MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
23.01.2018
09:00- 11:40

FRA SAKSNR: PS 1/18
RS 1/18
FO 1/18

TIL SAKSNR: PS 4/18
RS 7/18

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 10 av 11. Kl. 10:00 11 av 11.
Møteleder: Leder Miriam Haavik (AP)
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Miriam Haavik
Thomas Remme
Benjamin Jakobsen
Kristian Fossum
Mary Therese Solli
Christine Francis Holmedal
Elin Brandt Ådlandsvik
Stig Atle Abrahamsen
Ronny Knutsen
Ingvild Augestad Syversen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
MDG
AP
AL
SV
H
H
FRP
V
KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Dag-Erik Holmedal
Medlem

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Torill Hauge (møtte kl. 10.00)

Representerer
AP

Møtte for
Dag-Erik Holmedal

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter
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Leder flyktningetjenesten Therese Hope
Fagsjef barn og familie Eva Mikkelsen
Leder NAV Askøy Helga Torgersen
Fagsjef individ og levekår Kjersti Andersen
Fagsjef helse Anne-Kjersti Drange
Planlegger Tina Lund
Sekretær: Leder politisk sekretariat Else Gammelsrød
Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------

SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 1/18

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 2/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 3/18

Kommunedelplan helse og livskvalitet,
sluttbehandling

PS 4/18

MELDINGER

RS 1/18

Løypemelding fra NAV Askøy

2016/689

RS 2/18

Avslutning av tilsyn med Askøy kommune

2017/6453

RS 3/18

Status prosjekt - Brannsikkerhet for utsatte grupper i
Askøy kommune

2017/6899

RS 4/18

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

2017/380

RS 5/18

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
15.12.2017

2017/380

RS 6/18

Referat fra ekstraordinært møte i ungdommens
kommunestyre

2017/380

RS 7/18

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

2018/338

FO 1/18

Spørrerunden UFL 23.01.2018

2017/7976

2014/3983

Orienteringer:
Helseteam Flyktninger v/leder for flyktningetjenesten Therese Hope
Presentasjonen legges tilgjengelig for utvalget i mappen diverse presentasjoner.
Utvalgsleder Miriam Haavik (AP) orienterte utvalget om følgende:
- Åpning av Myranetunet 8. desember 2017.
- Åpning av helsestasjon i Kleppestø 19. desember 2017.
- Askøykonferansen 2018.
Utvalget etterspør tilgang til å se foredrag fra Askøykonferansen 2018.
Barnevernansatte og enkeltmannsforetak
Fagsjef barn og familie Eva Mikkelsen svarte på spørsmål fra utvalget om reportasje i
VG vedrørende barnevernansatte og enkeltmannsforetak.
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Brann i bolighus
Fagsjef NAV Askøy svarte utvalget på spørsmål om NAV sin ivaretakelse av familier
som blir berørt i slike tilfeller.
Foredrag Mental helse
Utvalget ønsker informasjon til neste møte om foredrag «Hvordan få mentalt sterke
barn» arrangert på Kleppestø ungdomsskole 22.01.2018.

PS 1/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.01.2018
Vedtak:
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent

PS 2/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.01.2018
Vedtak :
Protokoll fra 05.12.2017:

Godkjent.

PS 3/18 Kommunedelplan helse og livskvalitet, sluttbehandling
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.01.2018
Utsettelsesvedtak:

Saken utsettes, innkomne forslag følger saken. Administrasjonen vurderer forslagene i forhold
til videre saksgang.
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.
Behandling:
Kristian Fossum (AL) foreslo:

1. side 17 delmål «Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse» nytt pkt «Vi skal planlegge
for senior- eller omsorgsboliger i nærheten av alle areal avsatt til sentrumsformål»
2. side 17 delmål – nytt pkt. «Vi skal forvalte verdien av eksisterende kommunal boligmasse ved
systematisk vedlikehold»
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3. side 17 delmål «Askøy skal ha trygge og attraktive bomiljø og møteplasser. Nytt pkt: «Vi skal
satse på boformen og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet. Alle offentlige arealer skal
deles mellom flest mulig av befolkningen»
4. side 19 delmål «Askøy kommune skal mobilisere Askøysamfunnets samlede
omsorgsressurser, pkt. 1: legg til: «og bedre samspillet mellom den offentlige og den uformelle
omsorgen»
5. side 19 delmål: Askøy kommune skal mobilisere Askøysamfunnets samlede
omsorgsressurser» nytt pkt: «Vi vil gjøre det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg»
6. side 19 nytt pkt: «Vi vil synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som står i krevende
omsorgsoppgaver»
7. delmål: Askøy kommune skal ha god og variert kompetanse», siste pkt. legge til:, «og jobbe
for kunnskapsutveksling på tvers av avdelingene»
Ronny Knutsen (V) foreslo:
Viser til kommunedelplan helse og livskvalitet 2018-2030, og planens punkt 4.5
satsningsområde: Fremtidsrettede tjenester
- «Askøy skal ta i bruk velferdsteknologi.»
Utvalget ønsker at rådmannen utarbeider et notat om strategi/målsetning/fremdrift for bruk av
velferdsteknologi innen heles og omsorg i kommunene til utvalget.
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:
Innarbeides i planen:
1. Det må legges til rette for tilstrekkelig sykehjemsplasser og omsorgsboliger i forhold til
folketallsveksten.
2. Det må være tilstrekkelig med boliger tilpasset unge brukere, slik at deres livskvalitet
blir ivaretatt.
Christine Francis Holmedal (H) foreslo:
Innkomne forslag følger saken til F og K.
Leder Miriam Haavik (AP) foreslo:
Saken utsettes, innkomne forslag følger saken. Administrasjonen vurderer forslagene i forhold
til videre saksgang.
Avstemming:
Leder Miriam Haaviks forslag:

Enstemmig.

PS 4/18 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.01.2018
Vedtak:
Meldingene tas til orientering.
Behandling:
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RS 1/18

Løypemelding fra NAV Askøy
Leder NAV Askøy Helga Torgersen redegjorde for
kostratall. 2017 i forhold til gjennomsnittet.
Meldingen tatt enstemmig til orientering

RS 2/18

Avslutning av tilsyn med Askøy kommune
Meldingen tatt enstemmig til orientering

RS 3/18

Status prosjekt - Brannsikkerhet for utsatte grupper i
Askøy kommune
Meldingen tatt enstemmig til orientering

RS 4/18

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre
Meldingen tatt enstemmig til orientering

RS 5/18

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
15.12.2017
Meldingen tatt til orientering

RS 6/18

Referat fra ekstraordinært møte i ungdommens
kommunestyre
Meldingen tatt enstemmig til orientering

RS 7/18

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre
Meldingen tatt enstemmig til orientering

FO 1/18 Spørrerunden UFL 23.01.2018
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 23.01.2018
Spørsmål stilt i møte UFL 05.12.18:

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 ble gitt i møte 23.01.18
Utvalget ber om at spørsmålet legges ved RS 3/18 Status prosjekt – Brannsikkerhet for utsatte
grupper i Askøy kommune til Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede, hvor fagsjefene gir
orientering.
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?
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Muntlig svar ble gitt i møte 23.01.18
---Følgende spørsmål ble innlevert i møte 23.01.2018:

Elin Brandt Ådlandsvik (H) innleverte følgende spørsmål:
Når det er omorganisering i tjenestetilbudet i Askøy kommune, med tanke på ledelsesstruktur.
Hva avgjør om det skal utlyses lederstilling internt og/eller eksternt.
Stig Abrahamsen (FrP) innleverte følgende spørsmål:
I forbindelse med nedleggelse av omsorgsboligene på Helsetunet ble det opprettet et
bokollektiv. Hvordan er denne tjenesten utformet?
Kommunenes gebyrhefte omtaler ikke bokollektiv. Hvordan priser kommunen denne tjenesten,
og hva inngår i prisen?
Kan utvalget få en melding vedrørende dette?
Enstemmig vedtatt: Utvalget får tilbakemelding i skriftlig notat.
Stig Abrahamsen (FrP) innleverte følgende spørsmål:
Utvalget fikk tilbakemelding om at prosessen rundt nedleggelsen av omsorgsbolig på Helsetunet
skulle evalueres. Når kan denne evalueringen fremlegges for utvalget?
Stig Abrahamsen (FrP) innleverte følgende spørsmål:
I forbindelse med gjennomgang av dobbeltroller innen barnevernet fremkom det at Askøy hadde
hatt utfordringer vedrørende habilitet. Er det andre områder innenfor kommunalavdeling
levekår, hvor det kan være aktuelt å se på?
Kristian Fossum (AL) innleverte følgende spørsmål:
Gjennomsnitt timer per uke tildelt bruker av hjemmesykepleietjenesten har falt fra 5,4 timer per
uke i 2013 til 4,78 timer per uke i 2016. I UFL møte 05.12.2017 ble det muntlig informert om at
de fleste som får vedtak om hjemmetjenesten har vedtak om flere besøk per dag.
Har det fra 2013 blitt en nedgang i brukere med vedtak om flere besøk av hjemmetjenesten, eller
har tjenesten blitt mer effektiv?
Hvordan stemmer denne utviklingen med målsetningene om å snu omsorgstrappen, og med
tillitsmodellen for hjemmetjenesten?
Thomas Remme (MDG) innleverte følgende spørsmål:
Er det mange som ikke har personnummer og/eller elektronisk ID?
Hva gjør Askøy kommune for å hjelpe disse?
Er det endringer «på vei» i dette feltet?
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