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MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
04.12.2018
09:00 – 15:00

FRA SAKSNR: PS 68/18
RS 102/18
FO 12/18

TIL SAKSNR: PS 76/18
RS 115/18

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11/11
Møteleder: Miriam Haavik (AP)
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Miriam Haavik (inhabil i PS 73/18, vara:
Hege Torghatten (MDG) møtte
Thomas Remme
Benjamin Jakobsen
Kristian Fossum
Mary Therese Solli
Elin Brandt Ådlandsvik
Stig Atle Abrahamsen
Ronny Knutsen
Ingvild Augestad Syversen

Funksjon
Leder

Representerer
AP

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

MDG
AP
AL
SV
H
FRP
V
KRF

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

Representerer
H
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Torill Hauge
Ove-Andre Hanssen-Johannessen

Representerer
AP
FRP

Merknader

Møtte for
Dag-Erik Holmedal
Christine Francis
Holmedal
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Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter
Fagsjef helse og omsorg Anne Kjersti Drange
Fagsjef Nav Askøy Helga B. Torgersen
Leder TUI Roger Granheim
Fagsjef barn og familie Eva Mikkelsen
Rådgiver barn og familie Inger Jørgensen
Leder Soltunet avlastning/Soltunet dagsenter og sansehus Stine Svellingen
Politisk sekretariat Britt Maren Troland
Til Orienteringene møtte:
 Løypemelding ernæring, Fagsjef helse og omsorg Anne Kjersti Drange
 Nye brukergrupper for tjenestene i Individ og levekår – diagnoser, avlastning,
dagtilbud, boligbehov, mm, Leder Soltunet avlastning/Soltunet dagsenter og sansehus
Stine Svellingen
 IMDi og Bufetat – PS 73/18

Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------

SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 68/18

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 69/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 70/18

Tillitsmodellen - Askøy kommune

2018/8551

PS 71/18

Avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger i
Olaviken

2014/7510

PS 72/18

Høringssvar om lovfestet plikt for kommunene til å
tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer
med demens.

2015/4142

PS 73/18

Organisering av bosetting enslige mindreårige
flyktninger

2018/6113

PS 74/18

Søknader fra ideelle og sosiale organisasjoner Behandling av innkomne søknader pr. 01.12.2018

2018/2763

PS 75/18

Innbyggerinitiativ fra Heiarvang grendalag Opprettelse av driftsavtale for fysioterapi på
Fromreide

2018/6833

PS 76/18

MELDINGER

RS 102/18

Informasjon om reseptfritt sal av jodtablettar i apotek

2018/8091

RS 103/18

Orientering til UFL fra NAV Askøy november 2018

2018/8615
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RS 104/18

Barnetrygd - reduserte satser for barn

2018/8615

RS 105/18

Svar på spørsmål i UF omsorgsboliger i Olaviken

2018/6890

RS 106/18

Høring - Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og
kriterier ved anbud/innkjøp av mat og drikke i
offentlig sektor

2017/2130

RS 107/18

Høring - Anbefalinger for undersøkelse av hørsel i
helsestasjoner

2018/8593

RS 108/18

Høring - Forslag om endringer i folketrygdloven mv. Krav til opphold i Norge for rett til barne- og
ektefelletillegg

2015/5081

RS 109/18

Høring - Forskrift om medisinske kvalitetsregistre

2018/8345

RS 110/18

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
29.10.18

2018/338

RS 112/18

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

2018/338

RS 111/18

Referat Møte Museumstyret

2016/1747

RS 113/18

Tilsyn Askøy kommune - nødvendig helsehjelp med
tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven Kap.4A

2018/5603

RS 114/18

Arbeidstilsyn Kleppestø sykehjem

2018/2264

RS 115/18

Løypemelding søknader institusjon og omsorgsboliger
1.7. - 30.0.18

2016/955

FO 12/18

spørrerunden 04.12.2018

2017/7976

PS 68/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 04.12.2018

Innkalling: Godkjent
Saksliste: Godkjent
Informasjon fra utvalgsleder Miriam Haavik (AP):



Utvalgsleder Miriam Haavik (AP) og representant Stig Abrahamsen (FrP): Deltok på
temadag for prosjekt kreftrehabilitering i primærhelsetjenesten. Senskader, utfordringer
etter endt kreftbehandling og foreløpige resultater halvveis i
kreftrehabiliteringsprosjektet.



Leder deltok på: Flere farger Askøy, flerkulturelt kulturtilbud for barn og unge utarbeidet
i samarbeid med Fargespill i Bergen.



Leder er invitert på julelunsj, hjertesviktprosjektet. Innlegg om atrieflimmer. Tilstand og
mestring.



Annet:

4

Frivillighetskafeen åpnet 3.desember og den vil ha åpent første mandag hver måned.
Møteplass for frivillige.

PS 69/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 04.12.2018
Protokoll av 06.11.2018: Godkjent

PS 70/18 Tillitsmodellen - Askøy kommune
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 04.12.2018
Vedtak:
1. Omsorgstjenestene innfører «Tillitsmodell – Askøy» fra 1.1.2019 slik den er beskrevet i
saken.

2. Modellen skal evalueres etter et års bruk.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Omsorgstjenestene innfører «Tillitsmodell – Askøy» fra 1.1.2019 slik den er beskrevet i saken.
Med dette ønsker en å oppnå mer myndiggjorte ansatte som i større grad kan bruke sitt faglige
skjønn og kompetanse, samt økt samhandling mellom bruker og tjenesteyter.
Behandling:

Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende forslag:
1. Omsorgstjenestene innfører «Tillitsmodell – Askøy» fra 1.1.2019 slik den er beskrevet i
saken.
2. Sykehjemsplasser og omsorgsboligbehov må til enhver tid vurderes uavhengig av
tillitsmodellen.
3. BEON prinsippet (Beste Effektive Omsorgsnivå) beholdes som administrativt prinsipp i
behandling av søknader.
4. Modellen skal evalueres etter et års bruk.

Avstemming
Stig Abrahamsens forslag punkt 1:
Stig Abrahamsens forslag punkt 2:
Stig Abrahamsens forslag punkt 3:
Stig Abrahamsens forslag punkt 4:

Enstemmig
For: 2st (2FrP) Mot: 9st
For: 5st. (2FrP, 1H,1KrF, 1V) Mot 6st.
Enstemmig
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PS 71/18 Avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger i
Olaviken
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 04.12.2018
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger fra NKS
Olaviken.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger fra NKS
Olaviken.
Behandling:
Utvalg for levekår fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:
Fellesforslag:

Enstemmig

PS 72/18 Høringssvar om lovfestet plikt for kommunene til å
tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med
demens.
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 04.12.2018
Vedtak:
1. Askøy kommune støtter Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud
for hjemmeboende personer med demens.
En lovfestet plikt for kommunene kan føre til at tilbudet får mer fokus, og at det blir mer
kjent blant innbyggerne. Det er viktig å kunne gi et tilpasset tilbud tidlig i forløpet slik at
de pårørende fortsatt kan være ressurspersoner for den som er rammet av demens.
Det er viktig at en lovfesting av plikt og dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente
ikke går på bekostning av det generelle dagtilbudet for eldre. Å ha ulike dagtilbud for

eldre er et viktig bidrag til å hindre eller utsette tjenester høyere oppe i omsorgstrappen.
Utrygghet, ensomhet og passivisering hos den eldre, kan være faktorer som fører til
behov innleggelse i sykehus og/eller institusjon.
Askøy kommune støtter likevel at det er viktig å finne ulike løsninger med ulike tilbud –
også i samarbeid med frivillige, interesseorganisasjoner mv.
2. Det er likevel en forutsetning at merutgifter til ordningen blir fullfinansiert gjennom
statsbudsjettet og overføringer til kommunene.
Askøy kommune støtter forslag om endringer i forskrift 16.desember 2011 nr.1349 om
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester for å tydeliggjøre at kommunene
har rett til å kreve egenandel for dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med
demens.
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RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Askøy kommune støtter Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud
for hjemmeboende personer med demens.
En lovfestet plikt for kommunene kan føre til at tilbudet får mer fokus, og at det blir mer
kjent blant innbyggerne. Det er viktig å kunne gi et tilpasset tilbud tidlig i forløpet slik at
de pårørende fortsatt kan være ressurspersoner for den som er rammet av demens.
Det er viktig at en lovfesting av plikt og dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente
ikke går på bekostning av det generelle dagtilbudet for eldre. Å ha ulike dagtilbud for

eldre er et viktig bidrag til å hindre eller utsette tjenester høyere oppe i omsorgstrappen.
Utrygghet, ensomhet og passivisering hos den eldre, kan være faktorer som fører til
behov innleggelse i sykehus og/eller institusjon.
Askøy kommune støtter likevel at det er viktig å finne ulike løsninger med ulike tilbud –
også i samarbeid med frivillige, interesseorganisasjoner mv.
2. Det er likevel en forutsetning at merutgifter til ordningen blir fullfinansiert gjennom
statsbudsjettet og overføringer til kommunene.
Askøy kommune støtter forslag om endringer i forskrift 16.desember 2011 nr.1349 om
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester for å tydeliggjøre at kommunene
har rett til å kreve egenandel for dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med
demens.

Behandling:
Leder Miriam Haavik (AP) fremmet rådmannens innstilling.

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 73/18 Organisering av bosetting enslige mindreårige
flyktninger
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 04.12.2018
Vedtak:

Saken tas til orientering. Vedtak fattet i UFL PS 48/18 den 28.08.2018 opprettholdes.
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Rådmannen viser til rådmannens budsjettforslag for 2019.
Behandling:
Utvalgsleder Miriam Haavik (AP) ba utvalget vurdere hennes habilitet i forhold til Fvl § 6,
første ledd bokstav b, og fratrådte = 10.

Benjamin Jacobsen ble valgt som særskilt møteleder ved flertallsvalg.
I henhold til forvaltningsloven § 8 annet ledd vurderte utvalget Miriam Haaviks habilitet.
Miriam Haavik vurdert enstemmig inhabil.
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Vara Hege Torghatten (MDG) tok sete=11.
IMDi og Bufetat møtte og orienterte.
På bakgrunn av at innholdet i saken kommer opp i kommunestyret knyttet til Budsjett 2019 og
økonomiplan 2019 – 2022, ble saken endelig behandlet i Levekår og det ble besluttet at
vedtaket skulle meldes kommunestyret.

AL, MDG, SV og AP fremmet slikt forslag:
Saken tas til orientering. Vedtak fattet i UFL PS 48/18 den 28.08.2018 opprettholdes.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt forslag:
Utvalget ser Grønnebrekka som et godt og sikkert tiltak ved bosetting av mindreårige
flyktninger.
Utvalget har merket seg at det ikke er kommet flere mindreårige i den senere tid og at
institusjonen snarlig vil kun bosette 1. beboer.
For å få klarhet i om Askøy skal bosette flere mindreårige opprettholdes Grønnebrekka frem til
1. april 2019. Innen den tid ber utvalget få klarlagt om det vil bli mottatt flere mindreårige.
Budsjett for 2019 justeres til 4 måneders drift.
Avstemming:
AL, MDG, SV og AP forslag:
Stig Abrahamsens forslag:

For: 8 st. (1AL, 1MDG, 1SV, 3AP, 1KRF, 1V)
For: 3 st. (2 FrP, 1 H)
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PS 74/18 Søknader fra ideelle og sosiale organisasjoner Behandling av innkomne søknader pr. 01.12.2018
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 04.12.2018
Vedtak:
1. I henhold til retningslinjer, tildeler utvalg for levekår kommunalt tilskudd
til følgende organisasjoner:
Organisasjon

Sum tilskudd

1.

Hogne Mjelstad/trivselsprogram

6000,-

2.

Sigrid M. Alvestad/Ramsøy Helselag

5000,-

3.

Christian Haugland/Slaggruppen i
Askøy

6000,-

4. Beate Andreassen/Ramsøy Helselag

8000,-

2. Søknad v/Hogne Mjelstad på vegne av trivselslederne på Kleppestø ungdomsskole –
innkjøp av air hockeybord mm - oversendes UFO til vurdering.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
I henhold til retningslinjer, tildeler utvalg for levekår kommunalt tilskudd til følgende
organisasjoner:
Organisasjon

Sum tilskudd

1.
2.
3.
4.

Behandling:
Representant Torill Hauge (AP) ba utvalget vurdere hennes habilitet i forhold til fvl. § 6 annet
ledd, og fratrådte=10.
I henhold til fvl. § 8 annet ledd vurderte utvalget Torill Hauges habilitet. Torill Hauge vurdert
enstemmig habil. =11
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Utvalg for levekår fremmet følgende fellesforslag:
1. I henhold til retningslinjer, tildeler utvalg for levekår kommunalt tilskudd
til følgende organisasjoner:
Organisasjon

Sum tilskudd

1.

Hogne Mjelstad/trivselsprogram

6000,-

2.

Sigrid M. Alvestad/Ramsøy Helselag

5000,-

3.

Christian Haugland/Slaggruppen i
Askøy

6000,-

4. Beate Andreassen/Ramsøy Helselag

8000,-

2. Søknad v/Hogne Mjelstad på vegne av trivselslederne på Kleppestø ungdomsskole –
innkjøp av air hockeybord mm - oversendes UFO til vurdering.
Avstemming:
Fellesforslag:

Enstemmig

Det er mottatt slik protokolltilførsel fra Ronny Knutsen (V), Elin Ådlandsvik (H),
Ingvild Syversen (KrF), Stig Abrahamsen (FrP) og Ove-Andre HanssenJohannsessen (FrP):
I saken om tildelingen av midler til Hogne Mjeldstad på vegne av TL-programmet på Kleppestø
ungdomsskole, mener vi at tildelingen ikke er innenfor gjelder retningslinjer.
TL-programmet er underlagt skolen, og er organisert av skolen. Midler til drift og utstyr av
dette programmet er skolens ansvar, og hører til hos den enkelte skole, fagavdeling skole, og
dertil hørende politiske utvalg, som er utvalg for oppvekst.
På prinsipielt grunnlag er vi uenig at en søknadsordning ment for frivillige organisasjoner blir
brukt til å dekke noe som er et kommunalt ansvar.
Vi stemte likevel for slik at vi fikk et enstemmig utvalg, da vi ikke er uenig i intensjonen til
tildelingen, men mener at utvalget i denne saken går utenfor sitt vedtatte mandat.
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PS 75/18 Innbyggerinitiativ fra Heiarvang grendalag Opprettelse av driftsavtale for fysioterapi på Fromreide
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 04.12.2018
Vedtak:

Det er stor politisk vilje for å opprette fysioterapiavtale i nord, med Kjerrgarden som sydligste
punkt.
Administrasjonen jobber aktivt med å finne egnede lokaler ila 2019. Oppretting av ny
fysioterapiavtale vurderes i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2020-2023.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Ved oppretting av eventuell ny fysioterapiavtale i kommunen bør denne lokaliseres nord for
Ravnanger dersom det er egnede lokaler.
Mulig oppretting av ny fysioterapiavtale vurderes i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2019
– 2022.
Behandling:
Kristian Fossum (AL) fremmet slikt forslag:

Det er stor politisk vilje for å opprette fysioterapiavtale i nord, med Kjerrgarden som sydligste
punkt.
Administrasjonen jobber aktivt med å finne egnede lokaler ila 2019. Oppretting av ny
fysioterapiavtale vurderes i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2020-2023.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt forslag:
Det jobbes med å finne egnet lokale til fysioterapi nord på Askøy, da med Kjerrgarden som
sydligste punkt.
Saken gis prioritet slik at et tilbud kan være på plass første halvår 2019
Avstemming:
Kristian Fossums forslag:
Stig Abrahamsens forslag:

For: 6st. (1AL, 1SV, 1MDG, 3AP)
For: 5st. (2FrP, 1 KRF, 1H, 1V)

PS 76/18 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 04.12.2018
Behandling:

RS 102/18

Informasjon om reseptfritt sal av jodtablettar i apotek
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2018/8091
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RS 103/18

Orientering til UFL fra NAV Askøy november 2018
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2018/8615

RS 104/18

Barnetrygd - reduserte satser for barn
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2018/8615

RS 105/18

Svar på spørsmål i UF omsorgsboliger i Olaviken
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2018/6890

RS 106/18

Høring - Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og
kriterier ved anbud/innkjøp av mat og drikke i
offentlig sektor
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2017/2130

RS 107/18

Høring - Anbefalinger for undersøkelse av hørsel i
helsestasjoner
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2018/8593

RS 108/18

Høring - Forslag om endringer i folketrygdloven mv. Krav til opphold i Norge for rett til barne- og
ektefelletillegg
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2015/5081

RS 109/18

Høring - Forskrift om medisinske kvalitetsregistre
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2018/8345

RS 110/18

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
29.10.18
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2018/338

RS 112/18

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2018/338

RS 111/18

Referat Møte Museumstyret
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2016/1747
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RS 113/18

Tilsyn Askøy kommune - nødvendig helsehjelp med
tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven Kap.4A
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2018/5603

RS 114/18

Arbeidstilsyn Kleppestø sykehjem
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2018/2264

RS 115/18

Løypemelding søknader institusjon og omsorgsboliger
1.7. - 30.0.18
Meldingen tatt enstemmig til orientering.

2016/955

Avstemming:

FO 12/18 spørrerunden 04.12.2018
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 04.12.2018
Behandling:
Stig Abrahamsen (FrP) innleverte slikt skriftlig spørsmål 04.12.18:

1. Hvordan fungerer dialogen mellom brukerorganisasjonen NFU og de relevante
tjenestene?
2. Hvilke geriatrisk kompetanse har vi i Askøy kommune?
3. Hvordan jobber Askøy kommune med forebyggende tannhelse i institusjon og
hjemmetjenestene?
Leder Miriam Haavik (AP) innleverte slikt skriftlig spørsmål 04.12.18:
Hvordan kan vi sikre at Kleppestø og Ravnanger sykehjem har tilgang til trådløst nettverk
m/internett for beboere, pårørende og gjester?
Spørsmålene besvares muntlig i neste møte.

