil vi kommentere at klima- og miljøvennleg utvikling kunne vert drøfta og innlemma klårare i
planforslaget, då det er mange samanfallande mål med utvikling av ein betre folkehelse.
Vi ønsker lukke til med vidare arbeid med planen!

Eva Katrine Ritland Taule
fagleiar kommunal plan

Liz Eva Tøllefsen
spesialrådgjevar
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Saksbehandlarar:
Liz Eva Tøllefsen, Regionalavdelinga, Planseksjonen
Anne Mette Nesje Porten, Regionalavdelinga, Utviklingsseksjonen

Hordaland fylkeskommune

Agnes Mowinckels gate 5
PB 7900
5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00
e-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no
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Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

Kommunedelplan helse og livskvalitet
Høringsuttalelse fra Ramsøy helselag, Nasjonalforeningen for
folkehelsen

Det er positivt at Askøy kommune har utarbeidet denne delplanen som bruker
et utvidet helsebegrep i forhold til det man kanskje kjenner fra tidligere.
Folkehelse er ikke bare fravær av sykdom, men handler også om møteplasser,
sosialt samvær, generelt opplysningsarbeid og formidling av kunnskap. Vi vil
gå noe nærmere inn på disse punktene, som vi mener med fordel kunne vært
mer fokusert i planen.

1. Befolkningsutvikling - Møteplasser og sosialt samvær.
Planen gir en grei oversikt over den demografiske utviklingen på Askøy.
Men det som ikke går fram av planen, er de store ulikhetene internt i
kommunen. Dette burde vært nærmere klargjort. Det er grunn til å tro
at den sterke befolkningsveksten med unge enslige og familier er
konsentrert i enkelte områder, mens andre områder kanskje
«forgubbes».
Dette har stor betydning for behovet for møteplasser som arena for
sosialt samvær. I utkantene har de naturlige møteplassene butikk,
postkontor, skole og bedehus til dels forsvunnet. De offentlige
kommunikasjonene som særlig eldre ofte er avhengige av, er heller ikke
gode nok. I pressområdene er det ikke møteplasser som føles relevante
for alle unge innflyttere.
Det blir viktig i perioden som kommer å sikre gode møteplasser for
sosialt samvær i alle deler av kommunen.
Dette burde i større grad vært problematisert og tatt med som et
satsingsområde.
2. Generelt opplysningsarbeid – formidling av kunnskap.
I planen er det lagt vekt på forebygging. Det generelle
opplysningsarbeidet er en viktig del av dette og kunne i større grad vært
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nevnt. Som eksempel viser vi til at helselag og demensforening blant
flere kan ha en viktig rolle her. Helselag har kompetanse innen
informasjon om kosthold og fysisk aktivitet. Askøy demensforening bør
kunne være en viktig samarbeidspart både overfor kommunalt ansatte
og generelt overfor almenheten. (Demensforeningen har også gode
tilbud til brukere/pårørende.)
Dette er bare noen eksempler på hvordan frivillige organisasjoner kan
brukes innen generelt opplysningsarbeid. Selvfølgelig har også andre
aktører en viktig rolle her – det gjelder særlig skole.
Vi mener at generelt opplysningsarbeid i større grad burde vært
problematisert og tatt med som et satsingsområde.

Vi ønsker Askøy kommune lykke til med arbeidet på dette området, og håper
våre merknader blir tatt med i det videre arbeidet.

Ramsøy, 13. november 2017
For Ramsøy helselag
Sigrid Alvestad (sign.)
leder
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Fra: Marit Helen Leirheim[Marit.Helen.Leirheim@askoy.kommune.no]
Sendt: 22.11.2017 14:41:29
Til: Tina Marie Lund
Kopi: Koordinerende_Enhet
Tittel: SV: Kommunedelplan helse og livskvalitet

passer noe av dett inn i kommunedelplan helse og livskvalitet (gjerne omskrevet):
‐

For de med behov for flere tjenester kan det oppnevnes en koordinator som skal medvirke til at
tjenestene virker sammen. De kan også ta i bruk metoden og verktøyet individuell plan og nettbasert
samhandlingsverktøyet SamPro. Det er koordinator som har ansvar for fremdrift i planen arbeidet.
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har det overordnede ansvaret for plana arbeidet og
for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

‐

Kommunen jobber mot at alle tjenesteytere skal ha nok informasjon til å kunne informere om tjenestene
og bruke verktøyene.

‐

Formålet med individuell plan og koordinator er å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset
tjenestetilbud, samt sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse og styrke samhandlingen med
pasient og pårørende og mellom tjenester på tvers av fag, nivåer og sektorer.

‐

skal implementeres i fagavdelingene slik at tjenesteyterne har innarbeidet rutiner for å informere og
starte arbeidet med individuell plan og ivareta koordinatorrollen.

‐

Koordinator som blir oppnevnt og som har i oppgave å sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte
pasient eller bruker skal og ha fokus på individuelle behov og sikre samordningen av tjenestetilbudet og
fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Kanskje noe skulle stått under:

DELMÅL STRATEGIER
Askøy kommune skal tilby koordinerte og
helhetlige tjenester
‐ Vi skal ha intern informasjonsflyt for å sikre
helhetlige tjenester
‐ Vi skal legge til rette for samhandling med
spesialisthelsetjenesten og andre eksterne
aktører
‐ Vi skal videreutvikle tverrfaglige
samhandlingsarenaer for å sikre
koordinerte tjenester

Vennlig hilsen
Marit Helen Leirheim
Systemkoordinator
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
Askøy Kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø
Telefon: 56 15 8383 / 952 90 344
e‐post: marit.helen.leirheim@askoy.kommune.no
Besøks adresse: Rådhuset, undereetg.

Fra: Tina Marie Lund
Sendt: 21. november 2017 12:54
Til: Koordinerende_Enhet
Emne: Kommunedelplan helse og livskvalitet
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Hei
Her er forslag til kommunedelplan helse og livskvalitet. Jeg har tenkt å få den opp til behandling i UFL 23. januar og
K‐ styret 1. februar, så om dere har innspill til planen bør jeg ha det før jul.
Med hilsen
Tina Lund
Planlegger
Plan og utvikling
Tlf: 56158089/ tina.lund@askoy.kommune.no
Askøy kommune
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
postmottak@askoy.kommune.no
www.askoy.kommune.no
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Fra: Torgeir Sæter[Torgeir.Seter@askoy.kommune.no] Sendt: 30.05.2017 16:25:07 Til: Tina Marie Lund Tittel: VS:
Kommunedelplan helse og livskvalitet
Hei!
Se nedenfor. Mener dette er innspill til kommuedelplanen.
Mvh
Torgeir
Fra: Arild Iversen
Sendt: 30. mai 2017 11:38
Til: Christian Redisch; Amy Bruvik Næss; Christine Skau Bakke; Heidi Folkedal Hole; Jens Harald Garden; Åse Pettersen
Kopi: Torgeir Sæter
Emne: SV: Kommunedelplan helse og livskvalitet

Her er mine kommentarer:
For å bedre lesbarheten:
Forventninger:
Her man brukt «omsorgstrappen», som ikke er omtalt noen andre steder i planen. Om dette begrepet skal forstås
av utenforstående må det forklares i planen, gjerne ved bruk av en figur for å gjøre begrepet mer intuitivt for
leseren.
Medvirkning:
«Frivilligheten» er dette kommunalt «stammespåk»? Begrepet burde kanskje vært byttet ut med «frivillige
organisasjoner» eller lignende.
Forslag til endring av setning for å bedre forståelsen for utenforstående:
«Utvalg for levekår er politisk utvalg bestående av kommunestyremedlemmer som har ansvar for fagområdene
som planen omhandler.»
Sentrale dokument som hører til planen:
· Pasient‐ og brukerrettighetsloven må nevnes, dette er den sentrale helselovgivning vedrørende brukere
og pasienters rettigheter.
·

Stortingsmelding 19 (2014‐2015) Folkehelsemeldingen (meldingen som er nevnt i planen er den gamle
planen)
«Mestring og muligheter presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette
for sunne helsevalg. Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss
til å ta ansvar for egen helse. Psykisk helse skal integreres som en likeverdig del av folkehelsearbeidet,
arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling og det skal utvikles en moderne
eldrepolitikk med vekt på aktivitet og deltakelse. Regjeringen vil styrke samarbeidet på tvers av sektorer for å
skape et samfunn som fremmer helse og trivsel.»

Generelle kommentarer
‐ Det er ikke gått inn på de medisinske årsakene til hvorfor en aldrende befolkning vil medføre økt press på
«omsorgstjenestene». Her kan det være på sin plass å si noe om multimorbiditet, ikke‐smittsomme
sykdommer og sykdomsforekomst i de eldste pasientgruppene. Om vi vet hva som feiler dem, kan vi
bedre tilrettelegge våre tjenester. Det er brukt en del tid på å omtale data fra folkehelseprofilen, men det
er utover dette ingen gode sykdomsoversikter i planen eller framskrivninger av dette.
‐

Jeg er skeptisk til at planen har et perspektiv på 13 år. Dette er veldig lenge innen medisinsk utvikling og
man kan ikke se bort fra at noen av dagens store utfordringer er redusert innen det neste tiåret og at nye
dukker opp (eks. økt forekomst av multiresistente bakterier, ekstrem‐eldrebølge med radikal økning av
andel eldre 100+, m.fl). Teknologiutviklingen er nevnt, men om fem år er det noe helt annet å forholde seg
til enn det er i dag.

Vennlig hilsen
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Arild Iversen
Smittevernlege og medisinsk rådgiver legevakt/beredskap
Lege i spesialisering i samfunnsmedisin
Askøy Kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
Tlf 56 15 80 00 / Fax 56 15 83 98 / Mob 95 88 63 43
www.askoy.kommune.no
Fra: Christian Redisch
Sendt: 30. mai 2017 08:35
Til: Amy Bruvik Næss; Arild Iversen; Christine Skau Bakke; Heidi Folkedal Hole; Jens Harald Garden; Åse Pettersen
Emne: VS: Kommunedelplan helse og livskvalitet

Til info og evt innspill.

Mvh Christian Redisch
Kommuneoverlege
Fra: Torgeir Sæter
Sendt: 22. mai 2017 14:44
Til: Anne Kjersti Drange; Kjersti Andersen; Eva Mikkelsen; Helga Beate Torgersen; Christian Redisch; Roger Granheim
Emne: VS: Kommunedelplan helse og livskvalitet

Til onsdagens møte
Mvh
Torgeir
Fra: Tina Marie Lund
Sendt: 22. mai 2017 14:39
Til: Torgeir Sæter
Emne: Kommunedelplan helse og livskvalitet

Hei
Her kommer utkast til kommunedelplanen. Håper dere får tid til å lese gjennom til onsdag. Jeg tar en kort
gjennomgang på møtet. Kan du sende den videre til resten av styringsgruppen?
Med hilsen
Tina Lund
Planlegger
Plan og utvikling
Tlf: 56158089/ tina.lund@askoy.kommune.no
Askøy kommune
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
postmottak@askoy.kommune.no
www.askoy.kommune.no

Fra: Christian Redisch
Sendt: 30. mai 2017 08:35
Til: Amy Bruvik Næss; Arild Iversen; Christine Skau Bakke; Heidi Folkedal Hole; Jens Harald Garden; Åse Pettersen
Emne: VS: Kommunedelplan helse og livskvalitet

Til info og evt innspill.
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Mvh Christian Redisch
Kommuneoverlege
Fra: Torgeir Sæter
Sendt: 22. mai 2017 14:44
Til: Anne Kjersti Drange; Kjersti Andersen; Eva Mikkelsen; Helga Beate Torgersen; Christian Redisch; Roger Granheim
Emne: VS: Kommunedelplan helse og livskvalitet

Til onsdagens møte
Mvh
Torgeir
Fra: Tina Marie Lund
Sendt: 22. mai 2017 14:39
Til: Torgeir Sæter
Emne: Kommunedelplan helse og livskvalitet

Hei
Her kommer utkast til kommunedelplanen. Håper dere får tid til å lese gjennom til onsdag. Jeg tar en kort
gjennomgang på møtet. Kan du sende den videre til resten av styringsgruppen?
Med hilsen
Tina Lund
Planlegger
Plan og utvikling
Tlf: 56158089/ tina.lund@askoy.kommune.no
Askøy kommune
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
postmottak@askoy.kommune.no
www.askoy.kommune.no
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Kommunalavdeling levekår

12.01.2018

Notat
Sak nr.
2016/689-23
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmannen

Løypemelding fra NAV Askøy – januar 2018 – noen
utvalgte nøkkeltall.
LEGEMELDT SYKEFRAVÆR
Det har vært en gledelig nedgang i legemeldt sykefravær blant Askøys befolkning 3. kvartal
2017. Fraværet er på 6,4 %, noe som fortsatt er høyt men som er ned 9 % sammenlignet med 3.
kvartal 2016.
ARBEIDSLEDIGHET
Tall:
(Nov):
Sund
Fjell
Askøy
Øygarden

118 (116)
503 (516)
457 (417)
118 (114)

Arbeidsstyrken i
%:
3,3 (3,3)
3,7 (3,8)
3,0 (2,8)
4,9 (4,7)

Endring
fra
2016 i tal:
÷ 31
÷ 178
÷ 43
÷ 31

Endring
fra
2016 i %:
÷ 21
÷ 26
÷ 9
÷ 21

LangtidsEndring
ledige i tall: i %
34
190
137
52

÷ 34
÷ 16
÷ 11
5

Tallene i rødt er november tall.
Utviklinga fortsetter for så vidt i positiv retning for fylket, men vi registrerer likevel en liten
økning på tampen av året. Det er p.t. 7 644 (2,7%) helt ledige i Hordaland mot 7 425 i november,
men likevel heile 1 911 (20,0%) færre sammenliknet med desember 2016. Den største gruppa er
fremdeles de mellom 30-39 år, tett etterfulgt av de under 30.

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

Besøksadresse:
Gamle Kleppestøvegen
2, 5300 Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

MOTTAKERE AV ØKONOMISK SOSIALHJELP
I 2017 mottok 537 personer økonomisk sosialhjelp fra NAV Askøy. Dette er en betydelig vekst
fra året før.
Fordelt etter alder var bildet slik:
18- 24 år:
119
25 – 44 år:
276
45- 66 år:
133
67 år og opp: 8
Fordelt etter stønadstid var bildet slik:
1 mnd
109
2-3 mnd
141
4-6 mnd
132
7-9 mnd
85
10-11 mnd
42
12 mnd
28
Denne økningen går igjen i mange kommuner og det er ikke tegn på at utviklingen vil snu.
Mange av søkerne er helt nye for NAV Askøy. Det er satt inn en ny kartleggingstjeneste blant
annet for å få tidlig avklart hva som er utfordringen til bruker og få satt i gang tiltak/aktivitet som
snaret mulig medfører egenforsørgelse.

Side 2 av 2
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Kommunalavdeling levekår

09.01.2018

Notat
Sak nr.
2017/6453-2
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmannen

Avslutning av tilsyn med Askøy kommune
I brev datert 08.12.2017 avslutter Fylkesmannen i Hordaland sitt tilsyn med Askøy
kommune vedrørende meldeplikten til barneverntjenesten, barneverntjenestens
håndtering av meldinger og gjennomføring av undersøkelser.
Askøy kommune redegjorde i brev av 05.12. 2017 for flere tiltak som er iverksatt for å
rette opp i grunnlaget for avvikene. Fylkesmannen finner tiltakene tilstrekkelig (se
vedlegg).
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Fylkesmannen i Hordaland viser til tilsyn med barnevernstjenesten
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og helsestasjons- og

I brev med vedlegg fra kommunen datert 5. desember 2017 er det gjort rede for flere tiltak
som er iverksatt for å rette opp i grunnlaget for avvikene. Fylkesmannen mener tiltakene er
tilstrekkelig.
Det går videre fram at noen av tiltakene er evaluert, og at ledelsen fremover vil foreta
kontroller for å følge med på at praksis er i samsvar med lovkrav.
Tilsynet er med dette avsluttet. Vi takker for godt samarbeid.
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Tilbakemelding på vurdering av tiltak for lukking av avvik
etter tilsyn i Askøy kommune 2017
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Tiltak knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten sin meldeplikt
til barneverntjenesten
For lukking av avvik knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten sin meldeplikt til
barneverntjenesten har Askøy kommune iverksatt følgende tiltak:

Avvik 1: Ledelsens oppfølging og kontroll av at ansatte i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten etterlever meldeplikten til barnevernet er mangelfull.
Tiltak for lukking av
avvik

1) Anonymt system for oversikt over meldinger til barneverntjenesten
2) Revidere handlingsveileder ved bekymring for barn
3) Årlig fagdag med ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt
barnevern og jurist
4) Årlig samarbeidsmøte mellom helsesøstertjenesten og
barneverntjenesten
5) Endret organisering av helsesøstertjenesten

I det følgende gis en vurdering av det enkelte tiltak.

Tiltak 1: Anonymt system for oversikt over meldinger til
barneverntjenesten
Det er i etterkant av tilsynet opprettet et anonymt system i helsesøstertjenesten for oversikt over
meldinger til barneverntjenesten. Oversikten inneholder:
- Alder på barn
- Årsak til bekymringsmelding
- Dato for melding
- Navn på helsesøster som melder
- Om tilbakemelding er gitt fra barneverntjenesten
- Hvilken rolle helsesøster har i pågående sak i barneverntjenesten
Etter tilsynet i 2017 har det vært helsesøstre med stillinger som fagutvikler i henholdsvis
helsestasjons- og skolehelsetjenesten som har hatt ansvar for å ha den anonyme oversikten for den
enkelte helsestasjon og skole. Denne oversikten har månedlig blitt oppdatert og meldt til ledende
helsesøster slik at denne har fått et samlet overblikk over bekymringsmeldinger og status i disse
saker.
Før tilsynet ble det under ledelsens gjennomgang av internkontrollsystemet i helsesøstertjenesten
pekt på at meldinger til og samarbeid med barneverntjenesten er et område med fare for svikt der
det var behov for bedre oppfølging og internkontroll. Tilsynet i 2017 bekreftet dette og det vurderes
at den anonyme oversikten over meldinger i helsesøstertjenesten har gitt et annet og mye bedre
grunnlag for systematisk internkontroll av meldeplikten til barneverntjenesten. Oversikten viser nå at
det i 2017 har vært 17 bekymringsmeldinger fra Helsesøstertjenesten til barneverntjenesten. Disse
tallene har også vært tatt med i samarbeidsmøte mellom Barneverntjenesten og
Helsesøstertjenesten (jf tiltak 4) som grunnlag for å drøfte hva som fungerer og utfordrer i
samarbeidet rundt meldeplikt og undersøkelsessaker.

Tiltak 2: Revidere handlingsveileder ved bekymring for barn
I lukking av avviket er dette tiltaket satt til å skulle være ferdigstilt i 2017. Handlingsveilederen er
fortsatt under utarbeidelse og vil være ferdigstilt før utgangen av året. Det er derfor for tidlig å
evaluere hvilken effekt tiltaket har hatt.
Det er de nye avdelingsledere i helsesøstertjenesten (se beskrivelse under tiltak 5) som sammen med
ledende Helsesøster vil få ansvar for å implementere den oppdaterte handlingsveileder og evaluere
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om den blir tilstrekkelig kjent og brukt av de ansatte samt hvorvidt den bidrar til økt kompetanse til å
håndtere bekymring for barn.
Dette vil bli evaluert i løpende dialog rundt enkeltsaker med den enkelte helsesøster, på fellesmøter i
helsesøstertjenesten og på de halvårlige samarbeidsmøter med barneverntjenesten.

Tiltak 3: Årlig fagdag med ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten
samt barnevern og jurist
Første årlige fagdag var satt til desember 2017. Tema skulle være de juridiske forholdene knyttet til
meldeplikt til barneverntjenesten. Kommunens egne advokater var forespurt om å holde innlegg på
fagdagen og var positive til dette. På grund av stort arbeidspress og forespørsler fra flere
enkeltstående tjenester om tilsvarende innhold måtte de imidlertid avlyse fagdagen og utsette den
til over nyttår. I stedet ble det rettet en henvendelse til Fylkesmannen for å høre om de kunne bistå
med et innlegg på fagdagen. Tilbakemelding kom dessverre så sent at fagdagen allerede var flyttet til
januar. Fagdagen er dermed flyttet til over nyttår og det er derfor ikke mulig å vurdere om tiltaket
virker som forutsatt.
Blant annet ansatte fra Helsesøstertjenesten har drøftet saker anonymt i ledergruppen for Barn og
familie i høst, noe som har vist behov for en slik fagdag. Vi ser det som en viktig del av
kompetansevedlikehold og -utvikling for ansatte i helsesøstertjenesten. Det er de nye
avdelingsledere sitt ansvar å sikre at alle ansatte i helsesøstertjenesten får informasjon om og er
påmeldt fagdagen når den blir satt opp i slutten av januar.

Tiltak 4: Årlig samarbeidsmøte mellom helsesøstertjenesten og
barneverntjenesten
Som tiltak for lukking av avvik er det satt opp et årlig samarbeidsmøte mellom helsesøstertjenesten
og barneverntjenesten. Det er imidlertid vurdert i etterkant at dette er for sjeldent og det er
besluttet at samarbeidsmøtet i stedet skal gjennomføres halvårlig. I 2017 har ett samarbeidsmøte
vært gjennomført og planen for 2018 er å avholde møtet i mai/juni og november/desember.
Det vurderes at et slikt samarbeidsmøte virker som forutsatt. På møtet var det en gjennomgang av
data i forhold til antall bekymringsmeldinger fra helsesøstertjenesten, andel meldinger på barn 0-6 år
samt andel henleggelser i barneverntjenesten. I tillegg var det en tydeliggjøring av praktiske rutiner
samt en drøfting av hva som fungerer godt i samarbeidet og hva som kan forbedres. Fra helsesøstre
og lege ble det særlig vist til hvordan jobbe sammen på en annen måte i undersøkelsesprosessen,
blant annet for at foreldre ikke skal takke nei til tiltak fra barnevernet. Og for at relasjonen til den
instansen som har sendt en melding ikke blir brutt på grunn av foreldres opplevelse av tillitsbrudd.
Møtet har synliggjort praktiske rutiner som må synliggjøres i handlingsveilederen. Det ble i tillegg
besluttet at konkrete utviklingstiltak skal iverksettes videre. Barneverntjenesten skal vurdere sine
muligheter for å lage et system for å møte skolene sine ressursteam årlig samt ha en gjennomgang av
sine rutiner for involvering av andre tjenester, eksempelvis helsesøster, ved henleggelse av saker
etter endt undersøkelse. Det er fagsjef for barn og familier sammen med leder for
barneverntjenesten som følger opp disse utviklingstiltak. Det vurderes at dette samarbeidsmøtet,
som forventet, blir en viktig av arena for internkontroll og videreutvikling av samarbeidet mellom de
to tjenester.

Tiltak 5: Endret organisering av helsesøstertjenesten
Det er høsten 2017 gjennomført en prosess med alle deltjenester1 i Helsesøstertjenesten. Her har
fagsjef for Fagavdeling barn og familie, ledende helsesøster samt kvalitetsrådgiver vært tilstede for å
få innspill på hva de ansatte opplever fungerer bra med dagens organisering og hva de ønsker seg for
1

Deltjenester oppdelt i henholdsvis: jordmortjenesten, helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten
barneskole, skolehelsetjenesten ungdomsskole og videregående, ungdomstjenesten, hjelpetjenester som
familieveiledere samt flyktninghelse.
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fremtiden i forhold til organisering og ledelse av egen deltjeneste. I etterkant av denne prosess er det
besluttet en ny organisering av helsesøstertjenesten som skal tre i kraft 1. januar 2018. (se vedlegg 4)
Helsesøstertjenesten vil da fortsatt være en samlet tjeneste i Fagavdeling barn og familie, men det vil
bli opprettet 4 underavdelinger i tjenesten, henholdsvis; jordmortjenesten, helsestasjonstjenesten,
skolehelsetjenesten i barneskole og skolehelsetjenesten i ungdoms- og videregående skole. Disse fire
avdelinger får hver sin avdelingsleder som får delegert fag- og personalansvar for tjenesten, se
vedlegg 4. Øvrige deltjenester som ungdomstjenesten og familieveiledere vil være organisert direkte
under ledende helsesøster. De tre avdelingsledere vil være ansatt i 100 % stilling og sammen med
ledende helsesøster utgjøre lederteamet i Helsesøstertjenesten. Stillingene som avdelingsledere er
nå utlyst internt og ansettelser vil være på plass slik at den nye organiseringen trer i kraft fra
01.01.2018. Stillingsbeskrivelsene for de nye avdelingsledere er nå utformet slik at de samsvarer med
stillingsbeskrivelser for avdelingsledere i barneverntjenesten.
I og med ny organisering først trer i kreft i 2018 er det for tidlig å vurdere om tiltaket virker som
forutsatt, men det er disse avdelingsledere som sammen med ledende helsesøster skal sikre og
evaluere det samlede internkontrollsystem i helsesøstertjenesten. Gjennom sitt fagansvar skal de
sikre at tiltak fungerer som forutsatt og at helsesøstertjenesten sin praksis er i samsvar med lov og
retningslinjer.

Tiltak knyttet til barneverntjenesten sin håndtering av meldinger og
gjennomføring av undersøkelser
For lukking av avvik knyttet til barneverntjenesten sin håndtering av meldinger og gjennomføringa v
undersøkelser har Askøy kommune iverksatt følgende tiltak:

Avvik 2: Undersøkelser blir ikke alltid gjennomført slik at det avklares hvilken risiko
som foreligger i omsorgssituasjonen for barnet. Barneverntjenesten sitt arbeid med å
sikre at barns synspunkt blir vektlagt og vurdert er mangelfull.
Tiltak for lukking av
avvik

1) Konkretisere og utvide eksisterende plan for avklaringsdager samt
undersøkelsesplan.
2) Konkretisere arbeidsprosessen og ansvaret for å sikre sammenheng
mellom bekymringsmelding og undersøkelsesplan
3) Barnets synspunkt skal konkretiseres i undersøkelsesrapport og tydelig
fremkomme i vurderingene og konklusjon etter undersøkelsen
4) Konkretisere ansvarsfordeling mellom saksbehandler, teamledere og
leder for barneverntjenesten for å følge med på at barns synspunkt blir
vektlagt
5) Konkretisere gjeldende rutiner for å sikre barnets medvirkning og
tilbakemelding til barnet

Tiltak 1 og 2: Tiltak for bedre avklaring av risiko i undersøkelser
Umiddelbart etter tilbakemeldingen fra Fylkesmannen knyttet til tilsynet ble både plan for
avklaringsdagen og undersøkelsesplanen som vi benytter revidert. Den har nå både en tydeligere
oppsummering og vurdering av selve dagen og den skal tydeliggjøre hva det er som skal undersøkes
nærmere i den videre undersøkelsen. I tillegg er det tilføyd et punkt om risikovurdering knyttet til
den oppsummering og de vurderinger som barneverntjenesten har etter den aktuelle dagen. Alt skal
være skriftliggjort. Det står også klart på planen for avklaringsdagen at de områder som en har
oppsummert skal undersøkes videre skal overføres til selve undersøkelsesplanen. Ut fra leders
vurdering fungerer tiltaket etter intensjonen fordi en har en tett oppfølging fra ledelsen på disse
punktene. Intensiteten i oppfølgingen må nok fortsette en stund til slik at praksisen blir godt
implementert i hele personalgruppen. Ansvar for at dette følges ligger i første instans hos
4
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kontaktperson eller den som koordinerer avklaringsdagen, men oppfølgingsansvaret ligger på
avdelingsleder på mottak- og undersøkelsesteam eller hos leder for barneverntjenesten når
avdelingsleder ikke deltar på avklaringsdagen. En av disse skal alltid være til stede.

Tiltak 3, 4 og 5: Tiltak knyttet til sikring av barnets synspunkt
For å tydeliggjøre leders og avdelingsledernes ansvar for å følge opp de områder som det er fare for
svikt samt spesielt de områdene som ble avdekket i Fylkesmannens avvik, er det utarbeidet en egen
rutine for kontroll av barnets stemme i skriftlig dokumentasjon i barneverntjenesten, se vedlegg 3.
Denne rutinen er gjort kjent til alle gjennom mail og møter og den vil innen kort tid bli en del av
kvalitetssystemet vårt. Generelt har tilsynet og deltagelsen i Mitt liv ført til en økt oppmerksomhet
knyttet til å sikre barnets stemme i alt skriftlig arbeid fra barneverntjenesten. Ut fra leders vurdering
kommer også barnets stemme tydeligere frem i vurderingene, alternativt hvorfor en ikke har kunne
ta hensyn til barnets ønske. Fremdeles hender det at enkelte kontaktpersoner må presisere enda
mer i det skriftlige arbeidet før dokumenter kan ferdigstilles, men generelt er det vår vurdering at
tiltakene virker. Det pågår også et arbeid fra leder og systemansvarlig for klientsystemet vårt for å få
inn hjelpetekst i alle maler som minner kontaktpersonene på hva som må være med i skriftlig
dokumentasjon som skal ut fra oss. Sistnevnte arbeid forventes ferdig innen utgangen av året.
Det er utarbeidet kvalitetsindikatorer på bl.a. frister for når skriftlig arbeid som sluttrapporter etter
undersøkelse, referater fra ulike møter, evalueringer av tiltak m.m. skal være ferdig fra
kontaktperson. Vår erfaring er at avdelingslederne må arbeide individuelt med hver enkelt ansatt for
å tydeliggjøre kvalitetsindikatorene, men også for å hjelpe den enkelte til å få den strukturen på seg
selv som gjør at fristene overholdes på det skriftlige arbeidet. Rutinene knyttet til å holde frister på
undersøkelse er så godt som 100 % implementert, men i forhold til det skriftlige arbeidet er det
fremdeles for store variasjoner. Dette er et satsningsområde som følges opp av avdelingslederne og
som månedlig rapporteres til leder. Rutinen for hvordan avdelingslederne følger opp tidsfrister for
skriftlig arbeid er under revidering. Som følge av dette har vi også under utarbeidelse en rutine for
hvordan melde avvik når tidsfrister på skriftlig arbeid ikke overholdes.
Etter tilsynet har vi i tillegg sett behov for å utarbeide og/ eller tydeliggjøre rutiner knyttet til
følgende områder;
 Rutiner for hvordan barn, ungdom, familier gis mulighet til medvirkning i utarbeidelse av
planer, samt hvordan dette dokumenteres
 Rutine for hvordan avdelingslederne følger opp at barn, ungdom og familier gis mulighet til
medvirkning og at dette dokumenteres
 Rutiner for barn, ungdom og familiers innsyn i dokumenter under barnevernets arbeid
 Rutine for barn, ungdom og familiers innsyn i dokumenter under barnevernets arbeid
 Rutine for hvordan avdelingsledere følger opp at barn, ungdom og familier sikres innsyn i
dokumenter under barnevernets arbeid
 Rutine for hvordan tilbakemeldinger fra brukere på innhold i skriftlig arbeid, eventuell
uenighet om innholdet, blir dokumentert og fulgt opp
 Rutine for avvik vedrørende innsyn i dokumenter, og hvordan dette rapporteres til Leder av
barnverntjenesten hvem som kontakter IT ved hvilke hendelser og spørsmål
Det er et mål at de over nevnte rutinene skal være på plass innen utgangen av februar 2018.

5

48

Øvrige endringer og tiltak etter tilsyn
Videre har barneverntjenesten gjort følgende etter tilsynet;







I barneverntjenesten har en gjennomgått avdelingsledernes funksjonsbeskrivelser, konkretisert
og tydeliggjort både personal- og fagansvar
Det vil fra 01.01.2018 være felles funksjonsbeskrivelser for avdelingslederne i helsesøster- og
barneverntjenesten på overordnet nivå (se vedlegg 2). I tillegg blir det lagt inn hva som vil være
særskilt ansvar for avdelingslederfunksjonen i den enkelte avdelingen i begge tjenester
Det skal også utarbeides egne funksjonsbeskrivelser for barnevernleder og ledende helsesøster
Det er behov for opplæring av avdelingslederne i begge tjenester ut fra de nye
funksjonsbeskrivelsene. I samarbeid med HR avdelingen i kommunen starter en i desember 2017
planleggingen av innhold og tidsplan for en slik opplæring. Dette skal sikre en felles forståelse av
personal- og fagansvar i begge tjenestene, kunnskap om og evne til å følge opp internkontroll og
forsvarlighetskrav i hver av tjenestene
I barneverntjenesten har leder vurdert det nødvendig å sikre bedre stabilitet i bemanningen, som
gjør avdelingene mindre sårbare ved sykefravær. Det er fra 01.11 ansatt en fast vikar i
barneverntjenesten, som går inn i de avdelingene der hvor det er ekstra belastning eller
sykefravær. Det er i tillegg lyst ut vikariater som er besatt, for å kompensere for permisjoner og
fravær hvor leder så det kunne bli et langtidsfravær. Det utlyses i tillegg et 100 % årsvikariat for
2018, for å sikre stabilitet og forsvarlighet i saksarbeidet og for de ansatte.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Skjema for anonym oversikt over meldinger til barneverntjenesten
Dato for
sendt melding

Årsak

Helsesøsters
navn og signatur

Barnets
alder

Tilbakemelding gitt av
barneverntjenesten

Rolle i pågående
barnevernssak
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Vedlegg 2: Utkast funksjonsbeskrivelse avdelingsledere helsesøster/barneverntjenesten
Administrativt ansvar:
 WinTid
Personalansvar:
 Daglig ledelse av og oppgavefordeling i avdelingen
 10-faktor arbeid i egen avdeling, også der det ikke er stor nok gruppe til egen undersøkelse
 Lede i overenstemmelse med verdi- og teorigrunnlaget ut fra Askøy kommunes arbeid med
relasjonsledelse
 Ferieavvikling og avspasering
 Oppfølging ved sykefravær hos ansatte i avdelingen
 Ansvar for HMS arbeid i egen avdeling og sammen med ledende Helsesøster/ Barnevernleder
 Rapportere til NU gjennom Ledende helsesøster/ Barnevernleder
 Medarbeidersamtaler årlig
 Opplæring av nyansatte
Stedfortrederfunksjon:
Etter nærmere avtale være stedfortreder for Ledene Helsesøster/ Barnevernleder
Fagansvar:
 Sørge for at eget og avdelingens arbeid utøves i samsvar med gjeldende lover, forskrifter,
veiledere, retningslinjer og internt vedtatte prosedyrer
 Sørge for at eget og avdelingens arbeid utøves i samsvar med kommunens mål for tjenesten,
jfr politiske og administrative vedtak og prioriteringer
 Sørge for at avdelingen utøver sitt arbeid for den enkelte bruker på en etisk og faglig
forsvarlig måte
 Rapportering til Ledende Helsesøster/ Barnevernleder på delegerte oppgaver vedrørende
internkontroll
 Initiere kvalitetsutvikling av egen avdeling
 Bidra til kvalitetsutvikling av hele tjenesten
 Delta i ukentlige ledermøter for tjenesten
 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
 Ha oversikt over hvilke systemer avdelingen og tjenesten har/ skal ha for læring av feil og
kunnskapsdeling, samt oppfølging av disse
 Ansvar for varslingsrutiner for avvik og uønskede hendelser samt oppfølging av dette
 Ha oversikt over hvilke rutiner for opplæring, medvirkning og brukererfaring avdelingen og
tjenesten har/ skal ha for læring av feil og kunnskapsdeling, samt oppfølging av disse
 Ha oversikt over hvilke rutiner for risiko- og sårbarhetsanalyser avdelingen og tjenesten har/
skal ha, samt oppfølging av disse

Utøvende funksjon:
 Delta i daglig drift ut fra avdelingens behov
 (Her konkretiseres det evt for den enkelte avdeling hva som spesifikt bør tas inn)
Generelt:
 Delta i lederopplæring/-utvikling i regi av Askøy kommune
 Delta i nødvendig opplæring og utdanning ut fra avdelingens og tjenestens behov
8
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Vedlegg 3: Rutine for kontroll av sikring av barnets stemme i skriftlig
dokumentasjon
Formål:
Alt skriftlig materiale som utarbeides av Barneverntjenesten på Askøy skal vise tydelig hva som er
barnets mening om den/de problemstillingene som belyses i dokumentet. Det skal videre
fremkomme hvordan barnets mening er blitt vurdert og hvilken betydning den har hatt for de
beslutninger som er fattet.
Dokumenttype
Ansvarlig
Ansvarlig
internkontroll
Alle tekstmaler i Familia skal ha en hjelpetekst som
Systemansvarlig
Leder barneverntj.
påminnelse om hva som skal være med i dokumentet Familia
Plan for avklaringsdag skal inneholde et eget punkt
Kontaktperson
Avdelingsleder
med hva som er barnet sin mening, hvordan den er
undersøkelse
blitt vurdert og hvilken betydning den har hatt for
konklusjonen/ oppsummeringen av dagen. Det skal
også foretas en ROS – analyse før dagen konkluderes
og videre punkt til undersøkelsen overføring til
undersøkelsesplan
Ingen sluttrapporter på undersøkelse skal godkjennes Kontaktperson
Avdelingsleder
før punktene om barnets mening er utfylt og vurdert
undersøkelse
Ingen vedtak skal godkjennes før punktene om
Kontaktperson
Avdelingsleder for
barnets mening er utfylt og vurdert
aktuell
kontaktperson
Barnet mening skal være en del av alle evalueringer
Kontaktperson
Avdelingsleder for
som gjøres av iverksatte tiltak. Ingen evalueringer skal
aktuell
ferdigstilles før dette er gjort
kontaktperson
Alle rapporter fra familieteamet skal ha et eget punkt Aktuell
Avdelingsleder
der barnets mening fremkommer, hvordan denne er
tiltaksperson
familieteamet
blitt vurdert og hvilken betydning den har hatt for de
anbefalingene som familieterapeut/ miljøterapeut
kommer med
Barnets mening skal være en del av alle referater fra
Kontaktperson
Avdelingsleder
oppfølgingsbesøk i omsorgshjem
omsorgsteamet
Barnets mening skal være en del av alle referater fra
Kontaktperson
Avdelingsleder for
ansvarsgrupper der barnet deltar. Der barn ikke deltar
aktuell
skal det på forhånd avklares hva som er barnets
kontaktperson
mening om det som skal drøftes og det skal komme
med i referatet hva som var barnets mening, hvordan
den ble vurdert og hva som er tilbakemeldt til barnet
Ingen saksfremstilling til Fylkesnemnda eller retten
Kontaktperson og
Leder barneverntj.
skal ferdigstilles uten at det fremkommer hva som er
ansvarlig veileder
barnets mening, hvordan barnets mening er blitt
vurdert og hvilken betydning den har hatt for de
beslutninger som er fattet.

9
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Vedlegg 4: Ny organisering og ledelse i Helsesøstertjenesten pr 01.01.2018

LEDENDE HELSESØSTER

Ungdomstjenesten
Merkantil funksjon
Familieveiledere
Innvandrere/ Smittevern

Avd.leder Jordmortjenesten

Avd.leder Barneskole

Avd.leder Helsestasjon

Avd.leder U- og V.g skole

10
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I

INVITASJON TIL FAGDAG 02. FEBRUAR 2018
Sted:
Tid:

Kommunestyresalen, Rådhuset (kan bli endret ut fra antall deltakere)
08:30 -15:00

På bakgrunn av tilsynet fra Fylkesmannen tidligere i år, tilbakemeldinger fra
ansatte og erfaringer vi har gjort oss gjennom samarbeid arrangerer Fagavdeling Barn og familie fagdag med Cecilie Dinardi (se egen presentasjon).

Målgruppen er i utgangspunktet alle ansatte i Barn og familie, men vi sender invitasjon
ut til andre fagavdelinger og åpner for deltakelse dersom det er interesse for dette.

Disse tre temaene vil bli belyst gjennom dagen:


I Barnevoldsutvalget arbeid kom det frem at ansatte opplever stor usikkerhet, spesielt
i helsetjenestene, når det gjelder tolkningen og den praktiske anvendelsen av reglene
om taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt. Dette er noe vi
også kjenner igjen som utfordrende for arbeidet hos oss. Og flere har vært opptatt av
hvordan beskytter vi barn og unges informasjon som er gitt i fortrolighet? Når må jeg
gå videre med det som blir fortalt?



"Fravær eller mangel på samarbeid og samordning mellom tjenester er noe Barnevoldsutvalget avdekket i flere saker som medvirkende årsak til at barn ikke fikk hjelp
og nødvendig beskyttelse. En av de sentrale årsakene til svikt som ble avdekket i
saksgjennomgangen, er manglende kunnskap og kompetanse i tjenestene. De pekte
på behovet for å bedre tjenestepersoners kunnskap og kompetanse når det gjelder
vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn, og behovet for å bedre anvendelsen av regler. « Fra Barnevoldsutvalgets utredning.
Hvilken kompetanse bør alle tjenestene ha? Hva er utfordringen med anvendelsen av
regelverket innen dette feltet? Og hvor kan det være størst risiko for at samarbeidet
og samordningen svikter?
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«Hvis man skal klare å forebygge, avdekke og følge opp barn som har vært utsatt for
vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, må alle tjenester ha en sterk bevissthet
om sin rolle og sitt ansvar når det gjelder å vektlegge barnets beste som et grunnleggende hensyn. Videre må de ha kunnskap nok til å gi barnets beste-begrepet et innhold, og vite hvilken betydning prinsippet har for utøvelsen av den enkelte sektors arbeidsoppgaver, og for samhandlingen med andre tjenester.
De ulike tjenestene må ha kunnskap om hvordan de best kan bruke sine virkemidler
for å fremme barnets beste.» Fra barnevoldsutvalgets utredning.
Hvordan kan begrepet barnets beste forstås ulikt avhengig av kontekst og lovverk?
Hvilke kriterier kan vi legge til grunn for å ha et felles innhold i begrepet? Og må vi ha
en felles forståelse av innholdet i begrepet, på tvers av tjenester?

PÅMELDING:
Samlet påmelding med deltakerliste fra hver tjeneste/ fagavdeling sendes til
eva.mikkelsen@askoy.kommune.no innen 19.januar 2018.
NB!
På grunn av plassbegrensning i Kommunestyresalen, ber jeg om at ledere fra andre
tjenester/ fagavdelinger utenfor Barn og familie gir en rask tilbakemelding om det er
interesse for deltakelse, og evt hvor mange deltakere en ser for seg.
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Cecilia Dinardi er barnerettsforkjemper, advokat
og partner i Advokatfirmaet Elden DA.

Hun kom til Norge som flyktning fra Chile i 1989, og erfarte å være barn i asylmottak,
og hva det kan innebære å være ung innvandrer i Norge. Hennes egen bakgrunn
har vært motivasjon for å ta juridisk utdanning og arbeide med barns rettigheter som
spesialområde.
Som 16-åring var hun med på å starte ”Sørlandsgnisten”, en forløper til Landsforeningen for barnevernsbarn, hvor hun også har vært styremedlem. Hun har vært leder
av Aleneforeldreforeningen, arbeidet som frivillig saksbehandler hos Gatejuristen i
Oslo samt for Kirkens bymisjons rettshjelptiltak for rusavhengige. Og hun har vært
rådgiver for NOAS med medansvar for kommunikasjon, juridisk rådgivning og policyarbeid.
Hun har arrangert en rettighetsturné bestående av et reiseprogram nasjonalt til skoler, barneverninstitusjoner og sykehus for å informere barn og unge om deres rettigheter. I juni 2012 etablerte hun Unge DUER, en nettbasert rettighetsbase bestående
av Cecilia Dinardi, unge skribenter og foredragsholdere. Hun har vært representant i
Forum for barnekonvensjonen, styremedlem i Oslo barnevernsamband og har hatt
egen blogg om barns rettigheter og oppvekstvilkår.
I november 2011 mottok hun prisen Årets forbilde som deles ut av Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Mars 2012 mottok hun prisen Jusstudentenes
menneskerettighetspris som deles ut av Amnesty jus. Juni 2012 vant hun Ole Vigprisen for sitt folkeopplysningsarbeid. Hun ble tildelt Bjørnsonprisen i 2016 for hennes
omfattende, langvarige og uegennyttige faglige og menneskelige innsats for barn og
unge asylsøkeres rettigheter.
Cecilia Dinardi er høyskolelektor i barnevernrett fra 2013, og ble i 2014 medlem av
det regjeringsoppnevnte utvalget som utarbeidet forslag ny barnevernlov, NOU
2016:16.
I 2015 ble hun medlem av det regjeringsoppnevnte barnevoldsutvalget, som i år kom
med rapporten NOU 2017:12: «Svikt og svik».

56

Kommunalavdeling teknisk

08.01.2018

Notat
Sak nr.
2017/6899-9
Til:

UFL, UTM, Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede

Fra:

Rådmann

Status prosjekt - Brannsikkerhet for utsatte grupper i
Askøy kommune
Med utsatte grupper i brannsammenheng, menes grupper som har økt sannsynlighet for å oppleve
brann og/eller nedsatt evne til å håndtere brann.
Brannvesenets mål er å redusere representasjonen av utsatte grupper som omkommer i brann, da
de fleste som omkommer i brann tilhører en eller flere utsatte grupper. Blant disse finner vi
hjemmeboende eldre, personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, personer med
rusproblemer og innvandrere med annet språk og en annen sikkerhetskultur.
Brannsikkerhet for utsatte grupper er et satsingsområde som i den senere tid har fått høyt fokus i
alle landets brannvesen. Askøy brann og redning (ABR) har jobbet med dette siden 2005.
I slutten av 2017 hadde landets brannvesen mulighet til å søke om økonomisk støtte fra
gjensidigestiftelsen, for å gjennomføre brannforebyggende/livreddende tiltak for disse gruppene.
Søknadsfristen for midler til dette arbeidet var 13.10.2017. I den forbindelse ble det satt ned en
arbeidsgruppe bestående av representanter for ABR, Individ og levekår, Helse og omsorg og
Eiendom, som utarbeidet og sendte inn søknaden om støtte.
22.12.2017 ble det klart at arbeidsgruppen fikk innvilget søknad om støtte med inntil 810 000,-.
Disse midlene er øremerket som følger:
500 røykvarslere à 350,175 komfyrvakter à 2000,Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Bakarvågen 2, 5305
Florvåg
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

3 mobile slokkeanlegg à 75 000,100 brannhemmende sengetøysett à 600,Helt i starten av 2018 starter arbeidet med innkjøp og fordeling av overnevnt utstyr
(gjennomføringsfasen). Dette forventes å bli en betydelig jobb, som må igangsettes så snart som
mulig.
Årsskiftet 2018/2019 markerer avslutning av gjennomføringsfasen og prosjektet skal gå inn i
driftsfasen.
ABR har kontaktet det lokale el-tilsyn (DLE) som vil delta i prosjektet videre. Det vil
fortløpende bli vurdert om det er andre avdelinger i kommunen eller andre instanser som bør
delta i arbeidsgruppen.
Deltakere i arbeidsgruppen så langt er:
Tony Nyberg, ABR
Bård Sveinung Sivertsen, ABR
Per Kristian Berntsen, ABR
Cato Smebye, ABR
Jørgen Skogedal, ABR
Anne Kjersti Drange, Helse og omsorg
Kjersti Andersen, Individ og levekår
Anne Brustad, Eiendom
Bjarne Lyngbø, DLE

Side 2 av 2
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling
Dato: 08.12.2017
Representantene i UKS
Klampavikveien 1
5300
KLEPPESTØ
Møtedeltakere:

Benjamin Jacobsen - politiker
Frode Solemdal, Helen Indrevær, Cecilie Larsen - enkeltsaker
Dag Folkestad- kommunikasjonssjef

Gjelder:

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

Møtedato/tid:

Fredag 15.12.2017
Kl. 1215-1500

Møteleder:

Møtested:

Sak:

2017/380-34

F-salen i rådhuset

Jens Hestnes Andersen

Agenda
1. Opprop
2. Godkjenning av innkallingen
3. Godkjenning av referat fra 20.11.2017
4. To søknader fra Askøy vgs- vedlagt
5. Orientering og drøfting – UKS sin nettside v/ Dag Folkestad
6. Høringsinnspill «Temaplan for kulturskolen 2018-2022»
7. Løypemelding «Flyktningkompis» v/ Helen Indrevær
8. Kvalitetsmelding skole v/ Frode Solemdal
9. Regnskap 2017
10.Reservasjonrett for ungdom
11.Viktige datoer framover
12.Digitalt julekort – en hilsen fra UKS
Eventuelt
Med vennlig hilsen
Jens H. Andersen
ordfører
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

Kopi til:
Kontaktlærere for elevråd
Politikere

Side 2 av 2
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtereferat
Dato: 27.12.2017
Katinka Jensen- Askøy vgs
Jørgen Indrøy Strømsnes – Askøy vgs
Isak Christensen Hernes –Askøy vgs
Helene Tveten – Erdal u.skole
Stian Wilhelmsen – Erdal u. (vara)
Marius van der Meeren – Hop vgs
Klaudia Panek – Fauskanger u.skole(vara)
Marius Mehus- Kleppestø u. (vara)
Til stede:

Sander Molland – Kleppestø u.skole (kom 1430)
Lisa Haugland Bøthun – Kleppestø u. skole
Jonas Espelid – UKS
Jens H. Andersen – UKS
Synne van der Meeren – UKS

Benjamin Jacobsen – politiker AUF
Dag Folkestad – sak nettside + digitalt julekort
Helen Indrevær – sak «Flyktningkompis»
Frode Solemdal – sak «Kvalitetsmelding skole»
Kontaktlærere for elevråd
Kopi:

Politikere
Kommunalsjef oppvekst

Forfall:

Kommunikasjonssjef-infoavd.
Marius H. Ahmt – Erdal u.skole
Denim Herdlevær – Ravnanger u.skole
Mathilde Liljebæk – Ravnanger u.skole
Håkon Kjellevold – Fauskanger u.skole
Stine Eide – Fauskanger u.skole

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
15.12.2017

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

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Sak:

2017/38035

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtetid:
Møteleder:

Nr
1.
2.
3.
4.

Fredag 15.12.2017
Kl. 1215- 1536
Jens H. Andersen

Møtested:

F-salen i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Mandag 22.01.2018
Kl. 1215-1500

Innhold
Opprop
Referat fra 20.11.17 ble godkjent.
Referat fra ekstraordinært møte 29.11.17 bes tas opp og
godkjennes 22.01.18
Saklisten ble godkjent med endring i saksrekkefølgen
Kortinfo:
1)Elevrådsdagen for mellomtrinnet blir 15.02.2018
2)Valg KSU:
1. Sander Molland – Kleppestø u.skole
2. Lisa Haugland Bøthun – Kleppestø u.skole (vara)

Ansvarlig
Sigrun

Sigrun
Lisa
Jens

Isak Hernes som opprinnelig ble valgt, måtte trekke seg,da han
ikke lenger går i grunnskolen i Askøy
3)Askøykonferansen med tema «inkludering» holdes i aulaen på
Kleppestø u.skole 10. og 11.01.2018
Fem fra UKS /AU er invitert til begge dagene

Sigrun
Jens Jonas
Lisa
Isak
Sander

4) AU er invitert til K-salen 22.02.2018 – hel dag vedr.
idemyldring –program for folkehelsearbeid
5)Ungdommens fylkesting januar 2018- tre fra AU sendes
5.

Kvalitetsmelding skole – info og dialog
Foilene ettersendes
Videre fokus og arbeid med:
 Elevmedvirkning
 Mobbetall
 Arbeidsuken
Veien videre:
1)Fagavdeling skole inviteres inn til 22.01.2018(Lisbeth Aasebø)
vedr. faget arbeidslivskunnskap og arbeidsuken/orientering
2)UKS inviteres inn på rektormøte m/fokus medvirkning og
engasjement/politisk fravær
3)Arbeidsuken på u.trinnet

6.

Søknader til behandling:
1. Elevstyrt skoledag på Askøy vgs kr. 9000,- enstemmig vedtatt
2. Strategisk partnerskap- verktøykasse for integrering og
inkludering kr. 15000,- enstemmig vedtatt

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

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Frode Solemdal

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Krav til tilskudd til «Strategisk partnerskap»: Leo Ajkic sitt
budskap skal spres ut til askøyungdommen. Ønske om at hans
foredrag «streames» slik at flest mulig unge på Askøy får det med
seg
Dag Folkestad bes hjelpe til med dette
7.

Løypemelding «Flyktningkompis»
 Samarbeidsprosjekt med utgangspunkt i UKS sin
opprinnelige ide om «ungdomsbuddy»
 Samarbeid Røde Kors(koordinering)-UKS-MOT-Ung
Flimmer-kulturavdelingen
 Rekruttering av askøyungdom som kompis med
flyktningungdom - aktiv fritid-to og to
 25 ungdommer – 50-50 – Alle gjør alt sammen pr. nå
 NB: Vi trenger flere jenter fra minoritetsmiljøet og gutter
fra Askøy
 Aktiviteter 2-3 ganger pr. måned- binding for et halvt årgratisaktiviteter
 UKS har betalt for to representanter som fikk skolering i
Trondheim/MOT- de er aktive nå
 Sak til februarmøtet 2018: UKS, Røde Kors Ungdom,
MOT, kulturkontoret drøfter og legger felles strategi for
hvordan gjøre Flyktningkompis mer kjent på skolene

Helen Indrevær

8.

UKS og mediestrategi
UKS og digital julehilsen

Dag Folkestad





Hvor vil UKS ha sin plattform?
Hvordan best nå ut til ungdom?
Viktig å få all info ut på ett sted til ungdom på Askøy
kommune
Egen gruppe ble valgt som skal arbeide videre sammen med Dag
Folkestad

9.
10.
11.

12.

Digital julehilsen til alle askøyværinger ble lagt ut på Askøy
kommune f.b.
Temaplan for kulturskolen – høring
Uksere bes sende innspill til ordfører innen 16.12.2017
Regnskap 2017 gjennomgått.
UKS har holdt budsjettet
Reservasjonsrett for ungdom – fortsettelse av sak fra mai 2017
UKS ønsker å arbeide videre med dette
Egen arbeidsgruppe valgt- De legger fram forslag pr. februar
2018
PolitikerNytt
Fokus:
Barnefattigdom og psykisk helse
Helsestasjon for ungdom flyttes midlertidig til

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

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Sander Molland
Marius van der
Meeren
Lisa Bøthun
Isak Hernes

UKS

Sander
Jonas
Jens
Katinka
Benjamin Jacobsen

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Energigården/seinere Helsetunet
Viktig at UKS ser på dette:
 Tjenester som påvirker ungdom
 Helsetjenesten – nye åpningstider
 Myraneplanen
 Psykisk helse for ungdom
 Kommunedelplan klima og miljø/UKS bør tidlig inn i
prosessen
 Sykkelveier
 Kollektivtransport
 Bosetting av flyktninger 2018: 30 personer + 2
EMF(enslig mindreårige flyktninger)+
familiegjenforening
Saker til januarmøtet:
 Om arbeidsuken v/Lisbeth Aasebø
 Løypemelding mobbefri oppvekst v/ Lisbeth Aasebø/Åge
Rosnes
 Miljøsak/klimaplan v/ Målfrid Eide/miljøvernleder

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

Møtereferat
Dato: 30.11.2017
Jørgen I. Strømsnes – Askøy vgs
Isak C. Hernes- Askøy vgs
Tom Kristoffersen – Askøy vgs (vara)
Helene Tveten – Erdal u.skole
Denim Herdlevær- Ravnanger u.skole
Therese Andersen – Ravnanger u.skole
Til stede:

Marius van der Meeren – Hop vgs
Håkon Kjellevold – Fauskanger u.skole
Stine Eide – Fauskanger u.skole
Sander Molland – Kleppestø u.skole (kom kl. 1430)
Lisa Haugland Bøthun – Kleppestø u.skole
Jonas Espelid – UKS
Jens H. Andersen – UKS
Synne van der Meeren – UKS
Kontaktlærere for elevråd
Politikere

Kopi:

Åge Rosnes
Anne-Merete Mærli Hellebø

Forfall:

Gunnar Brynjulfsen
Katinka Jensen – Askøy vgs
Marius H. Ahmt – Erdal u.skole
Mathilde Liljebæk – Ravnanger u.skole

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra ekstraordinært møte i ungdommens
kommunestyre

Møtetid:

Onsdag 29.11.2017
Kl. 1400-1500

Møteleder:

Jens H. Andersen
Helene Tveten

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

Sak:

Møtested:

K-salen i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Fredag 15.12.2017
Kl. 1215-1500
F-salen i rådhuset

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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2017/38033

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Nr
1.
2.

Innhold
Opprop
Innkallingen ble godkjent
Eventuelt:
 Julebord 15.12.17
 Forespørsel fra ordfører Terje Mathiassen

Ansvarlig
Sigrun
Alle

3.

1. Valg av AU
 Valgkomiteens innstilling ble lest opp

Alle

Valg av ordfører:
 Jens H. Andersen
Valg av varaordfører:
 Jonas Espelid
Valg av representanter i AU:
 Isak Hernes
 Lisa H. Bøthun
 Sander Molland
2. Valg av representant til KSU/kommunalt
samarbeidsorgan for skole:
 Isak C. Hernes
 Vara: Sander Molland
Eventuelt:
1)Julebordet blir i kafe Æra på Kleppestø (Shellstasjonen)
15.12.17 kl. 1830-2100.
Invitasjon er sendt ut
Alle må sende skriftlig påmelding til Sigrun innen 06.12.17
2)Epost fra ordfører Terje Mathiassen:
 Ønske om innspill fra UKS etter forespørsel fra KS –
«hvordan opplever ungdommen samspillet mellom kstyre/kommunens politikere og UKS?»
 Jens og Synne møtte på kort varsel for å svare på vegne av
UKS- svar sendt ordfører som igjen sendte skriftlig
innspill til KS
 Mulig intervju i januar 2018 med KS, ordfører T.
Mathiassen og AU/UKS vedr. erfaringer med UKS i Askøy
kommune

Postadresse:
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Jens
Synne
Sigrun

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling
Dato: 15.01.2018
Kontaktlærere for elevråd
Klampavikveien 1
5300
Møtedeltakere:

KLEPPESTØ
Representantene
Klampavikveien 1
5300
KLEPPESTØ

Gjelder:

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

Møtedato/tid:

Mandag 22.01.2018
Kl.1215-1500

Møteleder:

Møtested:

Sak:

2018/338-1

F-salen i rådhuset

Jens Hestnes Andersen

Agenda
1. Opprop
2. Godkjenning av innkallingen og saklisten
3. Gjennomgang og godkjenning av referat fra ekstraordinært møte
29.11.2017 og 15.12.2017. Foiler vedr. Kvalitetsmelding skole ble
ettersendt
4. KortNytt:
 Tildelingsbrev sendt til Askøy vgs
 Ungdommens fylkesting 10.02.2018-11.02.2018
 Møte med ordfører og KS 06.02.2018
 Møte m/MOT 12.01.2018
 Reviderte vedtekter ligger på nettet
5. Ung Data 2017 v/ Inger Jørgensen og Lisbeth Aasebø (45 min.)
6. Løypemelding mobbefri oppvekst v/ Lisbeth Aasebø og Sigmund
Gundersen
7. Klimaplan – orientering om eget møte v/ Isak og Lisa
8. Reservasjonsretten og veien videre v/ Jonas
9. Temaplan kulturskole – innspill
10. Dialog m/ politiker Stian Davies:
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks

Org.nr

 Forvaltningsloven «light»
 PolitikerNytt
11. UKS sin politikk- start drøfting v/ AU
Eventuelt

Med vennlig hilsen

Jens H. Andersen
ordfører
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Spørrerunden UFL 23.01.2018

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
1/18

Saksbehandler: Kristin Ådlandsvik

Møtedato
23.01.2018

Arkivsaknr.: 2017/7976-4

Avgjøres av: UFL

Innleverte spørsmål fra UFL den 05.12.17:
Kristian Fossum (AL):
Brannsikring er viktig for eldre hjemmeboende. Kan Askøy brann og redning avholde
brannslukkingskurs for eldre hjemmeboende, f.eks. under samling på dagsenter.
Muntlig svar blir gitt i møte 23.01.18
-Thomas Remme (MDG):
Når kommunen nå går over til digitale trygghetsalarmer, hvordan tenker Adm. at man skal betjene
«Call center» - telefonsentralene – fremover, og ved ferdig implementert løsning?
Muntlig svar blir gitt i møte 23.01.18
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