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PS 14/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Innkalling: Godkjent
Saksliste: Godkjent

PS 15/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Protokoll av 12.02.2019: Godkjent

PS 16/19 Utsatt PS - Kriterier omsorgsbolig - Askøy kommune,
nytt vedlegg
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Vedtak:

1. Askøy Kommune har som målsetning å ikke ha ventelister for omsorgsboliger.
Det gjøres en vurdering av kapasiteten i omsorgsboliger ut i fra nye kriterier.
2. Dersom søker har et så omfattende behov for hjemmetjenester at det vil være
mer hensiktsmessig å levere disse tjenestene i omsorgsbolig bør dette vurderes.
3. UFL presiserer at omsorgsbolig kan sikre en trygg og god livskvalitet for søker. Dette
må vektlegges ved tildeling.
4. Kriteriene godkjennes med følgende endringer:
Kriterier omsorgsbolig – somatisk helse:
 Kulepunkt 2 endres til: Hjemmetjeneste, dagtilbud, velferdsteknologi og
anskaffelse av alternativ bolig skal være prøvd eller vurdert før en kan tildeles
omsorgsbolig.
 Kulepunkt 3 endres til: Søker må ha nytte av egen leilighet og være i stand til å
administrere sitt dagligliv, dersom søker ikke oppfyller dette kriteriet skal annet
tilbud vurderes.
Søknadsbehandling
Det legges til følgende setning: Hjemmebesøk skal være gjennomført før evt. avslag på
søknad.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kriterier for tildeling av omsorgsbolig godkjennes som vist i saken.
Behandling:
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende fellesforslag fra utvalget:

1. Askøy Kommune har som målsetning å ikke ha ventelister for omsorgsboliger.
Det gjøres en vurdering av kapasiteten i omsorgsboliger ut i fra nye kriterier.
2. Dersom søker har et så omfattende behov for hjemmetjenester at det vil være
mer hensiktsmessig å levere disse tjenestene i omsorgsbolig bør dette vurderes.
3. Omsorgsbolig skal tildeles dersom søker ikke kan sikres en trygg og god
livskvalitet i eget hjem.
4. Kriteriene godkjennes med følgende endringer:
Kriterier omsorgsbolig – somatisk helse:
 Kulepunkt 2 endres til: Hjemmetjeneste, dagtilbud, velferdsteknologi og
anskaffelse av alternativ bolig skal være prøvd eller vurdert før en kan tildeles
omsorgsbolig.
 Kulepunkt 3 endres til: Søker må ha nytte av egen leilighet og være i stand til å
administrere sitt dagligliv, dersom søker ikke oppfyller dette kriteriet skal annet
tilbud vurderes.
Søknadsbehandling
Det legges til følgende setning: Hjemmebesøk skal være gjennomført før evt. avslag på
søknad

Kristian Fossum (AL) fremmet nytt punkt 3, fellesforslag fra AL, AP, SV, MDG. Støttet
av V og H.
3.

UFL presiserer at omsorgsbolig kan sikre en trygg og god livskvalitet for søker. Dette må
vektlegges ved tildeling.

Avstemming:

Helhetlig forslag:

Enstemmig

Stig Abrahamsens punkt 3:
Kristian Fossums punkt 3:

For: 2 st. (2FRP)
For: 9 st. (3AP,1SV,1MDG, 1AL, 1V,2H)

PS 17/19 Retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp i
Askøy kommune
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Innstilling/vedtak:

Askøy kommune opprettholder utmåling av stønad til livsopphold i økonomisk sosialhjelp på
dagens nivå.
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Askøy kommune begrenser som hovedregel utmåling av stønad til livsopphold i økonomisk
sosialhjelp til tre barn, som vist i alternativ 1 i saken.
Behandling:
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet rådmannens innstilling med følgende nytt punkt
2 og 3, fellesforslag fra FRP, V og H:

2.
3.

Innsparingene innarbeides i økonomiplan 2020 – 2022
Saken blir å vurdere igjen ved budsjettbehandling i 2020 – 2023

Benjamin Jacobsen (AP) fremmet følgende nytt forslag fra AP, AL, SV og MDG:
Askøy kommune opprettholder utmåling av stønad til livsopphold i økonomisk sosialhjelp på
dagens nivå.
Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:
Benjamin Jacobsens forslag:

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

PS 18/19 Kommunedelplan barn og unge- forslag til
planprogram
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 varsler Askøy kommune oppstart av
planarbeid for kommunedelplan barn og unge 2020-2032.
Forslag til planprogram, datert 27.03.2019, legges ut til offentlig ettersyn og oversendes
høringsinstanser for uttale i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-13.
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 varsler Askøy kommune oppstart av
planarbeid for kommunedelplan barn og unge 2020-2032.
Forslag til planprogram, datert 27.03.2019, legges ut til offentlig ettersyn og oversendes
høringsinstanser for uttale i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-13.
Behandling:
Planlegger, Areal og Samfunn Tina Marie Lund møtte og orienterte
Leder Miriam Haavik (AP) fremmet rådmannens innstilling
Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 19/19 Salg av kommunale boliger
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Innstilling/vedtak:
1. Askøy Kommune intensiverer arbeidet med å la leietakere av kommunale boliger få
mulighet til å kjøpe ut boligen til takst.
2. Det tas til orientering at det er selger som dekker oppgjørskostnadene.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Eiendomsavdelingens nåværende praksis videreføres.
2. Det tas til orientering at det er selger som dekker oppgjørskostnadene.

Behandling:
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet nytt punkt 1 til rådmannens innstilling,
fellesforslag fra UFL:
1. Askøy Kommune intensiverer arbeidet med å la leietakere av kommunale boliger få
mulighet til å kjøpe ut boligen til takst.
2. Det tas til orientering at det er selger som dekker oppgjørskostnadene.

Avstemming:
Fellesforslag:

Enstemmig

PS 20/19 Kosthold og ernæring i eldreomsorgen Kvalitetsreformen Leve hele livet
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Vedtak:
1. Askøy kommune skal ha en mat- og måltidspraksis med forankring i Forbrukerrådets
anbefalinger i «Appetitt for livet», der man utvikler en egen standard for hvordan
kvaliteten på maten som serveres skal være, samt hvordan måltidet skal tilrettelegges og
serveres.
2. Det skal prøves ut tiltak som f.eks. spisevenn og besøksvenn for hjemmeboende samt på
mulighetene for å tilrettelegge for felles måltider, flere møteplasser, og lignende tiltak,
både i samarbeid med frivilligheten, og innenfor rammen i tjenestetilbudet i
kommunen.
3. Askøy Kommune har som målsetning å kunne tilby næringsrik og velsmakende middag
hver dag til beboere i sykehjem og til brukere i hjemmetjenesten som ønsker dette.
4. Egne kjøkken på sykehjemmene og produksjonskjøkken utredes nærmere, det
innhentes kunnskapsgrunnlag fra kommuner som har dette i drift i dag og andre
relevante instanser.
5. Det søkes videre samarbeid med NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og stiftelse
Ask bo- og omsorgssenter for å heve kommunens kompetanse på ernæring og
matservering, samt øke matkvaliteten frem til nåværende avtale om matleveranse utgår.
6. Det utarbeides prosjektsøknad på de fem satsingsområdene i reformen Leve hele livet,
kostnader søkes finansiert av Fylkesmannen.
7. Ansettelse av klinisk ernæringsfysiolog vurderes i budsjett 2020.
Uttalelse fra Eldrerådet
Rådmannen presenterer her et grundig gjennomarbeidet og godt dokument for videre
arbeid med kosthold og ernæring i eldreomsorgen. Eldrerådet forventer at det arbeides
aktivt fram mot mai 2022 for å finne gode løsninger på levering av mat til institusjoner og

hjemmeboende. Eldrerådet ser fram til at rådmannen kommer tilbake med dette i ny sak
når vilkårene rundt innføring av nytt investeringstilskudd til etablering av
produksjonskjøkken er avklart.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Askøy kommune skal ha en mat- og måltidspraksis med forankring i Forbrukerrådets
anbefalinger i «Appetitt for livet», der man utvikler en egen standard for hvordan
kvaliteten på maten som serveres skal være, samt hvordan måltidet skal tilrettelegges og
serveres.
2. Det skal prøves ut tiltak som f.eks. spisevenn og besøksvenn for hjemmeboende samt på
mulighetene for å tilrettelegge for felles måltider, flere møteplasser, og lignende tiltak,
både i samarbeid med frivilligheten, og innenfor rammen i tjenestetilbudet i
kommunen.
3. Kommunen avventer vilkårene rundt innføring av nytt investeringstilskudd til
etablering av produksjonskjøkken, og kommer tilbake med dette i ny sak.
Behandling:
Spesialrådgiver møtte og orienterte i saken.

Stig Abrahamsen (FrP) fremmet rådmannens innstilling punkt 1 og 2 med følgende
tilleggspunkt:
Nytt punkt 3:
Askøy Kommune har som målsetning å kunne produsere fersk middag hver dag til beboere i
sykehjem og til brukere i hjemmetjenesten som ønsker dette.
Nytt punkt 4
Egne kjøkken på sykehjemmene og produksjonskjøkken utredes nærmere, det innhentes
kunnskapsgrunnlag fra kommuner som har dette i drift i dag og andre relevante instanser.
Nytt punkt 5
Det søkes videre samarbeid med NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og stiftelse Ask boog omsorgssenter for å heve kommunens kompetanse på ernæring og matservering, samt øke
matkvaliteten frem til nåværende avtale om matleveranse utgår.
Nytt punkt 6
Det utarbeides prosjektsøknad på de fem satsingsområdene i reformen Leve hele livet,
kostnader søkes finansiert av Fylkesmannen.

Kristian Fossum (AL) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling punkt 1
og 2:
Nytt punkt 3
Askøy Kommune har som målsetning å kunne tilby næringsrik og velsmakende middag hver
dag til beboere i sykehjem og til brukere i hjemmetjenesten som ønsker dette.
Nytt punkt 7
Ansettelse av klinisk ernæringsfysiolog vurderes i budsjett 2020.
Uttalelsen fra eldrerådet følger saken
Rådmannen presenterer her et grundig gjennomarbeidet og godt dokument for videre arbeid med
kosthold og ernæring i eldreomsorgen. Eldrerådet forventer at det arbeides aktivt fram mot mai

2022 for å finne gode løsninger på levering av mat til institusjoner og hjemmeboende.
Eldrerådet ser fram til at rådmannen kommer tilbake med dette i ny sak når vilkårene rundt
innføring av nytt investeringstilskudd til etablering av produksjonskjøkken er avklart.
Avstemming:
Rådmannens innstilling punkt 1:
Rådmannens innstilling punkt 2:
Kristian Fossums tilleggspunkt 3:
Stig Abrahamsens tilleggspunkt 3:
Stig Abrahamsens tilleggspunkt 4:
Stig Abrahamsens tilleggspunkt 5:
Stig Abrahamsens tilleggspunkt 6:
Kristian Fossums tilleggspunkt 7:
Eldrerådets uttalelse:

Enstemmig
Enstemmig
For: 9 st. (3AP, 1MDG, 1AL, 2H, 1V,1SV)
For: 2 st. (2 FRP)
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig

PS 21/19 Tilgang til trådløst nettverk for Ravnanger
omsorgsbolig og Ravnanger sykehjem
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):



Rådmann får i oppdrag å installere trådløst nettverk og kabling på Ravnanger
omsorgsbolig og Ravnanger sykehjem. Kostnadene beregnes til kr. 500 000 og tas opp i
budsjett for 2020.
Rådmann får i oppdrag å installeres datakobling til beboerrom på Ravnanger
omsorgsboliger og sykehjem for kr 3900,- pr rom. Kostnadene beregnes til kr 202 800,tas opp i budsjett for 2020.

RÅDMANNENS INNSTILLING:



Rådmann får i oppdrag å installere trådløst nettverk og kabling på Ravnanger
omsorgsbolig og Ravnanger sykehjem. Kostnadene beregnes til kr. 500 000 og tas opp i
budsjett for 2020.
Rådmann får i oppdrag å installeres datakobling til beboerrom på Ravnanger
omsorgsboliger og sykehjem for kr 3900,- pr rom. Kostnadene beregnes til kr 202 800,tas opp i budsjett for 2020.

Behandling:
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet rådmannens innstilling
Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 22/19 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Behandling:

RS 16/19

Høring - NOU 2018:13 - Voksne i grunnskole- og
videregående opplæring, finansiering av livsopphold
(Livsoppholdutvalget)

2019/2205

Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende
forslag til høringssvar:
Høringssvar fra Askøy Kommune:
Askøy kommune stiller seg positiv til utvalgets
anbefalinger.
En kommunal grunnskolestønad må være
fullfinansiert av statlige myndigheter, kommunene
har allerede store kostnader knyttet til integrering.
Askøy kommune mener at manglende statlig
finansiering av en slik stønad vil kunne føre til at den
ikke etableres/taes i bruk på tross av stor
samfunnsøkonomisk gevinst da staten, ved NAV, vil
ha store besparelser, mens kommunen vil sitte igjen
med kostnaden.
Stig Abrahamsens forslag:

Enstemmig

RS 17/19

Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til
dekning av utgifter til fysioterapi m.v.
Tatt til orientering

2016/4078

RS 18/19

Ekstern høring - "Pakkeforløp hjerneslag - fase 2"
Tatt til orientering

2017/7278

RS 19/19

Høringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for
fosterhjem
Utvalg for levekår ber administrasjonen utarbeide
høringssvar. Forslag til høringssvar fremmes Utvalg
for levekår 07.05.2019.

2019/1337

RS 20/19

Høring - retningslinje om barnevernets ansvar for
barn som begår straffbare handlinger
Tatt til orientering

2019/1901

RS 21/19

Reviderte vedtekter for ungdommens kommunestyre
januar 2019
Tatt til orientering

2019/264

RS 22/19

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre
Tatt til orientering

2019/264

RS 23/19

Referat fra møte i UKS 20.02.2019

2019/264

Tatt til orientering
RS 24/19

Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre
20.03.2019
Tatt til orientering

2019/264

RS 25/19

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
20.03.2019
Tatt til orientering

2019/264

RS 26/19

Prosjektrapport bygg pr. 31.12.2018
Tatt til orientering

2018/6823

RS 27/19

Informasjon - Henvisning til pakkeforløp for psykisk
helse og rus
Tatt til orientering

2017/2000

RS 28/19

Invitasjon til deltakelse i boligsosialt utviklingsarbeid i
perioden 2019 – 2020
Tatt til orientering

RS 29/19

Folkehelseprofil Askøy kommune 2019
Folkehelsekoordinator Lisbeth Marie Aasebø møtte
og orienterte.

2019/15

2019/1513

Meldingen tatt til orientering
RS 30/19

Løypemelding søknader institusjonsplasser og
omsorgsbolig 1.10. - 31.12.18
Tatt til orientering

2016/955

RS 31/19

Tilsyn - Kleppestø sykehjem. Tilbakemelding fra
Arbeidstilsynet
Tatt til orientering

2018/2264

RS 32/19

Etablering av beredskapsteam rundt alvorlig syke og
døende barn
Tatt til orientering

2019/2235

RS 33/19

Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn Askøy kommune Holmedalen bofelleskap, 2018
Tatt til orientering

2014/6378

RS 34/19

Referat fra årsmøte i Frivilligsentralen 25.03.2019
Tatt til orientering

2019/2329

PS 23/19 Spørrerunde UFL 09.04.2019
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Behandling:
Stig Abrahamsen (FRP) innleverte (på forhånd) følgende skriftlig spørsmål:

Utvalget får Askøys Folkehelseprofil som melding med noen utvalgte faktorer fremvist og
omtalt. I bakgrunnstallene til Folkehelseinstituttet, kan vi lese at Askøy kommune ligger svært
lavt i andelen av de over 65 år som er vaksinert mot influensa, i de siste oppdaterte tallene, er vi
faktisk nede i 16,9% som er nesten halvparten av fylkes- og landsgjennomsnittet.
1 Hvorfor er ikke et så signifikant utslag medtatt i Askøy kommunes folkehelseprofil?
2 Hva er årsaken til at så få av Askøys innbyggere over 65 år har vaksine mot influensa?
3 Hvilke tiltak er satt inn, eller kan settes inn, for å bedre vaksinasjonsgraden?
Spørsmålene ble besvart muntlig i møtet.
Stig Abrahamsen (FRP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:

Er det per i dag udisponert areal ved Ravnanger sykehjem?
Hvilke vedlikehold har vi hatt ved Ravnanger sykehjem og omsorgsboliger?
Stig Abrahamsen (FRP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
I budsjett har vi vedtatt å søke Askøy kommune i ordningen med statlig finansiering av
omsorgstjenester. Det er mulig å registrere dette hos helsedirektoratet. Hvor langt er Askøy
kommune kommet i denne prosessen.
Leder Miriam Haavik (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Demensvennlig samfunn:
Det har vært jobbet med tiltak opp mot næringslivet hvor det har vært gjennomført opplæring i
demens for butikkansatte på Askøy. Kan vi i dialog med Olaviken fortsette dette gode arbeidet?
Hukommelsesteamet og Nasjonalforeningen for folkehelse jobber med å etablere aktivitetsvenn
som et tilbud til personer med demens i Askøy kommune. Hvor langt er man kommet med dette
arbeidet?
Benjamin Jacobsen (AP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
1. Hvor mange stillinger står pr. dags dato vakante i fagavdelingene under kommunalavdeling
Levkår?
2. Hvor mange av disse stillingene er direkte knyttet til førstelinjetjenestene til kommunen?

Ronny Knutsen (V) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Hvordan jobber barnevernet inn mot skole og barnehager? Er det forebyggende tiltak og
informasjonsarbeid som gjøres mot skole og barnehager?
Thomas Remme (MDG) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Har Askøy kommune utfordringer med å fylle ledige stillinger?
Hvis ja, kan dette sees i sammenheng med effektiviseringskrav pålagt administrasjonen?
Kristian Fossum (AL) innleverte følgende skriftlig spørsmål:

Hvor mange av beboerne i kommunalboliger søker stønad for å dekke husleie fra NAV?

Spørsmålene besvares muntlig i neste møte.

PS 24/19 Budsjettoppfølging - Helse og omsorg
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 09.04.2019
Innstilling/vedtak:
-

Prosjekt om kreftrehabilitering og hjertesvikt videreføres etter tilskuddsperioden
utløper 31.12.2019

-

Antallet korttidsplasser og dagsenterplasser skal ikke sesongjustertes

-

Askøy kommune skal tilstrebe å ha ingen betalingsdøgn på sykehus, men helsefaglige
forhold skal alltid veie tyngst og dagens eneromspraksis skal videreføres

-

Askøy kommune må videreføre dagens praksis med å søke om tilskudd

-

Notat om besparelser skissert i opposisjonens forslag til vedtak utarbeides til K
RÅDMANNENS INNSTILLING:



Prosjekt kreftrehabilitering videreføres til tilskuddsperioden utløper 31.12.2019.
Erfaringene fra prosjektet overføres til ordinær drift etter denne perioden.



Prosjekt hjertesvikt videreføres til tilskuddsperioden utløper 31.12.2019. Erfaringene fra
prosjektet overføres til ordinær drift etter denne perioden.



Antall korttidsplasser på Kleppestø sykehjem reduseres med 10 plasser i 8 uker om
sommeren



Fromreide dagsenter og Kleppestø dagsenter stenger 4 uker om sommeren



Askøy kommune skal tilstrebe å ha ingen betalingsdøgn på sykehus



Innsparinger på 1,4 mill kroner i 2019 innarbeides i budsjettprognosene, og
innsparinger på 3,1 mill kroner for 2020 innarbeides i budsjett- og økonomiplan.

Behandling:
Ronny Knutsen (V) fremmet følgende fellesforslag fra V, FRP og H:
1. Ravnanger sykehjem og tidligere privat del av Kleppestø Sykehjem, konkurranseutsettes
i 2020. Det stilles krav til kvalitet, nyskapning og ordnede arbeidsforhold/tariff i
konkurransegrunnlaget.
2. Kutt i administrative kostnader gjennomføres i andre halvår 2019 gjennom flatere
ledelsesstruktur. Stilling som kommunalsjef holdes vakant, inntil ny lederstruktur er på
plass.
3. Funnene i KPMGs rapport av november 2016 viste et potensial for innsparinger på ca 22
millioner kr pr år innen pleie og omsorg, uten å redusere tjenestetilbudet. Oppfølgingen

av denne rapporten gjennomgås for å identifisere ubenyttet innsparingspotensiale i
fagavdelingene.
4. Ansatte i 1. linje stillinger skjermes.
5. Det utarbeides notat med anslag på besparelser fram til behandling i Formannskap og
Kommunestyre.
Benjamin Jacobsen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, SV, AL og MDG:
-

Prosjekt om kreftrehabilitering og hjertesvikt videreføres etter tilskuddsperioden
utløper 31.12.2019

-

Antallet korttidsplasser og dagsenterplasser skal ikke sesongjustertes

-

Askøy kommune skal tilstrebe å ha ingen betalingsdøgn på sykehus, men helsefaglige
forhold skal alltid veie tyngst og dagens eneromspraksis skal videreføres

-

Askøy kommune må videreføre dagens praksis med å søke om tilskudd

-

Notat om besparelser skissert i opposisjonens forslag til vedtak utarbeides til K

Avstemming:

Stig Abrahamsens forslag:
Benjamin Jacobsens forslag:

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

Stig Abrahamsen (FrP) varslet og innleverte innen fristen følgende protokolltilførsel, fra
H, FRP og V:
Det presiseres at rådmannens innstilling ikke lå til grunn under voteringen. H, FrP og Vs forslag
inneholdt også samme intensjon som AP, AL, SV og MDGs forslag som gikk ut på å gå imot
rådmannens innstilling. Da utvalgsleder satt våre to forslag opp mot hverandre, selv om disse
ikke var motstridende forslag, var det ikke mulig for de undertegnede å votere i samsvar med
intensjon. Det er svært uheldig at møteleder ikke la til rette for at partiene fikk stemme iht.
intensjon.

