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Vararepresentanter møter etter nærmere avtale.
Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/BIHIib, på
www.askoy.kommune.no – Lokaldemokrati – Politisk møtekalender – Skjema eller på
tlf. 56 15 80 25.
Inhabilitet
Det oppfordres til at den enkelte representant gjennomgår sakene for vurdering om inhabilitet.
Representanten kan sende henvendelse til politisk sekretariat, i god tid før møtet, om
inhabiliteten ønskes vurdert juridisk.
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Befaring barneleilighet – tilbud til syke og døende barn, ved Anne Kjersti Drange

-

Status barnevernet, ved Eva Mikkelsen

Kleppestø, 29.04.2019
Miriam Haavik
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Årsmelding og regnskap 2018 for Askøy kommune vedtas som fremlagt.
Det gjøres strykning på kr 4,47 mill i avsetningen til disposisjonsfond, slik at netto
avsetning til disposisjonsfond blir 26,91 mill.
Ubrukte lånemidler fra 2018 overføres til 2019 ved å gjøre følgende endring i
investeringsbudsjettet for 2019:
a. Investering i anleggsmidler 2019 økes med kr 156 140 887 i henhold til vedlegg 2.
b. Bruk av lånemidler i 2019 økes med kr 156 140 887
c. Ubrukte lånemidler fra 2018 på 29 168 916 motregnes mot låneopptaket i 2019.

Behandling:
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RÅDMANNENS INNSTILLING:
1
2
3

Årsmelding og regnskap 2018 for Askøy kommune vedtas som fremlagt.
Det gjøres strykning på kr 4,47 mill i avsetningen til disposisjonsfond, slik at netto
avsetning til disposisjonsfond blir 26,91 mill.
Ubrukte lånemidler fra 2018 overføres til 2019 ved å gjøre følgende endring i
investeringsbudsjettet for 2019:
d. Investering i anleggsmidler 2019 økes med kr 156 140 887 i henhold til vedlegg 2.
e. Bruk av lånemidler i 2019 økes med kr 156 140 887
f. Ubrukte lånemidler fra 2018 på 29 168 916 motregnes mot låneopptaket i 2019.

SAMMENDRAG
Årsmeldingen og årsregnskapet redegjør for kommunens virksomhet i 2018. Dokumentet
beskriver hovedpunkter i kommunens drift, måloppnåelse, og gir forklaringer på budsjettavvik
og vurderinger knyttet til kommunens økonomiske stilling.
Askøy kommunes regnskap for 2018 viser et regnskapsresultat på null, etter avsetning til
disposisjonsfond, avsetning til bundne fond og investeringsregnskapet.
Årets regnskapsresultat er relativt svakt, netto driftsunderskudd er på 8 mill. Det settes av 26,9
mill til disposisjonsfond, og overføres 7,3 mill til investeringer. Det er regnskapsført et
urealisert tap på verdipapirer på knapt 10 mill. Dette forverrer regnskapsresultatet. Det er
samtidig regnskapsført et positivt premieavvik på 18,1 mill, som forbedrer regnskapsresultatet.
Kommunen har fått økte skatteinntekter på bakgrunn av god skatteinngang for landet også i
2018, men innføringen av lærernorm, behov for nye, kostnadskrevende tiltak innen
alderspsykiatri, og økende sosialhjelpsutgifter, er faktorer som har økt utgiftene. Samlet har
avdelingene overskredet budsjettrammen med 24,7 mill når effekten av selvkost er holdt
utenfor.

Avgjøres av: Kommunestyret
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Behandles i følgende utvalg: ELD, RFH, UFL, UFO, UTM, F, Kontrollutvalget

Videre saksgang: Følges opp av rådmannen

Saksopplysninger:
Vedlagt følger rådmannens årsmelding og regnskap for 2018, samt revisors beretning og
rapport vedrørende årsregnskapet. Årsmeldingen og årsregnskapet beskriver hovedpunkter i
kommunens drift, måloppnåelse, forklaringer på budsjettavvik og vurderinger knyttet til
kommunens økonomiske stilling.
Ifølge § 10 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner skal
årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter
regnskapsårets slutt. Før årsregnskapet vedtas, skal kontrollutvalget avgi uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kontrollutvalget behandler saken 13. mai.
Askøy kommunes regnskap for 2018 viser en samlet regnskapsmessig balanse, da resultatet er
null. Det er gjort en avsetning på 27 mill. til disposisjonsfond, noe som omtrent tilsvarer
overskuddet fra 2017. Det er også gjort avsetning til bundne driftsfond (selvkostfond og
overførte tilskuddsmidler), samt til investeringsregnskapet til dekning av KLP-innskudd og til
ubundet investeringsfond.
Årets regnskapsresultat er relativt svakt. Netto driftsresultat er negativt, og utgjør – 0,4 % av
årets driftsinntekter. Årsaken til resultatet er hovedsakelig større merforbruk i avdelingene.
Samlet merforbruk er på 32,7 mill, og 24,7 mill når effekten av selvkost er trukket ut. Dette er
betydelig mer enn i 2017, og bekymringsfullt, da det kan tyde på at driftskostnadene ligger på et
for høyt nivå i forhold til rammene ved inngangen til 2019.
Årets investeringer er hovedsakelig finansiert gjennom låneopptak. Gjelden økte med 186 mill., og
utgiftene til renter og avdrag økte med 7 mill i 2018.
Premieavviket på pensjon utgjør et regnskapsmessig positivt avvik på 18,1 mill. Finansområdet, som
inkluderer avdrag, gjeldsrenter, finansinntekter og utbytte, har i 2018 gitt et merforbruk i henhold til
budsjett på 11,2 mill.
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Overføring av investeringsmidler
Budsjettforskriften stiller krav om justering av investeringsbudsjettet ved avvik fra forutsatt
framdrift. Framdrift defineres her som påløpte kostnader for det enkelte prosjekt innenfor det
enkelte år, og budsjettjusteringen foreslås ut i fra faktisk regnskapsført forbruk for de ulike
prosjekt i 2018.
Totalt sett har kommunen hatt en netto forsinket framdrift på 185,3 mill. i 2018, hvorav 50,5
mill. knytter seg til VA-området. For prosjekter der det er brukt mindre enn budsjettert i 2018,
foreslås en oppjustering av budsjettet for 2019 tilsvarende foregående års ubrukte midler. For
prosjekter som har brukt mer enn budsjettert i 2018, foreslås en nedjustering av budsjett 2019
tilsvarende overforbruket i foregående år. Samlet utgjør dette 156,1 mill.
Investeringsplanen for 2019 innebærer at nesten alle investeringer skal finansieres gjennom
nye lån. En justering av investeringsbudsjettet betyr derfor at budsjettet for bruk av lånemidler
må endres tilsvarende. Gjennom budsjettvedtaket er rådmannen gitt fullmakt til å gjøre
nødvendige låneopptak. Om bruken av investeringsmidler viser seg å bli lavere enn budsjettert,
eller det for eksempel skjer en tilbakebetaling av forskuttering, kan en del av lånebeløpet bli
«ubrukte lånemidler» ved årets slutt.
Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019 innebærer ikke en justering av
kostnadsrammen for prosjektene. Endringen er derfor i utgangspunktet kun en forskyvning av
budsjettet mellom de ulike årene i bygge- /investeringsperioden. Unntaket er prosjekt 2506
Fargeriet Strusshamn kultursenter og 2157 Elev pc-er, hvor en tilfører ubrukte midler. Dette
som følge av at for lite midler ble overført fra 2017 til 2018.
Det har de siste årene blitt gjort en opprydding i oppsamlete, ubrukte lånemidler. Dette er
låneopptak som gjort i henhold til tidligere års investeringsplaner, men der midlene av ulike
grunner ikke har blitt disponert til det opprinnelige låneformålet. Etter gjennomgang av 2018
og behov for videre midler kan låneopptaket reduseres med, eller innbetales som avdrag, en
sum på 29,2 mill. Beløpet er knyttet til VA-prosjekter.
Strykning
Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig
merforbruk, skal dette reduseres på en av, evt kombinasjon av, følgende måter:
1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til
investeringsregnskapet
2. Stryke eventuelle avsetninger til disposisjonsfond
3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
I årets regnskap var det nødvendig å gjøre strykninger tilsvarende et beløp på kr 4 470 000. i
det avlagte regnskapet er det gjort gjennom strykning av avsetning til disposisjonsfond.
Vurdering:
Årsmeldingen gir et innblikk i det omfattende tjenestetilbudet Askøy kommune gir. Det er lagt
vekt på å få fram spesielle satsninger, mål og resultater. Som det går fram av meldingen er det
gjort en god del utviklingsarbeid for å styrke kvaliteten i tjenestetilbudet og effektivisere driften.
Kommunebarometeret viser at nøkkeltallene innenfor de vurderte tjenesteområdene er bedre
enn de økonomiske forutsetningene skulle tilsi, men forverret det siste året. På området
kostnadsnivå ligger Askøy på en 46. plass blant alle kommuner. Det er særlig innenfor pleie og
omsorg, administrasjon og grunnskole, at kostnadene er lavere. På områdene sosialtjeneste,
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barnevern og kommunehelse er kostnadsnivået høyt ifølge kommunebarometerets
sammenlikning.
Kommunens økonomiske stilling er blitt svakere det siste året. Netto driftsresultat er negativt,
og gjeldsgraden har økt. Investeringene ligger på et gjennomsnittlig nivå, men få kommuner må
sette av så mye av inntektene til å betale renter og avdrag. Gjeldsgraden er fortsatt veldig høy.
Disposisjonsfondet er bygget opp, men bør være større for å kunne være en buffer i regnskapet.
Regnskapet innebærer en avsetning til disposisjonsfond på 27 mill. Dette tilsvarer omtrent det
regnskapsmessige overskuddet fra 2017, som i henhold til kommunestyrets vedtak skulle
overføres til disposisjonsfond.
Gjennom strykning av avsetning til disposisjonsfond på ca 4,5 mill er det regnskapsmessige
resultatet i balanse.
For å unngå at det bygger seg opp ny saldo av ubrukte lånemidler foreslås det at ubrukte lånemidler for
2018 motregnes mot låneopptak i 2019. Beløpet på 29,1 mill er knyttet til VA-prosjekter som ikke lenger
er aktuelle, eller der det på grunn av endrete forutsetninger må omprosjekteres og fremmes ny sak om
finansiering.

Folkehelseperspektiv:
Det vises til vedlagte årsmelding

Økonomi:
Framgår av saken.
Vedlegg:
1 Årsmelding og årsregnskap 2018 - Askøy kommune
2 Overføring av investeringsmidler fra 2018
3 Signert revisjonsberetning Askøy kommune 2018
4 Signert revisjonsrapport Askøy kommune 2018

Kleppestø, 25.04.2019

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef
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Rådmannens kommentar

1. Rådmannens kommentar
Askøysamfunnet utvikles
Sommerens vannkrise understreket betydningen av at det investeres for å sikre alle deler av kommunen
sikker vannforsyning. Organisasjonen viste stor handlekraft da det akutt ble nødvendig å legge en ny
vannledning fra Askevatnet til Ingersvatn for å forsyne Kleppedammen med nok vann. For å sikre en
varig løsning utredes det hva det innebærer å trekke vannledning fra Bergen før Askevatnet bygges ut.
Det utredes også å bygge flere mindre renseanlegg i stedet for å satse på et stort og sentralt avløpsanlegg.
En viktig grunn for disse valgene er å unngå at avgiftsnivået på disse tjenesteområdene blir altfor høyt.
Kommunen investerer milliardbeløp for å øke skolekapasiteten, og det er hyggelig å se at prosjektene
har god framdrift. Nybygget på Kleppestø barneskole er ferdigstilt, og arbeidet med å rehabilitere den
gamle delen er godt i gang. Det samme gjelder for Tveit skole. I 2018 begynte utredningen knyttet til
barneskole og ungdomsskole på Erdal. Kostnadselementet er av vesentlig betydning, og rådmannen gjør
analyser og vurderinger for å sikre realistiske kostnadsoverslag og kostnadsbegrensning.
Askøypakken blir dyrere enn anslått, og det er fare for at noen av veiutbedringene ikke kan realiseres.
Det er derfor gjort et arbeid for å redusere kostnadene, samtidig som bompengeinntektene økes gjennom at også elbiler skal betale. På senhøsten startet forhandlingene med staten om byvekstavtale. Kommunens målsetting er at belønningsmidler for å sikre nullvekst i persontransport med bil også skal
komme Askøy til del.
Kommunen blir bedre og mer digital
Året 2018 var preget av påstandene om kritikkverdige forhold i kommunalavdeling Teknisk, og undersøkelsen av dette. Det er ikke påvist korrupsjon eller andre straffbare forhold. Samtidig ble det påpekt
at det er mangler i kommunens kvalitetssystem. Et arbeid for å forbedre dette er startet opp, og det har
i løpet av året vært et ekstra fokus på etiske tema. Varslingsrutinene er tydeliggjort, og det er opprettet
gaveregister som omfatter både politikere og ansatte.
Det er mye utviklingsarbeid på gang i kommuneorganisasjonen, og det er positivitet, giv og resultater i
dette arbeidet. Gjennom ressurs- og kompetanseøkningen som skjedde i 2018 er det også mer trykk på
digitaliseringsarbeidet. Tjenesteutvikling i Stab er en nødvendig ressurs for å støtte lederne i arbeidet
med å utvikle tjenestekvalitet, effektiv ressursbruk og ta i bruk digitale løsninger. Det jobbes riktig og
godt.
Det er positivt at blant annet NED-satsingen gir gode resultater på sykefraværet. I 2018 har kommunen
et samlet sykefravær på 7,5 %. I 2017 var det på 8,6 %, så reduksjonen er betydelig.
Kommuneøkonomien
Årets regnskapsresultat ble null, og netto driftsresultat er negativt. Samtidig er det overført 28 millioner
kroner til disposisjonsfondet. Beløpet tilsvarer overskuddet for 2017.
Regnskapet viser at driften i avdelingene har kostet mer enn det som ble budsjettert. Det innebærer at
driften er dyrere enn den økonomiske rammen gir rom for ved inngangen til 2019. Dette er bekymringsfullt særlig fordi det skal gjøres nye, betydelige kostnadskutt i 2019 og resten av økonomiplanperioden.
Kommunen benytter seg i stort grad av muligheten til å søke på tilskuddsmidler og prosjektmidler, noe
som bidrar til utvikling og nye tjenester særlig i Levekår. En utfordring på kostnadssiden har vært lærernormen og bemanningsnormene i barnehage som ikke er fullfinansierte fra statens side, og
nødvendigheten av nye, kostnadskrevende tiltak for psykisk syke eldre.
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Rådmannens kommentar

Rådmannen takker politikere og tillitsvalgte for et godt samarbeid, og alle ledere og medarbeidere for
engasjement, innsats og godt utført arbeid i 2018.

Eystein Venneslan
Rådmann
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1.1. Fakta om Askøy

Innbyggertall:

Gjennomsnittlig befolkningsvekst
de siste 5 årene er på:

1,37 %

36,88

Største bredde:

Cirka 11 km (Askeneset – Ramsøy)

m2

Største lengde:

Cirka 23 km (Florvågøen – Skansen)

29 275

Gjennomsnittsalder:
Areal:

100

Figur 1: Befolkningsutvikling 1998-2018
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Askøy kommune har siden tusenårsskiftet hatt en relativt stor befolkningsvekst grunnet tilflytting.
Nettoinnflyttingen (innflytting minus utflytting) har enkelte år vært mer enn dobbelt så høy som fødselsoverskuddet (fødte minus døde). I 2017 og 2018 har imidlertid nettoinnflyttingen stagnert, og fødselsoverskuddet er også redusert noe de siste årene. I 2017 og 2018 har fødselsoverskuddet utgjort rundt
80 % av befolkningsveksten i kommunen.
Den årlige befolkningsveksten på Askøy har likevel vært høyere enn landssnittet og fylkessnittet siden
midten av 1990-tallet. De siste års utvikling ligner mye på den utviklingen som har skjedd i landet, fylket
og regionen rundt Askøy for øvrig. Årene 2017 og 2018 utmerker seg med en betydelig lavere
befolkningsvekst enn foregående år. I 2018 var veksten på 0,7 %.
Askøy har en befolkningssammensetning som skiller seg noe ut sammenlignet med de omkringliggende
kommunene, fylket og landet i sin helhet. Andelen av befolkningen på Askøy i aldersgruppene 0-20 år
og 30-50 år er større enn de fleste nabokommunene, fylket og landet. Samtidig er det noe lavere andel
blant de over 50 år, og spesiell høy er forskjellen på Askøys befolkningsandel i 20-årene. De siste ti årene
har denne gruppen vært mindre sammenliknet med resten av befolkningen, enn i fylket og landet for
øvrig.
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1.2. Organisasjonskart
Figur 2: Politisk struktur i Askøy kommune

Figur 3: Administrativ struktur i Askøy kommune
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Politisk styring

2. Politisk styring
2.1. Kommunestyret
Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere. Kommunestyret er kommunens
øverste politiske organ og ledes av ordfører. Kommunestyret består av 35 medlemmer. Kommunestyrets
sammensetning er fordelt på 10 partier/lister i valgperioden 2015-2019.
Saker i Kommunestyret

Tabell 2: Saker etter type som er behandlet i
Kommunestyret

Politiske
saker
(PS)

Referatsaker
(RS)

Interpellasjoner
(FO)

2013

132

78

2014

141

38

13

2015

117

28

19

2016

137

43

16

2017

115

41

17

2018

160

47

36
















I 2018 har Kommunestyret avholdt ti møter
og har totalt behandlet 160 politiske saker
(PS) og 47 referatsaker (RS). Ordføreren har
svart på 36 interpellasjoner (FO). Utvikling i
antall saker behandlet av Kommunestyret for
perioden 2013 til 2018 er vist i Tabell 2.




Årsmelding og årsregnskap Askøy kommune
Kvalitetsmelding skole
Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019-2022
Renovasjonsgebyr 2019 – BIR
Skoleprosjekter Erdal – status og mulige alternativer
Eierskap og selskapsstyring i Askøy kommune 2017-2019
Høring – Rapport om like konkurransevilkår for offentlige
og private aktører
Høringsuttalelse til byutredning for Bergen
Kommunedelplan helse og livskvalitet – sluttbehandling
Overføringsledning fra Askevann til Ingersvatn –
finansiering
Digitaliseringsstrategi for Askøy kommune 2018-2020
Prosjekt Juvik – Ravnanger – forslag til kostnadsbesparende tiltak
Kvalitetsmelding skole 2018
Omdisponering av midler i forbindelse med asbestfunn
ved Hanøy skole
Skoleprosjekter Erdal – status og mulige alternativer
Erdal gravplass - finansiering

Tabell 1: Noen eksempler på saker behandlet i
Kommunestyret i 2018 (ikke uttømmende)

2.2. Formannskapet
Formannskapet består av 11 medlemmer. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Lederne for hovedutvalgene skal også sitte i formannskapet. Formannskapet har
rollen som økonomi- og planutvalg, og behandler årsbudsjett og økonomiplan, årsmelding og årsregnskap, kommunal planstrategi, overordnet kommuneplan (samfunnsdel og arealdel), kommunedelplaner og næringssaker.
I 2018 har formannskapet avholdt 19 møter. Formannskapet har behandlet 109 saker og 43 referatsaker
(meldinger). Formannskapet har i tillegg behandlet 85 saker som omhandler søknad om fritak av
eiendomsskatt. Formannskapet har også avholdt to økonomiseminar i løpet av 2018.
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Saker i UTM




















2.3. Hovedutvalg

Erdal ungdomsskole
Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Kommunedelplan Klima, miljø og infrastruktur – planprogram
Askøypakken
Trygge skoleveger
Skoleskyss, særlig farlig skolevei
Videreutvikling av Horsøy industriområde
Rammeplan for avkjørsler og byggegrense 2017-2020
Vurdering av rekkefølgekrav om skolekapasitet
Aktuelle veger som ligger utenfor Askøypakken
Befolkningstall 2018
Erdal barneskole – innhold flerbrukshall
Digitaliseringsstrategi for Askøy kommune – 2020
Byggesaker
Prosess Follese gamle barnehage
Handlingsplan trafikksikring 2019-2022
Handlingsplan kommunale veger 2019-2027
Avtale med Hordaland Fylkeskommune i forbindelse med ny
Askøyhall og ny videregående skole
Prinsippsak om senterstruktur og utbyggingsmønster

Tabell 3: Utdrag av saker behandlet i UTM i 2018 (ikke
uttømmende)
Saker i UFO



















Antimobbepris – kriterier
Erdal ungdomsskole – endret rammefinansiering
Oppstart kommunedelplan oppvekst
Handlingsplan kulturskolen 2018-2022
Trafikksikringsplan 2015-2018
Oppfølging skolebruksplan – status og fremdrift 2018
Høring lærernorm 2018
Skoleskyss – særlig farlig skolevei
Trygge skoleveier – forslag til aktuelle tiltak
Erdal barneskole – innhold flerbrukshall
Formell oppsigelse av leiekontrakt til barnehagebygg Myrane –
Kanvas barnehage
Løypemelding – flyktningkompis
Orientering om befolkningsprognoser
Handlingsplan kommunale veier 2019-2022
Årsmelding og regnskap 2017 – Askøy kommune
Årsmelding og regnskap 2017 – Askøyhallene KF
Vurdering av rekkefølgekrav om skolekapasitet – generell sak
Organisering Frivilligsentralen i Askøy kommune

Tabell 4: Utdrag av saker behandlet i UFO i 2018 (ikke
uttømmende)

Askøy kommune har tre hovedutvalg
opprettet etter kommuneloven § 10.
Utvalgene sine oppgaver er å forberede
og innstille i saker som skal behandles i
kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine ansvarsområder.
Utvalg for teknikk og miljø (UTM)
Utvalget har i 2018 avholdt 11 møter, og
behandlet 209 saker, 144 referatsaker
(meldinger). 43 saker har blitt utsatt.
Utvalget har benyttet 11 dager til befaring
til 49 saker.
Utvalg for oppvekst (UFO)
Utvalget har avholdt 10 møter i løpet av
2018. Utvalget har behandlet 60
politiske saker og 97 referatsaker.
Utvalg for levekår (UFL)
Utvalget har avholdt 9 møter i løpet av
2018. Utvalget har behandlet 39
politiske saker og 102 referatsaker. 2
saker har blitt utsatt.
Saker i UFL










Handlingsplan rus og psykisk helse 20182022
Kommunedelplanen helse og livskvalitet
Høring – Pakkeforløp for gravide og
rusmidler
Årsmelding og regnskap 2017
Løypemelding – flyktningkompis
Kosthold og ernæring i eldreomsorgen og
omsorgstjenesten
Befolkningstall 2018
Digitaliseringsstrategi for Askøy kommune
2018-2020
Brukerundersøkelse mai 2018 – Helse og
omsorg

Tabell 5: Utdrag av saker behandlet i
UFL i 2018 (ikke uttømmende)
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2.4. Øvrige utvalg, råd og nemnder
Tabell 6: Øvrige utvalg, råd og nemnder og møtevirksomhet i 2018
Navn

Møter

Administrasjonsutvalget

1

møte

Eldrerådet

8

møter

Råd for funksjonshemmede

8

møter

Eiendomsskattenemnda

3

møter

Klagenemnd for eiendomsskatt

1

møte

Valgnemnd

4

møter

Valgstyret

1

møte

Vilt og innlandsfiskenemnd

2

møter

Finansutvalget

3

møter

Lønnsutvalget

1

møte

Kontrollutvalget

7

møter

Trepartsutvalg

2

møter

Figur 4: Andel kvinner (oransje) og menn
(grønn) i Askøy kommunestyre. De svake
linjene viser landsgjennomsnittet

100%
80%

2.5. Likestilling i politikken
I forrige periode (2011-2015) hadde
kommunestyret 13 kvinner og 22 menn.
I inneværende periode (2015-2019)
består kommunestyret av 15 kvinner og
20 menn. Dette svarer til en andel på
42,9 % kvinner. Tallet er endret i løpet av
perioden til 13 kvinner og 22 menn.
Landsgjennomsnittet viser 39 % kvinneandel ifølge SSB.

60%
40%
20%
0%

1979

1987

1995

2003

2011

2019

For formannskapet, hovedutvalgene og andre valgte råd og utvalg er kjønnskvoteringen oppfylt både i
perioden 2011-2015 og 2015-2019.
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3. Visjon, plan- og styringssystem
«Tett på utviklingen – tett på menneskene» er kommunens visjon. Den favner to viktige
hovedtrekk ved kommunen. Det ene er at Askøy vil være en kommune preget av vekst og
utvikling, det andre er ønsket om å være et varmt samfunn med gode levekår.
Askøy kommune ligger i en region i vekst nær storbyen Bergen, og er attraktiv både for bosetting og
næringsetablering. Etter tusenårsskiftet har Askøy vært blant de raskest voksende kommunene i landet,
og andelen av barn og unge er betydelig høyere enn gjennomsnittskommunen. Det ventes fortsatt
befolkningsøkning i årene fremover, selv om økningen de to siste årene har vært betydelig lavere enn
foregående år.
Kommunen ønsker å ta en aktiv rolle i utviklingen, og være tett på når det gjelder å ta styring og ha
påvirkning. Dette gjelder både for boligutbygging, næringsetablering, infrastruktur og samfunnsutvikling. Viktige områder for samfunnsutviklingen er å utvikle Kleppestø til et levende sentrum og
møteplass, Strusshamn til et område som kan beskrives som fortid i levende live, og Herdla som et unikt
natur- og opplevelsesområde.
Å være et varmt samfunn med gode levekår innebærer å ha et godt oppvekstmiljø og et rikt kulturliv,
folk som bryr seg om – og tar vare på hverandre. Befolkningen holder seg frisk og tar vare på egen helse
blant annet ved å bruke mulighetene som ligger i nærheten til sjøen og naturen. Ved å være tett på og
tilstedeværende, kjenner kommunen behovene og skaper dialog. Gjennom å oppfylle visjonen kan
politikere og administrasjon sammen sikre trygge og gode levekår og utviklingsmuligheter for innbyggere og næringsliv.

3.1. Verdier
Gjennom en medvirkningsbasert prosess har organisasjonen samlet seg om fire felles verdier:
Raus



Interessert


Vi har respekt for hverandre
Vi er imøtekommende og
løsningsorienterte



Modig



Vi er nysgjerrig på det andre kan, tenker
og mener
Vi er flinke til å lytte før vi konkluderer
Kompetent




Vi våger å tenke nytt og langsiktig
Vi står for det vi har blitt enige om

Vi er stolte over det vi kan
Vi er profesjonelle i alt vi gjør

3.2. Grafisk profil
Kommunens virksomhet betyr mye for mange, og det er viktig for oss å være synlig tilstede og gjenkjennelige både for innbyggerne på Askøy og i samfunnet ellers. Det skal den grafiske profilen hjelpe oss
med. Den nye logoen er basert på en enkel form; trekanten. Øyen, med fjellet i midten, speiler seg i
vannet. Askøy ligger støtt og tåler vær og vind. Profilens mønster bygger på trekanten og er fleksibelt,
brukervennlig og står godt sammen med logoen som har samme vinkel. Profilfargen er en miks av det
frodige, grønne på Askøy, og sjøen vi er omgitt av.
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3.3. Kommunikasjonsstrategi
«God kommunikasjon er muligheten vi har her og nå, til å skape en god relasjon»
Vi ønsker at våre verdier også skal komme til uttrykk i måten vi kommuniserer på, både overfor omverdenen og oss selv. Stikkord for vår kommunikasjonsstrategi er sterkere, stoltere og synligere. Gjennom definerte strategier og tiltak ønsker vi å bygge et godt omdømme og bli en kommune alle snakker
om.

3.4. Plan- og styringssystem
Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer. Styringssystemet er rådmannens verktøy for iverksettelse og
oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer.
Plansystemet
Kommunens oppgaver følger av kommuneloven og plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter,
nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert gjennom planer som
inngår i kommunens plansystem. Figur 5 viser kommunens plan- og styringssystem. Alle overordnede
planer vedtas av kommunestyret.
Figur 5: Plansystemet i Askøy kommune

Årsmelding og regnskap 2018 – Askøy kommune

21

9

10

Visjon, plan- og styringssystem

Planstrategien
Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for
samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg
vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen. Gjeldende planstrategi for
Askøy kommune 2016-2020 ble vedtatt av kommunestyret 20.10.2016. Planstrategien tar utgangspunkt
i at kommunen har en oppdatert samfunnsdel som bør legges til grunn for planarbeidet i denne
kommunestyreperioden. Planstrategien skal i tillegg ha et avsnitt om den aldrende øyen.
Kommuneplanen
Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon og peker ut satsingsområder. Den består av en
samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Det foreligger en oppdatert samfunnsdel for årene 20152030, og det er påbegynt arbeid med å rullere arealplanen (2012-2023). Samfunnsplanen peker ut fem
satsingsområder:






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

Tematiske kommunedelplaner utdyper kommuneplanen. Planstrategien sier at det skal utarbeides fire
tematiske kommunedelplaner. Egne temaplaner eller handlingsplaner konkretiserer og utfyller planverket ytterligere.
Tabell 7: Oversikt over kommunens kommunedel-, handlings- og temaplaner
Kommunedelplan

Tema- og handlingsplaner

Oppvekst

Temaplan skole
Temaplan barnehage
Skolebruksplan
Plan for barnehageutbygging

Helse og velferd:
Helse og livskvalitet 2017-2030 (foreligger)

Handlingsplan for integrering av flyktninger
Temaplan barn og familie
Temaplan morgendagens omsorg 2015-2018
Interkommunal handlingsplan for forebygging av radikalisering
og voldelig ekstremisme
Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner
Temaplan et verdig liv
Boligsosial handlingsplan

Kultur, friluftsliv og naturopplevelser:
Kultur, idrett og friluftsliv 2014-2025
(foreligger)

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Temaplan for likestilling og mangfold

Klima, miljø og infrastruktur
(varslet oppstart i 2017 med forslag til
planprogram)

Trafikksikringsplan
Helhetlig ROS-analyse
Overordnet beredskapsplan
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Handlingsprogrammet med økonomiplan
Dokumentet refererer til samfunnsplanens mål og strategier, og konkretiserer hvordan planverket følges
opp operativt. Handlingsprogrammet inneholder også økonomiplanen. Økonomiplanen omfatter hele
kommunens virksomhet og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter
og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen rulleres årlig, og skal omfatte minst de fire neste
budsjettårene. I Askøy kommune framlegges økonomiplanen sammen med årsbudsjettet. De
økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet.
Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens handlingsplaner og programmer innarbeides i den grad det er rom for det innenfor et balansert budsjett.
Figur 6: Omstillingsprogrammene i Askøy 2020

Styringssystemet
Styringssystemet sørger for at det overordnede
planverkets visjon, mål og strategier blir oppfylt i
praksis. Styringssystemet bygger på prinsippene i
mål- og resultatstyring. Askøy 2020, og
virksomhetsplaner, er sammen med internkontroll
overordnede elementer i styringssystemet.
Askøy 2020
Askøy 2020 er betegnelsen på programarbeidet
som er i gang knyttet til et omfattende endrings- og
utviklingsarbeid med året 2020 som målepunkt.
Arbeidet gjennomføres uten tilføring av ekstra
ressurser.
Askøy
2020
består
av
tre
hovedkomponenter:
 Omstilling 2020
 Prestasjonsledelse 2020
 Kvalitet 2020
Omstillingsprogrammet bygger på politiske vedtak
og planer. Selve innholdet i programmet er et
resultat av faglige, administrative og økonomiske
vurderinger
av
viktige
satsingsområder.
Intensjonen med å organisere det med programstyring- og prosjektledermetodikk er å styrke
organisasjonens
gjennomføringskraft.
Omstillingsprogrammet omfatter 10 programområder med tilhørende prosjekter (se Figur 6). Nærmere om programmene står i kommunalavdelingenes kapitler.
Virksomhetsplaner
Et felles opplegg for virksomhetsplaner er et nytt element i styringssystemet som ble innført i 2017.
Virksomhetsplanen er virksomhetsleders verktøy for å synliggjøre målbildet, prioritere tiltak, samt følge
opp resultater i egen virksomhet. Planen skal også brukes aktivt i dialogen med overordnet leder og egne
medarbeidere.
Virksomhetsplanen gjelder på enhetsnivå (hver skole, hver barnehage, helsesykepleiertjenesten, brannvesenet, økonomiavdelingen osv.). Planen utarbeides av lederen for enheten, og har en langsiktig del
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som synliggjør virksomhetens målsettinger, en tiltaksplan som beskriver utviklingsaktiviteter som skal
iverksettes for å oppnå målene, og en gevinstrealiseringsplan som sier hvilke effekter og gevinster som
skal oppnås og hvordan disse skal tas ut. Virksomhetsplanene har erstattet systemet med lederavtaler.
Rapportering
Rådmannens rapportering til politisk nivå skjer gjennom årsmeldingen, kvalitetsmeldinger, økonomirapportering, prosjektrapportering og i egne saker.
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4. Likestilling og mangfold
4.1. Heltid og deltid
Askøy kommune hadde ved utgangen av året 1 687 årsverk. Kvinneandelen er på 79,35 %. Fordelingen
gjenspeiler det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi ser generelt i Norge. Tabellen viser at menn er underrepresentert i den kommunale virksomheten. Det er de tre avdelingene teknisk, kultur og stab som har
den høyeste andelen menn, med 79,88 %, 40,20 % og 39,41 % henholdsvis. Den laveste andel menn
finner vi innenfor barnehage, Helse og omsorg, Barn og familie, der bare henholdsvis 1,55 %, 4,86 % og
9,23 % av årsverkene er menn. Totalt 68 % av kommunens ansatte jobber heltid. 62 % av kvinnene jobber heltid, mens 88 % av mennene jobber heltid.
Arbeid med heltidskultur
Den laveste andelen heltidsansatte finner vi innenfor fagavdelingene Helse og omsorg og Individ og
levekår. Fagavdelingene har i samarbeid med KS Konsulent, gjennomført en analyse for å kartlegge og
deretter utvikle en heltidskultur. Analysene er sammenfallende med data hentet fra PAI-registeret
(Personaladministrativt informasjonssystem) og viser en svak heltidskultur. Det betyr at den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen for de som arbeider i turnus er lav.
I 2018 var andel heltidsstillinger i turnus 19,4 % og gjennomsnittlig stillingsprosent 61,7 %. Det er fastsatt følgende målsetting for en heltidskultur i omsorgstjenestene:
 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse skal økes fra 61,9 % til 70 % innen 2020.
 Andel heltidsstillinger skal økes fra 24,9 % til 30 % innen 2020.
 Andel heltidsstillinger skal økes til 55 % innen 2025.
Tabell 8: Årsverk fordelt på kjønn og stillingsstørrelse (fotnote 1). Se også kommentarer på neste side.
Årsverk
Avdeling
Stab

Menn

Heltid

Kvinner

Deltid

Totalt

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

32

39 %

49,20

61 %

81,20

32

44

0,00

5,20

138,42

23 %

472,58

77 %

611,00

130

325

8,42

147,58

Barnehage

2,60

2%

164,80

98 %

167,40

2

117

0,60

47,80

PPT

2,00

14 %

12,66

86 %

14,66

2

10

0,00

2,66

Kultur

12,28

40 %

18,27

60 %

30,55

6

8

6,28

10,27

Samfunnsmedisin

5,71

21 %

21,15

79 %

26,86

4

9

1,71

12,15

Barn og familie

10,45

9%

102,76

91 %

113,21

9

80

1,45

22,76

5

19 %

21,40

81 %

26,40

5

19

0

2,40

Helse og omsorg

13,03

5%

254,96

95 %

267,99

9

95

4,03

159,96

Individ og levekår

43,05

20 %

177,59

80 %

220,64

25

88

18,05

89,59

Areal

8,50

26 %

24,80

74 %

33,30

8

24

0,5

0,8

Teknisk

75,56

80 %

19,03

20 %

94,59

75

16

0,56

3,03

Samlet

348,60

21 %

1339,20

79 %

1687,80

307

835

41,60

504,20

Undervisning

NAV

Ansatte i lønnet foreldrepermisjon er ikke med i grunnlaget, da de i all hovedsak er erstattet med vikar
og en stilling kan kun telles én gang. 40 årsverk fordelt på 49 ansatte var i lønnet foreldrepermisjon på
tidspunktet ansattrapportene ble tatt ut (desember 2018).
1
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Kommentarer til Tabell 8 (forrige side):


Ansatte med flere deltidsstillinger i forskjellige fagavdelinger med tilsammen full stilling, telles her som
deltidsansatte.



Ansatte i lønnet foreldrepermisjon med redusert dekningsgrad (eks. 80 % lønn), men ansatt i full stilling
blir her talt som deltidsansatte.

Tabell 9: Totalt antall årsverk per avdeling og forskjell (fotnote 1 ovenfor)
Kvinner

Menn

Totalt

Avdeling

2017

2018

Endring

2017

2018

Endring

2017

2018

Endring

Stab

42,10

49,20

7,10

27,50

32

4,50

69,60

81,20

11,60

Undervisning

457,83

472,58

14,75

133,06

138,42

5,36

590,89

611,00

20,11

Barnehage

162,83

164,80

1,97

2,45

2,60

0,15

165,28

167,40

2,12

PPT

12,03

12,66

0,63

3,00

2

-1,00

15,03

14,66

-0,37

Kultur

17,41

18,27

0,86

12,45

12,28

-0,17

29,86

30,55

0,69

Samfunnsmedisin

22,70

21,15

-1,55

4,31

5,71

1,40

27,01

26,86

-0,15

Barn og familie

91,02

102,76

11,74

11,79

10,45

-1,34

102,81

113,21

10,40

NAV

21,90

21,40

-0,50

3,00

5

2,00

24,90

26,40

1,50

Helse og omsorg

202,90

254,96

52,06

9,58

13,03

3,45

212,48

267,99

55,51

Individ og levekår

168,17

177,59

9,42

41,56

43,05

1,49

209,73

220,64

10,91

Areal

24,60

24,80

0,20

8,00

8,50

0,50

32,60

33,30

0,70

Teknisk

18,94

19,03

0,09

78,08

75,56

-2,52

97,02

94,59

-2,43

Samlet

1 242,43

1 339,20

96,77

334,78

348,60

13,82

1 577,21

1 687,80

110,59

Tabellen viser hvordan fordelingen av kvinner og menn har utviklet seg fra 2017 til 2018. Andelen menn
ligger stabilt rundt 21 % og gjenspeiler et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det er spesielt vanskelig å
rekruttere menn til barnehage, undervisning og store deler av helsesektoren. Og tilsvarende vanskelig å
rekruttere kvinner til teknisk sektor. Størsteparten av økningen i årsverk fra 2017 til 2018 er relatert til
virksomhetsoverdragelse fra Attendo, som drev Ravnanger sykehjem og en avdeling ved Kleppestø sykehjem (rundt 40 årsverk ble overført til kommunen).
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4.2. Lønn
Kjønnenes tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg har betydning for kvinners og menns lønn. I likhet
med resten av arbeidslivet dominerer kvinner helse- og omsorgssektoren, barnehage og skole i Askøy
kommune, mens menn tradisjonelt er i flertall på tekniske tjenesteområder. Det er derimot ingen
forskjell i menns og kvinners grunnlønn i Askøy kommune når en holder utenfor den delen av
lønnsforskjellen som skyldes yrkesvalg, og sammenligner menns og kvinners lønn innenfor samme
stillingsgruppe og stillingskode.

Tabell 10: Lønnsforhold mellom kvinner og menn justert for ulike faktorer
Månedsfortjeneste

Grunnlønn

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Ujustert

91,6

92,1

92,5

91,8

92,7

92,7

Justert for alder

91,4

91,7

92,3

91,6

92,2

92,4

Justert for stillingsgruppe

97,8

98,2

98,4

99,5

100,1

99,9

Justert for stillingskode

97,2

97,8

98,2

98,7

99,4

99,5

Justert for utdanning

96,4

97,5

96,8

98,3

98,8

98,2

Forklaring:
Gjennomsnittlig fortjeneste per månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn per månedsverk for kvinner i prosent
av menns lønn. Data gjelder 1.12. i gitt år. Tallene uttrykker hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville
vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for.
Tallene justert for stillingsgruppe og –kode bør brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene ellers i stor
grad holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg.

Mekanismene bak lønnsdannelsen er komplekse og henger sammen med både sentral og lokal
lønnsdannelse, og tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. En rekke faktorer virker inn på forskjellen i
gjennomsnittslønn mellom kvinner og menn. Menn har høyere gjennomsnittslønn enn kvinner innenfor
alle lederkapitlene i kap. 3 og for de fleste stillingskategorier innen kap. 5. Unntaket her er ledere i kap. 5
hvor kvinner figurerer høyest. For kap. 4-stillinger har kvinnene høyere lønn i de fleste av
stillingskategoriene – unntak her er for stillingsgruppen U/H 5-årig utdanning og mastergrad.
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Tabell 11: Gjennomsnittslønn etter kjønn, stillingsgrupper og årsverk (fotnote 1 ovenfor)
Kvinner
Kap

Stillingsgrupper

3.4.1

Øverste adm. ledere

3.4.2
3.4.3

Årsverk

Snittlønn

Årsverk

Snittlønn

12

803 300

11

834 300

Mellomledere

46,80

685 700

19

736 400

Ledere

17,30

628 100

4

688 300

32

643 900

9

644 300

Ledere

40,84

524 400

23,15

477 700

Ufaglærte

155,59

360 300

24,95

336 400

Fagarbeidere

340,53

413 300

56,28

405 900

2

432 200

0

0

U/H 3-årig utdanning

229,26

468 900

33,17

451 500

U/H 4-årig utdanning

207,37

492 100

46,39

490 400

U/H 5-årig utdanning

123,44

532 800

42,84

539 200

Mastergrad/Lektor

9,81

551 800

4,18

541 500

U/H 6-årig utdanning

21,10

578 100

8,88

558 000

Rådgivere

53,40

575 700

34,52

601 400

Ingeniører

12,80

624 100

18,5

639 400

7

626 500

5

605 000

20,55

651 600

2,76

728 300

Skoleledere
4.

Fagarb. m/fagskole

5.

Menn

Leder
Øvrige stillinger

Kommentarer til Tabell 11:


Kommunens lærlinger er ikke med i oversikten.



Lønnsoversikten viser kun årslønn og ikke tilleggslønn; jamfør funksjonstillegg for lærere og
kompetansetillegg for ansatte i kapittel 4.
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5. Medarbeider og HMS
5.1. Medarbeidertilfredshet
Kommunen gjennomfører medarbeiderundersøkelse hvert andre år. I 2017 ble medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gjennomført. Ny undersøkelse gjennomføres i 2019. 10-faktor er utarbeidet av
KS i samarbeid med professor Linda Lai (BI) og bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og
gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse. I Tabell 12 presenteres
resultatene fra 2017. Undersøkelsen har en femdelt skala med påstander hvor 1 er svært uenig og 5 er
svært enig.
Tabell 12: Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gjort i 2017, sammenlignet med landssnittet.
Faktor

Navn

Beskrivelse

Askøy

Landssnitt

1

Indre motivasjon

Motivasjonen for selve oppgaven

4,2

4,2

2

Mestringstro

Tiltro til egen jobbkompetanse

4,2

4,3

3

Autonomi

Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig

4,1

4,2

4

Bruk av kompetanse

Opplevd bruk av egen kompetanse

4,2

4,2

5

Mestringsorientert
ledelse

Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best
mulig ut fra egne forutsetninger

3,8

3,9

6

Rolleklarhet

Tydelig kommuniserte forventninger

4,2

4,2

7

Relevant
kompetanseutvikling

Opplevd mulighet for utvikling av relevant
formal- og realkompetanse

3,5

3,7

8

Fleksibilitetsvilje

Villighet til å være fleksibel på jobb

4,4

4,4

9

Mestringsklima

Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode

4,0

4,0

10

Prososial motivasjon

Ønske om å bidra til andres måloppnåelse

4,6

4,7

I 2018 har arbeidet med å følge opp undersøkelsen med konkrete tiltak og handlinger hatt høyt fokus.
Enhetene har jobbet med å iverksette sine egne tiltaksplaner, og erfaringsutveksling og tips knyttet til
arbeidet med tiltaksplaner har vært tema på ledersamlinger. I tillegg har opplæring i tematikk innenfor
mestringsorientert ledelse vært en del av kommunens felles lederopplæring i 2018. Det er også utarbeidet et nettkurs i 10-faktor rettet spesielt mot nye ledere.

5.2. Sykefravær
Sykefraværet i kommunen er redusert i 2018 sammenliknet med 2017 og 2016. I 2018 er fraværet på
7,48 %, noe som er historisk lavt. Det jobbes målrettet og systematisk for å få ned sykefraværet.
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Tabell 13: Sykefraværet i kommunen 2016-2018
Avdeling

Fraværsprosent

Korttidsfravær

Langtidsfravær

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Stab

4,38

8,33

5,99

1,99

2,01

1,72

2,39

6,32

4,26

PPT

16,77

12,14

6,74

2,49

3,34

3,22

14,28

7,01

3,52

6,52

6,89

6,91

1,85

1,92

1,76

4,67

4,97

5,15

11,85

11,33

7,83

2,64

3,11

2,53

9,21

8,22

5,31

Kultur

7,04

3,67

4,14

0,63

1,30

1,54

6,41

2,37

2,60

Samfunnsmedisin

7,96

5,99

4,20

1,95

1,16

1,65

6,00

4,83

2,55

Barn og familie

5,54

10,04

9,30

1,90

2,88

2,12

3,64

7,16

7,18

NAV

8,86

7,81

5,93

1,31

1,97

2,06

7,55

5,85

3,87

Helse og omsorg

10,89

10,68

8,51

3,00

2,85

2,56

7,89

7,83

5,94

Individ og levekår

10,11

9,87

8,28

2,52

2,57

2,68

7,59

7,29

5,60

Areal og samfunn

4,66

5,41

6,27

2,25

3,15

2,54

2,41

2,26

3,74

Teknisk

3,38

4,22

6,33

1,30

1,60

1,54

2,08

2,62

4,79

Askøy kommune samlet

8,04

8,58

7,48

2,19

2,37

2,13

5,84

6,21

5,35

Undervisning
Barnehage

Årsakene til sykefravær er sammensatte og komplekse, og det finnes ingen enkle forklaringer eller raske
løsninger. Kommunen har høyt fokus på mestringsorientert ledelse, tett oppfølging av sykemeldte, og
tydelige rutiner for oppfølging. Forskning viser positiv sammenheng mellom disse faktorene og lavt fravær. Samarbeidet med NAV og bedriftshelsetjenesten er viktig og godt. Det jobbes systematisk på
system-, gruppe- og individnivå. For 2018 nevnes spesielt aktivitetene nedenfor. NED-satsingen videreføres i 2019.




Gjennomført NED-satsingen. En særskilt satsing rettet mot sektorene barnehage og helse og omsorg. NED-gjennomføres i samarbeid med KS og NAV.
o Felles opplæring og tett og godt samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud.
o Avdelingsvise møter og tiltaksplaner som involverer alle ansatte – gjennomført i samsvar med
NED-metodikk.
o Sykefravær har høyt fokus på alle ledernivå
o Utvikling av flere hjelpeverktøy for oppfølging av sykemeldte, herunder veileder til leder ved
hyppig korttidsfravær, oppfølgingsrutine ved korttidsfravær som har fokus på tidlig, tett og
tydelig, opplæringsvideo om sykefravær, roller, ansvar og plikter for ansatte.
o Ny organisering i NAV. NAV Askøy v/faste rådgivere er samarbeidspart uavhengig av hvor den
ansatte bor.
o Lederopplæring i «den viktige samtalen i sykefraværsarbeid» og erfaringskonferanse for
ledere, tillitsvalgte og verneombud.
Jobbjordmor som gir råd til gravide og leder i tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.

Årsmelding og regnskap 2018 – Askøy kommune

30

Medarbeider og HMS

5.3. Helse, miljø og sikkerhet
Kommunens overordnede HMS-mål er et arbeidsmiljø som fremmer inkludering, læring, helse og
trivsel, samt verner mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker. I 2018 fortsatte arbeidet med
systematisk kartlegging av farene for negativ helsepåvirkning (risikovurdering) i fag-/kommunalavdelingene. Dette arbeidet ble gjennomført i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og ansattrepresentanter (vernetjenesten og tillitsvalgte). Arbeidet med å gjøre HMS-systemet lett tilgjengelig for
ansatte har også hatt høyt fokus i 2018.

5.4. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
AMU gjennomførte 6 møter i 2018, hvorav ett var ekstraordinært med tema revidering av plan for
inkluderende arbeidsliv (IA-plan). Utvalget behandlet totalt 55 saker i perioden. Utvalget behandler
hovedsakelig saker som er på et overordnet nivå, som mål og status for systematisk HMS-arbeid,
gjennomgang av HMS-avvik, HMS-rapporter fra fag-/kommunalavdelingene, felles rutiner for
kommunen, sykefraværsrapporter, IA-arbeid, HMS-opplæring, ny veileder for vold og trusler,
handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT), med mer.
AMU byggesaksutvalg
AMU byggesaksutvalg gjennomførte 7 møter i 2018, og behandlet 42 saker. En del saker omhandler
systematisk HMS, som ny veileder for arbeid i høyden, renholdsrutiner, oversikt over fysiske HMS-avvik
etc. Utvalgets viktigste rolle er å sikre medvirkning fra ansatte ved verneombud der igangsetting av nybygg og rehabilitering krever godkjenning fra arbeidstilsynet. Det ble behandlet 8 saker på nybygg og
rehabilitering. Videre ble utvalget orientert om tre større planlagte utbygginger, samt behandlet andre
saker på fysisk arbeidsmiljø/inneklima, herunder plassering og opplæring av hjertestartere, rutine for
behandling av asbest i kommunale bygg, belysning på kontoret og lignende.

5.5. Rapportering på HMS-tilstand
Alle arbeidsplasser har etablert et eget nærværsutvalg (NU). Dette er en formalisert HMS-samarbeidsarena for leder, verneombud og tillitsvalgte. Her behandles saker knyttet til HMS-avvik, arbeidsmiljø,
sykefravær og lignende. HMS-status rapporteres videre til fagavdelingens FagNU, som sammenstiller
status og videresender til AMU. FagNU skal ha oversikt og koordinere HMS-arbeidet i egen kommunal/fagavdeling. AMU sin rolle er å holde oversikt over HMS-tilstanden i hele kommunen, samt å ta opp
saker som ikke har blitt løst i underliggende utvalg.

5.6. Bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT)
Bruk av BHT i 2018 var i tråd med handlingsplan vedtatt i AMU. Hoveddelen av kommunens bruk av
BHT er knyttet til det systematiske HMS-arbeidet. Dette omhandler hjelp til overordnet risikovurdering
og handlingsplaner i kommunal-/fagavdelingene. Videre benyttes BHT løpende til kartlegginger på
inneklima, ergonomi (arbeidsplasstilpasning), arbeidshelseundersøkelser og oppfølging av psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø etter behov.

5.7. Opplæring i HMS
Alle medlemmer i AMU, nye ledere og nye verneombud skal gjennomføre lovpålagt HMS-opplæring.
Det ble i 2018 gjennomført to samlinger (40 timers kurs), der totalt 26 ansatte deltok. Kurset gir en
innføring i det systematiske HMS-arbeidet (lover, forskrifter, risikovurdering, vernerunder, handlingsplaner og kommunens eget HMS-system). Det ble også gjennomført to egne samlinger for alle verneombud i regi av hovedverneombud. Tema var blant annet internkontroll, forbedringskultur, mål, virkemidler og roller i HMS-arbeid, samt rutinene for konflikt, varsling og veileder for vold og trusler.
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Figur 7: Antall HMS-avvik etter kategori (avvik kan
være registrert i flere kategorier)

5.8. HMS-avvik
Ansatte skal melde HMS-avvik for å
skape en god læringskultur rundt
HMS-arbeid, samt at det settes i
verk nødvendige tiltak for å skape
gode og sikre arbeidsmiljø. Det ble
meldt totalt 511 HMS-avvik i 2018,
mot 344 i 2017. Det er vanskelig å
vite om økningen skyldes flere
hendelser og/eller økt fokus på å
melde HMS-avvik. 34 % av alle
HMS-avvik ble kategorisert som
alvorlige. 4 HMS-avvik (0,8 %) ble
kategorisert som svært alvorlig/
kritisk. Kategorien vold og trusler
utgjør omlag 43 % av alle HMSavvik, og dermed den største
kategorien. Vold og trusler utgjør
også den største delen av HMS-avvik som ikke er kategorisert, eller er
kategorisert som annet. Vold og
trusler forekommer mest innen
sektorene skole, helse og sosial.

Signalsystem sykehjem
Brudd på lov/forskrift
Ulykke
Kompetanse/opplæring
Nesten ulykke
Psykososialt/organisatorisk
arbeidsmiljø
Brudd på rutine
Annet
Avvik uten kategori
Skade
Fysisk arbeidsmiljø
Trusler og vold
0
2018

50

100

2017

150

200

Forbedringskultur og satsing på
forebygging og håndtering av vold og trusler er viktige satsingsområder for årene fremover.
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6. Etikk, internkontroll og kvalitetsutvikling
6.1. Etikk
Folkevalgte og ansatte har et stort ansvar for at kommunen skal fremstå med høy etisk standard. Dette
har i høy grad stått på dagsorden i 2018. Følgende tiltak er gjennomført:











Rutinen for varsling er revidert og gjort kjent på ledersamlinger og personalmøter
Det er laget ny rutine for folkevalgte som ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold i Askøy kommune
Etikk er tatt inn som tema i kommunens nettkurs for nyansatte
Det er laget eget nettkurs «Etikk i Askøy kommune»
Habilitetsvurdering er tatt inn som fast element i anskaffelsesprosesser
Det er laget ny veileder for håndtering av bierverv
Ansatte er informert om reglene for bierverv og er bedt om å melde fra hvis de har bierverv, slik at
dette kan bli vurdert i henhold til regelverket
Nyansatte skal samtidig som de mottar arbeidsavtale motta skjema for innrapportering av
eventuelle bierverv
Det er vedtatt retningslinjer for mottak og registrering av gaver (gaveregister) for ansatte og folkevalgte
Regelverk og problemstillinger rundt bierverv og mottak av gaver har vært tema på ledersamlinger
og personalmøter

6.2. Internkontroll
Krav om internkontroll, å ha orden i eget hus, er også godt forankret i lovverket. Hensikten med å ha
internkontroll er å sørge for (1) kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, (2) helhetlig styring og
riktig utvikling, (3) godt omdømme og legitimitet, og (4) etterlevelse av lover og regler. For å ha betryggende internkontroll er det tre vilkår som bør være til stede: (1) risikovurdering, (2) formalisering og (3)
kontrollaktiviteter. Dette skjer innenfor sektorovergripende, tjenestespesifikke og støtteprosessområder. Figur 8 er en samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner.
Figur 8: Samlet modell for
internkontroll i kommuner
og fylkeskommuner

Det arbeides kontinuerlig
med å få på plass og
forbedre
alle
disse
komponentene. Internkontrollen dokumenteres
i kvalitetssystemet.
Personvern (GDPR)
EUs forordning for personvern er innlemmet i revidert personvernlov. Det nye personvernregelverket
legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten framfor forhåndskontroll fra Datatilsynet.
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Følgende tiltak er gjennomført i 2018:






Funksjon som personvernombud er etablert. Askøy kommune har inngått samarbeid med Bergen
kommune om dette.
Oversikt over alle systemløsninger som behandler personopplysninger
Prosedyre for avviksmelding og –behandling
Oppdaterte databehandleravtaler (noen gjenstår)
Arbeid for å få på plass et fullstendig system for internkontroll, Trygg digitalisering, er nesten fullført.

Økonomisk internkontroll
Internkurs for ansatte på økonomi for økt kompetanse og bevissthet er gjennomført. Et eget inntektssikringsprosjekt er opprettet for å gjennomgå og dokumentere rutinene som sikrer at kommunen henter
inn sine inntekter. Egenbetaling for SFO og barnehage, institusjonsopphold, legevakt og oppdrag utført
av Brann og redning er blant områdene som er gjennomgått hittil.
Undersøkelse Teknisk
BDO ble engasjert for å undersøke påstander om mulige kritikkverdige forhold knyttet til anskaffelser i
kommunalavdeling teknisk i perioden 2009-2017. Hovedrapporten ble levert 19. mars 2018. Etter at
rapporten ble lagt fram ble det innlevert et varsel som medførte at BDO gjennomførte en tilleggsundersøkelse. Rapporten etter denne ble behandlet i kommunestyret 7.6.18. Kommunestyret bekreftet rapportens konklusjon om at det ikke hadde foregått korrupsjon eller andre straffbare forhold, og oversendte til kontrollutvalget for videre oppfølging. Rådmannen har rapportert til kontrollutvalget plan og
status for oppfølging av forvaltningsrevisjoner investeringer og BDO-rapporten.

6.3. Kvalitetsutvikling
Formålet med kvalitetsarbeidet er å sikre trygge og gode tjenester, redusere variasjon i tjenestetilbudet,
forhindre og redusere skaden av uønskede hendelser og redusere unødvendig ressursbruk.
Kvalitetssystem investeringsprosjekter
I kommunalavdeling teknisk er det satt i gang et prosjekt for å bygge opp et kvalitetssystem for
investeringsprosjekter. Oppbygningen av systemet skal understøtte kravene i ISO 9001 – Kvalitet. Dette
med henblikk på senere sertifisering. Systemet vil bestå av prosessbeskrivelser, prosedyrer, metoder,
verktøy og liknende, som skal benyttes i gjennomføringen av investeringsprosjekter. Oppgaven er omfattende, og vil kreve mye ressurser for å utarbeide innholdet, og for at de ansatte skal tilegne seg nødvendig
kompetanse. Prosjektperioden er fram til 2020.
Prosessforbedring
Metodisk kvalitetsarbeid handler mye om å forbedre arbeidsprosessene. Dette har stått sentralt i flere
år, men det er behov for videreføring og forsterkning. Det er mye utviklingsarbeid på gang i kommunen,
og mye som skal håndteres samtidig med en travel daglig drift. Støtteressursene er også knappe, og så
langt har det ikke vært mulig å prioritere dette arbeidet så høyt som ønskelig.
Kommunen har fra 2012 hatt en felles systemløsning for kvalitetsstyring. Dette har på mange måter
fungert ganske godt. Systemet har funksjonalitet for beskrivelse av prosesser, prosedyrer og rutiner,
avviksmelding og –håndtering, risikovurdering og skaderapportering. Vurdering som er gjort
konkluderer imidlertid med at systemet i for liten grad ivaretar dagens og fremtiden behov for systemstøtte når det er prosessene som er det sentrale. Ut fra det bør kommunen sette i gang en prosess for
anskaffelse av ny systemløsning.
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7. Næringstjenesten
Kommunen har i 2018 hatt næringssjef i 50 stilling. Hensikten med arbeidet er i hovedsak å tilrettelegge
for næringsutvikling på Askøy. De største områdene for næring i kommunen er de fem næringsparkene
Storebotn, Horsøy, Hanøytangen, Mjølkevikvarden og Slettebrekka. I tillegg kommer Framo sitt
hovedkontor i Florvåg.

Bilde 1: Den 5. juni ble Framo Innovation Center åpnet offisielt av olje- og energiminister Terje Søviknes i
Framos lokaler på Askøy. Anlegget er en storsatsing for Framo og er gjort mulig med støtte fra Hordaland
fylkeskommunes omstillingsmidler (foto: Framo)

Målsetningen for næringsarbeidet i 2018 og resultater
Askøy kommune har som mål å være en nyskapende og konkurransedyktig næringskommune der
private bedrifter og offentlige styresmakter spiller på lag for å fremme lønnsomme virksomheter, gode
rammevilkår og god infrastruktur. Målsetningene for næringsarbeidet er oppført i kommuneplanens
arealdel. Her står det blant annet at Askøy skal tilrettelegge næringsareal med best mulig rammevilkår
for framvekst av næringsliv. Askøy skal, ved siden av Bergen, fremstå som attraktiv for lokalisering av
hovedkontorfunksjoner og ha et livskraftig næringsliv basert på egne forutsetninger og særtrekk som
grunnlag for gode arbeidsplasser. Det er også et ønske å skap flest mulig arbeidsplasser på minst mulig
areal og tallet på nyetableringer i kommunen skal økes. Innovasjon og nytenkning skal økes i samspill
mellom næringsliv, FoU-miljøene og offentlige styresmakter. Kommunedelplan næring for Askøy og
Strategisk næringsplan for Bergensregionen er styringsdokumenter som næringstjenesten også jobber
etter.
Næringsarbeidet
På Mjølkevikvarden skal Norstone sitt søsterselskap Contiga etablere en ny hulldekkefabrikk. De har
fått tildelt investeringsmidler fra moderkonsernet Heidelberg Cement i Tyskland og planen er å få bygget
ferdig og starte produksjon i løpet av 2020. NOBI Askøy har oppført og åpnet nytt kombinasjonsbygg.
Dette bygget inneholder både nye kontorer og fabrikklokaler. Alle betongelementer i bygget er egenprodusert av NOBI. På Hanøytangen har Semco Maritime besluttet å flytte sitt hovedkontor fra
Stavanger til Askøy, og de planlegger et senter/klynge for grønn energi og havteknologi på Hanøytangen.
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I Storebotn er det stadig utbygging og etablering av bedrifter. Næringsparken har nå 200 bedrifter og
cirka 1 500 ansatte. De siste som har etablert seg i næringsparken er SPZ Bil/Kiwi, North Sea Seafood/FSG Eiendom og Thorsengruppen som flyttet inn i nytt bygg høsten 2018. I Slettebrekka har
Isbjørn Is ferdige planer på etablering av ny fabrikk og produksjonslinje. På Horsøy er det lite nytt i
2018.
Sammen med Framo og Semco Maritime ble det arrangert næringskonferanse i juni der Aker BP, Framo
Innovation, Semco Maritime og Askøy videregående skole presenterte sine fremtidsplaner. Olje- og
energiminister Terje Søviknes åpnet det nye test- og simuleringssenteret til Framo Innovation. Samtidig
fikk Framo Innovation tildelt 1,5 millioner kroner fra Hordaland fylkeskommune til prosjektet.
Næringstjenesten gjør kontinuerlig næringsfaglige vurderinger av nyetablerte bedrifter der de kan få
støtte i inntil 12 måneder mens de er i oppstarts- og utviklingsfasen. Gründere følges opp gjennom rådgivning og informasjon om etablererkurs og annen oppstartshjelp, blant annet gjennom kontakt inn mot
Innovasjon Norge. Tjenesten har deltatt i nysatsing innenfor Regional kompetanseplan for Hordaland
og Samarbeidsarena Vest (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden). Det er også jobbet inn mot Statsbygg og
Havforskningsinstituttet for å markedsføre Byneset som lokasjon for ny etablering og jobbet opp mot
Invest in Bergen.
Det er ikke blitt delt ut noen næringspris for 2018. 10 gründere på Askøy har blitt tildelt tilsammen
430 000 kroner fra regionalt etablererfond i 2018.
Ifølge siste rapport fra NAV Askøy er det i januar ca. 15 % færre arbeidsledige i Askøy enn i samme
måned i 2018. Når det gjelder utvikling innen ulike yrkesgrupper er det færre arbeidsledige innen bygg
og anlegg, industriarbeider, reiseliv og transport, helse og omsorg, kontor, butikk og salg, samt
akademiske yrker. Det er en oppgang i antall arbeidsledige i undervisningssektoren, og barne- og
ungdomsarbeid. Det virker å være en generell optimisme blant arbeidsgivere på Askøy. Det er spesielt
stor etterspørsel etter håndverkere i bygg- og anleggsbransjen, særlig norskspråklige med fagbrev
og/eller god erfaring. Vi ser at manglende språkkunnskap er en utfordring når det gjelder å finne jobb.
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STAB
8. Politisk styring og stab
8.1. Oppgaveområde
Politisk styring
Området omfatter lønn til politisk ledelse, godtgjøringer og refusjoner til folkevalgte, støtte til
partigruppene samt kostnader i forbindelse med politisk møteaktivitet. Utgifter i forbindelse med
valgavvikling føres også her. Området omfatter også kontroll og revisjon som skjer i regi av
kontrollutvalget. Nærmere om den politiske aktiviteten finnes i eget kapittel.
Kommunalavdeling stab
Stab bidrar med administrativ spisskompetanse og rådgivning, og tar seg av oppgaver som er felles for
hele organisasjonen. Kommunalavdeling stab har målsetting om å være en effektiv støtte og rådgiver for
kommunens tjenesteapparat, og en aktiv pådriver for helhetstenkning og utvikling. Fagområder og
funksjoner:










HR (rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring, lønn)
Økonomi (økonomistyring, anskaffelser, regnskap, kemner, eiendomsskattekontor)
IKT (nettverk og servere, arbeidsstasjoner, telefoni)
Dokumentsenter (postmottak, arkiv)
Tjenesteutvikling, omstilling, digitalisering og kvalitetsutvikling
Kundetorg
Politisk sekretariat
Kommunikasjon, nettredaksjon og nettportaler
Kommuneadvokat

Næringssjef er en selvstendig funksjon som er administrativt tilknyttet Stab.

8.2. Mål, tiltak og resultater
Tabell 14: Mål, tiltak og resultater i 2018 for Stab
Mål

Tiltak

Resultater

Digitale tjenester
og prosesser

Bygge opp kompetanse og kapasitet på
digitaliseringsstøtte og –gjennomføring

Det er tilsatt to nye medarbeidere med ønsket
kompetanse

Implementere
komponenter

felles-

Har implementert KS Læring. Deltar i flere
prosjekter i regi av det regionale samarbeidet,
blant
annet
MinSide,
FIKSinnbygger,
DigiHelse.

Utvikle sak-/arkivsystemet gjennom å ta
i bruk flere moduler og integrasjon mot
fagsystemer. Etablere innsynsløsning
for byggesaker.

Gjennomført forprosjekt for beslutning om
videre satsing på ePhorte. Nødvendig oppgradering for å øke bruken og ta i bruk flere
komponenter gjøres vinteren 2019.
Eldre arkivmateriale for bygge- og plansaker er
skannet. Askøy har bidratt i utvikling av
DocTorg som innsynsløsning. Denne settes i
verk mars 2019.

flere

digitale
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Utvide bruken av SvarUt og innføre
SvarInn og eDialog

Er økt i begrenset grad. Betydelig økt bruk
avhenger av oppgradering av ePhorte vinteren
2019.

Forenkle utvalgte administrative prosesser gjennom bruk av systemløsninger
og digitalisering

Tatt i bruk systemløsningen Mercell for anskaffelser og kontraktsoppfølging.
Utvidet bruken av prekontering for enklere
fakturabehandling.
Tatt i bruk Arena+ for forenkling av budsjettering og budsjettoppfølging, produksjon av
styringsdokumenter.
Installert Office 365, og påbegynt videre
implementering.
Påbegynt arbeid med virksomhetsarkitektur.
Påbegynt prosjekt for (1) effektiv kundedialog
via telefon og e-post, (2) bedre digitale skjema,
(3) identitetsforvaltning

Oppfylle hovedkravene i GDPR som
sikrer personvern

Etablert personvernombud
«Trygg digitalisering» som system for internkontroll er nesten fullført.
Oversikt over systemløsninger som behandler
personopplysninger foreligger.
Oppdaterte databehandleravtaler for alle
digitale behandlinger er delvis på plass.
Prosedyre for avviksmelding og –håndtering er
etablert.

Formålstjenlige og
effektive IKT-verktøy

Innføre systemstøtte for identitets- og
tilgangsstyring og mer funksjonelt
Active Directory (AD)

Påbegynt i slutten av året, fullføres i 2019

Kvalitet
og
kvalitetsutvikling

Standardisere og evaluere alle sentrale
arbeidsprosesser i stabsavdelingene

Påbegynt, men ikke fullført.

Forbedre overordnet internkontroll og
styringssystemer

Prioriterte områder for internkontroll har vært
personvern, inntektssikring, HMS og etik.
Svært mye ressurser er brukt i forbindelse med
ekstern undersøkelse knyttet til anskaffelser i
Teknisk.
Implementering av virksomhetsplaner som del
av styringssystemet.

Sikre
dokumentbevaring
gjennom
tydelig arkivansvar, oppdatert arkivplan
og forskriftsmessig oppbevaring av avsluttede papirarkiver

Pålegg og forbedringer i henhold til tilsyn fra
Arkivverket er oppfylt.
Alle papirarkiver i rådhuset og de fleste ytre
enheter er flyttet til depot Interkommunalt arkiv
i Hordaland (IKAH).
VA-arkivet, samferdselsarkivet og oppmålingsarkivet er sendt til skanning før avlevering til
depot.

Styrke lederkompetansen
Prestasjonsledelse 2020

gjennom

Gjennomført med fire samlinger. Tema etikk,
virksomhetsplaner, mestringsorientert ledelse,
endringskultur og endringsledelse.

Etablere
introduksjonsprogram/grunnopplæring for nye ledere

Er på plass som e-læringsprogram i KS Læring

Etablere introduksjonsprogram for nytilsatte i KS Læring

Er på plass som e-læringsprogram i KS Læring

Intern skolering i prosjektmetodikk

Prosjektlederskolen er gjennomført for 24
ansatte

Kompetanse
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8.3. Viktige begivenheter
Tjenesteutvikling og digitalisering
Å bidra til å utvikle en digital kommune er et viktig satsingsområde for Stab. Dette innebærer mer enn
å implementere digitale komponenter. Det viktigste er å skape en organisasjon som evner å utvikle
tjenester og tilpasse arbeidsmåter og organisasjonskultur til nye måter å jobbe og tenke på.
I løpet av dette året er kommunen kommet i en mye bedre posisjon for å mestre dette. Det er etablert en
egen enhet for Tjenesteutvikling. Stillingstittelen omstillingssjef er erstattet med funksjonen som leder
for denne enheten. Enheten samler ressursene som jobber overordnet og spesielt med tjenesteutvikling,
omstilling, digitalisering og kvalitetsutvikling. Gjennom gode tilsettinger i 2018 i en nyopprettet stilling
for å utvikle IT-nettverket, samt to nye stillinger øremerket digitaliseringsarbeid, er kompetanse og
kapasitet styrket. Enheten Tjenesteutvikling jobber aktivt og godt, og er en nøkkelressurs og forutsetning for utviklings- og omstillingsarbeidet som foregår i særlig stor grad i fagavdeling Helse og omsorg, men også på kommuneovergripende områder.
Det er utarbeidet en digital strategi for 2019-2022 som understreker prinsippet om brukeren i fokus og
det digitale førstevalget. Strategien underbygger målsettingene




gode og brukervennlige tjenester
effektiv kommunedrift
sikker informasjonsbehandling og personvern

Gjennom bruk av anerkjent metodikk for prosjektgjennomføring, tjenesteutvikling, effektivisering og
endringsledelse, er kommunen i ferd med å ta et langt skritt i positiv retning for å drive effektivt
utviklingsarbeid. Den tette oppfølgingen og kompetansen som Tjenesteutvikling står for er avgjørende.
Askøy kommune har også blitt en aktiv bidragsyter og deltaker til det regionale digitale samarbeidet.
Samtidig er dette noe vi høster gevinster fra. På området informasjonssikkerhet og personvern er dette
særlig merkbart.
Bilde 2: Illustrasjonsbilde for digital strategi

Digital strategi
Kommunen har stor bredde i bruk av digitale kanaler
med cirka 3 000 sider på intra- og internett, 60 Facebook-sider, 2 Google+-sider, Youtube, Vimeo, Twitter og
Instagram. På askoy.kommune.no er det registrert
besøkende fra 123 land, 409 067 besøkende totalt. I 2018
er det jobbet særlig med universell utforming (UU). Et
resultat på 98,4 % er svært godt, når gjennomsnittet i
offentlig sektor ligger på 55 %. Det ble mye oppfølgingsarbeid etter tilsyn fra Difi i 2017 på universell utforming av nettsidene.
Kommunen ble i utgangspunktet ilagt dagbøter for mangelfull oppfølging av tilsynet. Kommunen opplevde dette som urettmessig, klaget til departementet, og fikk medhold i klagen.
Askøy kommune blir lagt merke til blant annet for innsatsen med bruk av åpen kildekode. Mange ser nå
fordelen med å dele på en langt bedre måte enn før. Også på dette området skjer det viktig samarbeid i
regionen. Skjema er flittig benyttet i offentlig sektor. Det er i flere år jobbet for å lage bedre og mer
digitale skjemaløsninger. I fjor ble det sendt inn nesten 13 000 digitale skjema, der 2 av 3 ble brukt av
innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Samlet var det 140 digitale skjema i bruk.
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Sikker informasjonsbehandling og personvern
Kravet om å oppfylle kravene i EU-forordningen om personvern (GDPR) førte til bevisstgjøring og
aktivitet for å etterkomme denne og revidert personvernlov. Disse omfattende oppgavene har blitt
prioritert og håndtert innenfor eksisterende ressurser. Funksjon som personvernombud er opprettet i
samarbeid med Bergen kommune, og det er jobbet systematisk med å få oversikt over
personopplysningsbehandlinger, databehandleravtaler, risikovurdering, avviksprosedyre og få på plass
Trygg digitalisering for systematisk internkontroll. Også Askøy kommune er berørt av forsøk på
datakriminalitet. Å ha en fullstendig god nok informasjonssikring er svært krevende, og noe kommunen
ikke har tilstrekkelige ressurser til å makte.
Forbedringspunktene etter tilsyn fra arkivverket er etterkommet. Kommunen har ingen lokaler som tilfredsstiller kravene til oppbevaring av papirarkiver. Cirka 1 500 hyllemeter med papirarkiv måtte derfor
flyttes til Interkommunalt arkiv Hordaland (IKAH) for ordning og depot. Dette arbeidet startet i 2018,
og fullføres i 2022. Det er betryggende at det aller meste av papirarkivene allerede nå er avlevert og
sikkert oppbevart. Deler av arkivmaterialet skal digitaliseres før avlevering til depot. Dette arbeidet kom
i gang i 2018.
NED-satsing og sykefraværsarbeid
Det er i 2018 en svært positiv nedgang i sykefraværet, og særlig gledelig er nedgangen på de områdene
som normalt har det høyeste fraværet; barnehager og pleie og omsorgsavdelinger. Det er på disse
områdene det er gjort en særlig innsats for å oppnå sykefraværsreduksjon, den såkalte NED-satsingen.
HR-avdelingen har vært en
viktig pådriver i dette arbeidet.
Nærmere om sykefravær er
beskrevet i eget kapittel.
Borgerlige vielser en ny
oppgave
Ansvaret for borgerlige vielser
ble fra 2018 overført fra staten
til kommunene. I Askøy utføres
oppgaven som vigsler av
ordfører,
varaordfører
og
kommuneadvokatene.
Bilde 3: Brudepar som skal gifte
seg borgerlig blir tatt godt imot i Kundetorget, og det skapes en fin ramme for seremonien i formannskapssalen.
I bildet: Ordfører Terje Mathiassen

8.4. Nøkkeltall
Informasjon fra Kostra viser at utgiftene til politisk
styring ligger høyere enn i sammenliknbare
kommuner og kostragruppen. Økningen fra 2015 til
2016 på området politisk styring skyldes ny
utvalgsmodell og økte godtgjøringssatser. I 2017 er
utgifter til valgavviklingen inkludert, slike utgifter
er ikke påløpt i 2018. Om Askøy hadde vært på nivå
med kostragruppen, hadde kostnadene på dette
området vært 2,7 millioner kroner lavere.

Politisk styring

2015

2016

2017

2018

Skedsmo

285

290

270

274

Os

285

238

320

790

Fjell

269

307

307

253

Askøy

297

356

373

363

Kommunegruppe 13

283

267

302

274

Tabell 15: Brutto driftsutgifter per innbygger (kr).
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Informasjon fra Kostra viser at utgiftene til politisk
styring ligger høyere enn i sammenliknbare
kommuner og kostragruppen. Økningen fra 2015 til
2016 på området politisk styring skyldes ny
utvalgsmodell og økte godtgjøringssatser. I 2017 er
utgifter til valgavviklingen inkludert, slike utgifter
er ikke påløpt i 2018. Om Askøy hadde vært på nivå
med kostragruppen, hadde kostnadene på dette
området vært 2,7 millioner kroner lavere.

Politisk styring

2015

2016

2017

2018

Skedsmo

285

290

270

274

Os

285

238

320

790

Fjell

269

307

307

253

Askøy

297

356

373

363

Kommunegruppe 13

283

267

302

274

Tabell 16: Brutto driftsutgifter per innbygger (kr).

Området kontroll og revisjon omfatter kontrollutvalgets virksomhet inkludert forvaltningsrevisjoner, og regnskapsrevisjon. Kostnadene økte
i 2017 med overgang til ny sekretariattjeneste og
økning i forvaltningsrevisjoner. Det store hoppet i
2018 er knyttet til de store utgiftene i forbindelse
med BDOs undersøkelse av anskaffelser i Teknisk.
Ellers er dette et område der kostnadene har ligget
på et lavere nivå enn kostragruppen.

Kontroll og revisjon

2015

2016

2017

2018

Skedsmo

82

86

89

79

Os

37

41

43

51

Fjell

22

17

27

39

Askøy

33

33

45

79

Kommunegruppe 13

75

88

89

83

Tabell 17:Brutto driftsutgifter per innbygger (kr).

Området administrasjon
omfatter stabsfunksjonene, lønn til kommunalsjefer og
fagsjefer, og en god del felleskostnader. Utgiftene
har over flere år ligget på et lavt nivå
sammenliknet med andre kommuner. Økningen
i 2017 og 2018 er blant annet knyttet til at alle
utgifter til taksering og utskriving av
eiendomsskatt er ført på denne funksjonen.
Takseringskostnadene er engangsutgifter.

Administrasjon

2015

2016

2017

2018

Skedsmo

3 274

3 523

3 617

4 303

Os

2 652

2 576

2 894

3 123

Fjell

2 555

2 653

1 366

2 945

Askøy

2 179

2 567

2 618

3 113

Kommunegruppe 13

2 645

2 748

2 743

3 130

Tabell 18: Netto driftsutgifter per innbygger (kr).

Økningen gjenspeiler også at alle kostnader knyttet til forsvarlig oppbevaring av arkiver, også
fagarkivene, er ført på denne funksjonen. Til tross for disse tilleggsoppgavene ligger Askøy kommune
fortsatt under kostragruppen.
Tabell 19: Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon per innbygger (kr).
Administrasjon

2015

2016

2017

2018

Skedsmo

2 803

2 971

3 035

3 381

Os

1 852

1 728

2 016

2 103

Fjell

1 866

1 973

1 979

1 969

Askøy

1 714

1 972

1 938

2 144

Kommunegruppe 13

2 017

2 115

2 170

2 363

Funksjonen er en samlepost, og det er derfor
vanskelig å gjøre mer spesifikke sammenlikninger av ressursbruk på ledelse, og ulike
fagfunksjoner.
Som Tabell 19 viser, ligger Askøy kommune
under kostragruppen også når det er lønnsutgiftene innenfor denne funksjonen som
sammenliknes. Forskjellen utgjør et beløp på
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6,6 millioner kroner. Økningen fra 2017 til 2018 skyldes at ressursen til skatteinnkreving og utskriving
av eiendomsskatt er økt i løpet av 2017 og 2018, og at det er tilført 3 stillinger til IKT og digitalisering i
2018.

8.5. Økonomi
Summene representerer rammen for Administrasjon og politisk ledelse. Dette omfatter politisk styring,
kontroll og revisjon, sentraladministrasjonen og fellesutgifter.
Tabell 20: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

Budsjett 2018

95 582 962

76 152 149

Regnskap 2018

97 571 741

79 672 780

Avvik (B-R)

-1 988 779

Regnskap 2017

90 064 928

73 719 545

Regnskap 2018

97 571 741

79 672 780

Avvik (2018-2017)

+7 506 813

(- 2,04 %)

(+ 8,33 %)

-3 520 631

+5 953 234

(- 4,42 %)

(+ 8,08 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett 2018 –
Regnskap 2018

Regnskapet viser et merforbruk i henhold til budsjett på ca. 2 mill. Dette er 1 mill. mindre
enn meldt i økonomirapportering etter 2. tertial. Hovedårsaken til merforbruket er
fakturerte utgifter til BDO-undersøkelsen på 1,1 mill., samt et felles effektiviseringskrav
på 2 mill. som ikke i stor nok grad har blitt løst med spesifikke tiltak. Noe er dekket inn
gjennom innsparinger i Stab. Utover dette er det et merforbruk på godtgjørelse folkevalgte
på 0,3 mill., men et mindreforbruk på 0,4 mill. på posten kontrollutvalget disponerer til
blant annet forvaltningsrevisjon.

Regnskap 2017 –
Regnskap 2018

Kostnadene til politisk styring, stab og fellesutgifter har økt med 7,5 mill. fra 2017 til 2018.
Lønns- og prisstigning utgjør 2,3 mill. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økt overføring til IKAH for deponering og ordning av kommunens papirarkiver (3,2 mill.),
kostnader til taksering og utskriving av eiendomsskatt (1,3 mill.), flere læreplasser
(0,5 mill.), økte lisenskostnader (0,6 mill.), utgifter til BDO-undersøkelse (1,1 mill.), økte
utgifter til kontrollutvalget (0,4 mill.), og oppbemanning med 3 nye årsverk for digital
satsing og IT-nettverk. Ingen valgavvikling i 2018 og interne overføringer representerer
en kostnadsreduksjon på 2 mill.

Budsjett 2018 –
Regnskap 2018
(lønn)

Budsjettavviket på lønnspostene er på ca. 3,5 mill. Ellers er mye knyttet til fagopplæring,
der det er svært vanskelig å budsjettere presist i utgangspunktet. Merforbruket dekkes av
merinntekt lærlingtilskudd. I tillegg er vikarer i forbindelse med fødselspermisjon og sykefravær i liten grad budsjettert. Dette merforbruket dekkes av merinntekt sykepengerefusjon.

Regnskap 2017 –
Regnskap 2018
(lønn)

Lønnskostnadene har økt med ca. 6 mill. fra 2017 til 2018. Generell lønnsøkning inngår i
dette (2 mill.). Nye stillinger til digitalisering og IT-nettverk (3 årsverk) utgjør 2,6 mill., helårsvirkning årsverk skatteinnkreving og eiendomsskatt (0,7 mill.). Økt antall lærlinger
1,8 mill. Til fradrag er stilling overført til Skole, og inndragning av stilling pga.
effektivisering i Dokumentsenteret (samlet 1,1 mill.).
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Kommunalavdelingen består av fagavdelingene for skole, barnehage og kultur- og idrett. I tillegg er PPT
lagt inn i avdelingen, og naturlig arbeider den særskilt opp mot skole og barnehage. Folkehelsekoordinator ble i 2018 også lagt inn under kommunalsjef oppvekst. Dette som følge av prioriteringene
av barn og unge i dette arbeidet. Oppvekstavdelingen utgjør cirka 50 prosent av kommunens tjenesteyting, målt i budsjettmidler og ansatte. Kommunalavdelingen har fokus på utvikling og kvalitet. I skole
er elevsentrert ledelse og arbeidet med trygt skolemiljø prioritert de siste årene. Det siste gjelder også
barnehageavdelingen som arbeider for best mulig pedagogisk praksis ute i barnehagene. Brukerundersøkelser viser stor grad av tilfredshet blant foreldre og elever. Vi har enheter i kommunen som
scorer helt på toppnivå i landet. Hanøy skole ble nominert til Dronning Sonjas skolepris for
inkluderingsarbeidet sitt. Barnehagen på Hanøy ble blant topp tre i fylket i kvalitet.
De siste årene har statlige myndigheter innført ulike bemanningsnormer både i barnehager og skoler.
Dette skal sikre kvaliteten i tjenestene for barn og unge. Lovgiver har også skjerpet kravene til hvordan
skolene arbeider med krenkelser og mobbing, noe som stiller krav både til generell bemanning og
ledelse. Høsten 2018 ble det ansatt fem miljøveiledere innen skole og kultur og erfaringene første halvår
er udelt positive. Blant høydepunktene for kulturavdelingen kan nevnes Kystsogevekene, og Flere
farger. Både Kulturskolen og biblioteket er synlige i lokalsamfunnet med oppdaterte tilbud. I 2018
startet kommunalavdelingen en prosess for å anskaffe Oppvekstadministrativt System (OAS). Målet er
tryggere og mer sømløs dokumenthåndtering rundt barnehagebarn og elever.
Folkehelse
Kommunens ansvar for folkehelse er forankret i folkehelseloven og i nasjonal og regional folkehelsestrategi. Askøy kommune sitt mål med folkehelsearbeidet er å gi alle innbyggere på Askøy god helse hele
livet, jf. Kommuneplanens samfunnsdel.
Folkehelseprisen 2018 gikk til Askøy folkebibliotek. Biblioteket har gjennom systematisk arbeid utviklet
seg fra å være en institusjon for utlån til å bli et levende kultursenter med en rekke åpne aktiviteter for
innbyggere i alle aldre. Biblioteket bidrar, gjennom sitt åpne tilbud, til å utjevne sosiale helseforskjeller
og til å fremme det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen ved å støtte opp om, og supplere andre
avdelingers tilbud og aktiviteter.
Folkehelsekoordinatorstillingen er fra 2018 lagt til kommunalavdeling oppvekst under kommunalsjefen. Koordinator skal blant annet bidra til å skaffe oversikt over faktorer i kommunen som påvirker
innbyggernes helse, sikre at alle planprosesser ivaretar et folkehelseperspektiv og bidra til å utvikle
kommunens planer og internkontrollsystemer på dette fagområdet. Folkehelsekoordinator sine
oppgaver knyttet til barn og unge er forankret i samarbeidsutvalget for barn og unge. Utvalget skal blant
annet forankre og samordne tverrfaglige satsinger og utviklingsarbeid. Folkehelsekoordinator leder
samarbeidsutvalget.
Prosjekter: Askøy kommune har deltatt i satsingen Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
med prosjektet «Medvirkning for mobbefritt oppvekstmiljø». Prosjektet ble avsluttet i 2018 og resultatet
ble presentert på nasjonal sluttkonferanse i november 2018. Endelig oppsummering av resultater fra
prosjektet skjer våren 2019 (Askøykonferansen, regional sluttkonferanse i april 2019 og skriftlig innspills-rapport mars/april 2019). Frivilligheten i Hetlevik, som deltok i dette prosjektet, er tatt opp i
Hordaland fylkeskommunes program for nærmiljøutvikling LivOgLyst.
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Askøy kommune kom i 2018 med som programkommune i program for folkehelsearbeid i kommunene
– nasjonal tilskuddsordning 2018-2023 med prosjektet «Sammen om nærmiljø og møteplasser».
Midlene som er tildelt skal brukes til tiltaksutvikling for å bedre trivsel og livskvalitet for barn og unge.
Barn og unges representant i plan- og byggesaker: Kommunen skal vurdere konsekvensen for barn og
unge i plan- og byggesaksbehandling, og kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning
for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, jf. § 3-3 tredje ledd i plan- og bygningsloven og
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging. Folkehelsekoordinator i
Askøy kommune har for resten av perioden 2015-2019 fått vervet Barn og unges representant, jamfør
suppleringsvalg vedtak i kommunestyret 31.5.18. Barn og unges representant deltar i oppstartsmøter for
nye planer, og gir uttaler i plan- og byggesaker som berører barn og unges interesser. Barn og unges
representant deltar også jevnlig i Ungdommens kommunestyre.
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9. Barnehage
9.1. Oppgaveområde
Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Myndigheten skal ved godkjenning og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter, blant annet Rammeplan for barnehagen. Barnehageadministrasjonen har en
betydelig arbeidsmengde knyttet til informasjon, veiledning, tilsyn, kvalitets- og kompetanseutvikling,
økonomi og drift av barnehager. Bemanningen er nå 3,6 årsverk, mens den i 2010 var 2,8 og i 2007 på
2,0. Barnetallet har økt fra 1 256 i 2007, 1 870 i 2010 og 2 114 i 2017. Staten har i samme periode pålagt
kommunene stadig nye kvalitetskrav, og avdelingen effektiviserer driften kontinuerlig.
Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass for alle barn under opplæringspliktig
alder, som er bosatt i kommunen. Våren 2018 fikk alle barn med lovfestet rett tilbud om en barnehageplass. Mange barn, som per definisjon ikke har en rettighet, men likevel et behov, får også tilbud om
barnehageplass. I tillegg ga private barnehager i våre nabokommuner tilbud til 57 askøybarn våren 2018
og 42 barn høsten 2018. Private barnehager på Askøy ga tilbud til 30 barn bosatt i andre kommuner
våren 2018 og 20 barn høsten 2018. Det har vært en nedgang i antall barn med barnehageplass i Askøy
det siste året. Ved utgangen av 2017 var det 2 114 barn med barnehageplass i Askøy, mens det var 2 006
barn 15.12.2018.
Det er ni kommunale barnehager i Askøy. Disse
er lokalisert i ti bygg da Hanøy barnehage også
administrerer Askøy forum barnehage. Det er 18
private barnehager i kommunen.
Fagavdelingen tar aktivt ansvar for helheten i
tjenestetilbudet, ved at alt som tilbys av
kvalitets- og kompetanseutvikling til barnehager også tilbys private barnehager. Målet er at
barn i barnehager på Askøy skal få et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud, uavhengig av om
de går i kommunale eller private barnehager.
Det er fokus på en barnehagesektor, der vi samhandler om sentrale temaer og utfordringer til Bilde 4: Barn som leker i en av barnehagene i kommunen
beste for barn i Askøybarnehagene.
Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for
det. Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen, uavhengig
av om de går i barnehage. Denne oppgaven ivaretas av avdeling for pedagogiske støttetjenester, og de
ansatte i denne avdelingen har alle videreutdanning i spesialpedagogikk eller logopedi. Kommunen skal
sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet, individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.
Kommunen skal fatte vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet.

9.2. Mål, tiltak og resultater
Et overordnet prinsipp, som gjelder for all barnehagevirksomhet, er at alle handlinger som berører
barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid
med forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning
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som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og skal være tilpasset både enkeltbarnet og barnehagegruppen.
Den overordnede målsettingen for barnehagesektoren er at Askøy kommune skal gi et kommunalt eller
privat barnehagetilbud i nærmiljøet, som er attraktivt og tilgjengelig for alle som ønsker det. Barn i
barnehager på Askøy skal få et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud, uavhengig av hvilken
barnehage de går i. Med en stor privat barnehagesektor, er det viktig å finne balansen mellom felles
arbeid med kommunale satsinger og lokalt handlingsrom for den enkelte barnehage. Temaplan barnehage 2018-2021, med tilhørende handlingsplan, konkretiserer felles satsingsområder for Askøybarnehagene, med mål, strategier og tiltak. Sammen med Rammeplan for barnehagen gir temaplanen retning
for et forpliktende og systematisk arbeid med pedagogisk innhold og praksis i den enkelte barnehage.
Satsingsområdene er:





Læringsmiljøet i barnehagen
Språk og kommunikasjon
Livsmestring og folkehelse
Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon

Nedenfor gjengis noen av målsettingene i temaplanen. Tiltakene angir aktiviteter som er gjennomført i
2018, ikke skisserte tiltak for hele planperioden. Fagavdelingen deltar også i «Barnefattigdomsprosjektet». Noen mål og tiltak som har vært prioritert i 2018 beskrives i Tabell 21.
Tabell 21: Mål, tiltak og resultater i 2018 for avdelingen barnehage
Mål

Tiltak

Resultater

Læringsmiljø
Alle barnehageansatte skal ha en
grunnlagskompetanse og flere verktøy til å forebygge, avdekke og
håndtere mobbing i barnehagen

Alle barnehageansatte gjennomfører en opplæringspakke i regi av
Norwegian
Research
Centre
(NORCE)

Hittil har ansatte i 11 barnehager
gjennomført opplæringen, og
ansatte i 7 barnehager er midtveis i opplæringen inneværende
barnehageår. De gjenstående
barnehagene gjennomfører sin
opplæring 2019/2020.

Tre kommunale barnehager deltar i
Udir sitt 2-årige prosjekt om
læringsmiljøet i barnehagen

Prosjektet er avsluttet, med
svært gode resultater for Hanøy,
Tveit og Ramsøy barnehager.

Relasjonskompetanse
Barna skal oppleve en god tilknytning
til stabile, tydelige og tilstedeværende
voksne

Opplæringsrekken
«Verdifulle
voksne»
for
assistenter/fagarbeidere

Gjennomført.
2019.

Opplæring for barnehager ved
behov i Circle of Security (COS),
som er et verktøy for å forstå
barnets behov og signaler bedre,
og som voksen kunne møte dette.

Gjennomført for noen barnehager, etter behov.

Språk og kommunikasjon
Barnehagen har god kompetanse i
alle ledd i bruk av IKT for å mestre
egne arbeidsprosesser, og som
tilretteleggere for et godt læringsmiljø
basert på digitale verktøy

Utviklingsarbeid i alle kommunale
barnehager og en privat barnehage, der hele personalet er målgruppen, og tar i bruk digitale verktøy sammen med barna i alle fagområder.

Utviklingsarbeidet er gjennomført. Det har skjedd en enormt
stor utvikling i alle barnehagene
som deltok i læringsnettverket.

Personalet skal kunne bruke digitale
verktøy som en integrert del av det
pedagogiske arbeidet, vise positive

Prosjekt med IKT kompetansenettverk på tvers av barnehager,
der man deler kompetanse og
erfaring

Prosjektet er gjennomført, og ble
avsluttet med en felles planleggingsdag i 2018 for barnehageansatte, hvor barnehagene selv
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Mål

Tiltak

Resultater

holdninger og bidra til nytenkning i
arbeidet med digitale verktøy

sto på scenen og fortale om og
viste eksempler fra egen praksis

Personalet skal være bevisst sine
roller som språklige forbilder, og har
god kompetanse på hvordan man tilrettelegger for gode og varierte språkmiljøer for alle barn

Ståstedsanalyse i alle barnehagene på deres arbeid med språkmiljø

Alle de kommunale barnehagene
har
gjennomført
ståstedsanalysen
høsten
2018.
Forbedringsområder
og
bevaringsområder konkretiseres
i etterkant.

Livsmestring og folkehelse
Barna blir kjent med egne behov, og
får kjennskap til menneskekroppen og
utvikler gode vaner for hygiene og
variert kosthold

Sunn mat i barnehagene. Barna er
med og tilbereder mat.

Det er utarbeidet en minstestandard for mat og måltid i
barnehagen i 2018.

Barna opplever glede og allsidige
bevegelseserfaringer, inne og ute,
året rundt.

Vanntilvenning,
barnehagene
søker øremerkede midler hos
fylkesmannen

En del barnehager har søkt og
gjennomført
vanntilvenningskurset

Pedagogisk ledelse
Implementering av ny rammeplan for
barnehagen

Kurs for styrere, pedagoger,
assistenter, fagarbeidere

Månedlige styremøter, med
faglige
temaer.
Utviklingsprogram for lederteamene i
kommunale
barnehager
(gjennomført 17/18). Fagdager,
ulike
læringsnettverk
for
pedagoger gjennomført i 2018.

Barnehagen
organisasjon

lærende

Kvalitetsoppfølging
kommunale
barnehager annethvert år.

Kvalitetsbesøk
til
alle
kommunale barnehager ble
gjennomført høsten 2018 –
vurderingskonklusjon i etterkant
for forbedrings- og bevaringsområder.

Barnefattigdomsprosjektet
God forvaltning av gratisprinsippet slik
at alle barn og unge får mulighet til å
delta på alt som skjer i barnehagen og
skolens
regi,
uavhengig
av
foreldrenes inntekt.

Samarbeidsrutiner mellom helsestasjon og barnehage for at flere
barn i målgruppen skal benytte seg
av barnehageplass utarbeides og
implementeres.

Gjennomført to samlinger for
barnehagestyrere og helsesøstre, om temaet barnefattigdom

Barnehagene må bidra til at
foreldre og barn ikke opplever å bli
ekskludert fra aktiviteter. Barnehagene må kjenne til ordningen om
redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier,
og
informere
foreldre om dette.

Økonomi er lagt inn som et tema
i startsamtalen, som gjennomføres med alle nye foreldre i
barnehagene

Ansatte i barnehage og skole har
større bevissthet om barnefattigdom
og også sin mulighet til å skape
inkluderende systemer som bidrar til å
redusere konsekvensene av barnefattigdom

Utarbeide
og
implementere
brosjyren
«Kloke
grep»
for
gjennomføring av arrangementer
og lignende i regi av barnehagen

Brosjyren er utarbeidet og har
vært tema på ulike samlinger for
barnehageansatte.
Barnehagene har tatt temaet opp på
personalmøter og foreldremøter.

som
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9.3. Viktige begivenheter
De viktigste hendelser og begivenheter i fagavdeling barnehage, er de som skjer hver dag, året rundt ute i barnehagene.
Det er de gode voksne, de gode relasjonene, barn i lek,
utvikling og læring i hverdagssituasjoner.
Læringsmiljøet i barnehagen – relasjonskompetanse
Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og
barn er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Gode relasjoner
har stor betydning for barns trivsel, utvikling og læring. De
ansatte må ha god relasjonskompetanse, og være i stand til å
ivareta sitt ansvar for å skape et positivt klima på avdelingen
og i barnegruppen. På årets Askøykonferanse ble det vist og
fortalt om gode eksempler og god praksis fra Askøybarnehagene som har deltatt i «Læringsmiljøprosjektet» og i
Bilde 5: Hånd i hånd, Florvåg barnehage
«Sammen mot mobbing i barnehagen».
Språk og kommunikasjon
En av kjerneoppgavene i barnehagen er å
legge til rette for at alle barn skal få
utforske og utvikle sin språkkompetanse,
og
erfare
et
mangfold
av
kommunikasjonsformer.
Språk,
begrepsforståelse og evne til å
kommunisere med andre er en forutsetning for å kunne delta aktivt i et
sosialt og kulturelt fellesskap.
Livsmestring og folkehelse
Barnehagen skal være en arena for daglig
fysisk aktivitet og fremme barns
bevegelsesglede og motoriske utvikling.
Barnehagen skal legge til rette for at alle
Bilde 6: Språkkompetanse opparbeides
barn opplever bevegelsesglede, matglede
og matkultur, mental og sosial velvære og at fysisk og psykisk helse vektlegges. Eksempelvis ble det i mai
2018 arrangert idrettsdag for 5-6-åringer fra alle Askøybarnehagene i Ravnanger idrettspark, med stor
oppslutning og bevegelsesglede.

Bilde 7: Idrettsdag i Ravnanger idrettspark
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Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
For at barnehagen skal være en lærende organisasjon og ha god pedagogisk ledelse, kreves en stadig
utvikling av de ansattes kompetanse. I det daglige arbeidet nyttes metoder og verktøy som fremmer et
lærende fellesskap. Eksempelvis hensiktsmessige møtearenaer og kompetanseutviklingsfora, mål- og
prosessarbeid, metoder som fremmer læring,
veiledning og vurderingsarbeid. Hver uke kan
man på den enkelte barnehages Facebookside se eksempler på god praksis og god
pedagogisk ledelse.

9.4. Nøkkeltall
Per 15.12.2018 hadde 2 006 barn barnehageplass i Askøybarnehagene. Det er en nedgang
på 108 barn fra året før. I barnehagene er det
per 15.12.18 365 ledige barnehageplasser for
barn under 3 år (5,3 m2 per barn), dersom alle
barnehagene utnytter sitt godkjente leke- og
oppholdsareal maksimalt. Dersom noen av
barna er over 3 år (4 m2 per barn) er
Bilde 8: Det følges spent med i læringsprosessen
det enda flere ledige plasser. Dette vil
være tilstrekkelig for å møte veksten i kommunen i mange år fremover.
Tabell 22: Minoritetsspråklige barn i barnehagene

Minoritetsspråklige barn
Det var per 15.12.18 173 minoritetsspråklige barn i barnehagene. Det har
vært en jevn økning i antallet de siste årene, men en relativt stor økning de
siste årene.

År

Barn

2013

99

2014

113

2015

115

Barn med nedsatt funksjonsevne
Det har vært en stor økning i antall barn med rett til spesialpedagogisk
2016
132
hjelp, logopedi og individuell tilrettelegging. Også omfanget på vedtakene
2017
142
øker, ved at sakkyndig vurdering tilrår høyere timetall enn før. Det er
derfor knapt med ressurser, og det tar lang tid før hjelpen kommer i gang i
2018
173
en del saker. Dette er meldt politisk, og for budsjett 2019 har fagavdelingen
fått en styrking av budsjettet til barn med nedsatt funksjonsevne. Fagavdelingen vil rekruttere så snart
som mulig.
Spesialpedagogisk og logopedisk hjelp
Ved utgangen av 2018 har 78 barn spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a. Av disse har 25
barn foreldre der begge eller en er minoritetsspråklig. På samme tid i 2017 fikk 67 barn spesialpedagogisk hjelp og behovet for hjelp øker for hvert år til tross for at barnetallet i barnehagene går ned.
Gruppen barn med språk- og kommunikasjonsvansker, samhandlingsvansker, samt utfordringer med
oppmerksomhet, struktur, oversikt og forutsigbarhet er økende. Det blir anbefalt alternativ supplerende
kommunikasjon (ASK) til mange av barna.
Høsten 2017 ble logopedtjenesten for barn i førskolealder omorganisert slik at alle barn med uttalevansker blir henvist til pedagogiske støttetjenester med få unntak, og ikke som tidligere der alle ble henvist til PPT først. Dette innebærer en mer rasjonell og effektiv drift. Barn med behov for hjelp til uttale
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har økt. Høsten 2018 har 54 barn fått logopedisk hjelp, 32 barn på lavterskel og 22 barn på vedtak. Til
sammenlikning fikk 65 barn logopedisk hjelp, hvorav 25 barn på vedtak i hele barnehageåret 2017/2018.
Tabell 23: Antall meldinger og vedtak om individuell tilrettelegging

Melding/vedtak

Antall

Meldinger

52

Avslag

5

Enkeltvedtak

52

Klager

4

Vedtak i samsvar med behov

43

Medhold fra kommunen

2

Tidlig innsats
Lavterskeltilbudet knyttet opp mot tidlig innsats og
forebyggende tiltak (Marte Meo, veileder og reisepedagog) har i hele 2018 vært lagt ned. For å kunne gi
barn med behov for et spesialpedagogisk tilbud, har
avdelingen sett seg nødt til å prioritere barn med
rettigheter etter § 19 a. Det samme gjelder for oppfølging av opplæringspakken og COS-opplæring.
Avdelingen har ikke hatt kapasitet til å følge opp
denne kompetansehevingen, og har kun gitt COSopplæring til én barnehage siste perioden.

Individuell tilrettelegging
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud,
Vedtak delvis i samsvar med behov
6
jamfør barnehageloven § 19 g. Kommunen fatter
vedtak om tilretteleggingen. Den individuelle tilretteDelvis medhold fra kommunen
0
leggingen skal sikre likeverdige utviklings- og
aktivitetsmuligheter, slik at barn med nedsatt
funksjonsevne kan ta i bruk det ordinære barnehagetilbudet i likhet med andre barn. Fylkesmannen er
klageinstans.
Bemanning
Det har i 2018 vært 6,6 barn per voksen i Askøybarnehagene, ifølge innrapporterte tall. Med virkning
fra 1.8.2018 innføres både en skjerpet pedagognorm og en bemanningsnorm i norske barnehager. Det
skal være en pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og en pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Barnehagen skal ha minst en ansatt per 3 barn når barna er under 3 år, og en ansatt per seks barn når barna
er over 3 år. Ved rapportering 15.12.18 var det fem barnehager på Askøy som ikke oppfylte pedagognormen. Det gis ikke anledning til å føre tilsyn med bemanningsnormen før 1.8.2019.
Brukertilfredshet
En gang i året gjennomfører barnehagene en
brukerundersøkelse hvor foreldrene inviteres til å si sin
mening om barnehagetilbud, barnas trivsel og samarbeidet
mellom hjem og barnehage. I samarbeid med foreldrene
utarbeides forbedringsområder for den enkelte barnehage.

Forbedringsområder

Score

Ute- og innemiljø

4,1

Relasjon mellom barn og voksen

4,4

Barnets trivsel

4,8

Tabell 24: Foreldreundersøkelsen 2018 (79 % svarte). 1 = lavest, 5
= høyest.

Informasjon

4,2

Barnets utvikling

4,6

Foreldrebetaling
Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2018 en maksimalpris
for barnehageplass på kr 2 910 per måned, med virkning fra
1. januar 2018. Både kommunale og private barnehager har
holdt maksprisen gjennom året. Maksimalprisen åpner for
at barnehagene kan innhente tilleggsbetaling for kost

Medvirkning

4,2

Henting og levering

4,3

Tilvenning og skolestart

4,5

Tilfredshet

4,5
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(matpenger) og mange barnehager tar slik tilleggsbetaling. I 2015 ble det innført en nasjonal ordning
for reduksjon i foreldrebetalingen, som innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent
av inntekten sin for en barnehageplass. Det er også innført en ordning som gir alle 3-, 4- og 5-åringer
som bor i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timers gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet på lik linje med maksimalprisen.
Kommunen mottar en jevn strøm av søknader til begge ordningene. Totalt har 189 barn fått vedtak om
reduksjon i foreldrebetalingen, og av disse har 104 barn fått vedtak om gratis kjernetid.
Tilsyn
I 2018 har totalt 17 barnehager på Askøy hatt tilsyn. Temaet på tilsynet har vært lov om barnehager, § 19
Politiattest og § 20 Taushetsplikt. Det er gitt pålegg om retting av avvik til fire barnehager. Avvikene
handlet om personalets kunnskap om opplysnings- og avvergelsesplikt.

9.5. Økonomi
Tabell 25: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

Budsjett 2018

324 153 343

112 783 439

Regnskap 2018

320 576 559

113 326 851

Avvik (B-R)

+3 576 784

(+ 1,12 %)

-543 412

Regnskap 2017

310 855 877

108 891 865

Regnskap 2018

320 576 559

113 326 851

Avvik (2018-2017)

+9 720 683

(+ 3,13 %)

+4 434 986

(- 0,48 %)

(+ 4,07 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett 2018 –
Regnskap 2018

Avdelingen har et positivt årsresultat, og har klart å holde aktiviteten innenfor vedtatt
budsjettramme. I hovedsak skyldes overskuddet for høyt budsjettert barnetall i private
barnehager, samt vakanser i avdeling for pedagogiske støttetjenester (sykemeldinger og
ikke mulig å skaffe vikarer med logopedi/spesialpedagogisk kompetanse).

Regnskap 2017 –
Regnskap 2018

Som over. I tillegg ble en skjerpet pedagognorm innført 1.8.2018. Dette gir utslag både
på økte lønnsutgifter, økt tilskudd til private og økt budsjett sammenliknet med 2017.

Budsjett 2018 –
Regnskap 2018
(lønn)

Innføring av skjerpet pedagognorm 1.8.2018 var ikke fullfinansiert fra staten.

Regnskap 2017 –
Regnskap 2018
(lønn)

Økte lønnsutgifter på grunn av skjerpet pedagognorm både i kommunale og private
barnehager fra 1.8.18, samt innføring av ny bemanningsnorm i kommunale barnehager
fra 1.8.2018.

Det er ikke økonomiske midler til et tilfredsstillende vedlikehold av barnehagebygg og barnehagenes
lekeplasser. Tiltakene i «Plan for barnehageutbygging 2014-2030» de nærmeste årene utsettes inntil
det igjen blir behov for å øke barnehagekapasiteten i kommunen.
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10. Skole
10.1. Oppgaveområde
Avdelingen består av 17 grunnskoler, Askøy voksenopplæringssenter og en sentral fagavdeling med til
sammen over 650 ansatte. Skoleeier skal sikre at kravene i opplæringsloven er oppfylt (jf. oppll. § 1310). Fagavdelingen har egen logopeditjeneste som betjener grunnskole og voksenopplæring. Ansvar for
Ungdommens kommunestyre (UKS) er også lagt til fagavdeling skole. UKS leverer egen årsmelding.
Rådmannen leverer årlig Kvalitetsmelding skole til kommunestyret og det vises til denne for mer utfyllende informasjon og vurdering av tjenesteområdet.

10.2. Mål, tiltak og resultater
Skolene sitt oppdrag er omfattende nedfelt i lov og forskrift. Læreplanen er til revisjon og fornyelse, og
ny overordnet del er tatt i bruk. Opplæringsloven legger også tydelige rammer. Askøyskolen utarbeidet
i 2015 Temaplan skole som prioriterer og konkretiserer felles satsingsområder: Skolemiljø, grunnleggende ferdigheter og vurdering. Arbeidet med temaplanen er omtalt og vurdert i kvalitetsmeldingen.
Systematisk skole-hjem samarbeid foregår i foreldreutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Skolene har på plass formelle rådsorgan, og det jobbes særlig med å få SU og SMU til å
fungere etter intensjonene. Det er et mål å få mer aktiv politisk deltakelse i alle skolenes samarbeidsutvalg. Kommunen har et aktivt foreldreutvalg i grunnskolen (KFU) med månedlige møter.
Askøy voksenopplæringssenter gir norsk- og samfunnsundervisning. Antall deltakere varierer gjennom
året, noen kommer på kurs bare i kortere perioder, andre går flere år. De fleste deltakerne på dagtid er
innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. På kveldstid er det i hovedsak
betalingskurs for arbeidsinnvandrere. Askøy kommune har også gitt grunnskoletilbud for voksne siden
høsten 2015. Voksenopplæringen gir også spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven § 4-A.

Tabell 26: Mål, tiltak og resultater i 2018 for avdelingen skole
Mål

Tiltak

Resultater

Alle ansatte som jobber med
barn og unge følger med på
barns
trivsel
og
utvikling/læring, bekymrer seg
tidlig
og
handler
på
bekymring. Bedre tverrfaglig
innsats (BTI) og oppfølging
av forvaltningsrevisjon.












Utarbeide Handlingsveileder
ved bekymring for barn, og
jobbet med implementering av
planen i ulike ledermøter
Styrke samarbeidet med PPT
og skolehelsetjenesten
Samarbeid med PPT om å lage
et undervisningsopplegg for
ansatte
om
traumebasert
omsorg (LUP).
Bruke kartleggingsprøver aktivt
som en del av underveisvurderingen av elevene og som
tilbakemeldinger
på
det
pedagogiske arbeidet i klasserommet
Arbeider med økt kompetanse i
og bedre systemer for å følge
med på elevens læring











Handlingsveileder er laget, lagt inn i
kvalitetssystemet, brukes mer og mer
i skolene, men den er ikke ferdig
implementert
Tilbakemeldinger fra skoler, PPT og
helsesøstertjenesten viser at vi har
styrket relasjonen og dialogen mellom
disse, til barns beste
LUP-prosjektet går etter planen
Kartleggingsprøver
brukes
som
forventet
Bevisstheten rundt tidlig handling og
gode systemer for å følge med på
elevenes læring har økt, men vi er
ikke i mål med dette arbeidet
Større bevissthet rundt tidlig innsats,
og dette er en tematikk som det må
jobbes kontinuerlig med over lang tid
Rutiner for spesialundervisning er
laget og på vei inn i kvalitetssystemet
Fokus som planlagt i ulike nettverk
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Mål

Tiltak




I Askøyskolen skal elevene
nå sitt potensial i de
grunnleggende ferdighetene
i alle fag



Jobbe
skolebasert
med
vurdering for læring
Fokus på dette i nettverkene



Enkeltskoler har valgt dette som
satsingsområde,
«Skolebasert
MOOC-vurdering for læring» som
eksterne ressurser

Tema i nettverket for alle skoleledere med forventninger om
øvelse mellom samlingene
(aksjonslæringsmodellen).
Bruk av praksisfortellinger i
plenum og refleksjon i grupper
(dialogkonferansemodell)
Innført
«lederstøtte»
for
rektorene der rådgivere har
jevnlig kontakt med ulike
rektorer for støtte og for å
utfordre




8 nettverk gjennomført etter planen
Evaluering av hvor skolene står i
arbeidet vil gjøres i forbindelse med
dialogmøtene våren 2019
Foreløpige gode tilbakemeldinger på
lederstøtte, vil evalueres grundigere i
10-faktoren 2019

Implementere Plan for trygt og
godt skolemiljø på alle nivå,
gjelder nå for alle skolene på
Askøy
Tema på skoleledersamlinger
og rektormøter
Videreføring av Ravnangerprosjektet
Oppstart Olweus i Erdal krets
Revitalisere/vedlikeholde
PALS-programmet

Plan for trygt og godt skolemiljø er tatt i
bruk av alle skoler og på alle nivå. Elevundersøkelsen 2017 og 2018 viser en klar
positiv trend på Askøy sammenlignet med
landet. Flere elever opplever et trygt og
godt skolemiljø og færre elever opplever
seg mobbet og krenket av medelever og
voksne.
Læringsmiljøprosjektet
i
Ravnanger krets ble avsluttet i juni 2018,
og kompetansen vi fikk der er videreført til
alle skolelederne i Askøy. Selv om skolene
jobber systematisk og godt, oppdager vi
fremdeles elever som ikke har et trygt og
godt skolemiljø. Fagavdelingen hjelper
skolene i de vanskeligste sakene.

Sentral kompetanse og ressurs i
fagavdelingen som tilrettelegger:

Nettverket for nyutdannede
lærere fire ganger i året

Kartlegging av organisering av
veiledning på den enkelte skole

Individuell oppfølging av nyutdannede lærere på skolene

Undersøkelsen 2018 viste at de nyutdannede har stort utbytte av nettverkssamlingene med utveksling av erfaringer
som bekrefter at som nyutdannet lærer
kan læringskurven være bratt og heftig.
Nettverket og veiledning på den enkelte
skole er viktig for de nyutdannede som
opplever at de første året/de første årene i
yrket er krevende for alle. Lærerne trenger




Vurdering i Askøyskolen
skal fremme læring slik at
elevene får innsikt i egen
utvikling og læring



Elevsentrert ledelse: Videreutvikle alle skolelederes
handlingskompetanse i å
lede de ansatte sin læring
og
utvikling;
skape
profesjonelle
læringsfellesskap















Veiledning av nyutdannede
lærere:
De nyutdannede lærerne
har styrket motivasjon til å
fortsette
lærergjerningen.
De har fått erfare at
profesjonsfellesskap
er
viktig
for
lærernes
profesjonelle utvikling og

Tidlig innsats som tema på
ulike samlinger og nettverk for
økt forståelse og forventning
Lage kommunale rutiner for
spesialundervisning
Fokus på overnevnte tiltak i
nettverk for ressursteamledere,
begynneropplæring og den
andre leseopplæringen
Jobbe skolebasert med grunnleggende ferdigheter
Fremme kompetanse på lesing
og skriving som grunnleggende
ferdighet gjennom nettverk for
lærere
Etablere nettverk for lærere
Nettverksamarbeid med barnehager
Samarbeid med Skrivesenteret






Askøyskolen skal ha et
positivt læringsmiljø som er
fritt for mobbing og som
bidrar til elevenes faglige og
sosiale utvikling

Resultater





Enkeltskoler har valgt dette som
satsingsområde, «Språkløyper» blir i
stor grad brukt som ressurs
Tema i Nettverk for Begynneropplæring og for Den 2. leseopplæringen bruker «Skrivesenteret som
ekstern ressurs. Gir god effekt.
Positivt nettverkssamarbeid skolebarnehage
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Mål

Tiltak

Resultater

integritet i utøvelsen av yrket
– til beste for elevenes
læring
(jf.
regjeringens
veiledning)



Individuell
oppfølging
av
veiledere på skolene
Faglig samarbeid med Norsk
lærerakademi

nettverkene for å dele erfaringer og få
veiledning.

Digitale ressurser skal være
en støtte i elevenes læringsarbeid. Ansatte skal nytte
digitale hjelpemiddel og
læringsressurser



Ta i bruk Google som plattform
for digital læring
Investere i Google chromebook
som erstatning for PC
Nettverk for ansatte med fokus
på digital læring
Desentralisert
kompetanseutvikling i samarbeid med UHsektoren og regionen.

Google-plattformen er tatt i bruk i alle
skoler. 1:1 PC/Chromebooks på ungdomsskoletrinnet og tre barneskoler. Bedre tetthet ved flere barneskoler. Plan for videre
utrullering. Prioritert innkjøp av digitale
læringsressurser. M. a. Multi for alle
barneskoler og Campus inkrement for utrinn.
Samarbeidet mellom høgskolene og
regionen er etablert med Askøy som
prosjektleder. Fokus på «det digitale
klasserommet i fagfornyelsen». Hetlevik
skole er med i fase 1 fra høsten 2018.







10.3. Viktige begivenheter
Fagavdeling skole har de siste to årene satset på nettverk; en modell for utvikling og læring. Vi har nettverk for alle skoleledere, ressursteamledere, SFO-ledere, lærere som har begynneropplæringen og den
andre leseopplæringen. Nettverkene har tydelige mål, de sikrer forskningsbasert faglig input, utprøving
på egen arbeidsplass og refleksjon rundt egen praksis på kryss av skoler og kretser. Barnehagepedagoger
som har 5-årigene i barnehagene er også med i nettverk for begynneropplæring, for på den måten å
styrke relasjonen og overgangen mellom barnehage og skole.
En viktig del av nettverkstanken er også å bygge profesjonelle læringsfellesskap på og mellom skoler på
alle nivå. Et profesjonelt fellesskap er «en inkluderende og gjensidig støttende gruppe av personer som
har en samarbeidende, reflekterende og vekstorientert tilnærming til å undersøke og lære mer om sin
egen praksis med den hensikt å bedre alle elevers læring», sitat fra Louise Stoll (Universitetet i London,
2011). I dette ligger å dra i samme retning, ha et tillitsfullt klima, en støttende kultur og som kollegium
være opptatt av læring og utvikling.
I forbindelse med revidering av læreplanene (fagfornyelsen) er skolene i gang med å bearbeide ny overordnet del av læreplanverket. Her utdypes verdigrunnlaget og de overordnede prinsippene for opplæringen. I den forbindelse fikk alle ansatte i Askøyskolene høre en av Canadas mest profilerte skoleutviklere, Dr. Avis Glaze, på felles fagdag i september. Hun utfordret avdelingen på hvordan Askøysamfunnet og skolene kan jobbe sammen om livsmestring, medborgerskap og karakterutvikling.

10.4. Nøkkeltall
Nøkkeltall for Askøyskolen er samlet i eget datagrunnlag som også blir brukt i Kvalitetsmelding skole.
Datagrunnlaget inneholder nøkkeltall knyttet til ressursbruk, læringsmiljø og læringsresultat. Askøyskolen har de siste årene fått tilført økte lærerressurser som følge av lokale og sentrale bevilgninger.
Innføring av lærernorm har også bidratt positivt. Fra skolestart 2018 er skolene tildelt ressurser i samsvar med ny norm. Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 viser likevel at normen ikke
er oppfylt ved alle skoler. Dette skyldes blant annet økonomisk merforbruk 1. halvår som er forsøkt inndekket høsten 2018. Innføring av lærernorm har også ført til at flere skoler har måttet omgjøre årsverk
til assistent/fagarbeider til lærerårsverk. Askøy har 85,3 elever per assistentårsverk mot 71,7 i
kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner). Forskjellen utgjør cirka 10 årsverk for Askøy. Selv
om Askøy fremdeles har lavere bemanning i skolen enn sammenlignbare kommuner (gruppe 13) viser
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statistikken at driftsutgiftene per elev i Askøy i 2018 var høyere. Dette skyldes i stor grad økte utgifter
til skolebygg (vedlikehold) og skoleskyss.

10.5. Økonomi
Tabell 27: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

Budsjett 2018

391 333 846

397 671 341

Regnskap 2018

404 578 757

433 585 035

Avvik (B-R)

-13 244 911

Regnskap 2017

378 776 081

412 034 931

Regnskap 2018

404 578 757

433 585 035

Avvik (2018-2017)

+25 802 675

(- 3,27 %)

(+ 6,81 %)

-35 913 694

+21 550 104

(- 8,28 %)

(+ 5,23 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett 2018
Regnskap 2018

–

Avdelingen hadde i 2018 et merforbruk på 13,2 millioner kroner. Deler av dette skyldes
at det ikke er gjort justeringer i budsjettet for å dekke lærernormen. De øremerkede
statlige tilskuddene dekket ikke kommunens reelle kostnader, og underdekningen var om
lag på kr 2,6 mill. høsten 2018. Kommunen har ansvar for å finansiere skoleplass for
fosterbarn i andre kommuner. Kostnader knyttet til skoleplasser i andre kommuner har
økt de siste årene, og var i 2018 vel 4 mill. over 2015-nivå. Skyssutgifter for elever var i
2018 1,8 mill. over budsjettet. Antallet elever med rett til skyss på grunn av avstand (2/4
km) øker, i tillegg til at flere elever er innvilget skyss grunnet farlig skolevei. I budsjett
2017 og 2018 ble det bevilget økte midler til vedlikehold av skolebygg. Det er utarbeidet
vedlikeholdsplaner som er fulgt opp, og resultatene er gode og synlige. Flere skoler har
likevel avvik som gjør at de ikke er helseverngodkjente. Fagavdelingen har i 2018 fått
øremerket 300 000 kr til vedlikehold av lekeplasser. Deler av midlene går til å følge opp
avvik. Ved mange skoler er det et godt samarbeid med FAU om innkjøp og montering av
nye lekeapparat.

Regnskap 2017 –
Regnskap 2018

Det har vært en økning i fosterhjemsplasseringer og også i utgifter til skyss. Se over.

Budsjett 2018 –
Regnskap
2018
(lønn)

Flere skoler har hatt merforbruk i 2018. Oppfølging av elever med særskilt behov for å
sikre forsvarlighet er mye av forklaringen. Innføring av lærernorm fra høsten 2018 har
gjort at fleksibiliteten i bruk av ressurser er redusert. Skolene må nå i hovedsak bruke
ressurser på ordinær undervisning (lærernorm) og mangler tilsvarende til
spesialundervisning. Skoler har også hatt utfordringer med overtallighet i forbindelse med
innføring av normen der.

Regnskap 2017 –
Regnskap
2018
(lønn)

Høsten 2018 ble ny lærernorm innført. Dette medførte 15 nye lærerårsverk i skolene våre.
Lærernormen har også medført en omlegging av stillingsstrukturen i skolene; vi søker å
redusere antall fagarbeidere for å sikre midler til lærernormen. Miljøveiledere kom inn
som ny kompetanse i 2018.

Planlegging av nye skoler er i gang. Skolebruksplanen sin arealnorm og beskrivelse av ulike rom og
funksjoner er førende. Det er fremdeles en stor utfordring å skaffe nødvendig kapasitet ved skoler som
ikke er prioritert i økonomiplanen.

Årsmelding og regnskap 2018 – Askøy kommune

55

43

44

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

11. Pedagogisk-psykologisk tjeneste
11.1. Oppgaveområde
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens lovpålagte sakkyndige instans for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn 0-16 år, samt voksnes rettigheter innenfor opplæringsloven. PPT har først og fremst ansvar for å hjelpe barnehage og skole med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å legge til rette for barn og elever med særlige behov. Dette innebærer også
krav om systemrettet arbeid med fokus på inkludering og tilpasset opplæring. I tillegg er PPT sakkyndig
knyttet til utsatt/fremskutt skolestart, behov for alternativ opplæringsarena og behov for
alternativ/supplerende kommunikasjon (ASK). PPT Askøy er en tverrfaglig tjeneste bestående av logopeder og spesialpedagoger med kompetanse utover grunnutdanning, herunder etter- og videreutdanning, samt psykologer.

11.2. Mål, tiltak og resultater
PPT driver fortsatt et aktivt organisasjons- og kompetanseutviklende arbeid inn mot barnehage og skole.
PPT har som hovedmål å bidra til tidlig innsats og inkludering av barn, unge og voksne med særskilte
behov.
Tabell 28: Mål, tiltak og resultater for 2018 for avdelingen PPT
Mål

Tiltak

Resultater

Redusert
saksbehandlingstid,
innenfor lovens krav.

Prioritert
sakkyndighetsarbeid. Økt test
og utredningskompetanse.

PPT har i gjennomsnitt 3-4 måneder saksbehandlingstid i 2018 (5 mnd i 2017 og 8-9
for få år siden). Den samlede
saksbehandlingstid i individsaker fra
vanske oppdages i bhg/skole og frem til
enkeltvedtak er fattet, viser at saksbehandlingstiden er betydelig lengre enn
lovens krav.

Implementere systematisk innsikt
i kontekst og tanker (SIKT) i
bhg/skole
og
til
andre
hjelpetjenester.
Modellens
funksjon
er
å
øke
refleksjonsferdigheter
og
inkludering i praksis i bhg og
skole.

Tatt i bruk modellen i
samarbeidet, både internt og
eksternt

Modellen er i økende grad tatt i bruk både
internt og eksternt, samt i andre
kommuner. Andre PP-tjenester i Hordaland
har vist interesse for modellen. Etter
implementering av modellen ser en økt
grad av refleksjon og bedret muligheter for
helhetlig og inkluderende praksis.

Økt kompetanse knyttet til
organisasjonsutvikling
og
endringsarbeid.

Tilbud om etter- og videreutdanning
til
ansatte:
Utdanningsdirektoratets
Strategi for etter-, og videreutdanning i Pedagogiskpsykologisk tjeneste (SEVUPPT).

Oppstart av pilotprosjekt knyttet til
organisasjons- og kompetanseutvikling i
skole: Lærings- og utviklingsstøttende
pedagogikk
(LUP).
Gjennomført
prosjektarbeid knyttet til organisasjons- og
kompetanseutvikling i barnehage med
tema; språk, kommunikasjon og samspill.

Økt kompetanse
flerkulturalitet.

knyttet

til

I tilknytning til organisasjons- og
kompetanseutviklingskrav i bhg/skole, har
PPT opprettet fast samarbeidstid med
morsmålslærere og fagavdeling skole
knyttet til flerspråklig problematikk. I tillegg
opprettet
deltakelse
i
kommunens
Migrasjonsnettverk.

Økt kompetanse knyttet
spesifikke språkvansker

til

Ansatte i PPT har fått økt kompetanse
knyttet til språkproblematikk for å kunne
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Mål

Tiltak

Resultater
utrede, rådgi og veilede ansatte i bhg og
skole knyttet til individsaker.

Øke kommunens kompetanse
knyttet til skolevegring og frafall i
skole. Formålet er at skolene skal
bli bedre i stand til å fange opp
elever med ugyldig fravær og
som har/eller står i fare for å
utvikle skolevegring og senere
frafall i livsløpet. I tillegg følge opp
rutiner for fraværshåndtering.

PPT sammen med skolene og
fagavdeling skole skal følge
opp fraværsrutiner i skolen
(som PPT tok initiativ til å
utarbeide
i
2017).
Konsultasjonsteam
for
skolevegring var i full drift fra
januar 2018 og drives av PPT.
Igangsette utviklingsarbeid i
Askøyskolene med fokus på
forebygging, gode systemer
rundt fravær, samt tiltak for å
redusere skolevegring.

Det
foreligger
reviderte
felles
fraværsrutiner
og
flytskjema
for
fraværshåndtering i Askøy kommune.
Det har blitt et tverrfaglig og tverretatlig
konsultasjonsteam, hvor teamet bidrar til
forebygging og tidlig oppfanging av
skolevegring. I en konsultasjon fremmes
alle parters synspunkter og det utarbeides
felles plan for skolenærvær og eventuelt
tilbakeføring.
I
tillegg
får
elev/foresatte/skole
tilbud
om
oppfølgingsmøte
i
etterkant
av
konsultasjon, inntil 3 møter.
Intern kompetanseheving i PPT samt til
eksterne deltakere i teamet (Helsesøstertjenesten/Psykologtjenesten)

Tydeliggjøre i hvilken grad og
hvordan PPT skal bistå skolene
med råd og veiledning.

Fast struktur på deltakelse i
Ressursteam og økt tilstedeværelse på fastdager.
Kontinuerlig arbeid knyttet til
effektivisering av tjenestens
oppgaver for å øke kapasitet
inn mot skole.

Resultat av tiltak viser at PPT har økt sin
tilstedeværelse og det fremstår tydeligere
for skolene hvordan/i hvilken grad PPT skal
bistå med råd og veiledning. PPT er også
som resultat av økt tilstedeværelse, mer
tilgjengelig for drøfting av enkeltsaker.

Tidlig innsats ved
mellom bhg og skole

overgang

Observasjon i 1. klasse i løpet
av høsthalvåret.

Tidlig oppfølging
problematikk.

Bedre samhandling og drøftingsmuligheter i barnehage. Fokus på
inkludering og tidlig innsats.

Det
er
blitt
opprettet
organiserte
og
faste
møtepunkter (fastdager) i alle
28
barnehager,
både
kommunale og private i 2017.
I 2018 har tjenesten hatt fokus
utvikling, og større grad av
deltakelse og tilstedeværelse
i bhg.
Kontinuerlig arbeid knyttet til
effektivisering av tjenestens
oppgaver for å øke kapasitet
inn mot bhg.

Med fokus på bedret samhandling har PPT
økt sin tilstedeværelse i barnehagen i
2018.

Utvikle og øke kompetansen
knyttet til barn med språk- og
uttaleproblematikk i et forebyggende perspektiv i samarbeid
med logopedtjenesten.

Opprette faste møtepunkter
for samarbeid med utøvende
logopeder
i
fagavdeling
barnehage.

Samarbeid mellom PPT og logopedtjenesten har delvis bidratt til erfaringsutveksling og kompetanseheving knyttet til
nyere forskning.

Videreutvikle
testkompetanse
knyttet til språk og kognitiv utredning for å øke kvalitet på
tjenestens sakkyndighetsarbeid
samt den spesialpedagogiske
oppfølging i bhg og skole.

Kurs/sertifisering i CELF og
WISC-V.
Utvikle
intern
struktur
for
kartlegging/testkompetanse.

Økt kartleggings- og testkompetanse for
kontorets ansatte, samt økt kvalitet og innhold i sakkyndig vurdering slik at bhg og
skole forutsetning for oppfølging er bedret.

Organisasjons- og kompetanseutvikling
i
barnehage/skole
knyttet
til
autisme
og
alternativ/supplerende
kommunikasjon (ASK)

PPT driver fortsatt veiledning i
nettverkene.

Barnehager og skoler er bedre rustet til å
håndtere tematikk knyttet til autismespekter og ASK.
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11.3. Viktige begivenheter
PPT har kontinuerlig fokus på organisasjons- og kompetanseutviklende arbeid. Tjenesten har de siste
fem årene driftet ulike nettverk hvor ansatte i barnehage og skole får kompetanseheving, samarbeid på
tvers av barnehage og skole for å stimulere til økt erfaringsdeling. PPT driver også konsultasjonsteam
for skolevegring. Teamet er tverretatlig og tverrfaglig sammensatt, og består i dag av representanter fra
PPT, Psykologtjenesten og Helsesøstertjenesten. Skolevegringsteamet er et resultat av kontorets satsing
på forebygging og systemrettet arbeid knyttet til skolevegring og fravær i skole.
Det ble høsten 2018 organisert av PPT i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner en forelesning/workshop knyttet til skolevegring og frafall med Peter Friberg. Han er en svensk psykolog med
spesialisering i kognitiv atferdsbehandling (CBT) og utdannelsesleder hos Magelungen (spesialskole) i
Sverige. Friberg skrev i 2015 boken Hemmasittare och vägen tilbaka: Insatser vid långvarig
skolfrånvaro sammen med andre ansatte ved Magelungen. I tillegg har de utarbeidet et manualbasert
program for skolevegrere («Hemsittarprogram»).
Deltakere på forelesning og workshop var ansatte i PPT, rådgivere, ressursteamledere og lærere ved
ungdomsskolene, kommunepsykologene, helsesøstre, ressursteamledere ved barneskolene, gruppeledere i barnevern og gruppeledere i spesialisthelsetjenesten (BUP).
I 2018 utarbeidet PPT et pilotprosjekt i samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging (RVTS) Vest, kalt Lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk (LUP). Målsetting
for pilotprosjektet er å utvikle skolenes kompetanse rundt tilknytning og traumebasert omsorg, samt
utvikle et kompetansehevende program til alle skoler i kommunen. I pilotprosjektet deltar Fauskanger
barne- og ungdomsskule, og Træet skule. I styringsgruppen deltar også fagavdeling skole. I tillegg har
tjenesten deltatt i nettverk igangsatt av fagavdeling barnehage og fagavdeling skole; Skolelederforum,
Ressursteamlederforum, Rektormøter, Sektormøter og Begynneropplæringsnettverk. I tillegg har PPT
faste møtepunkt med fagavdeling barnehage og fagavdeling skole, samt fagsamlinger med Statped Vest
og BUP. Dette for å sikre PPTs kvalitet på samhandling og utvikling, samt bidra til et godt organisasjonsog kompetanseutviklende arbeid i barnehage og skole.

11.4. Nøkkeltall
Figur 9: Nye henvisninger til PPT per skoleår. Merk: Denne
viser ikke rehenvisninger i allerede henviste saker, hvor det også
skal skrives sakkyndig vurdering.
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Figur 11: Saksbehandlingstid per måned 2018. Merk: Den samlede saksbehandlingstid i individsaker fra vanske
oppdages i bhg/skole og frem til enkeltvedtak er fattet, er betydelig lengre enn lovens krav om samlet
saksbehandlingstid, 1-3 måneder.
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11.5. Økonomi
Tabell 29: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

Budsjett 2018

12 259 726

12 113 480

Regnskap 2018

12 174 064

12 201 767

Avvik (B-R)

+85 662

(+ 0,7 %)

-88 287

Regnskap 2017

10 562 108

10 496 990

Regnskap 2018

12 174 064

12 201 767

Avvik (2018-2017)

+1 611 956

(+ 15,26 %)

+1 704 777

(- 0,72 %)

(+ 16,24 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett 2018
Regnskap 2018

–

PPT har et positivt årsresultat for 2018, og har klart å holde budsjettrammen. Dette
skyldes i stor grad refusjoner som ikke har blitt benyttet, da det er utfordrende å få vikarer
med riktig kompetanse til tjenesten.

Regnskap 2017 –
Regnskap 2018

PPT opplever gradvis økning i henvisninger av enkeltsaker fra skole og barnehage, i
tillegg rehenvises det i allerede aktive saker. Dette oppleves som utfordrende for opprettholdelse av allerede pågående tjenester til barnehage og skole, samt reduksjon av saksbehandlingstid.

Budsjett 2018 –
Regnskap
2018
(lønn)

Kommunestyret besluttet høsten 2017, med full virkning fra 2018 at PPT skulle styrkes
med 3 nye ansatte i 100 % faste stillinger. Dette for å møte lovens krav knyttet til saksbehandlingstid samt følge opp krav til tjenesten om organisasjonsutvikling og
kompetanseheving i barnehage og skole. Økning i årsverk har gitt betydelig effekt på
saksbehandlingstid og nærvær i barnehage og skole. Som et innsparingstiltak bestemte
rådmannen midlertidig stopp av nyansettelse, i en fast 70 % stilling ved PPT, gjeldende
fra oktober 2018.

Regnskap 2017 –
Regnskap
2018
(lønn)

Kommunestyret besluttet høsten 2017, med full virkning fra 2018 at PPT skulle styrkes
med 3 nye ansatte i 100 % faste stillinger. Dette for å møte lovens krav knyttet til saksbehandlingstid samt følge opp krav til tjenesten om organisasjonsutvikling og
kompetanseheving i barnehage etter barnehageloven § 19.

Skolevegring – tilskudd fra Fylkesmannen i Hordaland
PPT ble tildelt 200 000 kroner i 2016 tilknyttet prosjekt skolevegring, og per 31.12.18 er midlene brukt
opp. Prosjektmidlene har blitt benyttet til blant annet kompetanseheving i form av konferanser,
litteratur knyttet til vegring, fravær samt ulike verktøyprogram. Det er også arrangert fagdag og
workshop for interne og eksterne samarbeidsparter.
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12. Kultur og idrett
Fagavdeling kultur og idrett består av syv fagfelt med tilhørende administrasjon. Ansvarsområder er
utviklingen av aktivitet på Herdla fort, Strusshamn kultursenter, UngFlimmer ungdomskultursenter og
Bergen kringkaster samt drift, rehabilitering og utvikling av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
Avdelingen yter tjenester mot frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner, og er involvert i
samarbeidsprosjekter sammen med andre fagavdelinger i kommunen. Satsingsområdet er barn og unge.
Avdelingen har etablert en tilgjengelig lagsdatabase med oversikt over etablerte lag og organisasjoner i
kommunen. Lag, organisasjoner og enkeltpersoner søker tilskuddsordningene innenfor kultur og idrett.
Midlene tildeles etter politisk vedtatte retningslinjer. Frivillige lag, organisasjoner, velforeninger og
andre sammenslutninger som oppsøker avdelingen får råd og veiledning knyttet til etablert og ny
aktivitet, samt informasjon om tilskuddsordningene og ulike offentlige tjenester.

12.1. Oppgaveområde
Fagavdelingen skal sikre et allsidig aktivitetstilbud der innbyggerne skal ha tilgang til et rikt og mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv. Avdelingen yter tjenester innen fagområdene barn og unge, kulturtilbud til flykninger og innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne, bibliotek, kulturskole, idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet, frivilligsentral, allment kulturarbeid, museum og kulturminner. Videre
administreres Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.
Allment barne- og ungdomsarbeid
 Sommerklubb for barn, et aktivitetstilbud for barn i alderen 6-12 år.
 Ung Kultur Møtes, landsomfattende kulturfestival med lokale festivaler for ungdom i alderen 13-20
år.
 Ungflimmer ungdomskultursenter, kulturaktivitetshus for ungdom mellom 13 og 25 år.
 UngSommer, et aktivitetstilbud for ungdommer i skolens sommerferie
 Musikklabben, et inkluderingstilbud for ungdommer. Prosjektet er en del av satsingen mot barnefattigdom.
 Tilskuddsordninger rettet mot barne- og ungdomsaktivitet
Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
 Rådgiver bistår i arbeidet med å realisere anlegg. Søke og kontrollere, håndtere saksbehandlingen
rundt idrettsanlegg/kulturbygg når det gjelder spillemidler. I dette arbeidet inngår revisjon og utbetaling av midler samt bistå ved momsrefusjon vedrørende spillemidler i henhold til regelverket i
Lotteritilsynet. Arbeidet foregår i Kulturdepartementets database for spillemidler.
 Deltar fast i Askøy idrettsrådets møter og Ravnanger idrettspark styre
 Saksbehandling av kommunale tilskudd innenfor idrett
 Rådgiver innenfor spørsmål vedrørende friluftsliv og tilrettelegging for allemannsretten
 Rådgiver innenfor tilrettelegging for fysisk aktivitet i nærmiljøer/skoler/offentlige områder.
Kulturtilbud til flyktninger/innvandrere
 Flere Farger, et multikulturelt sang- og danseprosjekt for barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn og etnisk norske barn og ungdommer. Flere Farger er en mindre utgave av Fargespill.
 KOMPIS, et inkluderingsprosjekt der norske ungdommer kobles med flyktningeungdom for sammen å bruke ulike kulturtilbud
 Camp Herdla, aktivitetsuke for flyktningfamilier
 Kunsten å bo, et informasjonsprogram for nyankomne flyktninger
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Aktiv Saman
Tilskuddsordninger som fremmer inkludering

Kulturtiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 Mandagsklubben, fritidsklubb for psykisk utviklingshemmede
 Sommeraktivitetsuke for mennesker med nedsatt funksjonsevne i uke 27
 Saksbehandling av tilskudd – ledsagertilskudd ved feriereiser
Bibliotek
Askøy folkebibliotek har et hovedbibliotek på Kleppestø senter og en filial på Fauskanger barne- og
ungdomsskule. Biblioteket har et variert tilbud til både barn, ungdom og voksne. I biblioteket lånes det
ut kano, fiskestenger, redningsvester, e-bøker, bøker, lydbøker, tidsskrifter, musikk, språkkurs, spill og
filmer. En kan også lese aviser og tidsskrifter i biblioteket. Finner du ikke det du er ute etter, kan det
lånes inn fra andre bibliotek. Bøker folk har lånt på et annet bibliotek, kan leveres her. Bygdebøker,
lokalhistorie og lignende for Askøy lånes ut. Besøkende kan benytte trådløst nett, lesesal for studenter,
spillrom for barn og unge og grupperom. I tillegg er det mange arrangementer for alle aldersgrupper,
som for eksempel teater, språkkafé, strikk og lytt, debatter og foredrag.
Kulturskole
Askøy kulturskole gir tilbud til barn og unge i alderen 6-19 år. Det tilbys individuell undervisning innenfor musikk og musikkterapi, gruppeundervisning innenfor musikk, dans, teater, visuell kunst og sirkus.
Skole underviser også i skolekorps og orkester, og det arrangeres en rekke konserter, forestillinger og
utstillinger årlig. Undervisningen foregår i kulturskolens lokaler på Kleppestø ungdomsskole, desentralisert på skolene i kommunen og i Ungflimmer på Florvåg.
Strusshamn kultursenter
Kultursenteret arbeider for å legge til rette for aktivitet og arrangement i Strusshamn. Det arrangeres et
større arrangement årlig med fokus på kystkultur med maritime aktiviteter. Det søkes etter eksterne
tilskudd og arbeides for en videreutvikling av tilbudet i Sjoddien. Kultursenteret drifter og leier ut lokaler
til kunstnere, museumssamlinger, lag og foreninger, og til møter og samlinger i Sjoddien.
Museum og kulturminner
Avdelingen har ansvar for tilskuddsordninger knyttet til istandsetting av kulturminner. Den er faginstans innen kulturminnefeltet ved byggesøknader og plansaker og samarbeider med lag og foreninger
om kulturhistorisk arbeid, og formidling av museumssamlinger og kulturminner. Bergen Kringkaster
har ingen utvikling grunnet manglende ressurser. Bygning og eiendom har fredningsvedtak. Lokalforeningen Bergen Kringkaster har leieavtale med kommunen og foretar mindre vedlikehold og tilsyn.
Det søkes midler fra Riksantikvaren.
Frivilligsentral
Frivilligsentralen skal være koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøet på Askøy. Sentralen er igangsetter av nye tiltak og legger disse til rette slik at lag og organisasjoner kan overta tiltaket. Den skal gi
enkeltmennesker som ønsker å yte en frivillig innsats for andre, en anledning til å gjøre dette, enten som
enkeltmenneske eller som medlem i en organisasjon. Frivilligsentralen er pådriver for utøvelse av
frivillige tjenester som supplement til offentlige tjenester og har et eget styre, årsmøte og årsrapport.
Miljøveileder
Miljøveileder i fagavdelingen er en nyopprettet stilling. Fagavdelingens miljøveileder ble ansatt i august
2018 og er en av fem nyansatte miljøveiledere gjennom programmet «Mobbefri oppvekst» hvorav de
andre fire er ansatt på hver av ungdomsskolene. Ungdomsskolenes miljøveiledere har fokus på skole og
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skolemiljø mens miljøveileder ved fagavdelingen har som en del av sin arbeidsinstruks å koordinere
ulike prosjekter og miljøtiltak mot frivillige lag og organisasjoner, koordinere og samarbeide om tiltak i
frivilligheten opp mot kommunale enheter, og samarbeide med lagenes styreorganer, lag og grupper.
Fagavdelingens miljøveileder og miljøveilederne ved ungdomsskolene har et eget nettverk med faste
møter for erfaringsutveksling og faglig utvikling. Fagavdelingens miljøveileder er sterkt inne i
kommunens folkehelseprosjekt «Sammen om nærmiljø og møteplasser» som har barn og unge som
hovedmålgruppe.

12.2. Mål, tiltak og resultater
Det har i 2018 blitt vedtatt ny handlingsplan for kulturskole. Det er også utarbeidet fagplaner for alle
kulturskolens fag, noe som er vedlegg til handlingsplanen. I mai 2018 avsluttet Askøy kulturskole et
toårig veiledningsprogram for implementering av nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd. Veiledningsarbeidet har hatt fokus på lokalt utviklingsarbeid og medvirkning fra både administrasjon,
lærere, kommunal ledelse og politisk nivå.
UngFlimmer ungdomskultursenter har god aktivitet, både i forhold til ungdomsbrukere og andre. I 2018
har det vært stort fokus på å øke andre fagavdelingers bruk av senteret, og en ser en økt kommunal bruk,
spesielt fra ungdomsskolene. Det er også god aktivitet gjennom andre kommunale tjenester, spesielt
innen tilbud for flyktninger med blant annet Språksprell og Kunsten å bo. I tillegg bruker «Flere Farger»
UngFlimmer som base for øvinger og forestillinger. Gjennom samhandling med fagavdeling skole og
fagavdeling barn og familie, er kulturarbeidere fra UngFlimmer ressurser i nye prosjekter både innenfor
planprogrammet Inkludering og barnefattigdom, med blant annet «Kompis», «Flere farger», «Musikklabben» og «UngSommer». Et annet resultat av samarbeid med undervisningsavdelingen og de ulike
skolene, er en økt andel ungdommer som bruker UngFlimmer til musikkprosjekter. UngFlimmer er blitt
et viktig ressurssenter for ungdomskultur.
Strusshamn kultursenter har i 2018 inngått avtale om etablering av kafé og spisested i Pakkhushallen.
Det er bevilget midler til oppgraderinger av Vaskeriet og til etablering av ny kai. Arbeidet er gjennomført
parallelt med prosjektering av parkeringsareal og av kulturlokalet Fargeriet. Begge forventes ferdigstilt
i 2019. Midtsommerfesten, arrangert i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, var svært godt
besøkt, og ble et vellykket familiearrangement. Mindre arrangement er gjennomført i løpet av året.
Gjestehavnen som administreres av Askøy kystlag er godt besøkt.
Tabell 30: Mål, tiltak og resultater i 2018 for avdelingen Kultur og idrett
Mål

Tiltak

Resultater

for
skal

Etter spillemiddelfristen 1.10. hvert
år oppdateres handlingsplanen

Oppdatert plan med nye tiltak, gjennomførte tiltak
fjernes

Kommunen skal sikre
og videreutvikle gode
friluftsområder til allmenn benyttelse

Kommunen ønsker å sikre friluftsinteresser og har i dag særlig fokus
på tre prosjekter; Siglingavatnet
friluftspark, Askøy på langs og
Herdla fort.

Lysløype ved Siglingavatnet er nesten ferdig
gruset. Askøy på langs blir utbedret jevnlig med
frivillig innsats

Oppdatere friluftskart
over Askøys friluftsområder

Kartlegge og verdsette friluftsområder

Ferdig revidert plan «Kartlegging og verdisetting
av friluftsområder i Askøy kommune»

Informere aktivt på
sosiale medier rettet
mot innbyggere og
lag/organisasjoner

Opprette nettsted «Det skjer på
Askøy»

Prosjekt igangsatt

Handlingsplan
idrettsanlegg
rulleres årlig
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Mål

Tiltak

Resultater

Felles arrangement
for
utdeling
av
kommunale priser og
stipend

Nedsette arrangementskomité

Gjennomføres januar 2019

Inkludere barn og
unge fra lavinntektsfamilier





Utlånssentral
Videreføre «Musikklabben»
Inkluderingstilskudd

Påbegynt arbeid for å etablere utstyrssentral.
Musikklabben videreføres med tilskudd fra Bufdir.
Inkluderingstilskudd videreføres med tilskudd fra
fylkesmannen og Bufdir.

Inkludere flyktninger
og innvandrere





Prosjekt «Flere farger»
Prosjekt «Kompis»
Flerkulturell fest

«Flere farger» ble videreført og styrket. «Kompis»
ble etablert. Flerkulturell fest er ikke gjennomført.

Økt ungdomsbruk i
UngFlimmer

Tiltak i virksomhetsplan

Virksomhetsplan ble revidert

Iverksetting
Handlingsplan
kulturskole

av
for

Oppstart av pilotprosjekt, kulturkarusell. Utprøving på tre skoler.
Kompetanseutvikling i kulturskolekollegiet – kollegabasert veiledning

Dialogmøter og planlegging for oppstart i januar.
Oppstart august 2018. Kompetanse- og kvalitetsheving.

Implementering
av
fagplaner i kulturskolen

Nye fagplaner i kulturskolens fag
benyttes i planlegging og gjennomføring av undervisning

Kompetanse- og kvalitetsheving. Synliggjøring av
planverk og innhold i undervisningen

Utvikle rollen som
kommunalt ressurssenter

Musikkundervisning i samarbeid
med grunnskolen

Etablert samarbeid om musikkundervisning ved
fire skoler. Tilbudt musikkterapi, sang og gitar i
grunnskolen.

Gjøre kulturskolen til
en mer synlig kulturaktør
i
Askøysamfunnet

Konserter i kulturskoleregi, solistog
ensemblekonkurranse,
eksterne
arrangementer
og
opptredener.
Synliggjøring
i
sosiale medier.

Utstrakt konsertvirksomhet og deltakelse på
interne- og eksterne arrangementer og
konkurranser regionalt og nasjonalt.

En mer digital kulturskole

Digitale søknadsskjema for undervisning og dirigenttjenester til
skolekorps. Digitale verktøy i intern
samhandling og prosjektstyring.

Effektivisert og tidsbesparende i daglig drift i
kulturskolen. Kulturskolen når ansatte og brukere
på en enklere og raskere måte.

Oppdaterte
skolebibliotek

gode

Skolebibliotekaren, biblioteket og
skolen jobber sammen om å
kassere og fornye biblioteket

Oppdaterte skolebibliotek

Drive aktiv formidling
til alle generasjoner

Gjennom utvidet samarbeid med
alle avdelinger. Fokus i år på
helsesøstre, kulturarbeider for
flyktning,
frivillige
lag
og
organisasjoner.

Gjennomfører foredrag og kurs. Tilbud gjennom
Hop videregående skole. Arbeidspraksis – Kodekurs. Språkkafé i samarbeid med flyktning.
Samarbeid med helsesøstre påbegynt, men
grunnet manglende ressurser på begge sider er
det utsatt til 2019.

Økt tilgjengelighet

Økte åpningstider.
Fauskanger.

Utvidede åpningstider og mer kveldsåpent. Filial
på Fauskanger skole i samarbeid med prosjekt
Q3. Økt utlån av bøker og besøk på
arrangementer.

Markere
biblioteket
som scene for debatt,
diskusjon og foredrag.

Flere aktuelle debatter og foredrag

Gjennomført debatter og foredrag.

Begynne
arbeidet
med en temaplan for
biblioteket

Research: Spørreundersøkelse ut
til Askøy sin befolkning. Innspill fra
skolene.

Spørreundersøkelsen er ferdig og analysert. Innspill fra skoler er kommet. Planen jobbes videre
med.

Filial

på
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Mål

Tiltak

Resultater

Aktiv kulturformidling,
innen kulturminne og
kystkultur

Arrangere et større arrangement i
Strusshamn per år.

Midtsommerfest 2018, familiearrangement med
maritime aktiviteter, ca. 1 200 besøkende.

Knytte
arbeid

Ungjobb 2018 – tiltak på tredje
året. Røde kors har vært
samarbeidspartner

Erfaringene tilsier avvikling av tiltaket – koster
mer enn gitt effekt.

ungdom

til

12.3. Viktige begivenheter

Bilde 9: Flere Farger
Bilde 10: Kulturinnslag

12.4. Nøkkeltall
Aktiviteten i fagavdelingen er tilpasset vedtatte
budsjettrammer. Det er registrert omtrent 250 lag
og organisasjoner i kommunen. Disse søker og får
tildelt midler fra 21 tilskuddsordninger etter
intensjon, formål og gjeldende retningslinjer. Enkeltpersoner kan også søke på noen av ordningene. To
kultur- og idrettsstipend er økt opp til kr 20 000 per stipend. Fagavdelingen søker og får tildelt midler
fra Hordaland fylkeskommune til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.
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Idrett og nærmiljø
Det er registrert 167 eksisterende anlegg på
Askøy
(2018)
i
idrettsregisteret
til
Kulturdepartementet. Det ble i 2018 sendt inn
ni søknader til spillemiddelordningen om
ordinære idrettsanlegg og 6 søknader om
nærmiljøanlegg. Det ble i 2018 gitt tilskudd fra
spillemidlene på ordinære anlegg med
kr 6 848 000
og
for
nærmiljøanlegg
kr 468 000.

Tabell 31: Oversikt over tilskudd
Mottaker

Beløp

Tilskudd lag/org og enkeltpersoner
overført

kr

4 900 000

Bergen og omegn friluftsråd

kr

532 000

Trossamfunn

kr

1 180 000

Museum Vest (Herdla museum)

kr

1 050 000

Den kulturelle spaserstokken

kr

107 000

Den kulturelle skolesekken

kr

256 000

Biblioteket
Tabell 32: Besøkende på arrangement (inkludert skoler og barnehager på eventyrstunder og bokprat, bare besøk
er ikke medregnet) og utlånsstatistikk for biblioteket
År

Besøkende på arrangement

Utlån (alle medier)

Utlån (e-bøker)

2015

2 696

82 425

1 253

2016

3 728

78 297

1 484

2017

4 912

74 899

1 684

2018

5 714

81 506

1 895

Kulturskolen
I skoleåret 2018/2019 har kulturskolen tatt inn 380 unike elever, og 188 elever er på venteliste til etter
hovedopptak. Totalt har kulturskolen 409 elevplasser, med 190 på venteliste. Kulturskolen tilbyr
undervisning til det frivillige kulturlivet som korps og orkester, og underviser ukentlig 368
korpsmusikanter.
UngFlimmer, den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken
UngFlimmer har åpent for aktivitet 48 uker i året, alle dager. Antall barn og unge i aktivitet hver uke er
mellom 100 og 140. Seks kommunale avdelinger er faste brukere av UngFlimmer. 17 skoler fikk to eller
flere besøk fra Den kulturelle skolesekken. Antall kunstnere/formidlere i Den kulturelle skolesekken:
21. Antall formidlinger: 16. Det er gjennomført ca. 35 kulturaktiviteter i og utenfor institusjon i Den
kulturelle spaserstokken.
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12.5. Økonomi
Tabell 33: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

Budsjett 2018

27 540 081

20 641 914

Regnskap 2018

27 539 387

22 334 783

Avvik (B-R)

+694

(+ 0 %)

-1 692 869

Regnskap 2017

25 822 255

20 371 509

Regnskap 2018

27 539 387

22 334 783

Avvik (2018-2017)

+1 717 132

(+ 6,65 %)

+1 963 275

(- 7,58 %)

(+ 9,64 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett 2018 – Regnskap 2018

Kulturavdelingen driver kostnadseffektivt og styres stramt. Det ble
balanse i driften i 2018.

Regnskap 2017 – Regnskap 2018

Avdelingen er tilført eksterne midler knyttet til barnefattigdom og
inkluderingsarbeid. Overført fondsmidler til regnskap. Tilført
tilskuddsordninger rettet mot frivillige lag og organisasjoner.
Lønns- og prisstigning.

Budsjett 2018 – Regnskap 2018 (lønn)

Tilført lønnsmidler til kulturarbeider flyktning og ansettelse av
miljøveileder. Eksterne midler benyttet til lønn i prosjektene
inkludering og barnefattigdom. Lønns- og prisstigning.

Regnskap 2017 – Regnskap 2018 (lønn)

Se over.
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LEVEKÅR
Kommunalavdeling levekår består av fagavdelingene Samfunnsmedisin, Barn og familie, NAV, Helse og
omsorg, og Individ og levekår. Året 2018 har vært preget av utvikling av tjenestene, kombinert med
økonomiske utfordringer. Omstillingsprogrammene har satt preg på tjenesteinnholdet der mange gode
resultater dokumenterer at vi er på rett vei. Det er mange engasjerte og dyktige medarbeidere som
metodisk utvikler faglig arbeid, effektiviserer tjenestene og har større brukerfokus. Kommunalavdeling
levekår har styrket forebygging og tidlig innsats, noe som vi ser letter trykket på de tunge tjenestene som
barnevernstiltak og behov for institusjonsplasser i eldreomsorgen.
I barnevern, omsorgstjenestene, og innen rus- og psykisk helse er det etablert faste arenaer for brukerdialog. Det er viktig for å sikre at brukerstemmene påvirker innholdet i tjenestene slik at de ivaretar de
behov og ønsker innbyggerne har til de kommunale tjenestene.
Økonomisk ble 2018 et krevende år, med et underskudd på 13,2 millioner kroner. Hovedårsakene til
dette er:





Merforbruk i eldreomsorgen mest på grunn av omfattende tiltak innen alderspsykiatri, og økte
brukerbehov.
Økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp på grunn av oppdaterte satser til sosialhjelp og økning i
klientmassen, samt justeringer av statlige ordninger som påfører kommunene merutgifter. Det siste
er særlig knyttet til reduksjon i ordningen med arbeidsavklaringspenger et eksempel på.
Merutgifter innen barnevernet.

Eksterne tilskudd til prosjekter og nye tiltak på drøyt 24 millioner kroner førte til økte lønnsutgifter og
andre utgifter som ikke var budsjettert. Dette er en statlig finansiering som hvert år fører til avvik
mellom budsjett og regnskap, da disse usikre inntektene ikke kan budsjetteres. Det må nevnes at disse
eksterne tilskuddene samlet sett har ført til flere og bedre tjenester, og noe netto økonomisk gevinst.

Figur 12: Utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr). Kilde: SSB tabell 12209 (tall for
2018 er urevidert).
kr28 000

Landet (u/
Oslo)

kr26 000

Kostragr 13
kr24 000

Os

kr22 000

Askøy

kr20 000
kr18 000

Fjell

Dette er alle helse- og omsorgstjenester i
kommunen, det vil si helsestasjon og
skolehelsetjenester, legetjenester, ergo/fysioterapi, omsorgstjenester, psykologtjenester og ulike forebyggende tiltak.
Askøy har hatt en utgiftsøkning omtrent
som landet for øvrig. Flere omfattende
tiltak til ressurskrevende brukere, særlig
til de over 67 år, er hovedårsaken til
Askøy sine økte utgifter.
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13. Programmene
13.1. Boligsosialt velferdsprogram
Askøy ble med i Husbanken sin kommunesatsing boligsosialt arbeid i 2015, et samarbeid som har en
horisont til 2021. Hovedfokuset er å sikre gode og trygge boliger og bomiljøer for innbyggerne generelt
og vanskeligstilte spesielt. Alle skal ha et trygt sted å bo, få hjelp til å mestre boforholdet og den offentlige
innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Det er et
Resultater for Boligsosialt velferdsprogram
særskilt fokus mot barnefamilier og unge som ikke
bor bra.

Vi har fått en god oversikt over de boligsosiale

13.2. Program mot barnefattigdom
Askøy ble med i Fylkesmannen sin satsing mot
barnefattigdom i 2015. Satsingen går ut i 2019.
Målet med arbeidet er å minske barnefattigdommen
og redusere konsekvensene av en oppvekst med
lavinntekt og levekårsutfordringer. Det jobbes på tre
områder: (1) barnehage og skole, (2) fritid, og (3)
familier. Som en del av arbeidet har det vært gjort en
analyse av barnefattigdom på Askøy samt en
levekårsundersøkelse på mellomtrinnet på alle
skoler, i tillegg til kompetanseheving, bevisstgjøring
og konkret tiltaksutvikling. Satsingen har årlig
mottatt 1,25 millioner kroner i skjønnsmidler fra
Fylkesmannen.











utfordringene i kommunen gjennom kartlegging gjort av Rambøll.
Boligsosial handlingsplan er ferdigstilt
Etablering av boligkontor har ført til bedre
tverrfaglig samhandling
Boligsosial
kompetanse
har
økt
i
organisasjonen
Vi har fått økt rammen for lån og tilskudd til
etablering fra Husbanken
Diagnoseuavhengig booppfølgingstjeneste er
etablert. Flere kan mestre å bo i egen bolig.
Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig
er vedtatt
Fått tilskudd til utarbeidelse av prinsipper og
veileder for universell utforming i reguleringsarbeid
Signert tilvisningsavtale med privat utbygger

Resultater
Barnehage og skole

Fritid

Familier

Utarbeidet brosjyre for
god
forvaltning
av
gratisprinsippet i barnehage og skole
Endret
holdninger,
praksis og ordninger for
bedre ivaretakelse av
gratisprinsippet slik at
alle barn skal ha
mulighet til å delta på
arrangementer
på
barnehage- og skolearenaene.
Etablert
samarbeidsmøter og rutiner mellom
helsestasjon
og
barnehager for å få inn
flere barn i målgruppen i
barnehage.
Innføre
spørsmål knyttet til
familiens levekår i startsamtalen i barnehager
Gjennomført
gratis
klassetur på 8. trinn på
alle ungdomsskoler.

Avholdt gratis ferieaktiviteter i skolenes
sommerferie
for
ungdom,
«Ung
sommer». Cirka 150 ungdommer deltok.
1/3 av disse svarer på evalueringen at
de enten ikke deltar på andre aktiviteter
ellers på fritiden eller ikke skal på
sommerferie. Det er utarbeidet en
samarbeidsavtale med frivillige lag om å
inkludere barn uavhengig av foreldrene
sin inntekt. Det er opprettet en
kommunal tilskuddsordning for å støtte
lagene i dette arbeidet. 16 lag er med i
ordningen og vel 100 barn har blitt berørt
av den på en måte som har gjort det
mulig eller lettere for familien å kunne la
de delta i organiserte fritidsaktiviteter.
Ungdomstjenesten drifter møteplassen
Q3 på Fauskanger skole. Hver uke
møter 23-30 ungdommer. Kartlegging i
to omganger viser at mellom 39 og 54 %
av de som deltar er ungdommer som
ikke deltar i andre typer aktiviteter eller
arenaer på fritiden. Denne møteplassen
har også en biblioteksfilial som blir benyttet i stor stil.

Totalt har vel 50 voksne og 100 barn fått
oppfølging av Levekårsteamet. På slutten
av 2018 var status for de indikatorene som
overvåkes følgende:
6 familier har fått innvilget startlån til bolig
på det private marked. 30 familier har fått
økonomisk rådgivning og 3 har fått en plan
vedrørende gjeld. Per i dag er 10 i arbeidsrettet tiltak, 2 har fått fast jobb og 5 er i
NAV sitt kvalifiseringsprogram. 4 personer
har fått avklart helse og mottar nå
arbeidsavklaringspenger. I tillegg kommer
den individuelle oppfølgingen ut fra
familiens utfordringer og behov. Denne
kan handle om inkludering av barn på
fritiden, bedre bosituasjon, avklare helseutfordringer, involvering av relevante
tjenester og koordinert oppfølging for å
redusere familiens levekårsutfordringer og
konsekvensene av disse for barna.
Barneverntjenesten har fått økt fokus på å
kartlegge familiers sosioøkonomiske
situasjon og levekårsutfordringer for å
kunne jobbe med disse før eller parallelt
med annen type hjelp og veiledning.
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13.3. Program for inkludering
Program inkludering ble startet opp i 2017 i forbindelse med økningen av antall flyktninger i 2015.
Programmet har til hensikt å sikre god inkludering og kvalifisering av nyankomne flyktninger, slik at de
skal ha mulighet til å delta i utdanning, yrkesliv, lokalsamfunn og fritidsaktiviteter.
I programmet jobbes det med økt samhandling og helhetlige modeller mellom Flyktningtjenesten,
Voksenopplæringen, NAV og helse. Det arbeides for mer norskundervisning i starten av
introduksjonsprogrammet for de som kommer som analfabeter. Programmet inneholder også arbeid
med foreldreveiledning til flyktningeforeldre, kompetansehevingsnettverk i barnehager og skoler, Flere
farger, aktiv fritid for barn med flyktningebakgrunn og å øke og differensiere dataopplæringen. I tillegg
jobbes det med å utvikle bransjepakker for rask kvalifisering til arbeid.
Resultater for Program for inkludering
Gruppen flyktninger Askøy tar imot endrer seg over tid. I 2018 kom en ny gruppe flyktninger; kvoteflyktninger fra
Kongo. Dette er en gruppe som er helt ukjente med et vestlig samfunn, kultur og normer. Dette kommer til uttrykk
på alle områder. I tillegg er det personer som har vært utsatt for traumatiserende krigshandlinger og som ofte
har både fysiske og psykiske helseplager. De har typisk lite eller ingen utdanning og mange er analfabeter. Dette
stiller den kommunale innsatsen overfor nye utfordringer.
Program inkludering har bidratt til et mer systematisk og bedre samarbeid mellom tjenestene som er viktigst for
å kvalifisere flyktninger til arbeid og deltakelse; Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og NAV.
Modellen med mer norskopplæring for analfabeter er innført. 29 elever har siden oppstart kommet inn under
denne ordningen. Voksenopplæringen er tydelig på at de vurderer at dette er en bedre og nødvendig modell for
denne målgruppen. De ønsker å fortsette med dette neste skoleår også.
Flere farger ble gjennomført for andre året i 2018. Deltakere er barn og unge i alderen 6-17 år. Knapt halvparten
er etnisk norske, resten er flyktninger og innvandrere. Det var fire forestillinger i 2018. Prosjektet har stort fokus
på barnas ressurser og barna som er med opplever mestring, sosialt fellesskap og danner vennskap på tvers av
bakgrunn. Foreldre er stolte over barna sine og familiene opplever at deres kultur og bakgrunn har betydning.
Flere farger har blitt et flaggskip som har fått mye positiv omtale.
Bransjepakker ble startet opp i slutten av 2018, med støtte fra eksterne tilskudd. Leder for Voksenopplæringen,
Flyktningtjenesten og NAV jobber sammen om dette. I forprosjektet skal arbeidsgiveres erfaringer kartlegges
sammen med erfaringer og modeller fra andre kommuner. Det jobbes med å utvikle en modell for kvalifisering til
renholdsbransjen, som er en relevant bransje for flyktninger med liten eller ingen utdanning.
21 foreldre har deltatt i veiledningsgrupper som skal bidra til gode foreldreferdigheter i en norsk kontekst.
Gruppene er evaluert og får gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Generelt er resultatet at 66 % av de som
avsluttet introduksjonsprogrammet i fjor gikk over til ordinær utdanning eller arbeid. Dette er i tråd med
regjeringen sine måltall.

13.4. En landsby rundt sårbare barn og familier
Gjennom blant annet «Modellkommuneprosjektet», forprosjektene til «Villa Vil», «Familiens Hus» og
«Betre saman for borna» ble det utviklet et bredere tilbud for tidlig innsats til familier i risiko, og en
bedre koordinert samhandling mellom tjenestene som gir innsatsen. Behovet for videreføring av
innsatsene, gjorde at programmet ble etablert i 2017, for å kunne håndtere disse utviklings- og
utfordringstrekkene, samt å sikre styrket gjennomføringskraft:


Behov for bredere tilbud om Familieveiledning for utvikling av godt samspill mellom foreldre og
barn
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Behov for bedre kartlegging av sosioøkonomiske forhold for barn samt foreldrefungering før utforming og prioritering av tiltak.
Varierende grad av ansvarsavklaring,
koordinering
og
dokumentasjon
av
prosessen og resultatene mellom tjenestene
som gir tilbud til samme familie
Høyt aktivitetsnivå med behov for bredere
dimensjonering av eksisterende tiltak samt
utvikling av flere og/eller nye
Bedre og mer systematisk mobilisering av
familie og nettverk i arbeidet med å finne
gode løsninger for barn og familier
Bedre prosesser for brukermedvirkning slik
at barn og unge kan være reelle deltakere i
beslutninger som omhandler eget liv.
Økt merforbruk i barnevernsbudsjettet.
Gjelder hovedsakelig utgifter til plasseringer
i omsorgshjem og ettervern.
Endringer knyttet til ordningen med refusjon
for
veiledning
av
omsorgsfamilier.
Kommunen må selv organisere og dekke
utgiftene til dette, noe som medfører behov
for kompetanseheving og økte utgifter.
Tidligere var dette Bufetats ansvar.
Kostnadskrevende
hasteplasseringer
i
barnevernet på grunn av manglende innsats
og forebygging på et tidligere tidspunkt og i
selve akuttfasen
Beholde og rekruttere kvalifiserte og erfarne
ansatte

Resultater for En landsby rundt sårbare barn og
familier
Et bedre dimensjonert tilbud om familieveiledning utenfor barneverntjenesten gjennom to nye stillinger som
familieveiledere i Familiehelsetjenesten. De har
gjennom 2018 hatt veiledning inn i 88 henviste familier.
Færre hasteplasseringer etter lov om barneverntjenester. Færre kjøp av institusjonsplasser og tiltak
hos eksterne aktører i barnevernet. Flere plasseringer
i familie, slekt, nettverk der det er vedtatt plassering av
barn og ungdom utenfor hjemmet. Økt brukermedvirkning og mobilisering av nettverk. Et tilgjengelig
tjenesteapparat i akutt, krise- og stabiliseringsfaser (se
også avsnittet om etablering av eget hasteteam).
Etablering av tre halve stillinger som kommunale veiledere for omsorgshjem, reduserte driftskostnader til
kjøp av eksterne veiledningstjenester, tilbud om både
individuell- og gruppeveiledning for omsorgsforeldre,
bedre og økt utnyttelse av kompetanse.
Innføring av Mobilt barnevern som sikker teknologisk
løsning for oppbevaring av sensitive opplysninger
utenfor arbeidssted, tilgang til saksarkiv og bedre
effektivitet i prosessen underveis i saksbehandlingen.
Opplæring i bruk av Familieråd for alle ansatte i barneverntjenesten, for å sikre bedre brukermedvirkning og
mulighet for å finne flere gode løsninger for barn og
ungdom i familie/nettverk.
Det gjennomføres pilot for internveiledning i barneverntjenesten, som sammen med ressurser fra andre
tjenester skal gi reduserte driftskostnader til kjøp av
ekstern veiledning.

13.5. Aktiv og trygg omsorg – hele livet
Programmet Aktiv og trygg omsorg - hele livet henspiller på aktivitet og opplevd trygghet som viktige
plattformer for omsorgstjenestene, og er rettet mot innbyggere fra 0-100 år. Brukerne skal selv være
aktive og motiveres til egenmestring og egenaktivitet – og de skal oppleve trygghet der de bor. Videre
skal ansatte være proaktive og vise faglig trygghet i det daglige arbeidet. I 2018 har programmet bestått
av følgende prosjekter:
Tillitsmodellen – Askøy
Vurderingsteam er et tverrfaglig team som startet opp i mai. De har tatt imot og vurdert alle søknader
og henvendelser som gjelder nye brukere som ikke har tjenester fra før. Vurderingsteamet gjennomfører
kartlegging av brukers mestringsnivå og behov gjennom tett dialog med bruker og pårørende. Der det
er mulig prøver en å finne andre løsninger på brukers behov og utfordringer enn tradisjonell
hjemmetjeneste. Teamet arbeider etter tillitsmodellens prinsipp om hverdagsmestring, og at bruker selv
er en viktig del av løsningen. Det er arbeidet med vedtaksutforming i henhold til klarspråk og universell
utforming. Det er også arbeidet med å utvikle og ta i bruk digitalt søknadsskjema.
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Velferdsteknologi
Elektronisk medisineringsstøtte er tatt i bruk i alle avdelinger i hjemmesykepleien. Videre arbeides det
med å få så mange enheter som behovet tilsier. Det forventes spart tid per besøk hos de som tar dette i
bruk, men også kvalitative forbedringer for bruker som økt mestringsfølelse, økt aktivitetsnivå og
innhold i hverdagen og riktigere medisiner til riktig tid. Montering av sensorteknologi i visningsrom for
velferdsteknologi på Helsetunområdet er startet. Arbeid med å skifte ut analoge trygghetsalarmer til
digitale alarmer er startet opp.
Pasientflyt
Det er etablert brukerråd ved Kleppestø og Ravnanger sykehjem. Tverrfaglige tavlemøter er innført for
å sikre fokus på mål for oppholdet. Kriterier for tildeling av plasser er tydeliggjort og måleindikatorer er
identifisert.
Askøy aktivitetskafé
Aktivitetskafeen er et tilbud for alle som ønsker å bli kjent med nye mennesker. Dette ble startet opp 12.
oktober i kjelleren på Rådhuset.
Rekruttere, utvikle og beholde
Det er utarbeidet lokale retningslinjer for heltidskultur for Helse og omsorg og Individ og levekår hvor
det er satt mål for arbeider innen 2020 og 2025. Prosjektet skal planlegge funksjon og drift av en
Bemanningssentral som et ledd i å sikre heltidskultur med bedre kvalitetssikring av vikarbruk og
økonomisk kontroll. Målet er å sikre kvalitet i tjenestene, fremme kommunen som attraktiv arbeidsgiver
også i fremtiden, utnytte ubenyttet potensiale av kompetent arbeidskraft og fremme et godt og lærende
arbeidsmiljø som frigir tid til ledelse.
Tidstyv – hjemmetjenesten
Arbeidsprosesser i hjemmetjenesten er kartlagt, tidstyver/flaskehalser er identifisert og prioritert på
tvers av de fire avdelingene i hjemmetjenesten. På bakgrunn av funn er det påbegynt et
forbedringsarbeid på tvers av alle avdelinger. Dette skal sikre et helhetlig forbedringsarbeid,
standardisering av arbeidsmåter med utgangspunkt i beste praksis, samt en felles praksis på tvers av
avdelingene. Dette arbeidet skal bidra til en mer effektiv drift, økt kvalitet på tjenestene, samt mer
brukerrettet tid.
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14. Barn og familie
14.1. Oppgaveområde
Fagavdeling Barn og familie inneholder følgende tjenester: Barneverntjenesten, Familiehelsetjenesten,
Flyktningtjenesten og Psykologtjenesten.
Barneverntjenesten
Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan
forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket
omsorgssvikt, atferds- og sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og
sette inn tiltak for dette. Tjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige
organer. Tjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivå når dette kan bidra til å løse
oppgaver som den er pålagt etter lov. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser
og råd, og delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet.
Familiehelsetjenesten
Tjenesten består av følgende undertjenester: Jordmortjeneste med svangerskap- og barseloppfølging,
helsestasjonstjeneste fordelt på to helsestasjoner, skolehelsetjeneste, flyktninghelse, helsestasjon for
ungdom, ungdomstjeneste samt familieveiledere.
Flyktningtjenesten
Tjenesten har ansvar for bosetting av enslige voksne og flyktningfamilier samt koordinering av
kommunens introduksjonsprogram. I 2018 har kommunen i all hovedsak bosatt overføringsflyktninger/kvoteflyktninger. Den største gruppen er fra Den demokratiske republikken Kongo.
Psykologtjenesten
Psykologtjenesten gir lavterskel psykisk helsetilbud til barn, ungdom og familier, voksne og eldre. En av
psykologene har i tillegg hovedfunksjon inn mot flyktninger. Tjenesten består av 8 stillinger.

14.2. Mål, tiltak og resultater
I Tabell 34 er mål, tiltak og resultater knyttet opp til særlige utviklingsområder i den enkelte tjeneste.
Resultater knyttet til fast drift er lagt inn under nøkkeltall.
Tabell 34: Mål, tiltak og resultater i 2018 for avdelingen Barn og familie
Mål

Tiltak

Resultater

Bidra til at ungdom deltar i
meningsfulle aktiviteter som
bidrar til mestring og god
psykisk helse

Ungdomstjenesten
arrangerer
gratis «Ung sommer»-aktiviteter
og jobber gjennom tiltaket «Aktiv
fritid» for at ungdom skal finne
aktiviteter som gir de tilhørighet,
mestring og glede.

Det var 15 forskjellige «Ung sommer»aktiviteter med totalt 140 deltakere.
Evalueringen viser at mange av disse ikke
deltar på fritidsaktiviteter, eller ikke skal på
sommerferie. 30 ungdommer får oppfølging
gjennom «Aktiv fritid». I tillegg er det etablert
et samarbeid med teamet for enslige mindreårige flyktninger (EMF) for å prøve ut denne
metodikken for å lykkes med å inkludere de
i fritidsaktiviteter.

Familiehelsetjenesten skal
bidra til å styrke foreldre
som
gode
og

Barselkurs i samarbeid mellom
jordmor og psykolog for gravide
og deres partner. Skal forberede
til foreldrerollen og ha fokus på

En pilot ble gjennomført i høst. 13 gravide
deltok. Cirka halvparten sammen med deres
partner. Både første- og flergangsgravide.
Kurset fikk gode tilbakemeldinger fra
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Mål

Tiltak

Resultater

utviklingsstøttende
omsorgspersoner

psykisk helse i svangerskap og
etter fødsel.

deltakerne. Ut fra evaluering vil kurset videre
bli holdt alene for førstegangsforeldre.

Familieveiledere for familier med
barne- og ungdomsskolebarn

Tilbudet får svært gode tilbakemeldinger fra
samarbeidspartnere og i evaluering med
foreldre. Dette bidrar til å hindre behovet for
omfattende
og
dyre
tiltak
i
barneverntjenesten.

Gi foreldre på helsestasjon veiledning etter metoden Newborn
Behaviour Observation

Metoden
styrker
foreldrene
sin
oppmerksomhet på barnets signaler og gjør
de til mer sensitive omsorgspersoner.

Undervisning i Psykologisk førstehjelp.

Skolehelsetjenesten tilbyr nå undervisning til
elever på 5. trinn, samt øvrige trinn, skolens
ansatte og på foreldremøter ved behov.

Mestringskurs
på
ungdomsskolene for engstelig ungdom

20
ungdommer
har
gjennomført
mestringskurset. Over halvparten av disse
ungdommene svarer at engstelsen har
minsket litt eller mye.

Ivareta kompetansen og
ansvaret for å avdekke vold
og overgrep samt ivaretakelse av meldeplikten til
barneverntjenesten

Utarbeidet handlingsveileder for
ansatte. Etablert fast samhandlingsarena mellom barneverntjenesten
og
familiehelsetjenesten. Etablere et system for
internkontroll av meldinger til
barneverntjenesten.

Tiltakene er innført. Opplevd bedre system
og økt kompetanse. Avdelingsledere følger
dette opp.

God
tverrfaglig
samhandling
og
tjenesteutvikling mellom familiehelsetjenesten
og
samarbeidspartnere

Halvårige
samarbeidsmøter
mellom
helsestasjon
og
barnehagestyrere. Deltakelse på
halvårlige ressursteam i alle
barnehager.

Hver barnehage har fått tildelt en fast
helsesykepleierkontakt.
Tettere
dialog
mellom helsestasjon og barnehager. Økt
fokus på å få barn i lavinntektsfamilier i
barnehage.

Jobbe forebyggende for
god seksuell helse hos
ungdom
med
flyktningebakgrunn

Tilbud om gruppeoppfølging for
henholdsvis gutter og jenter med
mål om å hjelpe de til å ivareta god
seksuell helse samt hindre
kjønnssykdommer,
kjønnslemlestelse og overgrep.

Det ble gjennomført 2 grupper for gutter og
1 gruppe for jenter. Totalt deltok 12 gutter og
9 jenter. Det var to samlinger i hver gruppe.
Ut fra tilbakemeldingene oppleves dette
svært viktig og nyttig. Ungdommen satte ord
på at det var mye de ikke visste og de fikk
kunnskap som brøt med helt feilaktige myter
om seksualitet, som de hadde med seg fra
før.

Fast samarbeidsarena mellom
skolehelsetjenesten
og
fagavdeling skole

Styrker samarbeidet og ansvarsfordeling.
Har
blant
annet
ført
til
at
undervisningsopplegg
om
seksuelle
overgrep skal prøves ut i 3 pilotskoler.

Innføre evalueringssamtale
måneder etter bosetting

6

Rutinen er innført. Tilbakemeldingen har ført
til at vi har endret praksis i starten av
bosettingsprosessen og lagt mer vekt på
relasjonsbygging i denne fasen.

Etablere brukerråd i samarbeid
med voksenopplæringen.

Etablert med månedlige møter. Brukerrådet
har blant annet kommet med innspill på nye
måter å gjennomføre dataopplæring.

Skolehelsetjenesten
skal
bidra til god psykisk helse
blant barn og unge

Etablere et system
brukermedvirkning
Flyktningtjenesten

for
i
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Mål

Tiltak

Resultater

Gi
flyktningforeldre
veiledning i foreldrerollen i
en norsk kontekst

Tilby ICDP2 foreldreveiledningsgrupper
som
en
del
av
introduksjonsprogrammet.

Foreldrene gir gode tilbakemeldinger på
veiledningen. Dette videreføres.

Sikre at tjenesten utøves i
tråd med Introduksjonsloven

Videreføre LEAN-prosess i bosettings- og introteam

Laget ny standard for bosetting og overgang
til intro. Avdekket mangler i oppfølgingen av
individuell plan jf. introduksjonsloven.

Utvikle system for internkontroll
for introduksjonsordningen

Etablert
system
for
tilbakemelding til ansatte.

Utvikle et felles system for bistand
til barn som pårørende i Askøy

Arbeidet videreføres av en tverrfaglig gruppe
i 2019.

Sikre systematisk og god
oppfølging av barn som
pårørende

oversikt

og

14.3. Viktige begivenheter
Barneverntjenesten
De siste årene har barneverntjenesten hatt omlag 16 hasteplasseringer per år. I 2018 var det 6
hasteplasseringer, hvor 3 var kortvarige før barna ble tilbakeført til familie. Reduksjonen i antall og
varighet av hasteplasseringer henger sammen med etablering av eget team som håndterer situasjoner
hvor det skal vurderes om barn kan bo hjemme eller ikke. Teamet bistår med å yte rask og intensiv hjelp
inn i familier for å finne alternativer til flytting av barnet, eller mulige løsninger i barnets
familie/nettverk når flytting er påkrevd. Når et barn må hasteflyttes, jobbes det parallelt med å vurdere
og finne løsninger for å redusere varigheten på flyttingen, med utgangspunkt i hva som vil være
forsvarlig omsorg for barnet.
Sammenholdt med reduksjon i antall enslige mindreårige flyktninger som bosettes, samt antallet som
får avsluttet sin oppfølging fra barneverntjenesten ved fylte 20 år, må organisasjonen gjennom en
tilpasning av driften til dette.
Familiehelsetjenesten
Fra 1.1.2018 ble tjenesten organisert med nye avdelingsledere under ledende helsesøster.
Avdelingslederne jobber både administrativt og som fagutøvere i egen tjeneste. Denne organiseringen
var også et tiltak for å lukke avvik etter tilsyn i 2017 som pekte på nødvendigheten av bedre ledelses- og
styringssystemer for å sikre etterlevelse av lover og forskrifter i en stor og sammensatt tjeneste.
Organiseringen er evaluert i 2018. Konklusjonen er at dette er en nødvendig organisering for å få tett
nok oppfølging av ansatte, tjenesteutvikling og internkontroll i de enkelte deltjenester.
I 2018 har man gått over til elektroniske fødselsmeldinger fra Haukeland universitetssykehus. Dette har
medført endring i interne rutiner. Et annet fokus har også vært å styrke overgangen mellom
Nærjordmorsenter og helsestasjonen. Det har kommet nye retningslinjer for oppfølging av
svangerskapet. Disse innebærer blant annet at den gravide skal tidligere inn til kontroll.
Ungdomstjenesten og Helsestasjon for ungdom (HFU) flyttet inn i nye lokaler i mai. Dette førte til
utvidet åpningstid fra en til to dager med lege en dag i uken og psykolog annenhver uke. Samtidig ble
aldersgrensen utvidet til 23 år.

2

International Child Development Programme
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Det ble opprettet et eget rusteam for oppfølging av ungdom i Ungdomstjenesten. Modellen ble
utarbeidet i tett samarbeid mellom tjenesten og politi, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjenesten og
SLT-koordinator3. 3 ansatte følger nå opp ungdom på ruskontrakt via politiet samt foreldre eller
ungdom som selv tar kontakt fordi de er bekymret for rusbruken til en ungdom. Rusteamet hadde 25
ungdommer på ruskontrakt og –oppfølging.
Den årlige markeringen av Verdensdagen for psykisk helse ble gjort i form av en Bakgårdsfest som fikk
nasjonal omtale. Bakgårdsfesten var et samarbeidsprosjekt innad i familiehelsetjenesten, mellom
frivillige, ungdommens kommunestyre (UKS), MOT og på tvers av avdelingene.
Flyktningtjenesten
Tjenesten har bosatt kongolesiske overføringsflyktninger i perioden august til desember. Dette er en
gruppe flyktninger som har store oppfølgingsbehov i forhold til grunnleggende hverdagsferdigheter i det
norske samfunn. Dette har betydd at tjenestetilbudet har måttet endres og tilpasses denne målgruppen.
Et av de viktigste suksesskriterier for å lykkes med bosetting av denne gruppen er å få til et godt
tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene.
Flyktningtjenesten avholdt for første gang en seremoni for å feire de deltakere som hadde avsluttet sitt
introduksjonsprogram dette året. Dette ble en fin måte å markere avslutningen på samarbeidet mellom
flyktningtjenesten og deltakerne.
Psykologtjenesten
I 2018 har psykologtjenesten prioritert å tilby flere gruppetilbud både til barn og voksne. Det avholdes
nå 9 ulike kurs- og gruppetilbud som 1-2 ganger i halvåret. Tjenesten tilbyd også voksne pasienter et
internettbasert selvhjelpsprogram, for ulike psykiske vansker og livskriser. Flere av kurs- og
gruppetilbudene drives sammen med familiehelsetjenesten, Frisklivssentralen og andre tjenester i
fagavdelingen.

3

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.
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14.4. Nøkkeltall
Barneverntjenesten

Figur 13: Antall meldinger mottatt av Barnevernet

Figur 14: Meldinger fordelt på utfall
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Det er færre meldinger i 2018 i forhold til tidligere. Det er satt inn flere forebyggende tiltak som for
eksempel familieveiledere som har en innvirkning, men en samlet forklaring på nedgangen i
meldinger har vi ikke.

Figur 15: Meldinger fordelt på
aldersgrupper

Figur 16: Hvem melder?
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Bekymring knyttet til manglende foreldreferdigheter går igjen i omtrent 50 % av meldingene, gjerne i
kombinasjon med psykisk lidelse, rus og vold. Flere meldinger omhandler høyt konfliktnivå mellom
foreldre. For den eldste aldersgruppen er ulike bekymringer knyttet til atferd det som oftest går igjen.
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Figur 17: Antall barn med hjelpetiltak og totalt,
per utgangen av året
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Figur 18: Barn bosatt i omsorgshjem, frivillige
plasseringer og vedtak om omsorgsovertakelse, per
utgangen av året
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Antall barn og ungdom plassert i omsorgshjem har de tre siste årene vært rundt 50. Noen barn skal bo i
omsorgshjem over år, mens noen flytter ut når de er mellom 18-23 år. I 2018 var det totalt syv nye
plasseringer i omsorgshjem. Av disse er seks flyttet til omsorgshjem hos familie/nettverk og 1 barn er
tilbakeført til foreldre. To barn er plassert i beredskapshjem i påvente av omsorgshjem. Det var tre
utilsiktede flyttinger fra omsorgshjem i 2018, hvor to ble flyttet ut av omsorgshjem i familie/slekt og en
av annet omsorgshjem. TO er flyttet i nye omsorgshjem mens en er plassert i beredskapshjem. Tjenesten
utarbeider omsorgsplaner for både de plassert i omsorgshjem hos familie/slekt og for barn/ungdom i
andre omsorgshjem.
Tilsammen 8 barn/ungdom hadde omsorgstilbud i institusjon i løpet av 2018. To hadde slikt
omsorgstilbud gjennom hele året, en flyttet ut i løpet av november, en etter ni måneder, en etter fem
måneder, en etter to måneder og to fikk dette som omsorgstilbud i løpet av november og desember.
Tjenesten ser en økning i unge jenter med psykiske utfordringer. Flere har kontakt inn mot miljøer av
eldre gutter, som vurderes bekymringsfulle og negative for jentens utvikling og helse. Det har også vært
en utvikling hvor flere gutter har negativ utvikling knyttet til bruk av rusmidler. Dette har gitt økning i
antall unge med behov for tiltak som Multisystemisk terapi (MST) og/eller omfattende
miljøterapeutiske tiltak.
På bakgrunn av økningen i antallet asylsøkere og flyktninger i 2015 og 2016, sa Askøy seg villig til å øke
bosettingen av enslige mindreårige flyktninger (EMF) med 30 i 2016 og 48 i 2017. Endringen i antallet
med behov for bosetting fra 2016 til 2017, gjorde at kommunen ble bedt om å ta ned vedtaket for 2017
fra 48, først til 15 EMF, og deretter til 10. Kommunen ble i 2018 anmodet om å bosette 2 EMF, men fikk
ingen nye bosettinger.
Familiehelsetjenesten
Jordmortjenesten i Askøy har tatt imot 308 nye gravide, tilsvarende 95 % av alle gravide i Askøy. Dette
er en positiv økning i og med at jordmor har ansvar blant annet for tidlig livsstilssamtale med den
gravide. Fødselstallet for 2018 var 322 fødsler. Barselomsorgen ivaretas av Nærjordmorsenteret som ga
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tilbud til 247 kvinner. Dette utgjør 77 % av alle kvinner som har født i Askøy. I 2018 har man kunnet
tilby økt antall hjemmebesøk og økt åpningstid som følge av prosjektmidler fra Helsedirektoratet.
Helsestasjonstjenesten har en dekningsgrad på henholdsvis tidlig hjemmebesøk etter fødsel, 2- og 4årskontroll på mellom 90 og 100 %. Dette er en svært bra dekningsgrad. Familieveilederne i tjenesten
har fulgt opp et stort antall familier, fordelt som vist i Tabell 35. Totalt har 248 familier gjennom disse
tilbudene fått oppfølging og veiledning for å styrke de i foreldrerollen.
Tabell 35: Oppfølging av familier av Familieveilederne
Oppfølging

Antall familier

Trygg Start

42

Familieveileder
barnehagealder

118

Familieveileder barneog ungdomsskolealder

88

Totalt

248

Askøy har hatt en jevnt stigende
bemanning
i
helsestasjon
og
skolehelsetjeneste de siste årene, noe som
har vært en nasjonal satsing. Noe av
styrkingen har gått til familieveiledere og
forebyggende tiltak utover ordinær
helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

I 2018 hadde helsestasjonen for ungdom 292 besøkende,
mot 174 i 2017. Økningen kom med innflyttingen i nye
lokaler. Fra åpningen i midten av mai, er det lagt inn 57 Pstaver. Et tilbud som ikke var mulig å gi i de gamle lokalene.
Figur 19: Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
per 10 000 innbyggere 0-20 år. Kilde: SSB tabell 12209
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Flyktningtjenesten for voksne
Askøy kommune ble i første omgang
25,0
anmodet om å bosette tilsammen 30
2015
2016
2017
2018
flyktninger, herav 2 EMF. Senere kom en
tilleggsanmodning på ytterligere 10
Os
Fjell
flyktninger. Ved årets slutt hadde tjenesten
Askøy
Landet (u/Oslo)
bosatt 35 flyktninger fordelt på 6 familier
Kostragr. 13
og 5 enslige voksne. 66 % av de som
avsluttet introduksjonsprogrammet i fjor gikk over til ordinær utdanning eller arbeid. Dette er i tråd
med regjeringen sine måltall.
Psykologtjenesten
I 2018 hadde Psykologtjenesten 545 nye henviste pasienter. Det fordeler seg med 320 over 18 år og 225
under 18 år. I 2017 ble det henvist 287 pasienter, og det var dermed nær en fordobling av henvisninger
fra 2017 til 2018. Som tidligere er det fastleger og Familiehelsetjenesten (helsesykepleiere) som henviser
flest pasienter, men det er også mange foreldre og voksne pasienter som selv tar kontakt uten å bli
henvist av andre. I tillegg kommer cirka 40 deltakere på åpne kurs og grupper som ikke blir registrert
som pasienter i journalsystemet.
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14.5. Økonomi
Tabell 36: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

Budsjett 2018

128 374 492

106 142 420

Regnskap 2018

133 613 432

114 887 713

Avvik (B-R)

-5 238 940

(- 3,92 %)

-9 745 293

Regnskap 2017

101 360 726

99 465 244

Regnskap 2018

133 613 432

114 887 713

Avvik (2018-2017)

+32 252 707

(+ 31,82 %)

+15 422 469

(- 7,61 %)

(+ 15,51 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett 2018
Regnskap 2018

–

Effektiviseringskrav på 2,5 millioner kroner for 2018 ble ikke innfridd. Endringer i
brukerbehov, flere tiltak i barnevernet og avlasterdommen medførte økte utgifter.

Regnskap 2017 –
Regnskap 2018

Budsjettert med nye stillinger i 2018. Regnskapet i 2017 ble preget av store inntektsposter
som ikke var budsjettert, og som var engangstilfeller. Endringer i brukerbehov, flere tiltak
i barnevernet og avlasterdommen medførte økte utgifter i 2018.

Budsjett 2018 –
Regnskap
2018
(lønn)

Avlasterdommen førte til høyere lønnsutgifter. Sykefravær og vikarutgifter økte. Nye
stillinger i budsjettet for 2018, samt prosjektstillinger finansiert med eksterne tilskudd.
Flere tiltak i barnevernet førte til økt lønn til fosterhjem, avlastning og annet.

Regnskap 2017 –
Regnskap
2018
(lønn)

Flere prosjektstillinger 2017 med full årseffekt i 2018, samt nye prosjektstillinger i 2018.
Videre førte avlasterdommen og nye budsjetterte stillinger til økte utgifter. Flere tiltak i
barnevernet på tiltak fosterhjem, avlastning mv. førte til økte lønnsutgifter.
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15. Helse og omsorg
15.1. Oppgaveområde
Avdeling Helse og omsorg består av tjenesteområdene hjemmetjenester, institusjonstjeneste og fysio/ergo-/servicetjeneste.
Hjemmetjenesten

Institusjonstjenesten

Fysio-/ergo-/servicetjenesten













Helsetjenester i hjemmet hos en
bruker/pasient. Helsetjenester kan
være
ulike
former
for
hjemmesykepleie, administrering av
legemidler,
oppfølging
av
ernæringssituasjon,
tann/munnhelse, behandling, oppfølging
og observasjon av brukere som har
vært
innlagt
i
sykehus.
Hjemmetjenesten legger også til
rette for lindrende behandling og
omsorg for personer som har kort
forventet levetid, og som ønsker å
dø hjemme.
Formålet med tjenesten er å gi hjelp
til akutt eller kronisk syke som har
behov for helsehjelp hjemme.
Habilitering og rehabilitering utenfor
institusjon. Dette er målrettede og
planlagte tiltak, av kortere varighet.
Praktisk bistand omfatter bistand til
dagliglivets praktiske gjøremål.
Drift av omsorgsbolig
Drift av dagsentertilbud for eldre









Korttids-/avlastnings/rehabiliteringsopphold
i
sykehjem
Lindrende behandling for
personer som har alvorlig
sykdom
Øyeblikkelig hjelp-plasser
for somatikk, rus og
psykiatri
Langtidsplass i sykehjem –
ordinær
sykehjemsplass
som et varig botilbud for
personer med heldøgns
helse- og omsorgsbehov
Langtidsplass i sykehjem –
skjermet/tilrettelagt plass
som et varig botilbud for
personer med kognitiv svikt
og/eller demens
Langtidsplass i sykehjem –
forsterket
plass
for
personer med særskilte
behov for forsterket tilbud








Fysio-/ergoterapi for barn og
unge 0-18 år. Barn og unge
som av ulike grunner trenger
fysioterapi, kan få hjelp enten
fra
kommunens
egne
terapeuter
eller
private
institutt
med
kommunal
avtale.
Fysio-/ergoterapi for voksne
som har skadet seg eller av
andre grunner har nedsatt
fysisk funksjonsevne
Drift av Frisklivssentralen
Utlån av hjelpemidler over
kortere eller lengre tid.
Servicetjenesten styrer det
kommunale
hjelpemiddellageret. De har
også ansvar for utlevering,
montering
og
enkle
reparasjoner på hjelpemidler
fra
NAVs
Hjelpemiddelsentral
Utlevering og montering av
trygghetsalarmer og annen
velferdsteknologi til bruk i
hjemmet

15.2. Mål, tiltak og resultater
Hjemmetjenester
Prosjektet Tillitsmodellen - Askøy har mål om økt brukermedvirkning i tildeling og tjenesteutøving, med
fokus på hverdagsmestring og økt faglig myndighet. Prosessen startet med at saksbehandlere ble tettere
knyttet til utøvende tjenester. I den videre prosessen har det blitt jobbet for å få til økt tverrfaglig
vurdering, og tidlig dialog med bruker og hans eller hennes pårørende. Som et ledd i utviklingen av
arbeidet ble vurderingsteam etablert som et tiltak.
Vurderingsteam er tverrfaglig sammensatt og vurderer brukers behov for helse- og omsorgstjenester i
henhold til metodikk for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Målet er riktige tjenester til rett
tid, økt brukermedvirkning i tildeling, og hverdagsmestring for bruker. Løsningene på brukers behov
kan være andre tiltak enn langvarige kommunale tjenester eller personressurser, og brukers mål og egne
ressurser vektlegges i kombinasjon med faglige vurderinger. Teamet startet opp som pilot i mai,
bestående av hverdagsrehabiliteringsteamet, hjertesviktkoordinator, saksbehandlere og teamleder. Alle
deltakerne kombinerer sine respektive roller med vurderingsteamrollen. Kartlegging og vurdering av
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bruker gjøres i kombinasjon med utøvelse av nødvendige oppdrag hos bruker, og kan vare i inntil 14
dager. Brukergruppen har i 2018 vært søkere av helse- og omsorgstjenester som ikke har vedtak om
helsetjeneste i hjemmet fra før.
Tabell 37: Vurderingsteam - resultat av 67 søknader
i perioden mai-des 2018

Resultat

Antall

Innvilget

26

Ingen tjenester

26

Avslag

3

Kortvarig behov

12

Fra mai til desember har teamet behandlet totalt
67 søkere til ulike tjenester i fagavdelingen. 26 av
disse har fått hjelp til å finne andre løsninger på
søkernes
behov
enn
tradisjonelle
hjemmetjenester. Vurderingsteamet har også som
mål å følge brukernes behov – også der det kun er
behov for kortvarig hjelp.

Det ble besluttet å foreta en brukerundersøkelse
før iverksettelse av endringer som prosjektene
Tillitsmodellen – Askøy og Velferdsteknologi fase 2 for å vite status på hvordan brukerne opplever
dagens tjenestetilbud. Undersøkelsen vurderes som en «baseline» som danner utgangspunkt for videre
brukerundersøkelser etter at tiltakene i prosjektene er satt i gang. Det ble sendt ut skjema til 373
hjemmeboende mottakere av helse og omsorgstjenester og praktisk bistand. Det er ulik svarprosent fra
de ulike avdelingene, men alle avdelinger er representert. De som har besvart undersøkelsen er brukere
selv (74,6 %) eller pårørende som har svart på vegne av en bruker (25,4 %). Resultatet fra undersøkelsen
viser at nær tre fjerdedeler svarer at de i svært stor grad eller i ganske stor grad er fornøyd med tjenestene
de får fra kommunen. En femtedel svarer at de er middels fornøyd og rundt 5 % svarer at de i liten grad
eller svært liten grad er fornøyd.
Kommentarer som er kommet som tilbakemelding med brukerundersøkelsen, viser at brukerne ønsker
mer forutsigbarhet med hensyn til tider hjelpen kommer, og at det ikke er så mange forskjellige som
kommer: «Ikke bytte ut folk stadig», og «skulle ønske hjelpen kom til samme tid hver dag» var blant
tilbakemeldingene. Mer forutsigbarhet og stabilitet i møte med brukerne, er tema som har stort fokus i
det videre arbeidet i prosjektene.
Hukommelsesteamet kartlegger demente etter mottatte henvisninger, og består av spesialsykepleier og
ergoterapeut. Det har vært en nedgang i antall henvisninger i 2018 sammenlignet med året før (32 mot
42, henholdsvis). Det er også en nedgang i antall henvisninger fra fastlege sammenlignet med tidligere
år uten at en vet årsaken til dette. I 2018 er det pårørende som har sendt flest henvisninger.
Prosjekter i linje
Fagavdelingen har også prosjekter i linje i tillegg til prosjektene i programmet Aktiv og trygg omsorg –
hele livet.
Kreftrehabilitering er et tilbud om rehabiliteringsprogram over 12 uker. Målgruppen er personer i
yrkesaktiv alder, 18-70 år, som har hatt kreft og har gjennomgått kreftbehandling for mellom 3 måneder
til 5 år siden. 25 deltakere fullførte programmet i 2018. Målsetningen er at deltakerne i løpet av
programmet skal oppnå bedre livskvalitet gjennom mer energi, økt mestringsevne, bedre fysisk form,
og økt deltakelse sosialt, i utdanning og yrkesliv. Forskningsrapporten etter 2 år viser lovende resultater,
høy måloppnåelse og stor tilfredshet med programmets innhold og struktur. Prosjektets varighet er i
perioden 2017-2019.
Rehabiliteringskoordinator barn og unge: Med dette prosjektet ønsker kommunen å lykkes bedre med
å gi barn og unge med sammensatte behov kvalitativt gode og helhetlige habiliterings- og
rehabiliteringsforløp. De skal få oppfylt retten til individuell plan og koordinator på en måte som bidrar
til opprettholdelse eller forbedring av egen situasjon og mestring i lys av fysiske, psykiske og/eller sosiale
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vansker. Koordinatorteamet er tverrfaglig sammensatt, og ivaretar en tredelt funksjon;
koordinatoransvar, veiledning for barn/unge og pårørende, og systemarbeid for helhetlige og
koordinerte tjenester på tvers av fag og etater. Utvikling og etablering av et tverrfaglig beredskapsteam
som skal ivareta alvorlig syke og døende barn, og utvikling av avlastningstilbud i en beredskapsleilighet
inngår også i prosjektet.
Hjertesviktkoordinator i primærhelsetjenesten jobber for å sikre tverrfaglig og sømløs oppfølging av
mennesker med diagnosen hjertesvikt, internt i kommunen og mellom kommunen og
spesialisthelsetjenesten. Erfaringer fra prosjektet viser at tidlig innsats, økt fokus på hjertesvikt og
tverrfaglig samarbeid gir færre reinnleggelser og øker mulighetene for å fortsatt kunne bo hjemme. Dette
samsvarer med prosjektets mål og forventede effekt.
I tillegg til oppfølging i hjemmet arrangeres det
hjertesvikt-kafé en gang i måneden, i samarbeid
med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
(LHL) og med midler fra Extrastiftelsen. Prosjektet
er unikt i sin modell, og har overføringsverdi både
nasjonalt og når det gjelder oppfølging av
mennesker med andre alvorlige, kroniske lidelser.
Prosjektet har fått nasjonal oppmerksomhet og er
blant annet omtalt på TV2 Nyhetene og Tidsskrift for
sykepleie.
Prosjektleder har en studie pågående i samarbeid
med Hjerteavdelingen, Høgskulen på Vestlandet og
Askøy kommune. Studien har samhandling og
kontinuitet i behandling og oppfølging som tema og
benytter seg av fokusgrupper for å innhente
informasjon.
Resultatene
kan
bidra
til
tjenesteutvikling i kommunehelsetjenesten.

«Det er det at jeg vet at hvis jeg blir usikker så
kan jeg ringe de. Jeg kan ringe direkte til de
sant og da gjør jeg det istedenfor å kjenne på
den tunge pusten»
- Mann, 71 år

«Det er så mye som har endret seg på kort tid
etter at de var hjemme hos meg. Nå tror jeg
det skjer noe, at de kan snakke med
Hjerteavdelingen og fortelle hvordan det er
når jeg er hjemme»
- Kvinne, 41 år

«Det er noe med å samles i en gruppe der alle
har de samme utfordringene, det er
fantastisk. Vi lærer så mye.»
- Mann, 73 år

Kartlegging av ernæringsstatus i sykehjem og
hjemmetjenester: Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge ernæringsstatus hos utvalgte brukere
og pasienter i tjenestene, samt kartlegge kompetansen hos de ansatte og avdekke behov som krever
fokus og kompetanseheving. Arbeidet er gjort av autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Undersøkelser i
hjemmetjenestene viste at verktøy for å fange opp og iverksette tiltak ved underernæring var utdaterte,
og at det er behov for økt kompetanse innen ernæring. Det ble iverksatt tiltak som internopplæring og
revidering av alt materiell og screeningverktøy til bruk i tjenestene. I institusjon ble det utført
undersøkelse i ernæringsstatus blant brukerne, og gjennomgang av rutiner og strategier ved oppfanger
ernæringssvikt. Resultatene fra denne undersøkelsen viste at også her var det mangelfulle rutiner og
struktur for ernæringsarbeid ved oppfanget ernæringsmessig risiko. Det ble derfor startet opp med
kompetanseheving for de ansatte i form av undervisning. Forventede effekter av arbeidet er økt
kompetanse og fokus på ernæring hos de ansatte, og at brukerne av de ulike tjenestene dermed vil få
bedre ernæringsstatus, bedre livskvalitet og være mer motstandsdyktige mot sykdom.
Heldøgnstjenester, omsorgsbolig og institusjon
Fra april ble alle sykehjemsplasser ved Kleppestø sykehjem og Ravnanger sykehjem overført til
kommunal drift. Per utgangen av 2018 var tallet på antall sykehjemsplasser i kommunen 156, fordelt på
Kleppestø sykehjem, Ravnanger sykehjem og Ask bo- og omsorgssenter. Fagavdelingen drifter totalt 71
omsorgsboliger, på Ravnanger, Fromreide og Flagget.
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Venteliste for langtidsplass i sykehjem jamfør
forskrift om rett til opphold i sykehjem, viser følgende
utvikling i 2018:

Tabell 38: Venteliste til langtidsopphold
(apr.18-des.18)

apr.18
aug.18
des.18

I eget hjem
0
2
1

I korttidsplass
10
7
4

Utviklingen av liggetid i institusjon/sykehjem viser at
liggetiden fortsatt har en nedgang. Antall brukere er
stabilt, men den enkelte har kortere liggetid nå enn
tidligere. Dette viser at det er flere som kan bo hjemme lenger med tjenester fra hjemmesykepleien, og
utsetter behovet for institusjonsopphold.
Tabell 39: Antall brukere av intitusjon/sykehjemsplass og gjennomsnittlig liggetid
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antall brukere

138

139

138

134

132

130

127

129

130

Antall år

5,09

4,77

4,92

4,52

4,17

3,72

3,11

2,28

2,20

I forbindelse med Samhandlingsreformen ble det innført døgnbetaling for ferdigbehandlede pasienter i
sykehus. Det er betydelig endring i antall betalingsdøgn for 2018 sammenliknet med tidligere år.
Gjennom prosjektene Pasientflyt i institusjon og innføring av Vurderingsteam som et tiltak i prosjektet
Tillitsmodellen – Askøy, har en fått til et bedre system for å kunne motta pasienter fra sykehus og over
til kommunalt tilbud, enten hjem med hjelp fra hjemmetjenesten eller til korttid/rehabiliteringsopphold sykehjem.
Tabell 40: Betalingsdøgn for ferdigbehandlede pasienter på sykehus

Antall døgn

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

394

347

226

200

227

320

87

Fysio-/ergo-/servicetjenesten
Det har vært en økning i antall søkere til rehabiliteringsopphold i institusjon. Det var 50 søkere mot 37
søkere i 2017. Av 50 søkere har 44 fått innvilget opphold. Tilbudet er gitt både til hjemmeboende som
har behov for rehabilitering og pasienter som blir skrevet ut fra sykehus med behov for rehabilitering
før de kan reise hjem til egen bolig.
Tabell 41: Antall henvisninger til
Frisklivssentralen

Frisklivssentralen økte sin bemanning med 50 %
trygghetsterapeut/ergoterapeut. I tillegg ble det ved hjelp av
År
Antall
prosjektmidler ansatt en erfaringskonsulent i 40 %-stilling fra
2015
33
september. Med dette har sentralen nå 240 % stilling totalt.
Frisklivssentralen har også samarbeidet med frivilligheten i
2016
39
kommunen, og har i 2018 hatt tre personer som har deltatt
2017
75
som frivillige med-instruktører innen tilbudene. Antall
2018
167
henvisninger har mer enn doblet seg fra 2017 til 2018. Dette
medfører ventelister for å komme med på tilbudene.
Noen fokusområder i 2018 for Frisklivssentralen har vært å fortsette å utvikle basistilbudet, utvikle
tilbud for de i aldersgruppen 67 og over, kartlegge behov/muligheter for Friskliv ung, utvikle
Livsstilsendring for voksen (LEV) med deltakermappe og opprette samarbeid med andre tjenester.
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Tabell 42: Mål, tiltak og resultater for 2018 for avdelingen Helse og omsorg
Mål

Tiltak

Resultater

Forebygging
og
tidlig
innsats: Legge til rette for at
den enkelte skal mestre
egen livssituasjon og bo
lengst mulig hjemme i egen
bolig. Dreie tjenestene til
mer
innsats
på
forebyggende tilbud lavt i
omsorgstrappen og bruke
frisklivstenkning i alle våre
tiltak og ha særlig fokus på
rehabilitering.

Hverdagsrehabilitering i hjemmet.
Utvikle videre utøvende team av
hjemmetrenere.

Det har vært arbeidet med at
hverdagsrehabilitering integreres mer
som en del av hjemmetjenesten

Utvikle dagsentertilbud, også for yngre
demente

Ikke gjennomført.

Videre utvikling av frisklivssentralen
med ulike tilbud

Nye tilbud i Frisklivssentralen 2018: (1)
«Alder ingen hindring» (67+ år), (2)
Sommercamp «Klart vi kan» (barn 9-12
år), (3) «Stå opp», et søvnkurs

Videre arbeid med prosjektene (1)
rehabilitering for kreftpasienter, og (2)
hjerterehabilitering

Det har vært god fremdrift i begge
prosjektene

Opprette flere individuelle planer og
øke antall koordinatorer

Ansatt 3 koordinatorer hver i 50 %
stilling som en del av prosjekt
«Rehabiliteringskoordinator for barn og
unge»

Øke
driftstilskuddet
for
flere
privatpraktiserende fysioterapeuter

Det er ingen nye driftstilskudd for 2018

Oppfølging
av
prosjekter
i
programplan Aktiv og trygg omsorg –
hele
livet.
Velferdsteknologi,
Tillitsmodellen – Askøy, Pasientflyt i
institusjon

Det har vært god fremdrift i alle
prosjektene

Prosjekt Tidstyv - hjemmetjenesten

Startet
forbedringsarbeid
etter
kartlegging av tidstyver/flaskehalser og
gjort prioriteringer. Skal gjennomføres i
hele Helse og omsorgsavdelingen

Etablere brukerråd Helse og omsorg sykehjem

Det er etablert brukerråd ved Kleppestø
og Ravnanger sykehjem

Etablere prosjekt Rekruttere, utvikle
og beholde som en del av
programplanen

Prosjektet er etablert og skal gå over 2
år med utprøving av Bemanningssentral
som pilot.

Ta i bruk e-læringsmoduler
basiskunnskap

Etablert ulike nettkurs gjennom KSlæring

Vi skal utvikle bærekraftige
tjenester slik at brukerne
skal
få
nødvendige
tjenester når de trenger det.
Tilpasse
organisasjonen
gjennom
effektiviseringstiltak.
Forsterke
innsatsen
i
hjemmet for å redusere
behovet
for
ressurser
høyere i omsorgstrappen

Rekruttering
og
kompetanse: Til enhver tid
å ha nok kompetanse og
arbeidskraft til å dekke
tjenestebehovet

for

15.3. Viktige begivenheter
Heltidskultur
Helse og omsorg og Individ og levekår har satt heltidskultur på dagsorden. Heltidskultur er blant annet
avgjørende for å sikre kvalitet i tjenesten, bedre forutsigbarhet for brukerne, fremme kommunen som
attraktiv arbeidsgiver og fremme et godt og lærende arbeidsmiljø. Det er funnet at omsorgstjenestene
har svak heltidskultur og at den gjennomsnittlige stillingsstørrelse for turnusarbeidere er lav. På
bakgrunn av dette ble det laget lokale retningslinjer for heltidskultur for Helse og omsorg og Individ
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og levekår i samarbeid med fagorganisasjonene hvor det er satt mål for å øke andel heltidsstillinger og
gjennomsnittlig stillingsstørrelse fram mot 2020.
Askøy aktivitetskafé
Askøy aktivitetskafé ble åpnet 12. oktober, og den offisielle åpningen stod ordføreren for den 16. oktober.
Kaféen holder til i kjelleren på rådhuset og er åpen mandag og fredag mellom kl. 10-14. Den er etablert
som et 1-årig prosjekt med mulig forlengelse ytterligere ett år. Formålet med kaféen er å forhindre
ensomhet og isolasjon gjennom nettverksbygging, integrering og relasjonsbygging på tvers av
generasjoner. Ved siden av lett kafédrift tilbys det ulike aktiviteter:




Datahjelp ved hjelp av elever ved Hop videregående skole
Informasjon fra tannhelsetjenesten, trygghetsterapeut, Askøy brann og redning, Strusshamn
kultursenter mv.
Ulike kulturelle innslag, opplesing og informasjon fra biblioteket og senioruniversitetet

Det er engasjert frivillige som hjelper til på de ulike dagene og elever fra Hop videregående skole og
Kleppestø ungdomsskole har også bistått med hjelp.
Frivillighetskafé
Som et ledd i å ivareta frivillige, ble det 3. desember startet en Frivillighetskafé i Askøy. Kaféen er åpen
første mandag hver måned fra kl. 18-20 og ledes av Frivillighetskoordinator. Dette skal være en
møteplass for alle frivillige som ønsker å gjøre en innsats for å hjelpe andre. På kaféen blir det lagt til
rette for sammenkomster, erfaringsutveksling og hygge. En ønsker å skape et godt miljø for alle som vil
være med å hjelpe andre. På kaféen får en anledning til å møtes, drøfte ulike problemstillinger, bli
inspirert og motivert for å gjøre en frivillig innsats videre. Målet er å sikre kontinuerlig ivaretakelse og
anerkjennelse av de frivilliges innsats. Effekten av tiltaket er å generere flere frivillige, at frivillige står
lengre i sine oppdrag, behov blir synliggjort, nye idéer og prosjekter kan utvikles og eksisterende
prosjekter, tiltak blir styrket.

15.4. Nøkkeltall
Tabell 43: Oversikt over søkere til ulike tjenester 2017 og 2018. Kilde: Fagsystemet Gerica
Søkere (innvilget)
2017

2018

Langtidsopphold

95 (64)

95 (68)

Korttidsopphold

155 (130)

161 (145)

Rehabiliteringsopphold

37 (31)

50 (44)

Omsorgsbolig

53 (33)

53 (31)

Tabell 44: Antall mottakere av tjenester pr. 31.12.2018
2017

2018

Hjemmesykepleie

441

412

Praktisk bistand

268

277

Langtidsplasser

128

131
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15.5. Økonomi
Tabell 45: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

Budsjett 2018

254 209 349

193 562 665

Regnskap 2018

259 917 769

216 150 923

Avvik (B-R)

-5 708 420

(- 2,2 %)

-22 588 258

Regnskap 2017

243 690 857

180 608 219

Regnskap 2018

259 917 769

216 150 923

Avvik (2018-2017)

+16 226 912

(+ 6,66 %)

+35 542 703

(- 10,45 %)

(+ 19,68 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett
2018
Regnskap 2018

–

Merutgifter skyldes økt oppdragsmengde i hjemmetjenestene, og ressurstunge brukere
i institusjon.

Regnskap 2017
Regnskap 2018

–

Avviket skyldes ca. 12 millioner kroner til styrking av budsjett, blant annet overtakelse
av Attendo, nye ressurstunge brukere over/under 67 år i institusjon samt kjøp av plass
Olaviken.

Budsjett
2018
–
Regnskap 2018 (lønn)

Merforbruk i lønn skyldes i hovedsak utgifter ved Kleppestø sykehjem til
alderspsykiatriske pasienter samt overtakelse av Attendo 1. april.

Regnskap 2017 –
Regnskap 2018 (lønn)

Merutgift lønn skyldes overgang fra kjøp av tjenester til kommunal drift av avdelinger
tidligere driftet av Attendo. Nye eksterne tilskudd har økt lønnsmassen.
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16. Individ og levekår
16.1. Oppgaveområde
Fagavdelingen er delt i to tjenesteområder: Tjenester til utviklingshemmede, og tjenester innen psykisk
helse og rus. Disse er videre delt inn i henholdsvis fem og tre områder/avdelinger beskrevet nedenfor.
Tjenester til utviklingshemmede

Tjenester innen psykisk helse og rus











Avlastningstilbudet vil kunne utsette og
redusere behovet for mer omfattende
tjenester. Vi ser en økt etterspørsel etter
disse tjenestetilbudene.
Bo-oppfølgingstjenesten gir ambulant
oppfølging til personer som bor i
ubemannet bolig. Forebygger behov for
bemannede boligløsninger.
Furubakken sykehjem er et godt og verdig
spesialisert
tilbud
til
eldre
med
utviklingshemming.
Soltunet dagsenter tilbyr aktiviteter og
arbeidsrettet trening til målgruppen.
Boliger med døgnbemanning omfatter
boligene som er plassert ulike steder på
Askøy.
Nivået
og
omfanget
av
tjenestetilbudet er tilpasset den enkelte
beboer.




Bo-oppfølgingstjenesten gir ambulante tjenester til
hjemmeboende, ofte yngre innbyggere med ulike
diagnoser.
Boliger psykisk helse gir tjenester i bemannede boliger.
Rus- og psykisk helsetjeneste gir individuell og gruppevis
oppfølging, som er delt i et Flexible Assertive Community
Treatment (FACT)- og Hva er viktig for deg? (HEVD)team. FACT gir i hovedsak oppfølging til personer med
psykisk lidelse/rusutfordringer der oppfølging og/eller
behandling er påkrevd. HEVD gir oppfølging til personer
med lette til moderate psykiske/rusrelaterte utfordringer.
Det er søkt og mottatt midler fra fylkesmannen til
etablering av begge teamene. Tjenester som tilbys er
botilbud med ulik grad av bemanning, ambulant booppfølgingstjeneste,
behandlingsgrupper
og
aktivitetsrettede tiltak, individuell oppfølging og
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten.

16.2. Mål, tiltak og resultater
Fagavdelingen tilrettelegger for god livskvalitet ved å gi brukere en meningsfull hverdag hvor trygge og
gode levekår er vektlagt. Vi stimulerer til utvikling og god helse basert på rett til selvbestemmelse. Målet
er å gi tjenester til utviklingshemmede som er helhetlige, koordinerte, brukerorienterte og med høy
kvalitet. Brukerne skal mestre eget liv utfra egne ønsker og forutsetninger. Målet er å fremme
selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv innen tjenesteområdet psykisk helse og rus. Vi
skal sikre aktiv omsorg ved å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet gjennom fysisk
aktivitet, sunt kosthold, sosiale og kulturelle aktiviteter og deltakelse i samfunnet. Målet er at antall
innleggelser i spesialisthelsetjenesten skal reduseres. Vi skal imøtekomme etterspørselen av botilbud til
unge mennesker med psykiske lidelser.
Tabell 46: Mål, tiltak og resultater i 2018 for avdelingen Individ og levekår
Mål

Tiltak

Resultater

Forebygging og tidlig innsats:
Bidra til egenmestring og utsette
store hjelpebehov

Videreutvikle ambulerende tjenester

Bo-oppfølgingen er etablert som en
ordinær tjeneste. Flere personer har
mottatt ambulant oppfølging og dette
har
redusert
behovet
for
døgnbemannet botilbud.

Skaffe kunnskap om framtidig behov
for tjenester ved tett samarbeid med
saksbehandlere
og
andre
samarbeidsparter i kommunen

Etablert samarbeidsfora på tvers av
fagavdelinger

Ta i bruk individuell plan for å
koordinere tjenestetilbudet

Individuell plan blir brukt som verktøy
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Mål

Avlastning: Etablere et fullverdig
tilbud om skjermet avlastning

Tiltak

Resultater

Bidra til at pårørende som ressurs
bevares lengst mulig ved veiledning
og dialog

Ansatte har fokus på tett dialog med
pårørende.

Arrangere
brukere

Det gjennomføres ukentlig temakveld for personer som mottar booppfølgingstjenester.
I
tillegg
arrangeres det temakvelder i de ulike
bofellesskapene.

temakvelder

for

unge

Tilrettelegge lokaler for skjermet avlastning

Skjermet
avlastningstilbud
etablert på Furulyområdet

Bygge kompetanse og kjennskap til
personer som har behov for skjermet
avlastning

Avdelinger samarbeider på tvers av
fagavdelinger og med eksterne
samarbeidspartnere for å øke
kunnskap hos ansatte.

Forventningsavklaringer skal gjøres
før vedtak fattes.

Det gjennomføres samhandlingsmøter med pårørende før vedtak
fattes. I tillegg gjennomføres det
systematiske inntakssamtaler.

Økt samhandling med annen fagkompetanse i kommunen (PPT,
barnevern, barnehage, skole, kultur)

Etablert samarbeidsfora med andre
fagavdelinger

Utarbeide rutine for å fange opp
behovsendringer

Faste møter med saksbehandlere
for å sikre at vedtak står i samsvar
med behov

Omgjøre noen boliger til tilbud uten
døgnbemanning

Er i en prosess for å avvikle Kleppegrend som bemannet bofellesskap.
Arbeidet fortsetter inn i 2019.

På lengre sikt kan omsorgsboligene
på Flagget disponeres av personer
med utviklingshemming, og vil bestå
av
boliger
med
og
uten
døgnbemanning

Arbeidet pågår

Boformer
og
tjenester
i
hjemmet:
Videreutvikle
Furubakken
som
et
kompetansesenter på aldring og
omsorg ved livets slutt.

Kompetansespredning og hospitering

Gjennomført internundervisning

Øke kompetanse på omsorg ved
livets slutt

Ansatte veileder i bofellesskap ved
behov. Det er etablert kreftkontakter
i tjenesten.

Utvikle tilpasset aktivitetstilbud

Utvidet bruk av sanserommene

Gjennomført

Økt samarbeid med frivillige for å
skape nye fritidstilbud og aktiviteter

Ikke løst.

Bistå utviklingshemmede slik at de
kan bli kvalifisert til varig tilrettelagt
arbeid

Dagsenteret har tilbud om arbeidstrening

Utvide arbeidstilbudet ved Soltunet
dagsenter etter hvert som nye
brukere kommer inn i tjenesten.

Tjenesten blir til enhver tid tilpasset
til de brukerne som mottar tilbud om
dagsenterplass

Avlastning:
avlastningstilbud
kvalitet»

Ha
med

et
«rett

Boformer
og
tjenester
i
hjemmet:
Differensiere
botilbudet til boliger med og uten
døgnbemanning

Aktivitetstilbud: Flere skal få
tilbud om meningsfullt arbeid
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Mål

Tiltak

Resultater

Velferdsteknologi: Øke bruken
av velferdsteknologi

Delta i prosjekt for velferdsteknologi
som en del av programplan Aktiv og
trygg omsorg – hele livet

Gjennomført

Kompetanse og opplæring:
Våre ansatte skal ha nok
kompetanse til å gi forsvarlige
tjenester

Utvikle
opplæringspakke/kompetanseplan for nyansatte
og ufaglærte

Er under utarbeidelse

Økt bruk av kvalitetssystemet

Utført

E-læringsplan for hvilke kurs som skal
tilbys våre ansatte

Er under utarbeidelse

Gjennomføre
faste
samlinger, vår og høst

Gjennomføres jevnlige interne kurs

Utfordrende atferd: Redusere
utfordrende atferd

Delta i videreutvikling
ambulerende booppfølging

opplærings-

Internkurs to ganger i året om Helseog omsorgstjenesteloven kap. 9

Utført

Ivaretakelse av personalet som opplever utfordrende atferd

Utarbeidet
vurdering

Øke den generelle kompetansen hos
personalet om faktorer som kan
utløse utagerende atferd

Etablert systematisk opplæring i
håndtering av vold og aggresjon

overordnet

risiko-

av

Prosjekt bo-oppfølging er avsluttet
og tjenesten er etablert i ordinær drift

Fortsette samarbeid med Helse
Bergen angående LAR-utdeling

Kommunen har et godt samarbeid
med avdeling for rusmedisin. Det
gjøres bruk av den kommunale
legevakten på dagtid til utlevering og
oppbevaring av LAR-medikasjon.
Lokalitetene er godt egnet, og det gir
en stor grad av sikkerhet for de
ansatte.

Tilpasse
oppfølgingsarbeidet
overfor målgruppen til budsjett

Kommunen mottar tilskudd fra
fylkesmannen for FACT- og HEVDteamene. Det har vært en utfordring
å få på plass psykiater til FACTteamet. Det jobbes med løsninger.

Øke antallet individuelle planer
(koordinator)/behandlingsplaner

Antall behandlingsplaner har økt

Samlokalisere tjenester
bedre og effektiv drift

for

Ombyggingen av Nygjerdet 8 er
ferdigstilt, men vi har ikke klart å få
samlet
hele
avdelingen
ved
Nygjerdet 4. Årsaken er manglende
fremdrift ved ombygging av de gamle
omsorgsboligene i 2. etasje i
Kleppestø.

venteliste
til
boliger
innen

Det er få personer på venteliste for
kommunal bolig innenfor rus og
psykisk helse

Færre
på
kommunale
rusfeltet

Årsmelding og regnskap 2018 – Askøy kommune

90

Individ og levekår

16.3. Viktige begivenheter

Tjenester psykisk helse og rus
 Etter lovendring har Rus- og psykisk
helsetjeneste startet med utlevering av rent
brukerutstyr
 Askøy og Fjell er fadderkommuner til Bergen
for overdosearbeid
 Vi har avholdt en fagdag i samarbeid med
avdeling for rusmedisin innenfor LAR og det
er avholdt felles fagdag med Fjell og Bergen
kommune når det gjelder overdoser
 Handlingsplan rus og psykisk helse 20182022 er godkjent
 Ombygging av Nygjerdet 8 er ferdigstilt
 Bo-oppfølgingen har tilpasset temakvelder til
brukergruppen
 Utvidelse av Kleppevegen 23b med tre ekstra
leiligheter er vedtatt og finansiert.

Bilde 11: Plakat for arrangement med Sofie Frost

Tjenester til utviklingshemmede
 Det er arrangert eget 17. mai-arrangement
på Furulyområdet. Dette er et tilbud til
personer med utviklingshemming og deres
familier. Det var et vellykket arrangement
med stor oppslutning.
 Fokus på å tilpasse tjenestene etter behov og
etterspørsel. Avvikling av Kleppegrend
bofellesskap pågår og per 31.12.18 bor det
tre personer igjen i bofellesskapet.
 Fagavdelingen
har
deltatt
på
sykefraværsprosjektet NED i regi av HRavdelingen. I tillegg har heltidskultur vært i
fokus.

Bilde 12: 17. mai-arrangement
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16.4. Nøkkeltall
Tabell 47: Oversikt over antall brukere som mottar tjenester pr. 31.12.18
Tjeneste

2017

2018

Dagtilbud PU

49

48

Døgnbemannet botilbud PU

73

71

Sykehjemsplass PU

12

12

Vertskommunebeboere

28

28

HEVD

100

140

FACT

97

100

Bo-oppfølging

42

63

Treningsleilighet

7

15

Brukere som mottar bo-oppfølging som alternativ til bemannet botilbud

8

8

Bemannet bolig psykisk helse

12

12

Avlastning

16.5. Økonomi
Tabell 48: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

Budsjett 2018

221 431 981

186 559 567

Regnskap 2018

218 074 159

199 134 223

Avvik (B-R)

+3 357 822

(+ 1,54 %)

-12 574 656

Regnskap 2017

208 489 565

190 062 760

Regnskap 2018

218 074 159

199 134 223

Avvik (2018-2017)

+9 584 595

(+ 4,6 %)

+9 071 462

(- 6 ,31 %)

(+ 4,77 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett
2018
Regnskap 2018

–

Mindreforbruk mellom budsjett og regnskap skyldes endringer i BPA-ordninger og vi
har holdt stillinger vakant. Vi har også reduksjon i sykefraværet.

Regnskap 2017
Regnskap 2018

–

Økning i utgifter skyldes at vi har utvidet skjermet avlastningstilbud og etablert
barnebolig. Vi har fått nye ressurskrevende tjenester. Endringer angående
privatavlastning grunnet avlasterdommen.

Budsjett
2018
–
Regnskap 2018 (lønn)

Økning i lønnskostnader skyldes helårseffekt av tilskuddsstillinger, nye
ressurskrevende tjenester i 2018, utvidet skjermet avlastning og etablering av
barnebolig

Regnskap 2017 –
Regnskap 2018 (lønn)

Endringer i brukers behov har medført en økning av stillinger. Se forklaringer over.
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17. Samfunnsmedisin
17.1. Oppgaveområde
Fagavdelingen består av legetjenestene, smittevernlege, akuttmedisinsk beredskap og miljørettet
helsevern. Kommuneoverlegen ble organisatorisk plassert i stab hos kommunalsjef levekår i 2018.
Avdeling for Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern har to fagområder: Miljørettet helsevern og tilsyn med avløp. Det fysiske miljøet
som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i våre
omgivelser som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det kan være fysiske, kjemiske,
biologiske og sosiale miljøfaktorer. Avdelingen fører tilsyn med og gir veiledning til private, bedrifter og
offentlige virksomheter og gir helsefaglige uttalelser til planarbeid. Miljørettet helsevern handler også
om å fremme helse, trivsel, samt gode sosiale og miljømessige forhold. Avdelingen har kvalitetskontroll
av kommunal drikkevannsforsyning. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt
kommunen gjennom folkehelseloven. Tilsyn med avløp er forankret i forurensningsloven. Miljørettet
helsevern er forurensningsmyndighet og behandler utslippssøknader etter Forurensningsforskriftens
kap 12. og 13 (utslipp mindre enn 10.000 PE), samt lokal forskrift om mindre avløpsanlegg. Det utføres
også tilsyn og gis pålegg i øvrige forurensningssaker som omhandler lekkasje fra utettet avløpsanlegg,
og planlegger systematisk opprydning av spredt avløp i en del områder. Tjenesten er fullfinansiert via
gebyr.
Legetjenesten
Samlede legetjenester utgjør kommuneoverlege, smittevernlege, medisinskfaglig rådgivere, fastleger,
sykehjemsleger og legevaktsleger, samt Askøy legevakt og legevaktsentral.
Reisevaksiner
Askøy Kommune har eget reisevaksinekontor. Kontoret er bemannet med en sykepleiere 1- 2 dager pr.
uke og er tilknyttet smittevernlegen i kommunen. Det gis råd, veiledning, vaksiner og påfyll av vaksiner
for reisende. Tjenesten er selvfinansierende ved egenandel fra pasienter.
Smittevernlege
Smittevernlegen har ansvar for oppfølging og planarbeid innen smittevern og pandemier.
Sykehjemslegetjenesten
Askøy kommune gir sykehjemslegetjeneste til Kleppestø sykehjem, Attendo Ravnanger, Attendo
Kleppestø, Furubakken sykehjem og Ask bo og omsorg.
Fastleger
I 2018 hadde Askøy kommune 25 fastlegehjemler, fordelt på 6 legesentre.
Medisinskfaglig rådgivere
Det er tilsatt medisinskfaglig rådgivere med ansvar for rådgivning innen fact team i rus og psykisk helse,
flyktningehelsetjenesten, legevakt, sykehjem, åpne omsorg, og familiehelsetjenesten
Askøy legevakt og legevaktsentral
Er lokalisert på Helsetunområdet på Kleppestø. Legevaktsentralen er døgnbemannet med sykepleier
mens legevaktsentralen er bemannet med lege utenom fastlegenes åpningstid. Legevakten skal sikre
befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp.
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17.2. Mål, tiltak og resultater
Avdelingen skal bidra bredt i kommunen for å fremme helse og sikre god kvalitet på kommunens
tjenester. Kommuneoverlege, smittevernlege og miljørettet helsevern kan føre tilsyn med offentlige og
private virksomheter innenfor sine fagområder.
Miljørettet helsevern arbeider for at innbyggerne på Askøy skal være omgitt av et helsefremmende og
forurensningsfritt miljø.
Smittevernlegen har siden august 2017 vært nestleder i et utvalg nedsatt av samarbeidsutvalget for
kommunene og sykehusene i regionen, hvor man skal lage ny avtale for samhandling ved pandemiske
hendelser. Arbeidet med ny kommunal plan for helse- og sosialberedskap er ikke ferdigstilt grunnet
permisjon og at denne delen av stillingen er holdt vakant. Den daglige driften av smittevernet har som
tidligere bestått av å besvare spørsmål fra publikum og fagpersoner i og utenfor kommunens
organisasjon. Flyktningestrømmen har avtatt noe og dette har frigjort ressurser til arbeid med annet
arbeid, som blant annet planer for utbrudd av sykdom ved kommunale institusjoner.
Innenfor fastlegeområdet har det vært økende utfordringer siste halvannet året med å rekruttere
fastleger til både vikariater og ledige fastlegehjemler i kommunen. Strusshamn legesenter har hatt en
ledig fastlegehjemmel siden mai 2018. Kontinuerlig arbeid med rekruttering, stabilisering og
kompetanseheving av fastleger og sykehjemsleger blir en krevende utfordring i tiden fremover.
Ved legevakten har man gjennom året arbeidet videre med å oppfylle kravene som er lagt i
Akuttmedisinforskriften. Dette gjelder særlig kompetansekrav for å kunne arbeide i legevakt.
Tabell 49: Mål, tiltak og resultater i 2018 for avdelingen for Samfunnsmedisin
Mål

Tiltak

Resultat

Sikre dokumentasjon av
kvalitet på kommunal
vannforsyning

Ukentlig prøvetaking og analyse av vannprøver fra kommunalt vannverk

Utarbeidet
årsrapport/oppsummering av resultat
fra all prøvetaking i 2018

Overvåking av vannkvaliteten ved friluftsbad

Månedlig prøvetaking i badesesongen ved
utvalgte friluftsbad (8 stk.)

Resultater og oppdatert vurdering
av
friluftsbadene
fortløpende
publisert på kommunens nettsider

Saksbehandle og evt. tilsyn ved alle relevante
henvendelser for vårt fagområde

Prioritering av arbeidsoppgaver

Mangler måltall for antall gjennomførte tilsyn, men alle henvendelser
har blitt fulgt opp fortløpende

Behandle alle innkommende søknader om
utslippstillatelser innen 6
uker

Fortløpende saksbehandling

9
utslippstillatelser
innvilget,
samtlige
saksbehandlet
innen
fristen på 6 uker. 11 forespørsler
saksbehandlet men ikke sluttført

Oppfylle nasjonale krav i
henhold
til
fastlegeordningen

Lage gode rammer med hensyn til å velge
mellom fastlønn eller næringsinntekt, for å
kunne rekruttere stabile fastleger. Tilby
veiledning av nyutdannede leger

Fikk rekruttert i begynnelsen av
året, deretter ble det stadig
vanskeligere. Dette området vil
kreve nye grep i 2019.

Oppfylle nasjonale krav i
henhold til forskrift for
akuttmedisinske tjenester
utenfor sykehus

Leger og sykepleiere som arbeider ved legevakt/legevaktsentral må gjennomføre lovpålagte akuttmedisinkurs og kurs i vold og
overgrepshåndtering. Arrangere fagdager for
samtrening med samarbeidspartnere.

Kompetanseheving av personell
satt i system og gjennomført.
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17.3. Viktige begivenheter











Avsluttende periode for prosjektet Medvirkning for mobbefritt oppvekstmiljø, der miljørettet
helsevern har deltatt.
Gjennomført oppfølgende vassdragskartlegging som en del av kommunens arbeid med
vannforvaltningsplan for perioden 2016-2020.
Påbegynt kartlegging av private avløpsanlegg for utvalgte områder på nordre Askøy.
Medarrangør for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)/legevaktskonferanse for
AMK Bergen og legevakter i AMKs nedslagsfelt. Godt samarbeid med og utveksling av erfaringer
mellom nærliggende legevakter i året som gikk. Avdelingsleder holdt innlegg på nasjonal
konferanse om samarbeidet vårt med AMK Bergen.
Ombygging av legevakt. Dette har gitt større venteromsareal, større legevaktsentral og et ekstra
legekontor.
Tatt i bruk nye tiltaksbok ved legevakt ved å innføre Bliksund. Dette gir bedre oversikt over
prosedyrer og gjeldende retningslinjer og kan også benyttes ved bruk av app på telefon slik at
prosedyrene og retningslinjene også er tilgjengelig ved utrykning. Fokus på kvalitetsarbeid
gjennom året for å bygge opp tiltaksboken.
Fagsamling for medisinskfaglige rådgivere med fokus på å skape en felles arena for utveksling
av erfaring og kompetanse.
Askøy kommune har vært involvert i Helse Bergen sitt arbeid med utarbeidelse av plan for
prehospitale tjenester.

17.4. Nøkkeltall





Det er 25 fastlegehjemler i Askøy fordelt på 26 fastleger
Askøy legevaktsentral mottok i fjor i overkant av 18 000 henvendelser, som tilsvarer cirka 50
henvendelser daglig.
Det ble utført omtrent 9 000 konsultasjoner og sykebesøk ved legevakten
97 % av henvendelsene til Askøy legevakt per telefon, besvares av sykepleier innen 2 minutter.

Figur 20: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester per 10 000
innbyggere. Kilde: SSB 11996 (241 Diagnose, behandling, re-/habilitering)
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17.5. Økonomi
Tabell 50: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

uten
selvkost

Budsjett 2018

39 882 589

29 278 067

40 069 486

Regnskap 2018

40 224 122

29 676 457

40 800 239

Avvik (B-R)

-341 533

-398 390

(- 0,85 %)

(- 1,34 %)

-730 753

Regnskap 2017

36 617 969

28 677 544

36 921 958

Regnskap 2018

40 224 122

29 676 457

40 800 239

Avvik (2018-2017)

+3 606 153

+998 914

(+ 9,85 %)

(+ 3,48 %)

+3 878 281

(- 1,79 %)

(+ 10,5 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett 2018 – Regnskap
2018

Økning i basistilskudd utover indeks og avlønning av leger i vakt i henhold til
særavtale gav merforbruk. Vakanser i Miljørettet helsevern reduserte
merforbruket.

Regnskap 2017 – Regnskap
2018

Budsjett 2018 ble styrket med 2,8 millioner kroner ved styrking av
akuttmedisinske tjenester jamfør forskrift og lovverk. Bortfall av inntekt Attendo.
Styrking av legetjenester til FACT, flyktninger og sykehjem.

Budsjett 2018 – Regnskap
2018 (lønn)

Økning skyldes avlønning av leger i legevakt, sykefravær.

Regnskap 2017 – Regnskap
2018 (lønn)

Økning skyldes økt lønn i legevakt, sykefravær, permisjoner, vakanser i
Miljørettet helsevern reduserer merforbruk.

Budsjett 2018 – Regnskap
2018 (uten selvkost)

Økning i basistilskudd utover indeks og avlønning av leger i vakt i henhold til
særavtale gav merforbruk.

Regnskap 2017 – Regnskap
2018 (uten selvkost)

Budsjett 2018 ble styrket med 2,8 millioner kroner.
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18. NAV
18.1. Oppgaveområde
NAV Askøy gir sosiale tjenester og omfatter i hovedsak tjenester og oppgaver regulert i lov om sosiale
tjenester i NAV. I samsvar med loven arbeider NAV Askøy med å bedre levekårene for vanskeligstilte,
bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder bolig. Boligkontoret på NAV Askøy ble etablert i februar
2017. Det overordnede ansvaret for en rekke boligsosiale tjenester ligger hos boligkontoret. Kontoret
har også ansvar for økonomisk rådgivning, tildeling av kommunale boliger uten bemanning, i tillegg til
Husbankens bostøtte-, startlån- og tilskuddsordninger. NAV Askøy sine hovedoppgaver er knyttet til å
fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet for vanskeligstilte.
Gjennom Levekårsteamet arbeider NAV Askøy også med å bidra til at utsatte barn og unge og deres
familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

18.2. Mål, tiltak og resultater
Økonomisk sosialhjelp
Det var en økning i antallet innbyggere på Askøy som søkte økonomisk sosialhjelp i 2018. Dette er
trenden i de fleste kommuner i Norge. En av hovedårsakene er at marginaliserte grupper har større
utfordringer med å komme inn på et arbeidsmarked i endring, med økt automatisering og digitalisering.
2018 var det første året med helårsvirkning av vedtaket om at sosialhjelpssatsene skal følge de nasjonalt
anbefalte satsene. Det var også første året der barnetrygden ble holdt utenfor ved beregningen av
økonomisk sosialhjelp. Begge deler er sosialfaglig positive vedtak og gir innbyggerne på Askøy de samme
rettigheter som i mange andre norske kommuner. Det gir også flere innbyggere rettighet til å få innvilget
økonomisk sosialhjelp og økt utbetaling. Antallet sosialhjelpsmottakere i snitt per måned var 215 i 2017,
og 250 i 2018.
Hvem er brukerne?
En analyse av hvem disse brukerne er viser at det er variasjoner i antall brukere etter livssituasjon og
også variasjoner i sum de i snitt får utbetalt.
Tabell 51: Utbetaling og antall brukere i måneden, NAV
Snittutbetaling per måned
Gruppe

Antall brukere i snitt per måned

2017

2018

2017

2018

Ektepar/samboere med barn

12 215

15 106

18

28

Ektepar/samboere uten barn

8 794

9 689

17

22

Enslige forsørgere

12 029

13 316

52

50

Enslige 18-24 år

6 028

7 356

37

42

Enslige over 25 år

10 859

10 275

91

109

Det er også variasjoner i hvor lenge brukerne i snitt får utbetalt økonomisk sosialhjelp.
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Tabell 52: Utbetaling av økonomisk sosialhjelp fordelt på brukere og antall dager det blir utbetalt, gjennomsnitt
Antall brukere

Antall dager i snitt

2017

2018

2017

2018

Under 30 år

210

241

137

137

Over 30 år

337

384

158

171

Totalt

547

625

149

158

Kombinasjonen av flere brukere og lengre periode på ytelser er med på å forklare merutgiftene til
økonomisk sosialhjelp. Med økt mengde søknader som må saksbehandles har det vært enda viktigere å
prioritere hvordan oppfølgingen av brukere skal skje og hvilke grupper som skal følges tettest opp.
Ungdom er en klar prioritering. Tallene viser at dette har en effekt, til tross for økt antall søknader og
antall ungdommer har antall dager ungdommen går på sosialstønad holdt seg. Økonomisk sosialhjelp
skal som hovedregel være en midlertidig ytelse. En analyse viser at over 80 % av de som mottok
økonomisk sosialhjelp på Askøy i 2018 mottok stønad i mindre enn 6 måneder, altså er ytelsen
hovedsakelig en kortvarig ytelse.
Endring i regelverket for AAP
Arbeidsavklaringspenger (AAP) er også en forklaring på økningen i utbetalingen av økonomisk
sosialhjelp. Inngangsvilkårene til denne statlige ytelsen har blitt strengere og perioden den kan mottas
kortere. Målet er flere i arbeid. Men virkningen er også at flere må søke økonomisk sosialhjelp. En
gjennomgang på NAV Askøy viser at av de 49 brukerne som nå mottar økonomisk sosialhjelp etter å ha
fått avslag eller stans i AAP er regelendringen årsaken i 24 av tilfellene. Disse brukerne er som
hovedregel helt avhengig av sosialstønad i en lengre periode. Med andre ord er det en større sum som
blir utbetalt på grunn av regelendringen.
Aktivitetstiltak
Målet er å dreie mest mulig ressurser til oppfølging som gjør brukerne selvforsørget i størst mulig grad.
Aktivitetstiltakene blir det aktivt arbeidet med å videreutvikle. Det har gitt resultater. For eksempel viser
måling av resultatene fra Veien mot arbeid (VEMA), arbeidstiltaket som NAV Askøy i høst la om, at av
de 57 deltakerne på kursene som mottok økonomisk sosialhjelp er 24 i arbeid og 6 i utdanning etter
tiltakets slutt. VEMA pluss, som er tilsvarende tiltak for de over 30 år har samme resultat. Det siste
kurset hadde 13 deltakere, der alle hadde mottatt sosialstønad i mer enn ett år. Av disse gikk 5 rett i
lønnet arbeid etter kurset, 5 andre mottar heller ikke lenger stønaden.
Levekårsteamet
Levekårsteamet gir familier med levekårsutfordringer tilbud om tett oppfølging. Familiene får bistand
på mange plan og resultatet er i mange tilfeller bedre boforhold for familiene. Noen familier har også
klart å kjøpe egen bolig. Barna i familien blir kartlagt og det er blant annet fokus på å få på plass
fritidsaktiviteter. Det er også korttidseffekter: Flere av familiene som teamet har vært involvert i har fått
på plass varig selvforsørgelse, både statlig stønad, men også flere familier der forsørger har kommet i
lønnet arbeid. Som en effekt av dette har utgiften til økonomisk sosialstønad til familiene som teamet
har arbeidet med blitt redusert med over 1 million kroner.

Årsmelding og regnskap 2018 – Askøy kommune

98

NAV
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Som et av de første kontorene i Norge tok NAV Askøy i 2018 i bruk Digisos digitale sosialtjenester.
Kontoret har vært med på det nasjonale prosjektet for å utforme dette. Etter å ha tatt Digisos i bruk har
Askøy vært den kommunen i Norge som har hatt størst andel digitale søknader. Over 60 % av søknadene
er nå digitale. Det viser at brukerne har nytte av tjenesten og har fått god veiledning til å ta den i bruk.
Dette er første fase av Digisos, og når alt er på plass vil det gi en effektivisering i saksbehandlingen.
I løpet av høsten 2018 har boligkontoret arbeidet med å innføre digital saksbehandling i Husbankens
program, kalt Startskudd. Det er etablert digital godkjenning og infrastruktur. Alle søknader som
kommunen mottar digitalt blir nå automatisk arkivert i kommunens arkiv. Fra og med 1.1.2019 skal all
saksbehandling av startlån og tilskudd være digital.
Figur 21: Bostøtteutbetaling fordelt på to
kategorier (familietype og eieform). Kilde:
Dette vil gi en stor besparelse i arbeidstid, merkantilt
statistikk.husbanken.no
arbeid, og papir-, blekk- og portokostnader.
Individuell jobbstøtte (IPS) på Askøy er et tilbud som
NAV Askøy opprettet i 2018, i samspill med HEVD hos
Rus- og psykiatritjenesten, kommunepsykologene og
Strand legesenter. Målgruppen er unge med lettere til
moderate rus- og psykiatriutfordringer. Med dette kan
innbyggerne på Askøy endelig få tilbud om denne
metoden for jobbstøtte. Det gir også økt fokus på
arbeidslivet som arena for andre tjenester i
kommunen. Etter en ekstern evaluering ble IPS Askøy
allerede etter fem måneders drift godkjent som IPSteam.

18.4. Nøkkeltall
Boligkontoret på NAV Askøy har følgende nøkkeltall for 2018:




Startlån: Utbetalt kr 36 567 057. Mottatt 138 søknader (71 ble avslått)
Tilskudd (utbedring og etablering): Utbetalt kr 7 624 034. Mottatt 109 søknader (80 ble avslått)
Bostøtte: Utbetalt kr 8 500 000. Mottatt 937 søknader (447 ble avslått)

Figur 22: Fordeling av startlån innvilget på tiltak.
Kilde: statistikk.husbanken.no

Kjøpe bolig

Refinansiering

Figur 23: Fordeling av utbetalt startlån,
familietype. Kilde: statistikk.husbanken.no
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18.5. Økonomi
Tabell 53: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

Budsjett 2018

40 396 732

21 426 054

Regnskap 2018

45 373 526

21 037 612

Avvik (B-R)

- 4 976 794

Regnskap 2017

36 664 500

17 791 640

Regnskap 2018

45 373 526

21 037 612

Avvik (2018-2017)

+ 8 709 025

(- 10,97 %)

(+ 23,75 %)

+ 388 442

+ 3 245 972

(+ 1,85 %)

(+ 18,24 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett
2018
Regnskap 2018

–

Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes økningen i antallet mottakere av
økonomisk sosialhjelp og størrelsen på utbetalingene til sosialstønad. Budsjettjustering
i løpet av året har ikke vært tilstrekkelig.

Regnskap 2017
Regnskap 2018

–

Økningen fra 2017 til 2018 er knyttet til økningen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Budsjett
2018
–
Regnskap 2018 (lønn)

Lønnen til ansatte i NAV Askøy går i balanse. Avviket er knyttet til utbetaling til
mottakere av Kvalifiseringsstønad. Deltakere i kvalifiseringsprogrammet blir utbetalt
som lønn. Her er det noen færre brukere og mindre utbetaling enn budsjettert.

Regnskap 2017 –
Regnskap 2018 (lønn)

Økningen i lønnsutgifter er knyttet til helårsvirkning av nye prosjekter, individuell
jobbstøtte (IPS) og levekårsteamet. Begge er hovedsakelig eksternt finansiert.
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19. Tekniske tjenester
19.1. Oppgaveområde
Kommunalavdeling teknisk omfatter avdelingene samferdsel, vann og avløp, eiendom og brann og
redning.
Brann og redning
Ansvarsområdene til Brann og redning inkluderer kommunal beredskap, brann- og redningsberedskap,
brannforebyggende arbeid og feiing. I tillegg utfører Askøy Brann og redning en rekke andre oppgaver
utover det som naturlig er tillagt seksjonen. Oppgavene kan inndeles i beredskap, forebygging og
feiing/tilsyn av fyringsanlegg.
Seksjonen driver innsats til henvendelser som branner, trafikkulykker, redningsoppdrag, akutt
forurensning og skadebegrensende oppdrag (vannskader etc.). Det drives også stell og kontroll av
beredskapsmateriell (bilder, pumper, redningsmateriell osv.), og det gjøres øvelser og arbeides med
kompetanseheving/-bevaring. Seksjonen har også ansvar for beredskapsplanlegging. Barnehager
besøkes og det foretas linjegang på kommunalt vannledningsnett (hydranter, brannvannsuttak spesielt).
Innen brannforebygging driver seksjonen med undervisning for alle 6. klassinger i kommunen. Tiltak
mot risikoutsatte grupper (eldre, flyktninger, mennesker med rus- og psykiatriutfordringer,
fremmedarbeidere m.fl.) gjennomføres. Det gjøres øvelser og opplæring av ulike institusjoner og
arbeidsplasser og det er gjort tilsyn med 155 særskilte brannobjekt (skoler, sentre, barnehager,
overnattingssteder m.m.). Seksjonen driver også saksbehandling for brannfarlig vare (lagring,
pyroteknisk etc.) og informasjons- og motivasjonstiltak. Seksjonen har også tilsyn med fyringsanlegg
(ildsted og skorstein) på bolig og hytter og driver feiing av skorstein på bolig og hytter.
Det var 32 ansatte på seksjonen ved utgangen av 2018, fordelt på følgende områder:
Tabell 54: Fordeling av ansatte og årsverk innen Brann og redning. * Noen ansatte har flere stillinger, ** I tillegg
kommer 3 lærlinger
Område

Ansatte

Årsverk

Administrasjon

1

1

Beredskap

24

17,08 *

Forebyggende

3

3 **

Feie og tilsyn

4

4

Eiendomsavdelingen
Eiendomsavdelingen har prosjektansvar for bygging av skoler,
barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, andre kommunale bygg
og større kommunaltekniske anlegg. Eiendomsavdelingen er
videre inndelt under eiendomsforvaltning, kommunale bygg og
boligforvaltning.

Det er 8 prosjektledere og en innkjøper/kontraktoppfølger som
har ansvar for rehabilitering og nybygg i Askøy kommune. Større
prosjekter som er under produksjon er: Kleppestø barneskole (1. byggetrinn levert oktober 2018),
Fargeriet og parkering i Sjoddien (ferdigstilles våren 2019) og Tveit skole (1. byggetrinn leveres 4.
februar 2019). Prosjekter som er under planlegging er Erdal barneskole, Erdal ungdomsskole,
Idrettsanlegg Myrane, 2. etasje i tidligere omsorgsboliger på Myrane (bygges om til tjenestelokale) og
diverse modulbygg til tjenestene.
Renhold

3

0,6
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Eiendomsforvaltning: Foruten leder for forvaltning og eiendomsdrift er det en jurist til på enheten.
Enheten representerer Askøy kommune som grunneier. Enheten har ansvar for alt av grunnavtaler,
grunnerverv, salg, inn- og utleie av kommunal eiendom. Siden enheten representerer Askøy kommune
som grunneier og byggeier, er den involvert i mange prosesser og saker som angår de fleste tjenestene i
kommunen. Det være seg tjenestelokaler, samlokalisering, kjøp av tomter til omsorgsboliger,
reguleringsarbeid, bistand i skoleprosjekter med mer.
De store grunnervervsprosjektene i 2018 har vært utbyggingen av Kleppestø barneskole og prosjektene
på Erdal og Myrane. Enheten har jobbet mye med prosessen på Myrane rundt oppsigelse av leiekontrakt
med Myrane Kanvas barnehage. Det har gått mye ressurser til saken rundt Aktivitetssenteret
Munkebotn, samt til saken om Kystverkets avhending av moloene på Follese og Ramsøy. Gjennom året
har det vært håndtert mange små avtaler om rettigheter på/over kommunal eiendom, henvendelser
angående trær, rasfare og tiltak på eller ved kommunal eiendom. Enheten har også ansvar for
utbyggingsavtaler og det har vært en del dialog med utbyggere i den forbindelse, samt arbeid internt i
forhold til Kleppestøplanen og prosessene der.
I løpet av 2018 har enheten også inngått første avtale om tilvisning av boenheter for Askøy kommune.
Det har vært en merkbar økning i henvendelser angående eldre saker, både saker som er avsluttet, eller
som av en eller annen grunn ligger uavklart. Disse sakene er ressurskrevende, da partene ofte har lite
eller stykkevis dokumentasjon, og juristene må søke i eldre arkiver. En del dokumenter er avlevert
interkommunalt arkiv, og i enkelte tilfeller er de eldre arkivene heller ikke komplette. De ansatte
benyttes også mye opp mot hele Eiendomsavdelingen når det kommer til avtaler, kontrakter og ulike
juridiske problemstillinger.
Kommunale bygg: Bygg har i perioden vært bemannet med 9 ansatte og en lærling. Leder for forvaltning
og eiendomsdrift, leder driftsforvaltning, prosjektleder, driftsansvarlig og fem driftsteknikere og en
lærling. Avdelingen fikk ansatt en elektriker i januar 2017 som blant annet jobbet med strømprosjektet.
Han sluttet juli 2018 og avdelingen fikk ny elektriker som ble ansatt i oktober. Drifts- og
vedlikeholdsarbeidet har blitt utført med egne ansatte i tillegg til innleid arbeidskraft. Driftsforvaltning
har hatt oppgaver med administrasjon og saksbehandling i forbindelse med drift og forvaltning av de
kommunale byggene. Vaktmestertjenesten ble hovedsakelig utført av egne ansatte.
Avdelingen har driftet og vedlikeholdt ca. 127 000 m2 bygningsmasse. Vi har i løpet av høstferien 2018
overtatt drift av 1. byggetrinn ved Kleppestø barneskole og 1.1.18 overtok vi drift av tidligere Kleppestø
omsorgsbolig ved sykehjemmet. Det har vært en del utfordringer med mye hærverk på ungdomsskolene
på Kleppestø, Erdal og Ravnanger. Hærverket er som oftest ruteknusing, hull i vegger, knusing av dører
og dørautomatikk og i noen tilfeller total ødeleggelse av hele toalettrom. Vi har derfor måttet stenge av
flere toaletter ved noen skoler. Med 2 ansatte elektrikere fikk vi utbedret mye elektroavvik. Besparelsene
med egne elektrikere i avdelingen er store.
Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for skolene som gjelder for perioden 2016-2019. Byggforvaltning har
fått gjennomført mye vedlikeholdsarbeider på skolene i 2018. Tre ansatte ved byggforvaltning og en
prosjektleder fra Eiendomsavdelingen har bestilt og fulgt opp arbeider i forbindelse med
vedlikeholdsplanen. For å få gjennomført alle oppgavene som var planlagt utført i 2018 har enkelte
ansatte jobbet en del overtid.
Avdelingen hadde én innmeldt skadesak til forsikringsselskapet i 2018. Stor vannlekkasje på Kleppestø
ungdomsskole A-bygg som skyldtes at det ble tettet igjen en vask med papir. Dette kostet omtrent
250 000 kroner. Driftsforvaltning fortsetter arbeidet med å si opp eller reforhandle gamle serviceavtaler
for å holde kostnadene så lave som mulig. En del serviceavtaler skal erstattes med
kontrakter/rammeavtaler. Ny rammeavtale på lås og beslag er under arbeid i 2018 og 2019.
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Boligforvaltning: Avdelingen skal oppfylle kommunens forpliktelser til å skaffe, drifte og leie ut boliger
til flyktninger, personer med omsorgs- og pleiebehov, vanskeligstilte på boligmarkedet, samt andre når
dette følger av lov eller forskrift. Avdelingen har 4,6 årsverk. En langvarig presset bemanningssituasjon
tærer på de ansatte og betyr blant annet at vi ikke får klargjort boliger så snart som vi skulle ønske. Vi
hadde ved årsskiftet 307 boliger, som er en økning på én bolig fra i fjor. Kostragruppe 13 har
gjennomsnittlig 19 kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere. Askøy har 11 boliger per 1 000
innbyggere. Ved utgangen av året var det 13 husstander på venteliste til kommunal bolig.
Samferdsel
Avdelingen for samferdsel har ni ansatte, og er organisert på forvaltning, drift og en prosjektenhet. På
forvaltning er det i dag 2,5 årsverk i tillegg til innleid 0,3 årsverk. Arbeidsoppgavene inkluderer
saksbehandling av blant annet avkjørsler, dispensasjon for byggegrenser, graving i offentlig vei,
skiltvedtak, trafikksikring, revisjoner av bruksklasser og veilister, søknader om endrede bruksklasser,
uttalelser til reguleringsplaner og tekniske planer. Forvaltningen driver også med nedklassifisering av
vei, overtakelse av veier, offentlige høringer, uttalelser i plansaker, renovasjon (BIR privat), utleie av
noen offentlige utearealer og deltakelse i kartforretninger.
Driftsavdelingen har oppgaver og rutiner som er nødvendig for at bygning eller anlegg skal fungere som
planlagt. Kontroll og prøving for å finne ut om det kreves tiltak, eller om gjennomførte tiltak er riktig
utført. Driftsavdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale kaier, fortau/gangveier,
broer, parkeringsplasser, grøntområder, veilys, kaier og renovasjon. Hvert år lager driftsavdelingen et
program som det arbeides etter. Det lages også en egen årsrapport.
Prosjektenheten har ansvaret for større og mindre prosjekter som for eksempel trafikksikringstiltak.
Vann og avløp
På samme måte som samferdselsavdelingen er også vann og avløp (VA) delt inn i tre: forvaltning, drift
og prosjekt. Forvaltning håndterer, med 11,5 årsverk, hovedsakelig saksbehandling, grunnavtaler
tilknyttet prosjekter, VA-avgifter og renhold. I tillegg driver forvaltning med juridiske avklaringer for
alle tre ansvarsområdene. Det er spesielt mange avtaler inn mot grunneiere i investeringsprosjekter. Det
ble gjennom året håndtert i overkant av 200 formelle forvaltningssaker knyttet til ordinær
saksbehandling. Dette gjelder hovedsakelig DS-saker, tilknytning til kommunale ledninger,
utslippssaker, forhåndsuttalelser i byggesaker og sluttkontroller. I tillegg håndteres en god del uformelle
saker. Dette gjelder i hovedsak telefonhenvendelser vedrørende informasjon om både privat og offentlig
ledningsnett og avgiftsspørsmål.
Innen driftsansvaret er det 11 årsverk og her er den daglige driften og vedlikeholdet av kommunens
vann- og avløpsanlegg primæroppgaven. Det er etablert døgnvakt som gjør at anleggene håndteres hele
døgnet gjennom hele året. Innen prosjekt er det 11 årsverk. De viktigste prosjektene det ble jobbet med
i 2018 under produksjon er høydebasseng på Lønvarden, Dyrdalsfjellet og Frudalen. De to førstnevnte
har også tilhørende ledningsnett som det er jobbet med. Overføringsledning Askevatn-Ingersvatn var
også blant prosjektene, samt Slettebrekka-Lindhaugen og Erdal-Hop.

19.2. Mål, tiltak og resultater
Tabell 55: Mål, tiltak og resultat i 2018 for teknisk avdeling
Mål

Tiltak

Resultat

Brann og redning

Tilsyn kommunale boliger uten
ildsted. Brannløftet: Utdeling av

Ikke målt. Målet videreføres i 2019.
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Mål

Tiltak

Skape en tryggere hverdag for
risikogruppen i kommunen

komfyrvakter,
røykvarslere,
brannhemmende sengetøy

Tilsyn med særskilte brannobjekt
etter risikoanalyse

Gjennomført risikoanalyse av
alle objektene og prioritert tiltak
i henhold til analyseresultat

Frigjort forebyggende ressurser til andre
brannforebyggende oppgaver

Gjennomføre motivasjons- og
informasjonstiltak i henhold til
årshjul 2018

6.
klasseundervisning,
nasjonale kampanjer – åpen
dag,
komfyrvaktens
dag,
røykvarslerens
dag
m.m.
Besøk i gjestebåthavner i
sesongen

Alle tiltak gjennomført.

Være aktiv bidragsyter inn i
brannsamarbeidet Vest brann og
redningsregion

Meldt interesse til sekretariatet i
samarbeidet

Brannsjef
leder
nødmeldetjenesten.
forebyggende deltaker
tilsynsarbeidsgruppe

Behandle alle søknader fra og
gjennomføre tilsyn med alle
salgssteder av pyroteknisk vare

Saksbehandling, dialog med
politi, tilsyn

Fortløpende
registrering/avregistrering
av
nedgravde tanker, brannfarlig vare
og ildstedsmeldinger

Saksbehandling og rådgivning

Gjennomføre
feiing/tilsyn
henhold til forskrift.

i

Anskaffet nytt fagprogram.
Varslet feiing/tilsyn i henhold til
plan

utførte

Nytt fagprogram hvor boligeier
kan kommunisere og foreslå ny
tid for gjennomføring. Ble
iverksatt desember 2018.

Revisjon og oppdatering av rutiner
og prosedyrer

Alle
rutiner
lagt
inn
i
kvalitetssystem.
Prioritert
oppdateringsrekkefølge

Arbeidet fortsetter i 2019

Etablere tilpasset øvingsområde

Ses i sammenheng med evt.
utvikling på eiendommen ved
brannstasjon. Vest brann og
redning
planlegger
mobilt
øvingsanlegg

Arbeidet fortsetter i 2019

Videreutvikle kompetanse blant
mannskaper

Kurs og øvelser

Innføring beslutningsstøtteverktøy Plivo,
varme røykdykk, dørforseringskurs, bruk
av IR-kamera, samvirkeøvelser med
politi, tunnel- og tungredningsøvelser
med Bergen brannvesen, 1 deltaker
BER III, 1 deltaker utrykningsleder
modul C, Norges brannskole

Linjegang etablert og igangsatt

Opplæring, sikker jobbanalyse,
utarbeide rutiner

Tjeneste iverksatt. Ca. 2 000 kummer
kontrollert.

Verneutstyr skal være godkjent

Kontrollere alt verneutstyr.
Erstatte defekt verneutstyr

Utskifting planlagt.

Øke treffprosenten
feiinger/tilsyn

på

Resultat

Alle saker behandlet. Tilsyn med alle 13
salgssteder gjennomført.

Gjennomført risikoanalyse for hyppighet
til hver boenhet/fritidsbolig
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Mål

Tiltak

Eiendom
Gjennomføre prosjekter vedtatt i
budsjett og sektorplaner

Sikre fremdrift
bevilget sum
byggetid

Skaffe boliger til målgruppene i
boligsosial handlingsplan

Kjøpe nok boliger i markedet.
Bruke tilvisningsavtaler

Målet er lavere ventelister for bolig

Sikre god drift og vedlikehold av
kommunale bygg og boliger

Ha
nok
ressurser
kompetanse tilgjengelig

og

Målet er å redusere antall avvik på bygg
og boliger

Samferdsel

Lage gode
rutiner

og

Vi har ikke nådd de målene som vi har
beskrevet i årsplanen på grunn av en tøff
vinter som tok mye av budsjettet 2018.

Gjennomføre tiltak i henhold til vår
Trafikksikkerhetsplan

God prosjektering og økt fokus
på prosjektledelse

Vi har nådd de målene som vi har
beskrevet i vårt program

Vann og avløp

Sikre forsvarlig vedlikehold i
takt med nødvendig utbygging.

Ble utfordret på mengden under
vannkrisen, men det var hele tiden
helsemessig, trygt drikkevann.

Transport og rensing av forurenset
avløpsvann
fører
ikke
til
helseskade, går ikke ut over
trivselen eller skader naturens
evne
til
produksjon
og
selvforsyning

Sikre forsvarlig vedlikehold, i
takt med nødvendig utbygging

Vedlikehold av avløpssystemer ble noe
nedprioritert under vannkrisen.

Sikre at innbyggere blir tilknyttet
kommunale
vannog
avløpstjenester

Etablere prosjektgrupper
avgiftsfangst

Har nesten nådd målsetningen om antall
nye abonnenter i 2018, til tross for
omprioriteringer under vannkrisen.

Gjennomføre
tiltakene
beskrevet i årsplan

som

Tilstrekkelig
mengder
helsemessig, trygt drikkevann

Resultat
i

tråd med
og vedtatt

driftsplaner

for

Byggetrinn 1
ferdigstilt

Kleppestø

barneskole

19.3. Viktige begivenheter
Kvalitetsarbeid/ISO-sertifisering investeringer
Teknisk har på VA og Eiendom startet opp arbeid med nytt kvalitetssystem for investeringer etter
revisjonen hos VA tidligere. VA og Eiendom har felles interesser på investeringssiden og jobber sammen
frem et kvalitetssystem som legger opp til mulig ISO-sertifisering etter ca. 2,5 år. Arbeidet er kommet
godt i gang og ansatte gjør en svært god jobb med denne prosessen.
Vest brann og redningsregion (VBR)
VBR hadde formell oppstart 1. juni 2018. VBR er et langsiktig faglig samarbeid mellom selvstendige
brannvesen i 17 kommuner i Bergensregionen. Over 80 % av befolkningen i Bergensregionen bor i disse
kommunene. Gjennom samarbeidet etableres det faglige nettverk, regional innsats- og lederstøtte,
overordnede plandokumenter og felles kvalitetsstandarder. Hovedhensikten med samarbeidet er å
skape en tryggere hverdag for innbyggerne gjennom et formelt og strukturert nettverk for deling av
kunnskap og erfaring.
Brannløftet
I 2016 feiret Gjensidige sitt 200-årsjubileum, og som største eier i forsikringsselskapet ønsket
Gjensidigestiftelsen å markere dette med en gave til det norske samfunnet. Gaven er «Det store
brannløftet», som er et prosjekt med ulike tiltak som på kort og lang sikt vil trygge hverdagen til
befolkningen ytterligere. Askøy kommune fikk etter søknad innvilget kr 810 000 til 225 komfyrvakter,
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1 050 røykvarslere, 242 brannhemmende sengetøysett som blir delt ut til risikogruppene etter søknad.
I tillegg fikk en fire mobile vanntåkeanlegg som kommunen disponerer til bruk hos pleietrengende som
bor hjemme.
Vann og avløp
I første kvartal ble siste del av filtermassen på Kleppe Vannbehandlingsanlegg skiftet ut. I denne
perioden ble det sendt ut kokevarsel for å ivareta folkehelsen på grunn av at det var en risiko for at
renseprosessen kunne svikte under arbeidet. Kommunen hadde i 2018 en vannkrise som formelt varte
fra 17. juli til 19. september. I forkant av vannkrisen, ble det innført vannsparing fra 28. mai. Dette var
en svært belastende periode for hele VA. Seksjonen måtte kontinuerlig omprioritere oppgaver, noe som
førte til store etterslep på ordinære oppgaver.

19.4. Nøkkeltall
Brann og redning
Tabell 56: Diverse statistikk for avdelingen
Arbeid

Antall

Hendelse

Feiing og tilsyn med ildsteder
Boenheter

8 655

Fritidsbolig

500

Skorsteiner
Ildsteder

12 163
Utført

2 379

Varslet

3 228

Tilsyn
Utført

749

Askøy

Bergen

Os

Fjell

Lindås

Akutt
forurensning

1

27

2

2

2

Brann i bygning

13

136

11

15

9

Brann i gress
eller innmark

4

24

4

5

8

Brann i skog
eller utmark

5

110

7

3

4

Brannhindrende
tiltak komfyr

3

13

2

1

2

Trafikkulykke

27

107

17

12

28

Feiinger
Varslet

1 527

Saksbehandling oljetanker

28

Tabell 57: Sammenlikning med nabokommuner for utvalgte
hendelser relatert til utrykning.

Forebyggende og beredskap

Særskilte
brannobjekt

Tilsyn
(prioritert i
handlingsplan
basert på
risiko)

A

107

B

44

C

1

A

44

B

8

C

1

6. kl. undervisning (elever)

420

Arrangerte kurs

27

Saksbehandling fyrverkeri

13

Barnehagebesøk

16
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Tabell 58: Antall utrykninger 2009-2018 (rapporteringssystem endret i 2016, tabellen er tilpasset gammel mal)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

0

1

0

2

1

0

13

15

78

107

81

76

77

48

72

93

100

102

Gressbrann

8

1

1

5

10

6

2

0

3

4

Bilbrann

7

2

6

4

6

3

3

2

2

Brann i båt

2

0

0

1

0

2

0

1

0

Pipebrann

8

8

3

1

5

4

1

3

1

0

Annen brann

9

16

8

15

22

10

9

9

9

10

Brannhindrende tiltak

5

6

10

5

7

4

7

15

11

25

Trafikkulykke

21

21

22

25

20

40

13

14

24

27

Vannskade

10

15

8

7

21

8

11

5

23

22

Akutt forurensning

17

19

21

5

11

20

14

4

13

6

Annen assistanse

33

82

49

54

56

50

88

81

50

51

0

13

19

14

11

7

7

12

15

13

199

292

228

213

246

199

230

239

265

276

Falsk alarm
Unødig alarm

Bygningsbrann
Totalt

Eiendom
Alle vedlikeholdsoppgaver som er
utført blir meldt politisk i starten av
2019. Til forvaltning, drift og
vedlikehold
ble
det
brukt
kr 15 420 692. Til ekstra vedlikehold av
barnehager ble det brukt 2 millioner
kroner. Ved skole ble det brukt
kr 14 307 138 på ekstra vedlikehold.
Driftog
vedlikeholdsressursen
tilsvarer kr 121 per kvadratmeter.
Ekstra vedlikehold til skoler tilsvarer
kr 246 per m2 og til barnehagene kr 344
per m2. Anbefalt norm for bygg med
levetid på 60 år er kr 170 per m2 (Holtenøkkelen 2012). Under drifts- og
vedlikeholdskostnader regnes både
kjøp av materiell og tjenester utført av
private og interne avdelinger i
kommunen
(samferdsel,
brukervaktmestertjenesten
og
Askøyhallene KF).

De viktigste sakene innen boligdrift i 2018













Arbeidet knyttet til Husbankens boligsosiale velferdsprogram
har pågått gjennom året.
Det er inngått tilvisningsavtale med en utbygger. Ved
ferdigstillelse av prosjektet vil vi ha tilvisningsrett til 10 av 27
boliger på Lindhaugen.
Det er solgt 1 bolig i et sameie da vi eier to andre boliger der.
Det er kjøpt to boliger, begge disse er familieboliger.
Vi hadde innflytting i 58 boliger.
Deler av boligmassen er gammel og det må gjøres store
oppgraderinger mellom leieforhold
Deler av boligmassen er utsatt for høy slitasje. Vi opplever
også noe skadeverk
Utvendig vedlikehold av deler av bygningsmassen er
mangelfull
Vi samarbeider med Brukervaktmestertjenesten (BVT) om
deler av vedlikeholdet. BVT utfører også stell av grøntarealer,
flytting og forefallende oppgaver.
Det ble utgiftsført 1 467 000 kroner i tap på fordringer i 2018.
Ved utgangen av 2018 var det utestående ca. 2,84 % av siste
12 måneders utfakturerte beløp.
Det er stort fokus på å minimere tomgang, husleierestanser
og tap. Det ble gjennomført tre utkastelser, som er det
samme som i 2017.

Samferdsel
I 2018 er det utført fjellsikring ved Hanøytangen, Haugland skole, Kollevågvegen (v/ Tveitaneset) og
Listerholene. Det er også gjort arbeider med fortau flere steder, deriblant 400 meter både på
Listerholene og Ospedalen. Det er utført oppdrag i forbindelse med rekkverk og støpekanter i
Kollevågvegen og Krokåshaugane, samt kortere strekk andre steder og det er arbeidet med skilting.
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Diverse investeringsprosjekt innen samferdsel








Erdalsneset – fartsdempere, belysning, overgangsfelt, fortau, skilting, universell utforming
Erdalsvegen – fartsdempere, belysning, overgangsfelt, skilting
Innfartsparkering Kleppestøkaien – 75 nye parkeringsplasser
Hvitmaling av tunnel og underganger
Strusshamnvegen – fartsdempere, fartsgrense, fortau, skilting, belysning, universell utforming
Veillys skiftet fra kvikksølv til Led 983 stk.
Diverse asfaltprosjekter (asfaltert tilsammen ca. 7,2 km, altså omtrent 28 000 m2 eller ca. 3 881 tonn utlagt)

Vann og avløp
Ved utgangen av året hadde avdelingen ansvaret for 182 km vannledning, 135 km spillvannsledning og
95 stasjoner (alt fra pumpestasjoner til ulike renseanlegg). Kommunen har 9 641 vannabonnenter og
8 166 avløpsabonnenter. Det ble gjennom året levert 3,35 millioner kubikkmeter vann fra tre vannverk.
Dette er en reduksjon på ca. 10 % fra året før. Nesten alt drikkevann pumpes. Det betyr at reduksjon i
vannforbruk fører til redusert strømforbruk. I 2018 ble det lagt 4 846 meter ny vannledning, 1 912 meter
ny spillvannledning og 54 meter overvannsledning.
Trender for Teknisk
Det er i løpet av høsten 2018 gjennomført en tilpasning av regnskapstall mot Norsk Standard for
forvaltning, drift og vedlikehold (NS 3454). Dette arbeidet er gjennomført tilbake i tid (2010-2018) og
kan nå presentere trender for utvikling i forbruk på de enkelte områdene. 2018-tallet er foreløpig ikke
kvalitetssikret og er i NS 3454-sammenheng vist estimater gitt på nåværende tidspunkt.
Tallene nedenfor kan forstås slik i NS 3454-sammenheng:





Forvaltning (F): Kostnader som går på det administrative området. Dette kan være lønn til
administrasjon, HR, andre fellesfunksjoner fra et ansvarsområde.
Drift (D): Er kostnadsområdet som en innehar så lenge en har en gitt enhet. Omfatter alle oppgaver
og rutiner som er nødvendig for at en enhet skal fungere som planlagt både funksjonelt, teknisk og
økonomisk.
Vedlikehold (V): Omfatter de aktiviteter/kostnader som er nødvendig for å opprettholde en enhet
og de tekniske installasjonene på et fastsatt kvalitetsnivå, og dermed gjøre det mulig å bruke enheten
til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid.
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Brann
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Eiendom
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Samferdsel
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Øverst fra venstre:

kr14 000 000

Figur 24: Brann FDV. Merk: 2014 – Innføring av
døgnkasernering.

kr12 000 000
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Figur 25: Eiendomsavdelingen FDV. Merk: 2017 –
Økning
vedlikeholdsmidler
(tilført
hele
strømbudsjettet). I 2017 fikk vi sysselsettingsmidler fra
staten på 1,5 mill. Benyttet til vedlikehold. MVA ført feil
frem til 2014. Renhold og tilhørende kostnader overført
bruker.
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Figur 26: Samferdsel FDV
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Figur 27: Avløp FDV
Figur 28: Vann FDV
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19.5. Økonomi
Tabell 59: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

uten selvkost

Budsjett 2018

34 467 759

83 582 279

76 631 259

Regnskap 2018

44 321 900

83 559 233

78 240 670

Avvik (B-R)

-9 854 141

Regnskap 2017

39 603 306

79 889 297

72 753 602

Regnskap 2018

44 321 900

83 559 233

78 240 670

Avvik (2018-2017)

+4 718 594

(- 22,23 %)

(+ 11,91 %)

+23 046

+3 669 936

(+ 0,03 %)

(+ 4,59 %)

-1 609 411

+5 487 068

(- 2,06 %)

(+ 7,54 %)

Avvik regnskap 2018
Det er følgelig flere mindre tiltak som summert blir et avvik, men her er noen av de største avvikene:





Brann og redning: Beredskapsavdelingen hadde et merforbruk på i overkant av 1,2 mill.
Merforbruket skyldes i hovedsak kostnader til vikarer på grunn av sykefravær og permisjoner,
høyere husleie enn budsjettert og uforutsette driftskostnader på bilparken.
Lønnskostnader: Teknisk har i flere enheter styrket bemanning ute i driften.
Vannkrisen (VA): Vannkrisen sommeren 2018 har medført et naturlig merforbruk. Merforbruket er
knyttet både til selve krisen, men også etterarbeid. Redusert nedbør har også påvirket avløpsnettet,
hvor ekstra innsats med rengjøring har vært nødvendig. Eldre utstyr har medført tilfeller av
kokevarsel. Dette igjen påvirker normal drift sett i lys av kostnader.
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20. Areal og samfunn
20.1. Oppgaveområde
Avdelingens ansvarsområde er blant annet kommuneplanen, kommunedelplaner, offentlige
reguleringsplaner, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk,
konsesjon, landbruk og miljø. Avdelingen driver innenfor 4 selvkostområder, oppmåling, byggesak, plan
og seksjonering. Avdelingen er organisert i tre seksjoner, utfra arbeids- og ansvarsområde:





Seksjon oppmåling: Avholder oppmålingsforretninger, har ansvar for matrikkelføring,
adressering, seksjonering, fakturering og megleropplysninger.
Seksjon byggesak og private planer: Behandling av bygge- og delingssøknader etter plan- og
bygningsloven, oppfølging av ulovligheter, tilsyn, konsesjon og behandling av private
reguleringsplaner.
Seksjon plan og utvikling: Ansvar for utarbeidelse av planstrategi, kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner (områdeplaner og
detaljplaner), GIS/kartverk, landbruk og miljø.

Avdelingens ledergruppe består av fagsjef og seksjonsledere.

20.2. Mål, tiltak og resultater
Tabell 60 viser en oversikt over offentlige planer som seksjon plan og utvikling har arbeidet med i 2018,
og status på arbeidet. Status for handlingsplaner finner en under den enkelte kommunalavdeling.
Tabell 60: Mål, status og fremdrift for 2018 for avdelingen areal og samfunn
Mål
Kommuneplanens
2016-2030

Status
arealdel

Fremmet til 1.
desember 2018

Fremdrift
gangs

behandling

i

Utsatt til februar 2019

Kommunedelplan – Helse og
livskvalitet

Sluttbehandlet

Vedtatt 3. mai 2018, (K-sak
PS 44/18)

Kommunedelplan – Barn og
unge

Utarbeider planprogram

Sluttbehandling mars 2020

Kommunedelplan klima, miljø
og infrastruktur

Planprogram vedtatt. Planarbeid pågår

Sluttbehandling desember 2019

Interkommunal
næringsarealplan

Planprogram vedtatt

Planen ble utsatt som følge av
arbeidet
med
kommunesammenslåing i region
vest. Arbeidet er ikke startet opp
igjen per 2018.

Handlingsplan for klima, miljø
og infrastruktur

Avventer vedtatt kommunedelplan klima,
miljø og infrastruktur

Ikke startet

Temaplan for
sykkelstrategi

K-sak 31.5.18 – Trygge skoleveger

Oppstart 2019

gang-

og

Kartlegging av forurensning i
Skiftesvik

Fullført
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Mål

Status

Fremdrift

Søkt Miljødirektoratet om midler til
utarbeidelse
av
tiltaksplan
og
detaljprosjektering av tiltak mot forurenset
bunn i Skiftesvik

Søknadsbehandling pågår

Plan 213 Kleppestø sentrum

Sluttbehandlet

Vedtatt 1.2.2018 (K-sak PS 4/18)

Plan 345 Askebakken del 1

Planarbeid pågår. Valg av trasé ikke løst.

Forventer løsning i 2019

Plan 346 Askebakken del 2

Vedtatt 13.12.2018 (K-sak PS 158/18)

Vedtatt 13.12.18
158/18)

Plan 348 Florvåg skole

Det arbeides med løsninger for innsigelse
vedrørende Florvågbakken

Ny behandling 2. kvartal 2018

Plan 362 Myrane

Planforslag på høring/offentlig ettersyn

Sluttbehandling plan vår 2019

Plan 369 Byneset

Planarbeid har ligget i bero i påvente av
SAHARA-prosjektet

Starter opp igjen januar 2019

Plan 378 del av søre Erdal kai

Planen ble lagt i bero i påvente av prosjekt
fjordbybane

Planarbeidet kan starte opp igjen
i 2019

Plan 387 SAHARA

Planarbeid
avventet
vedrørende konseptvalg VA

Planen
anbefales
Politisk sak i 2019.

Plan 483 gang- og sykkelvei
Tveit skole - Ravnanger

Planprogram vedtatt. Planarbeid pågår.
Forsinket grunnet vansker med å skaffe
flåte til grunnundersøkelser

1. gangs behandling 3. kvartal
2019

Plan 487 Skogstunet skole

Gjennomført arkeologisk samt arbeid med
trafikkanalyser/hydrologi

Utsatt

Plan 492 ny Erdal barneskole

Planarbeidet utsatt som følge av evt. ny
lokalisering

Utsatt

Plan 495 gang- og sykkelvei
Munkebotn

UTM valgt alternativ 3 som grunnlag for
videre arbeid med planen.

Sluttbehandling 2. kvartal 2019.

Plan 502 Bergheim

Utarbeidet planprogram. Planarbeid pågår

Sluttbehandling 1. kvartal 2020

Plan 504 Svartedalsvegen

K-sak 31.5.18 – Trygge skoleveger. Meldt
oppstart. Planarbeid pågår.

1. gangs behandling 2. kvartal
2020

Plan xx – planskilt kryssing
fv 562 ved Revura

K-sak 31.5.2018 – Trygge skoleveger.

Oppstart 2019

Plan xx – gang- og sykkelvei
langs Berlandsvegen

K-sak 31.5.2018 – Trygge skoleveger.

Oppstart 2019

Plan
xx
–
områdeplan
Mjølkeviksvarden

Ikke finansiert

Utsatt

Plan 16 – mindre endring –
Follese skole

Trafikksikkerhetstiltak

Delegert vedtak 410/18, datert
13.6.2018

Plan 400 – mindre endring –
Kleppestø barneskole

Flytting av busslomme 10 meter mot
nordvest

Delegert vedtak 1170/17, datert
5.12.2017.

Plan 412 – mindre endring –
Erdal nye gravplass

Utvidelse av landbruksområde innenfor
5/127

Delegert vedtak 196/18, datert
5.3.2018

Handlingsplan
Skiftesvik

forurensning

avklaringer
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20.3. Viktige begivenheter
Kommuneplanens arealdel ble levert til politisk behandling i desember. Arbeidet startet i 2016 og har
denne gangen vært et omfattende og ressurskrevende arbeid, blant annet med en total gjennomgang av
samtlige reguleringsplaner for utarbeiding av boligprognoser. I tillegg foreligger det en rekke
utredninger som blant annet senterstruktur, handelsanalyse, kjerneområder for landbruk,
friluftskartlegging m.fl. 2 årsverk har fast vært knyttet opp mot arbeid i hele perioden. Det har blitt
nedlagt betydelige ressurser også i medvirkningsarbeidet.
Skråfoto: I samarbeid med kommunene Os, Sund, Fjell og Øygarden, har kommunen tatt i bruk skråfoto
(flyfoto som viser fasader på hus, terreng og vegetasjon). Prosjektet var ferdigstilt i desember 2018.
Skanning av arkiv: Byggesaksarkivet er ferdig skannet og arbeidet med skanning av oppmålingsarkivet
er godt i gang.
Ny eierseksjoneringslov trådte i kraft 1.1.2018. Det ble samtidig innført selvkostdekning for
seksjoneringssaker.
Miljøkartlegging og risikovurdering av sjøsedimentene i Skiftesvik: Det ble gjennomført et
undersøkelsesprogram med innhenting av miljøinformasjon fra 32 lokaliteter i Skiftesvik og
omkringliggende områder. Risikovurderingen ble utført separat for 5 delområder som inkluderte
Skiftesvik og tilstøtende sjøbunnsarealer. Det er søkt Miljødirektoratet om midler til utarbeidelse av
tiltaksplan og detaljprosjektering av tiltak mot forurenset sjøbunn i Skiftesvik.
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20.4. Nøkkeltall
Figur 29: Utvikling av antall rekvirerte og
behandlede oppmålingssaker

Figur 30: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
(dager) og antall saker med saksbehandlingstid
utover 16 uker
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Figur 31: Utvikling i antall mottatte og
behandlede seksjoneringssaker

Figur 32: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
seksjoneringssaker (stiplet linje viser lovbestemt
frist)
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I 2017 startet en opp arbeidet med å få registrert inn eiendommer som mangler i matrikkelkartet. Ved
oppstart var det 553 eiendommer som ikke var registrert i kartet, dette tallet er nå redusert til 449.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for seksjoneringssaker har økt noe siden 2017, men er fremdeles
på et akseptabelt nivå, lovbestemt frist for behandling av slike saker er 12 uker.
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Figur 33: Antall adresseparseller/veinavn og
tildelte adresser
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Figur 34: Salg av megleropplysninger via
Infoland
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Andelen eiendommer som har fått en offisiell veiadresse er nå på 97,3 %. Det er fremdeles tre veier som
ikke er adressert grunnet at det ennå ikke er fastsatt veinavn. Fra 2016 har det vært en nedgang i antall
henvendelser fra eiendomsmeglere i forbindelse med salg av eiendommer. I 2018 var det 826
henvendelser mot 978 i toppåret 2016.

Figur 35: Antall boligenheter – Godkjente, igangsatte og de som er tatt i bruk
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Også for 2018 er det registrert nedgang i boligbyggingen. Dette gjelder både godkjente, igangsatte og
boliger tatt i bruk. Det er en halvering av antall godkjente og igangsatte boliger i forhold til antallet i
2016.
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Figur 36: Antall mottatte bygge- og delingssaker samt godkjente boenheter
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Figur 37: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
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Saksbehandlingstiden er økt noe siden 2016. Dette henger sammen med at en rekke mindre byggesaker
ble unntatt søknadsplikt det året. Disse enkle sakene bidro til å holde saksbehandlingstiden nede. I dag
er det færre men mer komplekse saker. Dette gjenspeiles i økt saksbehandlingstid.
Figur 38: Delegerte saker og saker til Utvalg for teknikk og miljø (UTM)
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Figur 39: UTM-saker (klagesaker og dispensasjonssaker)
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Figur 40: Private reguleringsplaner
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20.5. Økonomi
Tabell 61: Økonomisk oversikt for avdelingen med kommentarer
Totalt

Lønn

uten selvkost

Budsjett 2018

12 669 380

28 517 272

11 809 106

Regnskap 2018

10 843 225

30 812 695

10 329 602

Avvik (B-R)

+ 1 826 155

(+ 16,84 %)

- 2 295 423

(- 7,45 %)

+ 1 479 504

Regnskap 2017

11 267 360

29 218 980

10 406 265

Regnskap 2018

10 843 225

30 812 695

10 329 602

Avvik (2018-2017)

- 424 135

(- 3,76 %)

+ 1 593 715

(+ 5,45 %)

- 76 664

(+ 14,32 %)

(- 0,74 %)

Kommentarer til avvikene
Budsjett 2018 – Regnskap 2018

Det er overført midler til offentlige planer, alt er ikke brukt i
2018. Dette var frie midler som ble bevilget av
kommunestyret for 2018. Midlene må rebevilges dersom
arbeidet skal utføres i 2019 eller senere år.
Selvkostområdet plan har en negativ utvikling i forhold til
budsjett. På bakgrunn av dette har en fra 1.3.2019
midlertidig redusert bemanningen fra fire til tre
saksbehandlere.

Regnskap 2017 – Regnskap 2018

Liten endring mellom regnskapene for 2017 og 2018.

Budsjett 2018 – Regnskap 2018 (lønn)

Det er ikke et reelt merforbruk av lønn. Avviket må ses i
sammenheng
med
refusjoner
av
sykepenger/fødselspenger og eksterne refusjoner.

Regnskap 2017 – Regnskap 2018 (lønn)

Lønnsutgifter må ses i sammenheng med refusjon av
fødselspenger og bruk av vikarer. Det har også vært
engasjementstillinger.

Budsjett 2018 – Regnskap 2018 (uten selvkost)

Avviket begrunnes med ubrukte midler til offentlige planer
og salg av megleropplysninger over budsjett.

Regnskap 2017 – Regnskap 2018 (uten selvkost)

Ingen avvik.
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ÅRSREGNSKAP
21. Årsregnskap 2018
21.1. Regnskapsresultat

Askøy kommunes regnskap for 2018 viser et regnskapsresultat på null. Netto
driftsunderskudd er på 8 mill., som utgjør 0,4 % av årets driftsinntekter. Korrigert
for bruk og avsetning til bundne fond, er netto driftsunderskudd på 22,6 mill. Det
settes av 27 mill. til disposisjonsfond, og 7,3 mill. er overført til investeringer.
Driftsresultatet gjenspeiler en økning i kommunens drifts- og aktivitetsnivå.
Økningen er finansiert av økte skatteinntekter, inkludert eiendomsskatt og
havbruksfondsmidler, og overføringer fra staten. Utgiftene har imidlertid økt en
god del mer enn inntektene, og driftsresultatet er negativt for første gang siden
2014, og svakt sammenliknet med andre kommuner.

Brutto driftsresultat
Driftsinntektene økte med 99 mill. (4,6 %) fra 2017 til 2018, til 2 238,6 millioner kroner. Driftsutgiftene
økte i samme periode med 122 mill. (5,9 %), til 2 186,5 mill. Sum driftsinntekter og sum driftsutgifter
gir et positivt resultat på 49,3 mill., noe som er 25,4 mill. svakere enn i 2017. Økte skatteinntekter for
landet bidrar til å bedre resultatet også for Askøy kommune, gjennom systemet for inntektsutjevning.
Finans
Samlede netto finansutgifter er høyere enn i 2017, og har økt mer enn i de andre kommunene. Året har
vært spesielt med svingninger i finansmarkedet som gjorde at det måtte føres et urealisert tap på knapt
10 mill. Avdragene har økt med 4,4 mill., og lånerentene har økt med en knapp million. I 2017 var
låneopptaket minimalt på grunn av at oppsamlede ubrukte lånemidler finansierte dette årets
investeringer. Også i 2018 har overførte lånemidler gitt mindre behov for låneopptak.
Netto driftsresultat
Et vanlig nøkkeltall i kommuneøkonomien er netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. I 2018 er
dette tallet -0,4 %, mot 1,6 % i 2017. Også de andre kommunene i kostragruppen har et dårligere
driftsresultat i 2018 enn i 2017, men snittet ligger på 1,7 %. For landet samlet er det på 2,4 %.
Netto driftsresultat korrigert for bruk/avsetning bundne fond
Øremerkede tilskudd og selvkostinntekter inntektsføres i kommuneregnskapet i året de er kjent, mens
utgiftene kan påløpe i andre regnskapsår. Periodisering av disse inntektene for å sikre finansiering av
utgiftene når disse påløper blir håndtert gjennom bundne fondsavsetninger og bruk av disse. Netto
driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger, hvor bruk av avsetninger fra tidligere år legges til
netto driftsresultat mens årets avsetninger trekkes fra, vil dermed ofte gi et mer reelt bilde av den
økonomiske utviklingen over tid enn netto driftsresultat.
Kommunens netto driftsresultat etter bundne avsetninger er på -22,5 mill., som tilsier -1 %. I 2017 var
dette resultatet på 22,8 mill. og 1,1 %.
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Avsetninger
Samlet avsetning til disposisjonsfond er på netto 28 mill., og tilsvarer omtrent det regnskapsmessige
overskuddet fra 2017. Beløpet er 38 mill. mindre enn i 2017, da også ekstraordinære skatteinntekter
gjorde det mulig å avsette mer enn normalt. Askøy kommune har i mange år hatt lav, eller ingen netto
avsetning. Størrelsen på disposisjonsfondet er ved inngangen til 2019 ca. 127 mill. Disposisjonsfondets
andel er lavere enn tilrådd minstenivå, og det andre kommuner har.
Regnskapsresultat i forhold til budsjett

Sentrale poster
Frie inntekter er 23,5 mill. over justert budsjett på grunn av økte skatteinntekter for landet og effekt av
skatteutjevning. Andre statlige overføringer er også høyere enn budsjett, hovedsakelig på grunn av at
det ikke er budsjettjustert for tilskuddsmidler og sykepenger mottatt gjennom året. Tapsføringen på
finansplasseringene utgjør budsjettdifferansen på netto finansutgifter.
Lønnsutgiftene er 32,5 mill. høyere enn budsjettert. En del av dette er motposter til merinntekt som
følge av tilskuddsmidler og sykepenger. Nærmere forklaring på differanser finnes i
kommunalavdelingenes kapitler i årsmeldingen. Det er heller ikke gjort en teknisk budsjettendring for
avskrivninger, da dette er en føring med tilsvarende motpost. Avsetningen til ubundne fond er mindre
enn budsjettert, på grunn av nødvendige strykninger for å unngå et regnskapsresultat i minus.

Kommunal- og fagavdelingene
Kommunal- og fagavdelingene hadde i 2018 et samlet merforbruk på 32,7 mill. sammenliknet med
justert budsjett. Det tilsvarer et avvik på 2,1 % av tildelte rammer, og 21 mill. mer enn i 2017. Korrigert
for effekten av selvkost er merforbruket på 24,7 mill. Budsjettavvik per kommunal-/fagavdeling fremgår
av Tabell 62 nedenfor, der mindreforbruk vises som (+) og merforbruk som (-). Det henvises til
årsmeldingens tekstdel for forklaringer på budsjettavvikene.
Tabell 62: Regnskap, budsjett og avvik for kommunal-/fagavdeling. Mindreforbruk (+), merforbruk (-).
Uten Selvkost
Kommunalavdeling

Regnskap 2018

Budsjett inkl.

Avvik B-R

Avvik i %

Avvik B-R

Avvik i %

just.2018
Sentrale styringsorganer

97 571 741

95 582 962

-1 988 779

102,1

-1 496 052

101,6

Oppvekst

766 739 527

757 187 687

-9 551 840

101,3

-9 551 840

101,3

Levekår

698 801 328

685 653 931

-13 147 397

101,9

-13 536 617

102,0

Teknisk

44 321 900

34 467 759

-9 854 141

128,6

-1 609 411

102,1

Areal og samfunn

10 843 225

12 669 380

1 826 155

85,6

1 479 504

87,5

1 618 277 720

1 585 561 719

-32 716 001

102,1

-24 714 414

101,5

Totalt
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Budsjett 2018
just.
oppr.
-78 921
-79 488
-158 612
-161 612
-203 283
-189 520
-806 097
-790 677
-119 178
-103 463
-810
-810
-736 061
-760 881
-53 460
-53 460
0
0
-2 156 422 -2 139 911

Økonomisk oversikt drift
(tall i hele 1000 kr)

Regnskap
2018

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Rammetilskudd
Andre statlige tilskudd
Andre overføringer
Inntekts- og formueskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

-78 201
-159 404
-250 950
-820 548
-128 591
-810
-745 203
-54 893
0
-2 238 599

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjen. som inngår i
komm.tjen.prod.
Kjøp av tjen.som erstatter komm.
tjen.prod.
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

1 054 239
299 708
244 522

1 026 266
295 170
210 018

382 606

Avvik just.
bud. vs. regn.

Regnskap
2017

%-vis utv.
17-18

-721
792
47 667
14 451
9 413
0
9 142
1 433
0
82 177

-77 954
-147 394
-238 165
-796 585
-112 304
0
-715 329
-51 428
0
-2 139 160

0,3
8,1
5,4
3,0
14,5

991 794
286 676
204 112

-27 973
-4 539
-34 505

968 412
278 705
231 233

8,9
7,5
5,7

376 417

396 831

-6 189

389 680

-1,8

119 857
108 100
-19 750
2 189 283

123 737
0
-27 231
2 004 377

133 669
0
-33 141
1 979 942

3 879
-108 100
-7 480
-184 906

118 161
95 662
-17 362
2 064 490

1,4
13,0
13,8
6,0

Brutto driftsresultat

-49 316

-152 045

-159 969

-102 729

-74 669

-34,0

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

-37 087
-636

-37 366
0

-31 866
0

-279
636

-38 102
-15 111

-2,7
-95,8

0
-37 723

0
-37 366

0
-31 866

0
357

0
-53 213

-29,1

Renteutgifter og låneomkostninger
Tap
finansielle
instrumenter
(omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

96 884
9 885

97 231
0

101 231
0

347
-9 885

95 943
416

1,0
2277,8

96 425
0
203 193
165 470
-108 100

94 626
0
191 857
154 491
0

92 626
0
193 857
161 991
0

-1 799
0
-11 336
-10 979
108 100

91 955
0
188 314
135 100
-95 662

4,9
7,9
22,5
13,0

8 054

2 446

2 022

-5 608

-35 231

-122,9

-27 632

-27 632

0

0

-45 010

-38,6

-10 422
-25 483
-63 537
7 250
0

-10 086
-13 912
-51 630
5 700
0

-7 036
-12 583
-19 619
5 700
0

336
11 572
11 907
-1 550
0

-829
-25 176
-71 016
639
0

1157,5
1,2
-10,5
1034,7

37 332
10 901
55 483

39 408
4 076
49 184

7 821
4 076
17 597

2 076
-6 825
-6 299

65 198
12 777
78 614

-42,7
-14,7
-29,4

0

0

0

0

-27 632

Netto driftsresultat
Bruk
av
tidligere
års
regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning
av
tidligere
års
regnskapsmessige merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne driftsfond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk//mindreforbruk
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Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet
(tall i hele 1000 kroner)

Regnskap
2018

Budsjett 2018
just.

oppr.

Avvik
just. bud.
vs. regn.

Regnskap
2017

FRIE DISPONIBLE MIDLER
Skatt på inntekt og formue

-745 203

-736 061

-760 881

9 142

-715 329

Ordinært rammetilskudd

-820 548

-806 097

-790 677

14 451

-794 355

-54 893

-53 460

-53 460

1 433

-51 428

0

0

0

0

0

Skatt på eiendom
Andre direkte og indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

-120 025

-115 492

-101 992

4 533

-82 356

-1 740 669

-1 711 110

-1 707 010

29 559

-1 643 467

-37 050

-37 366

-31 866

-316

-38 102

-636

0

0

636

-15 111

96 803

97 231

101 231

428

95 788

9 885

0

0

-9 885

416

Avdrag på lån - inntekter

0

0

0

0

0

95 596

94 626

92 626

-970

91 955

164 598

154 491

161 991

-10 107

134 946

0

0

0

0

0

34 938

39 408

7 821

4 470

65 198

33

0

0

-33

1 569

-27 632

-27 632

0

0

-45 010

Bruk av ubundne avsetninger

-7 036

-7 036

-7 036

0

0

Bruk av bundne avsetninger

-2 096

0

0

2 096

0

-1 793

4 740

785

6 533

21 757

Avdrag på lån - utgifter
Netto finansinntekter/- utgifter
Til dekn.tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

7 250

5 700

5 700

-1 550

639

Til fordeling drift :

-1 570 614

-1 546 179

-1 538 534

24 435

-1 486 126

Sum fordelt drift (fra skjema 1B)

1 570 614

1 546 179

1 538 534

-24 435

1 458 493

0

0

0

0

-27 632

Avvik
just. bud.
vs. regn.

Regnskap
2017

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet
(tall i hele 1000 kroner)

Regnskap
2018

Budsjett 2018
just.

oppr.

Kommunalavdeling stab

101 041

98 842

94 594

-2 198

90 065

Kommunalavdeling oppvekst

764 869

755 287

749 913

-9 582

726 016

Kommunalavdeling levekår

697 203

684 295

665 981

-12 908

626 824

Fagavdeling areal og samfunn

10 843

12 669

10 926

1 826

11 267

Kommunalavdeling teknisk

44 322

34 468

32 474

-9 854

39 603

Askøy kirkelige fellesråd

17 730

17 730

17 730

0

17 102

6 616

6 616

6 616

0

6 070

-57 700

-57 700

-46 700

0

-47 842

-120

-

0

120

-367
0

Askøyhallene
Fellesposter:
Tilskudd ressurskrevende brukere
Mva. kompensasjon drift
Mva. kompensasjon investering

0

-

0

0

Inndekking finans avg.finansierte inv.

0

0

0

0

0

-18 675

-10 000

-10 000

8 675

-19 907

Premieavvik / felles pensjonskostnader
Lønnavsetningspott
Andre fellesposter
Sum fordelt til drift

0

3 971

17 000

3 971

0

4 486

0

0

-4 486

9 662

1 570 614

1 546 179

1 538 534

-24 435

1 458 493
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21.2. Utvikling i driftsinntekter og -utgifter
Driftsinntekter
Driftsinntektene økte med 99 mill. (4,6 %) fra 2017 til 2018, til 2 238,6 millioner kroner.
Endelige tall viser en skattevekst for Askøy på 3,3 % i forhold til 2017. Skatteinntektene per innbygger
er på 83,5 % av landsgjennomsnittet. Det er omtrent på samme nivå som i 2017. Etter skatteutjevningen
har Askøy en skatteinntekt på 94,5 % av landsgjennomsnittet. Landet samlet hadde i 2018 en skattevekst
på 3,8 %, en god del høyere enn anslaget lagt inn i statsbudsjettet for 2018. Dette hadde, som for 2016
og 2017, sammenheng med tilpasning til skattereformen.
Andre statlige tilskudd har økt som følge av stort volum på tiltaksmidler. Overføringen fra
havbruksfondet er på 4,5 mill. Kommunens driftsinntekter i 2018 ble 2 238 mill., og fordeler seg som
vist på Figur 41.
Figur 41: Driftsinntekter etter kategori

Som Figur 42 (nedenfor) viser
ble de frie inntektene noe
høyere enn budsjettert. Det
har sammenheng med at
skatteinntekten for landet ble
høyere enn antatt, og at Askøy
kommune fikk sin del av
denne økningen gjennom
skatteutjevningen.
Overføringer
med
krav
til
motytelser har økt også i 2018,
og er høyere enn budsjettert.
Det er en merinntekt på
tilskuddsmidler
til
ulike
prosjekter og tiltak og
sykepengerefusjon.

Rammetilskudd (821 mill.)
Inntekts- og formueskatt (745 mill.)
Eiendomsskatt (55 mill.)

11 %

7%

Andre statlige tilskudd (120 mill.)

4%

Brukerbetalinger (78 mill.)

5%
3%

Andre salgs- og leieinntekter (159
mill.)

37 %

33 %

Overføringer med krav til motytelse
(251 mill.)

Figur 42: Utviklingen i driftsinntekter i 2015-2018, justert budsjett 2018, mill. kr.
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Driftsutgifter
Sum driftsutgifter viser en økning på 6 % fra 2017. Veksten innenfor utgifter til lønn og sosiale utgifter
var i 2018 på 106 mill. (8,6 %). Dette gjenspeiler en aktivitetsvekst og styrking av tjenestene, men også
tilbakeføring av drift av sykehjem til kommunen. Lærernorm og bruk av tilskuddsmidler i fagavdeling
barn og familie står for de største endringene.
Veksten innenfor kommunalt konsum av varer og tjenester er større enn prisveksten.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er omtrent på samme nivå som i 2017,
men omfatter både at drift av sykehjemsplasser er tatt tilbake i kommunal regi, samt at tilskuddet til
private barnehager er redusert som følge av nedgangen i barnetall.
Lønn og sosiale utgifter utgjør hovedtyngden av kommunens driftsutgifter (65 %). Kommunalt konsum
av varer og tjenester står på 30 % og resten er overføringer og fordelte utgifter. Figur 43 viser fordelingen
av kommunens driftsutgifter i 2018.
Figur 43: Driftsutgifter etter kategori

Lønn og sosiale utgifter (1354 mill.)

5%
18 %

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjen.prod. (245
mill.)
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjen.prod. (383 mill.)

12 %
65 %

Overføringer/fordelte utgifter (100 mill.)

Lønn og sosiale utgifter er 32,5 mill. høyere enn budsjettert og kjøp av varer og tjenester er 34,5 mill.
høyere enn budsjettert. Avviket skyldes at det ikke er gjort budsjettjusteringer for aktivitet som følge av
tilskuddsmidler, bruk av sykevikarer og effekt av lærernormen.
Figur 44: Driftsutgifter i 2015-2018, justert budsjett 2018, mill. kr
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21.3. Utvikling i finansinntekter og –utgifter
Rente- og avdragsutgiftene øker år for år som følge av kommunens betydelige investeringer, som i all
hovedsak lånefinansieres. Figur 45 nedenfor viser utviklingen i kommunens lånegjeld.
Figur 45: Lånegjeld i millioner kroner

3 500
2 728

3 000

3 046

2 899

2 355

2 500

2 429

2 000

2 788

2 610

3 206

3 016

2 916

2 733

2 092

1 500
1 000
500
-

156

107
2013

167

132
2014

153

136
2015

122

136

148

2016

135

159

2017

Formidlingslån (startlån)

Husbanken kommunale lån

Øvrig langsiktig gjeld

Samlet lånegjeld

131
2018

Samlet lånegjeld sank fra 2016 til 2017 med 30 mill., som følge av at årets investeringer i stor grad ble
dekket av ubrukte lånemidler, men økte igjen i 2018.
Kommuneloven stiller minstekrav til kommunens låneavdrag. Kravet beregnes med utgangspunkt i
lånegjelden til investeringsformål ved forrige årsskifte. For å finne minimumsavdraget blir denne
dividert med veid levetid for de anleggsmidler som etter regnskapsforskriften skal inngå i beregningen.
Årets avdrag i driftsregnskapet på 96,4 mill. tilfredsstiller lovens minstekrav, og er 4,5 mill. høyere i
forhold til avdraget året før, men prosentvis omtrent på samme nivå. Med ny kommunelov vil kravene
til minimumsavdrag øke.

Figur 46: Netto lånegjeld og låneavdrag i millioner kroner
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Figur
47
viser
utviklingen
i
netto
finans for perioden
2013-2018. Avdrag og
netto renteutgifter har
økt med 7 mill. i 2018,
mens utbytte og netto
resultat fra finansielle
instrumenter viser en
nedgang på 13 mill.
Hovedårsaken
til
nedgangen
er
regnskapsført urealisert
tap på kommunens
finansielle plasseringer
på knapt 10 mill.
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Figur 47: Netto finansområdet, i millioner kroner

21.4. Utvikling i netto driftsresultat, fondsavsetninger og overføringer til
investeringsregnskapet
Netto driftsresultat
Kommunens netto driftsresultat uttrykker hvilke midler som ikke er brukt til drift og betjening av lån.
Et positivt driftsresultat gir mulighet for avsetning til investeringer eller til sparing for senere bruk
(avsetning til driftsfond). Et negativt driftsresultat må dekkes inn gjennom reduserte avsetninger eller
bruk av tidligere års avsetninger. Kommuneloven setter krav om at løpende drift ikke kan finansieres
ved låneopptak eller andre kapitalinntekter.
Tabell 63: Netto driftsresultat, Askøy kommune 2014-2018

Netto driftsresultat i hele 1 000
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

2014

2015

2016

2017

2018

- 2 842

29 510

75 207

35 231

- 8 054

- 0,16

1,57

3,78

1,65

- 0,36

Driftsresultatet for 2018 er negativt for første gang siden 2014. I 2016 var det særlig godt, og gjenspeiler
at ekstraordinært høye skatteinntekter ble brukt til å styrke kommunens økonomiske posisjon.
Utviklingen med et gradvis svakere driftsresultat i 2017 og 2018, følger resten av landet. Sammenliknet
med snittet i kommunegruppen ligger kommunens driftsresultat gjennomgående på et lavere nivå.
Netto driftsresultat og samlede fondsavsetninger (utenom avsetning av regnskapsmessig overskudd) for
perioden 2014-2018 fremgår av Figur 48 nedenfor.
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Figur 48: Netto driftsresultat, avsetninger og overføring, regnskapsmessig resultat (i millioner kroner)
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Fondsavsetninger
Frie fondsavsetninger omfatter tidligere års regnskapsmessige mindre-/merforbruk og
disposisjonsfond, og er midler som fritt kan benyttes til drift eller investeringer. Frie disposisjonsfond
har betydning for kommunens evne til å tåle driftsunderskudd. Hvis inntektene svikter, eller utgiftene
er større enn inntektene, er disposisjonsfondet en buffer som kan forhindre at det må gjøres
umiddelbare innskrenkninger og kostnadskutt i driften. Fondet sikrer også dekning hvis kommunen får
regnskapsmessig underskudd. Det fungerer i praksis som en sparekonto. Per 31.12.2018 har Askøy
kommune en saldo på disposisjonsfondet på ca. 127 millioner kroner.
Bundne driftsfond knytter seg til øremerkede tilskuddsmidler og selvkostfond. Hvis bruken av
tilskuddsmidlene ikke skjer i samme regnskapsår som de inntektsføres, settes de ubrukte midlene av på
bundet driftsfond. Tilsvarende regnskapsføres det bruk av bundne driftsfond. Det er i 2018 en netto
bruk av bundne driftsfond på 14,6 mill. Netto avsetning til disposisjonsfond er på ca. 0,5 mill., men når
det tas hensyn til avsetning av regnskapsmessig overskudd fra 2017 på 27,6 mill., blir samlet avsetning
28 mill. Overføring til investeringsregnskapet på 7,2 mill., og bruk av bundne avsetninger på 14,6 mill.
For å unngå et negativt regnskapsresultat er det i henhold til regnskapsforskriften gjennomført
strykninger på 4,5 mill. av avsetningen til disposisjonsfond.
Tabell 64 under viser utviklingen i beholdningen av fondsmidler. Av disposisjonsfondet er 26,4 mill.
øremerket som finansfond. Av ubundne investeringsfond utgjør ca. 103 mill. kraftfondet. Avsetning og
bruk av fond er nærmere spesifisert i note til regnskapet.
Tabell 64: Utvikling i beholdningen av fondsmidler
31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Disposisjonsfond

3 309

15 083

35 983

100 353

127 264

Bundne driftsfond

30 528

43 529

58 777

45 178

30 595

Ubundne investeringsfond

15 123

109 130

116 636

115 804

117 222

Bundne investeringsfond

59 116

38 671

2 051

12 358

4 315
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21.5. Investeringer
I tråd med budsjettforskriften har Askøy kommune oppjustert de årlige budsjettene med foregående års
ubrukte investeringsmidler for prosjekter med saktere framdrift, og nedjustert med foregående års
overforbruk for prosjekter med raskere framdrift. Slik får en hvert år en oppdatert oversikt over
tilgjengelige midler for det enkelte prosjekt.
Figur 49: Budsjettavvik i investeringer, i millioner kroner
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Opprinnelig lånebehov i budsjett 2018 til investering i anleggsmidler var på 313 mill. Av
budsjettjusteringen i K-sak 67/18 ble 172 mill. overført fra 2017 til 2018. Lånerammen for anleggsmidler
økte med det til 485 mill.
Opptak av lån til utlån på 40 mill. kommer i tillegg. Det ble i 2018 brukt 305 mill. i lånemidler, slik at
180 mill. kommer til overføring til budsjett 2019. For å redusere rentebelastningen og få en mer presis
investeringsplan, må det tilstrebes å gi mer realistiske anslag på fremdriften i investeringsprosjektene.
Figur 50: Finansiering av investeringer
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Kommunens
samlede
investeringer er i all hovedsak
finansiert med låneopptak, og fordelingen er vist i Figur 50. Avdrag
på utlån og bruk av bundne
investeringsfond gjelder startlån
og nedbetaling av disse til Husbanken. Det er overført fra drift
7,3 mill. i forhold til egenkapitalinnskudd KLP, midler til Strusshamn kultursenter fra bundne
driftsfond vedrørende Kilstrøms
Minde, samt 5 mill. i forhold til
opprinnelig budsjettvedtak.
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Av samlet investeringsbehov på 459 mill. i 2018 utgjør investeringene i anleggsmidler 375 mill., som
fordeler seg på følgende tjenestegrupper:

Figur 51: Investeringer i anleggsmidler, fordelt på tjenestegrupper

Barn og unge (220 mill.)
10 %
Eldre og omsorgstrengende (9 mill.)
25 %

Kultur, kirke, idrett (16 mill.)

59 %
VA og renovasjon (94 mill.)
2%
4%
Øvrige tjenestegrupper (36 mill.)

De største investeringene i anleggsmidler i 2018 var Tveit skole med 117 mill. og Kleppestø barneskole
med 74 mill. Av VA-investeringene er det bygging av høydebasseng som er det største tiltaket.
Det som føres i investering, og som ikke er anleggsmidler, er for eksempel utlån og forskutteringer, kjøp
av aksjer samt avsetning til investeringsfond. Både utlån og avsetninger gjelder startlån. Aksjer og
andeler omfatter egenkapitalinnskudd KLP og kjøp av aksjer i Nedre Kleppe Grunneigarlag.
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Økonomisk oversikt investeringer
(tall i hele 1 000 kroner)

Regnskap
2018

Budsjett 2018
just.

Avvik just.
bud. vs regn.

oppr.

Regnskap
2017

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter

-2 428

-4 133

-3 000

-1 705

-2 576

9 870

0

0

-9 870

-243

-66 324

-2 000

0

64 324

-51 933

Statlige overføringer

-1 629

0

0

1 629

0

Andre overføringer

-4 507

0

0

4 507

-3 473

0

0

0

0

0

-65 018

-6 133

-3 000

58 885

-58 224

2 095

0

0

-2 095

1 669

668

0

0

-668

372

Kjøp av varer og tjenester som inngår i
komm.tjenesteproduksjon

310 052

493 366

316 090

183 314

265 757

Kjøp av tjenester som erstatter
kommunal tjenesteproduksjon

812

0

0

-812

3 640

56 775

6 500

6 500

-50 275

54 666

4 424

0

0

-4 424

3 846

0

0

0

0

0

374 826

499 866

322 590

125 040

329 949

Avdrag på lån

29 048

26 400

4 000

-2 648

6 327

Utlån

37 956

40 000

40 000

2 044

45 854

984

907

700

-77

639

Overføringer med krav til motytelse

Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter (A)
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter

Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter (B)
Finanstransaksjoner

Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket

0

0

0

0

0

ubundne

1 625

0

0

-1 625

0

Avsetninger til bundne investeringsfond

14 677

16 000

0

1 323

10 307

Sum finanstransaksjoner (C)

84 289

83 307

44 700

-982

63 126

Finansieringsbehov (A+B+C)

394 097

577 040

364 290

182 943

334 850

-342 923

-525 305

-353 462

-182 383

-316 884

-120

0

0

120

0

-20 878

-20 828

-5 128

50

-15 296

-7 250

-5 700

-5 700

1 550

-639

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

0

0

0

0

0

Bruk av bundne driftsfond

0

0

0

0

-1 200
-831

Avsetninger
investeringsfond

til

Dekket slik :
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet

Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket / udisponert

-207

-2 507

0

-2 300

-22 720

-22 700

0

20

0

-394 097

-577 040

-364 290

-182 943

-334 850

0

0

0

0

0
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Regnskapsskjema 2A –
Investeringer (tall i hele
1 000 kroner)

Regnskap
2018

Avvik just.
budsjett vs.
regnskap

Justert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

374 826

499 866

322 590

125 040

329 949

37 956

40 000

40 000

2 044

45 854

984

907

700

-77

639

29 048

26 400

4 000

-2 648

6 327

0

0

0

0

0

16 301

16 000

0

-301

10 307

459 115

583 173

367 290

124 058

393 075

-342 923

-525 305

-353 462

-182 383

-316 884

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-2 428

-4 133

-3 000

-1 705

-2 576

Tilskudd til investeringer

-6 136

0

0

6 136

-3 473

-87 202

-22 828

-5 128

64 374

-67 229

9 870

0

0

-9 870

-243

-120

0

0

120

0

-428 938

-552 266

-361 590

-123 328

-390 404

-7 250

-5 700

-5 700

1 550

-639

0

0

0

0

0

-22 927

-25 207

0

-2 280

-2 031

-459 115

-583 173

-367 290

-124 058

-393 075

0

0

0

0

0

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning tidl. års underskudd
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Regnskap
2017

Finansiert slik :
Bruk av lånemidler

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Salg aksjer og andeler
Sum ekstern finasiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket / udisponert
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Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet (del 1)

Regnskap
2018

Prosjekt (tall i hele 1 000 kroner)
9,
1102 IKT - Tjenester
1118 Oppgrad. Agresso 5.5
1122 Digitalisering
1126 E-kommune. Fullelektr.dok.beh.
1127 E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.
1142 Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14
2119 Elevrettet inventar/utstyr
2125 Utbygg. Kleppestø ungd.skole.
2126 Utbygg. Fauskanger sk.
2128 Skogstunet skole
2131 Helseverngodkjenning skoler
2139 Florvåg skole K-sak 77/10
2140 Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14
2152 Midl. klasserom Hanøy skole
2153 Hanøy skole - utbygging 2. par
2156 Kleppest; barneskole - utbygging til 3.par
2157 Elev-PCer
2158 Haugland skole utredning F-sak 20/14
2162 Erdal barneskole K-sak 131/14
2163 Erdal barneskole tomt K-sak 131/14
2164 Kleppe skole nybygg K-sak 131/14
2505 Kjøkken i shoddien K- sak 180/15
2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter
2533 Lysløype Herdla fort
2535 Lysløype
2547 Innløsning idrettsanlegg
2550 Myraneplan (2017)
3334 Innbygging vaktrom Kleppestø sykehjem K- sak 180/15
3362 Miljøsanering Frudalen
3364 Med. utstyr biler hjemmebaserte tjenester K-sak 131/14
3365 Utstyr helse og omsorg kl.stø sykehjem K-sak 131/14
3366 Ombygging helsetunet til felles helsestasjon (B-16)
4100 Eiendomsinngrep
4102 Kjøp av Shell Skarholmen
4110 Utvikling Kleppestø sentrum
4113 Områdeplan Ravnanger
4129 Brannsikkerhet komm.bygg-2005
4138 Parkering Herdla
4164 Sprinkling Fromreide eldresenter
4172 Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13
4186 Herdla fort, museum
4218 Trafikksikring
4227 Veg Skogstunet skole
4239 Utskifting veilys (2016-2019)
4261 Adkomstveg friluftsomr Strømsnes
4401 Demninger i Askevann
4490 V Fornying ledn.anlegg
4528 VA hovedled. Kleppe, Kleppestø og Florvåg
4610 SAHARA

5 256
909
1 593
38
1 133
1 060
1 131
46
-11
156
1 479
93
117 043
273
2 252
81 799
4 613
36
6 205
98
5 462
1 938
2 500
1 290
1
127
209
147
398
58
648
337
225
6 668
3 335
71
105
59
273

Justert
budsjett
2018
5 928
6 827
2 316
1 000
9 103
1 500
500
90 387
2 145
79 182
2 097
28 613
4 897
1 997
411
3 776
52
6 107
2 500
1 651
1 073
662
696
188
93
1 631
1 074
400
309
1 499
3
635
4 520
2 349
11 203
1 938
799
133
345

Opprinnelig
budsjett 2018
5 500
2 000
1 000
3 000
80 000
56 000
1 600
14 000
500
2 500
3 000
4 500
1 650
-

Avvik just.
budsjett vs.
regnskap
672
-909
5 234
-38
-1 133
1 256
-131
-46
11
8 947
21
407
-26 657
-273
-107
-2 618
-2 516
-36
22 408
4 897
1 997
313
-1 687
52
4 168
360
1 073
661
569
-21
-54
-398
1 573
426
400
-28
1 499
3
409
-2 149
2 349
7 867
1 938
-71
694
74
72

... fortsetter på neste side
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Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet (del 2)

Regnskap
2018

Prosjekt (tall i hele 1 000 kroner)
4663 Renseanlegg Hanøytangen
4920 Kartfond
5510 Overføring kirkeformål
6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer
4702 Lønvarden høydebasseng (2000m3)
1119 E-kommune Agresso M4 oppgradering
1138 E-kommune. Diverse
1180 KLP, egenkap.insk.
1182 Sambandet Vest AS - kjøp aksjer
2129 Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler( fra 2017)
2167 Erdal ungdomsskole (2017)
2168 Hanøy skole brakker til garderobe og arbeidsplass lærere
2169 Flytting modulbygg fra Tveit til Erdal U.
2545 Forprosjekt idr.anlegg Myrane
3329 Ombygging tannklinikk (2018)
3367 Ombygging legekontor fra helsestasjon (2017)
3368 Tjenestelokaler barn og familie (tidl. omsorgsbolig 2 etg)
3369 Omsorgsboliger Øst
3370 Tilbygg midl. personalbase Skogen
3371 Ombygging barnevern flyktning 2018
3372 Kleppestø Ravnanger sykehjem oppgradering sykesignal
3374 Flytting avdelinger Kleppestø sykehjem
3375 Utvidelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap
4169 Ombygging NAV 2018
4175 Rundetårnet avløpsløsning
4208 Regulering prosjektering kommunal vei Follese (2017)
4264 Beredskapskai Mjølkeviksvarden prosjektering (2017)
4265 Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017)
4529 Vannledning Kollevåg Davanger
4701 Askevann
4703 VA Askøy sør trase vest
4704 VA Askøy sør trase midt
4705 VA Askøy sør trase øst
4706 VA Askøy sør andre VA tiltak
4707 SAHARA
4708 VA Askøy nord
4915 Lastebil med kran (2017)
4916 Gravemaskin 7,5t (2017)
4917 Hjulaster kompaktlaster (2017)
4931 Ladestasjon for kommunale elbiler
9900 Formidlingslån
TOTALER

Justert
budsjett
2018

Avvik just.
budsjett vs.
regnskap

758
4 000
6 118
39 577
385
34
2 806
2 132
11
49
374
1 341
2 652
3 452
10
93
12
9
522
77
3 606
102
20 194
12 849
837
6 438
12 899
3 449
980
-

679
4 000
16 650
43 732
4 756
5 000
3 000
4 932
1 000
1 867
9 800
7 200
800
2 500
6 800
500
750
1 500
884
3 564
36 707
14 504
5 000
10 811
23 105
5 000
500
3 000
236
450
100
-

180
4 000
29 000
1 360
5 000
3 000
1 000
10 000
1 000
800
2 500
500
3 000
26 000
15 000
2 000
10 000
24 000
7 000
2 000
-

-758
679
10 532
4 155
-385
-34
1 950
2 868
2 989
-49
4 559
-341
-785
6 348
7 190
707
2 500
-12
-9
6 800
-22
750
1 500
807
-42
-102
16 513
1 654
4 163
4 373
10 206
5 000
500
-450
236
-530
100
-

374 826

499 866

322 590

125 040
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21.6. Nøkkeltall
Handlingsregel – lånegjeld
For å styrke kommunens fremtidige økonomiske stilling, ble det i 2016 innført en handlingsregel som
tilsier at veksten av lånegjeld som knytter seg til ikke selvfinansierende prosjekter skal begrenses til en
økning på 10 % over tid. Det er i påfølgende økonomiplaner tilstrebet å stramme inn handlingsregelen.
Veksten i lånegjeld omfattet av handlingsregelen i 2017 ble på -1,1 % i forhold til året før. Dette skyldes
det spesielle forholdet med avvikling av saldo av ubrukte lånemidler. I 2018 ble låneveksten for ikke
selvfinansierende prosjekter på 9,8 %.
Handlingsregel – disponible fond
For å styrke kommunens fremtidige handlingsrom, er det innført en handlingsregel som tilsier at 0,5 %
av årets frie inntekter settes av til disposisjonsfond. Dette var nødvendig for å bygge opp igjen en
fondsreserve.
I årene 2016 og 2017 har avsetningen vært betydelig høyere. I 2018 er det i utgangspunktet en netto
bruk av disposisjonsfond på 0,6 mill., men avsetning av det regnskapsmessige mindreforbruket fra 2017
innebærer en netto avsetning på 27 mill.
Arbeidskapital
Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen, som
er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er et uttrykk for kommunens likviditet. I
nøkkeltallsammenheng er det relevant å se arbeidskapitalen i forhold til driftsinntektene. I 2018 er
arbeidskapitalen eksklusiv pensjonsrelatert premieavvik på 22 % (20 % i 2017).
Arbeidskapitalen er redusert med 49 mill. i 2018. Omløpsmidlene er redusert med 26 mill. i løpet av
året som følge av at årets investeringer er finansiert med ubrukte lånemidler (overskuddslikviditet).
Kortsiktig gjeld er økt med 30 mill. som følge av høyere aktivitetsnivå.
Likviditetsgrad
En annen måte å se på likviditet er å se på forholdstallet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld,
likviditetsgrad. Jo høyere forholdstallet er, jo bedre er betalingsevnen. I nøkkeltallsammenheng kan det
være relevant å se på to forskjellige likviditetsgrader. Forskjellen mellom likviditetsgrad 1 og 2 er at
likviditetsgrad 1 tar med alle omløpsmidler, mens det er kun de mest likvide omløpsmidlene som inngår
i likviditetsgrad 2.
Tradisjonelt er kravene til god likviditet at likviditetsgrad 1 er større enn forholdstall 2 og
likviditetsgrad 2 er større enn forholdstall 1. Likviditetsgrad 1 i 2018 er på 2,1 (2,5 i 2017).
Likviditetsgrad 2 er i 2018 på 1,4 (1,8 i 2017). Reduksjonen i 2018 forklares med ytterligere reduksjon
av ubrukte lånemidler i 2017 og 2018. Samlet sett er kommunens likviditet tilfredsstillende.
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21.7. Balanse
Note
nr.

4
4
2
5

2
10
10

12
12,16
12
12
14
14
14
14
15

2
7
7
7

2
7

BALANSE
(Tall i 1000 kr)
EIENDELER
A. Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Pensjonsmidler
Aksjer og andeler

Regnskap
31.12.2018

Regnskap
31.12.2017

Endring
siste år

%-vis
endr.siste år

5 615 961
3 369 205
61 550
268 328
1 762 362
154 514

5 194 054
3 119 688
57 674
251 650
1 610 404
154 638

421 906
249 517
3 876
16 679
151 959
-124

8%
7%
6%
6%
9%
0%

808 424
206 028
141 505
9 087
354 311
97 491
6 424 384

834 616
198 110
121 483
7 909
323 188
183 926
6 028 670

-26 192
7 918
20 022
1 178
31 123
-86 435
395 714

-3 %
4%
14 %
13 %

-710 236
-127 264
-30 595
-117 222
-4 315
-6 297
-12 616
-411 928

-633 260
-100 353
-45 178
-115 804
-12 358
-27 632
-12 616
-319 320

-76 976
-26 911
14 582
-1 417
8 043
21 335
-92 609

11 %
21 %
-48 %
1%
-186 %
-339 %

D. Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Ihenderhaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Memoriakonti
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

-5 714 148
-5 394 595
-2 188 696
-1 154 462
-1 207 680
-843 757
-319 553
-319 545
-8

-5 395 410
-5 098 685
-2 082 736
-855 000
-1 233 480
-927 469
-296 725
-289 306
-7 419

-318 738
-295 910
-105 960
-299 462
25 800
83 712
-22 828
-30 239
7 411

6%
5%
5%
26 %
-2 %
-10 %
7%
9%
-98 548 %

190 563
19 382
-209 944

217 653
9 735
-227 388

-27 091
9 647
17 443

-14 %
50 %
-8 %

Sum egenkapital og gjeld (C+ D)

-6 424 384

-6 028 670

-395 714

6%

B. Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Sum eiendeler (A + B)
EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsm. overskudd (mindreforbruk)
Regnskapsm. underskudd (merforbruk)
Udekket i investeringsregnskapet
Endring av regnskapsprinsipper drift
Kapitalkonto
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Regnskapsprinsipper
Regnskapet til Askøy kommune utarbeides i tråd med regnskapsprinsipper som fremkommer av
kommuneloven § 48, regnskapsforskriften § 7, samt god kommunal regnskapsskikk. Som det
fremkommer av forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 7, er all tilgang og bruk av
midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet i drift- eller investeringsregnskapet
(anordningsprinsippet). Det skal ikke forekomme regnskapsføring av tilgang og bruk av midler som bare
føres i balanseregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er
regnskapsført brutto, det vil si at det ikke er gjort fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene – og
omvendt. Videre er de tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke. For
utgifter og inntekter som enkeltvis ikke kan fastsettes eksakt for tidspunktet for regnskapsavleggelsen,
registreres et anslått beløp. Justering i henhold til eksakt beløp foretas påfølgende år. For lån er den
delen av lånet som faktisk er brukt, som føres i investeringsregnskapet. Ubrukte lånemidler er registrert
som memoriapost.
Klassifiserings- og vurderingsregler for anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld
I tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 8, er anleggsmidler eiendeler
bestemt til varig eie eller bruk for kommunen i balanseregnskapet. Eiendeler som ikke oppfyller kravet
til varig eie eller bruk, klassifiseres som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes som anskaffelseskost og
omløpsmidler til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Laveste verdis
prinsipp fravikes i tilfeller hvor det er i tråd med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av
sikring. Anleggsmidler med begrenset levetid, avskrives med like store årlige beløp over levetiden til
anleggsmiddelet. Avskrivningsperioden er i tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning for
kommuner § 8 annet ledd. Avskriving starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i
bruk. Ved verdifall som ikke er forbigående, nedskrives anleggsmiddelet til virkelig verdi.
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi. Gjeld som er tatt opp med formål i
tråd med kommunelov § 50 klassifiseres som langsiktig. Annen gjeld er kortsiktig. Langsiktig gjeld
vurderes til opptakskost, og oppskrives ved varig økning i forpliktelsen. Kortsiktig gjeld vurderes til
høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Dette fravikes i tilfeller hvor det er i tråd med god kommunal
regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Hvor kortsiktig gjeld vurderes likt som markedsbaserte
finansielle omløpsmidler, vurderes det til virkelig verdi.
Tap på fordringer
Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Det foretas årlig en
gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret
gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap foreligger.
Merverdiavgift
For tjenesteområdene vann, avløp, renovasjon og feiing benyttes regler i tråd med merverdiavgiftsloven.
For øvrige tjenesteområder kreves merverdiavgiftskompensasjon.
Selvkostberegninger
Selvkost er fastsatt i tråd med retningslinjer av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som
fremkommer i dokument H-3/14 (2014).
Pensjoner
Pensjoner føres i tråd med regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon.
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1. Endring i arbeidskapital
Tall i hele 1 000 kroner
Del 1: Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet
Regnskap
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

Anvendelse av midler

2018

2017

-2 238 599

-2 139 160

-65 018

-58 224

-401 643

-385 394

-2 705 260

-2 582 777

2018

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)

2017

2 081 183

1 968 829

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)

370 402

326 103

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

275 606

244 978

2 727 190

2 539 910

Anskaffelse - anvendelse av midler

21 930

-42 867

Endring i ubrukte lånemidler

27 091

248 596

-49 020

-205 729

Sum anvendelse av midler

Endring i arbeidskapital

Del 2: Endring i arbeidskapital balansen
Regnskap
Omløpsmidler

2018

2017

Endring kortsiktige fordringer

7 918

-7 559

Endring aksjer og andeler

1 178

2 269

20 022

-3 725

0

0

31 123

-114 951

Premieavvik
Endring sertifikater
Endring obligasjoner
Endring betalingsmidler

-86 435

-45 430

Endring omløpsmidler

-26 192

-169 395

Kortsiktig gjeld

2018

2017

0

0

Endring annen kortsiktig gjeld

30 239

35 763

Premieavvik

-7 411

570

Endring kortsiktig gjeld

22 828

36 334

-49 020

-205 729

Endring kassekredittlån

Endring arbeidskapital (endring omløpsmidler - endring kortsiktig gjeld)
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2. Pensjonsforpliktelser
Tall i hele 1 000 kroner
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Askøy kommune har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Storebrand, Kommunal
Landpensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK).
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter
bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt ut forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen
måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.
Pensjonsforpliktelser-, midler og utgifter regnskapsføres i tråd med forskrift om årsregnskap og
årsberetning for kommuner § 13. Kommunens pensjonsforpliktelser ved regnskapsårets slutt føres opp
under passiva i balanseregnskapet. Pensjonsmidler føres under aktiva. Pensjonspremie i løpet av året
føres til utgift.
Netto pensjonskostnad
Under fremkommer årets beregnede pensjonskostnader. Årets pensjonskostnad er endringen i
forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året.
Netto pensjonskostnad i året

KLP

SPK

Storebrand

Sum

12 854

24 800

70 156

107 810

8 508

15 284

55 666

79 458

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

-8 765

-11 391

-52 664

-72 820

Netto pensjonskostnad

12 597

28 693

73 158

114 448

18 347

28 035

135 369

181 751

-971

-842

-23 814

-25 627

Nåverdi pensjonsopptjening i året
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

Premieavvik
Pensjonspremie til betaling i året
Administrasjonskostnad
Avregning fra tidligere år
Premieavvik i året
Arbeidsgiveravgift premieavvik
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året

0

0

0

0

4 779

-1 500

38 397

41 676

674

-211

5 414

5 877

5 453

-1 711

43 811

47 553

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregnet akkumulert premieavvik
Under framkommer balanseført premieavvik til framtidig amortisering. I tråd med endringene i
regnskapsforskriften fra 2011, er amortiseringstiden endret fra 15 år til 10 år. For premieavvik oppstått
i 2014 og senere skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik
inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011
til 2013 skal fordelingen etter tredje punktum hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik
inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002
til 2010 skal fordeling etter tredje punktum foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det
enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.
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Amortisering av premieavvik tidligere år

KLP

SPK

Storebrand

Sum

4 461

2 036

93 471

99 968

0

0

0

0

Premieavvik per 01.01. i år

4 461

2 036

93 471

99 968

Premieavvik i året

4 778

-1 499

38 397

41 676

-598

-544

-16 491

-17 633

Premieavvik per 31.12. i år

8 641

-7

115 377

124 011

Arbeidsgiveravgift premieavvik

1 218

-1

16 268

17 485

Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift

9 859

-8

131 645

141 496

Akkumulert premieavvik per 31.12. i fjor
Tidligere amortisert premieavvik

Amortisering i året av premieavvik tidligere år

Under fremkommer balanseført pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Pensjonsforpliktelsen er
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.
Balanse 31.12.
Brutto bokført pensjonsforpliktelse

KLP

SPK

Storebrand

Sum

219 322

422 186

1 494 503

2 136 011

Estimat avvik pensjonsforpliktelser

3 870

20 749

1 309

25 928

210 350

296 213

1 255 799

1 762 362

Estimat avvik pensjonsmidler

1 977

-26 537

-2 728

-27 288

Netto pensjonsmidler

8 972

125 973

238 704

373 649

Arb. giveravg. av netto pensjonsforpliktelse

1 265

17 762

33 657

52 684

Bokførte pensjonsmidler

Beregningsforutsetninger
Beregningsforutsetningene er regulert i regnskapsforskriften § 13-5.
Forutsetninger

KLP

SPK

Storebrand

Diskonteringsrente

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Lønnsvekst

2,97 %

2,97 %

2,97 %

G-regulering

2,97 %

2,97 %

2,97 %

Avkastning

4,50 %

4,20 %

4,50 %

Bruk av premiefond (Storebrand) i 2018

2 489

Disponibelt premiefond (Storebrand) per 31.12.18

3 208
2 149
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3. Garantiansvar
Tall i hele 1 000 kroner
Garantiansvaret innbefatter garantier for ansattes lån, samt øvrige garantier som kommunen har ansvar
for. Eventuelle tap på garantier eller innfrielse av garantier redegjøres for under, samt eventuelle
virkninger på senere års budsjett/regnskap.
Garanti gitt til

Opprinnelig
garantiansvar

Garantiansvar per
31.12.

Utløp

NORGES KOMMUNALBANK
Ask bo- og omsorgssenter

36 000

23 040

2 034

Askøy kirkelige fellesråd

7 100

4 732

2 038

Askøy kirkelige fellesråd

4 353

1 910

2 028

Askøy kirkelige fellesråd

32 450

27 533

2 046

Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)

22 500

20 383

2 051

Askøy Fotballklubb

1 970

241

2 021

Askøy Fotballklubb

20 900

18 350

2 036

NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus

65 000

30 573

2 040

3 850

3 500

2 029

1 200

282

2 024

485

87

2 021

Vestsiden-Askøy Idrettslag

NORDEA
Askøy Bowlingklubb

DEN NORSKE STATS HUSBANK
Boliglån
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)

4 090

988

2 026

Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)

5 500

2 246

2 031

13 850

4 000

2 040

Du og Jeg Krokåsfeltet Nord AS

KLP KOMMUNEKREDITT
Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen
Askøy kirkelige fellesråd
Nordsiden IL Askøy
Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap
(BIR)

5 000

2 000

2 023

16 430

11 475

2 037

2 800

1 447

2 026

250 000

14 628

2 051

SOSIALKONTORET
Garantier depositum, 38. stk.

851

Sum garantiansvar 31.12.18

493 478

168 265

Garantier for Lillebror og Du og Jeg Krokåsfeltet Nord AS (tidl. Knerten Krokås barnehage) er under avklaring som følge av
eierskifte.
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4. Varige driftsmidler
Tall i hele 1 000 kroner
Anleggsmidler vurderes i tråd med regnskapsforskriften § 8. Følgende anleggsmiddelgrupper benyttes
for avskriving:
Anleggsmiddelgruppe

Avskrivingsplan

Eiendeler

Gruppe 1

5 år

EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Gruppe 2

10 år

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og
lignende.

Gruppe 3

20 år

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg,
pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.

Gruppe 4

40 år

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.

Gruppe 5

50 år

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre
institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

Anleggsmidler
Konto 2.24.-2.27.

Anlegg under utførelse

Tomt

397 884

Tilganger ila året
Avganger ila året

Gruppe
1

2

3

4

5

87 987

42 091

15 583

171 047

2 055 452

407 317

0

5 788

10 408

12 903

10 201

355 933

12 313

34 050

0

0

0

0

14 354

0

Årets avskriving

0

0

14 999

4 435

8 607

69 488

10 571

Tilbakeført aktivering

0

0

0

0

0

2 352

0

Nedskriving i året

0

0

0

0

0

0

0

363 834

93 776

37 500

24 051

172 642

2 329 895

409 058

Bokført verdi 01.01.

Bokført verdi per 31.12.18

5. Aksjer og andeler
Tall i hele kroner
Finansielle anleggsmidler:
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Selskap

Antall

Pålydende

Balanseført verdi per 31.12.

KLP, egenkapitalinnskudd

Eierandel

5 835 500

Sambandet Vest
Askøy Kommunale Eiendomsselskap
Nipatunet Borettslag
Strand borettslag

6 300

18,18 %

100 000

100,00 %

10

100

1 000

2

12 900

25 800

13

300

3 900

132

1 000

132 000

62,60 %

BIR a/s

3 380

1 000

3 380 000

6,74 %

BKK a/s

3 516

35 000

123 060 000

2,48 %

150

35 000

11 972 981

AL Biblioteksentralen
Trigger Jobb AS

BKK a/s (kraftfondet)
Nedre Kleppe grunneigerlag
Lien Eiendomsselskap AS
Bergen og Omland Havn AS
Sum

347 955

15,43 %

9 149 050

100,00 %

500 000

5,00 %

*)

154 514 486

*) Eierkommuner: Askøy, Meland, Lindås, Radøy, Austrheim, Wimoh Invest AS, BKK AS, CCB- basen. Etablert i 2010.

6. Forskutteringer og utlån
Tall i hele 1 000 kroner

Forskutteringer

Balanseført per 31.12.

Fylkeskassereren i Hordaland

6 923

Totale forskutteringer i regnskapsåret

6 923

Utlån

Balanseført per 31.12.

Askøy Kommunale Eiendomsselskap

85 615

Overformynderiet F-sak 22/11

172

Totale utlån i regnskapsåret

85 787
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7. Langsiktig gjeld og avdrag på lån
Tall i hele 1 000 kroner
Bokført gjeld
per 01.01.

Låneopptak i
regnskapsåret

Innbetalt/
refinansiert i
regnskapsåret

Avdrag i
regnskapsåret

Bokført
gjeld per
31.12.

Husbanken formidlingslån (startlån)

147 693

40 000

2 267

26 764

158 662

Husbanken kommunale lån

135 199

2 170

1 307

4 697

131 365

Kommunalbanken, lån 20090289

145 447

Kommunalbanken, lån 20090290

300 000

Kommunalbanken lån 20100360

197 980

197 980

Kommunalbanken- obl. 20150603

300 000

300 000

Nordea- obligasjonslån

255 000

255 000

DNB -obligasjonslån

300 000

300 000

SEB -sertifikatlån

250 000

Låneportefølje

145 447
90 847

DNB sertifikatlån
DNB -sertifikatlån

250 000

SEB -sertifikatlån
Nordea -sertifikatlån

307 680

Danske Bank sertifikatlån
Danske Bank -sertifikatlån

225 800

Nordea obl. børs

73 662

Nordea -sertifikatlån

200 000

DNB sertifikatlån
Danske Bank sert. lån NYTT LÅN

Samlet gjeld

250 000

-

-250 000

250 000

250 000

-

-250 000

250 000

307 680

-

-307 680

307 680

225 800

-

-225 800

299 462

200 000

-

-200 000

200 000

200 000

Hordaland Fylke

209 153

200 000

1 150

1 150

3 015 949

315 832

3 574

122 308

3 205 899

Gjenværende løpetid:

Kommunen har 4 obligasjonslån, totalt kr 1 154 mill. med forfall i 2019, 2020, 2021 og
2022. Sertifikatlånene har ulik rentedurasjon fra 3 til 12 måneder.

Rentebetingelser:

Obligasjonslånene følger NIBOR + margin. Sertifikatlånene har fast kupongrente.

Fordeling av lånegjeld:

I forbindelse med budsjettprosessen for 2019, ble det anslått at gjeld ved utgangen av
2018 som knytter seg til selvfinansierende prosjekter utgjør ca. 1,55 mrd. Resten av
gjelden finansieres av kommunens frie inntekter.

Avdrag lån

Regnskap 2018

Regnskap 2017

Betalt avdrag eks. utlån

96 425

91 955

Beregnet minimumsavdrag

94 392

91 964

2 033

-9

Differanse

Beregnet minimumsavdrag (forenklet metode)
A. Årets avskriving

108 101

B. IB Anleggsmidler

3 177 362

C. IB lånegjeld

2 774 418

Minimumsavdrag (A/B*C)

94 392
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Nettolånegjeld/lånegjeld per innbygger

2014

2015

2016

2017

2018

2 457 714

2 649 129

2 829 323

2 774 418

2 954 527

Innbyggertall per 31.12.

27 858

28 200

28 821

29 150

29 275

Netto lånegjeld per innbygger (kroner)

88 223

93 941

98 169

95 177

100 923

6,5 %

4,5 %

-3,0 %

6,0 %

Netto lånegjeld per 31.12.

Prosentvis økning fra året før

*)
**)

*) Eksklusiv lån opptatt for videreutlån og forskutteringer
**) Befolkning i flg. SSB pr 3.12.18

8. Renter – sikring
Tall i hele 1 000 kroner
Rentesikringsinstrumenter Rentebytteavtaler / motpart

Beløp

Betaler

Forfall

Formål

Nordea

100 000

NIBOR

mars 2019

Rentesikring

Nordea

100 000

NIBOR

desember 2019

Rentesikring

Nordea

200 000

NIBOR

januar 2020

Rentesikring

Nordea

112 000

NIBOR

mars 2020

Rentesikring

Nordea

200 000

NIBOR

mars 2021

Rentesikring

Nordea

83 000

NIBOR

april 2023

Rentesikring

Nordea

50 900

NIBOR

april 2023

Rentesikring

Nordea

41 000

NIBOR

mai 2024

Rentesikring

Nordea

58 000

NIBOR

juni 2024

Rentesikring

Nordea

130 000

NIBOR

desember 2026

Rentesikring

Nordea

44 000

NIBOR

mars 2028

Rentesikring

Nordea

150 000

NIBOR

september 2029

Rentesikring

Nordea

42 000

NIBOR

juni 2031

Rentesikring

Nordea

70 000

NIBOR

desember 2033

Rentesikring

Nordea

200 000

NIBOR

mai 2036

Rentesikring

Nordea

240 000

NIBOR

mars 2037

Rentesikring

Nordea

150 000

NIBOR

september 2039

Rentesikring

Nordea

150 000

NIBOR

september 2041

Rentesikring

Alle rentebytteavtalene er ment å holdes til forfall og er forankret i kommunens finansreglement.
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9. Andre vesentlige forpliktelser
Statens Vegvesen Region vest på vegen av Hordaland fylkeskommune
Askøy kommune har en forpliktelse inngått 14.11.17 med Hordaland fylkeskommune om finansiering og
gjennomføring av vegtiltaket «Oppgradering av fv218 til Horsøy».
I avtalen inngår det at prosjektet har en øvre ramme på 100 mill. (2016-kroner inkl. mva.), og at dersom
kostnadsoverslaget tilsier et høyere beløp, skal finansiering tas opp med partene på nytt. Avtalen sier
også at Askøy kommune bærer risikoen for å måtte fullfinansiere hele prosjektet hvis midlene ikke kan
refunderes som del av en Askøypakke II.
For å avklare kostnadsrammen har Statens vegvesen utført prosjektering. Askøy kommune har i
regnskapet for 2018 utgiftsført 2,8 mill. som er kommunens andel av prosjekteringskostnaden.
Konklusjonen etter prosjekteringen er at kostnadene vil bli omtrent det doble av det anslåtte. Det er på
bakgrunn av at det begynt et arbeid for å vurdere kostnadsreduserende tiltak. Nye
prosjekteringskostnader er anslått til 0,7 mill. Fordeling avklares senere. Utfallet av dette arbeidet er på
dette tidspunkt ikke kjent, men det vil få betydning for om oppgradering av Fv 218 Horsøy blir realisert.
Hvis utfallet er at oppgraderingen av veien ikke blir realisert, eller at det blir en annen finansiering enn
det som lå til grunn for avtalen med Statens vegvesen, vil avtalen bli reforhandlet eller terminert.
Det er derfor på dette tidspunkt vanskelig å si noe mer om størrelsen på den økonomiske forpliktelsen.
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10. Finansielle anleggsmidler – Obligasjoner
Tall i hele 1 000 kroner. Markedsverdi per 31.12.
Navn

Selskap

Markedsverdi

Pålydende

Anskaffelseskost

2017*

2018

Verdiendring

AKSJER
Fond
Nordea Stabile aksjer Global

Nordea

45 700

45 700

55 631

52 989

-2 642

Nordea Norge Verdi

Nordea

10 000

10 000

11 035

10 168

-866

Holberg Norge

Holbergfondene

10 000

10 000

10 890

10 697

-192

DNB Teknologi

DNB

5 000

5 000

5 287

5 528

240

Holberg Norden

Holbergfondene

5 000

5 000

5 985

5 174

-811

75 700

75 700

88 828

84 557

-4 271

3 250

3 250

2 067

1 055

-1 012

ENKELTAKSJER
DOF ASA, district offshore (omgjøring fra
obl.)

Nordea

Prosafe

DNB

-

801

380

455

76

Prosafe

DNB

-

601

285

342

57

SpareBank 1 Nord-Norge

Nordea

3 000

2 956

2 956

2 945

-12

SpareBank 1 SMN

Nordea

3 000

3 015

3 015

2 965

-50

Sparebanken Vest

Nordea

4 000

3 973

3 973

3 975

2

Farstad Shipping asa 13/18 FRN FAR 04

Nordea

3 000

2 557

406

116

-289

Farstad Shipping ASA 13/18

DNB

3 000

3 000

406

116

-289

19 250

20 153

13 487

11 968

-1 518

STRUKTURERTE PRODUKTER
Nordea Bank AB 2017/2022, Nordea PP
Aksjeobl. Eur. Aksjer

Nordea

2 000

2 000

1 890

1 707

-183

Nordea Bank Finland PLC 16/21

Nordea

5 000

5 000

5 117

5 070

-47

7 000

7 000

7 007

6 777

-230

44 164

41 759

52 579

54 483

1 903

44 164

41 759

52 579

54 483

1 903

OBLIGASJONSFOND
Holberg Kredit

Holbergfondene

OBLIGASJONER
AKER ASA 31.01.2023

Nordea

8 000

8 000

8 000

7 956

-44

Bank Norwegian AS 18/

DNB

2 000

2 000

2 000

1 986

-14

Bonheur ASA

DNB

5 000

5 000

4 996

4 994

-2

Color Group AS 18/23.

Nordea

2 500

2 500

2 500

2 471

-29

DNB Bank ASA 15/-

Nordea

8 000

7 960

8 088

8 064

-24

DNB Bank ASA 15/-

DNB

5 000

5 000

5 055

5 040

-15

* eller anskaffelseskost 2018

...fortsetter på neste side
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Navn

Selskap

Pålydende

Anskaffelseskost

Markedsverdi
2017*

Verdi2018 endring

OBLIGASJONER
Eika Gruppen AS 18/28.

DNB

3 000

3 000

3 000

3 002

2

Entra ASA 17/22

DNB

3 000

3 000

3 002

2 969

-33

Felleskjøpet Agri

Nordea

5 000

5 033

5 033

5 023

-10

Gjensidige Bank ASA evigvarende fondsobl.
2015 D833

Nordea

13 000

12 985

13 061

13 066

5

Gjensidige Forsikring ASA 16/21 ( DNB)

DNB

1 000

1 000

1 030

1 015

-15

Gjensidige Forsikring ASA 16/21 ( Nordea)

Nordea

2 000

2 000

2 060

2 031

-29

Gjensidige Forsikring ASA 14/44

DNB

4 000

4 000

4 007

3 916

-92

Gjensidige Pensjonsforsikring

DNB

6 000

6 150

6 150

6 099

-51

Helgeland Sparebank

Nordea

7 000

7 357

7 357

7 223

-134

Navigator Holdings LTD 18/23.

Nordea

2 500

2 500

2 500

2 413

-88

Norsk Hydro ASA 17/22

DNB

2 000

2 000

2 005

1 982

-23

Norsk Hydro ASA 17/22

Nordea

2 000

2 000

2 005

1 982

-23

OBOS-banken AS FRN perp CALL

DNB

3 000

3 000

3 014

2 992

-22

Ocean Yield ASA FRN

DNB

4 500

4 500

4 500

4 318

-182

Protector Forsikring ASA

Nordea

7 000

7 245

7 245

7 153

-92

Solstad Offshore ASA 14/19

Nordea

10 000

10 000

4 360

1 894

-2 466

Sparebank 1 Nord-Norge 17/PERP FRN C
HYBRID

Nordea

2 500

2 500

2 512

2 498

-14

Sparebank 1 Nord-Norge FRN

DNB

6 000

6 000

6 000

5 916

-84

Sparebanken Sør

DNB

10 000

10 000

10 295

10 207

-88

Sparebanken Møre FRN

DNB

7 000

7 040

7 040

6 974

-66

Sparebanken Øst 2014/ D440

Nordea

5 000

5 000

5 000

5 013

13

Sparebanken Øst 18/

DNB

9 000

9 000

9 000

8 945

-55

Sparebank 1 SMN 18/ - DNB

DNB

10 000

10 000

10 000

9 879

-121

Sparebank 1 SR-bank ASA

Nordea

10 000

10 057

10 057

9 942

-115

Sparebank 1 SR-Bank ASA 18/.

DNB

3 000

3 000

3 000

2 980

-20

Sparebanken Vest 18/PERP FRN C

Pareto

5 000

5 000

5 000

4 868

-133

SPB
Vest
Fondobligasjone2017/evigvarende/Nordea

Nordea

5 500

5 500

5 592

5 550

-42

Storebrand Bank ASA 14/

DNB

3 000

3 000

3 020

3 013

-7

Storebrand Livsforsikring

Nordea

7 000

7 200

7 200

6 930

-270

Totens Sparebank 14/

DNB

2 000

2 000

1 999

2 004

5

Tryg Forsikring FRN 13/11-2045

Danske Bank

3 000

3 000

3 163

3 068

-95

Trønderenergi as 13/12

DNB

5 000

5 160

5 428

5 311

-117

Veidekke ASA 19.03.2025

DNB

5 000

5 000

5 000

4 942

-59

Voss Vekse-og Landm.bank 15/25

DNB

5 000

5 000

5 045

5 032

-13

YARA INTERNATIONAL ASA 17/22

DNB

5 000

5 000

4 998

4 955

-43

213 500

214 686

210 314

205 613

-4 700

359 614

359 298

272 216

363 399

-8 817

* eller anskaffelseskost 2018
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11. Salg og kjøp av finansielle omløpsmidler
Tall i hele 1000 kroner
Salg/innløsning

Beløp

Kjøp

Beløp

Sbanken ASA - NO0010786759 - Nordea

-2 033

Nordea Bank - NO0010477946
- verdipapirfondsandeler

40 000

Nordea Bank - NO0010477946
- verdipapirfondsandeler

-40 000

DNB Teknologi - NO0010337678

2 000

Skandiabanken ASA 15/99/NO0010746456
- kjøp 051015

-10 263

Bank Norwegian AS FRN - NO0010833320
- DNB

2 000

Eika Boligkreditt-NO0010759475

-7 451

Trønderenergi AS 13/12

2 160

Storebrand Bank ASA 13/ - NO0010683550

-5 036

Navigator Holdings Ltd - NO0010835069
- Nordea

2 500

Vegårshei Sparebank 15/ NO0010729239 Kjøp
150115

-5 009

Color Group ASA - NO0010837214 - Nordea

2 500

Sparebank 1 SMN 13/99 NO0010682313

-4 530

SpareBank 1 Nord-Norge - NO0006000801
- Nordea

2 956

Sparebanken Vest 16/ NO 001 0771603

-4 191

Eika Gruppen AS - NO0010837594 - DNB

3 000

Nordea Bank Finland 13/18 - NO0010672447

-4 150

Sparebank 1 SR-Bank FRN - NO0010833486
- DNB

3 000

Sparebank 1 SMN 13/99 NOo0010682313
Swebank

-4 026

Aker Solutions ASA - NO0010814213 - DNB

3 000

Fana Sparebank 14/NO0010712946 - Kjøp
150115

-4 024

Aker ASA jan.23 - NO0010814502

3 000

Skue Sparebank FRN-NO0010763659

-3 170

SpareBank 1 SMN - NO0006390301 - Nordea

3 015

Jernbanepersonalets Sparebank 13/
NO0010689755

-3 031

Sparebanken Vest - NO0006000900 - Nordea

3 973

Kvinesdal Sparebank 13/ - NO0010683576

-3 027

Ocean Yield ASA FRN - NO0010823214 - DNB

4 500

Eiendomskreditt as 13/

-3 024

Veidekke ASA 3.2 - NO0010819261 - DNB

5 000

Sparebank 1 SMN FRN - NO0010692494

-3 024

Sparebanken Vest 18/ - NO0010819683

5 000

Indre Sogn Fonds - NO0010675747

-3 020

Aker ASA jan.23 - NO0010814502

5 000

Obosbanken AS 15/ NO0010740178 - kjøp
170615

-3 007

Felleskjøpet Agri SA - NO0010797327
- Nordea

5 033

Aker Solutions ASA - NO0010814213 - DNB

-3 000

Sparebank 1 Nord-Norge FRN
- NO0010830342 - DNB

6 000

Austevoll Seafood ASA 17/23 - NO001
0797491

-2 505

Gjensidige Pensjonsforsikring AS FRN
- NO0010767429 - DNB

6 150

YA Bank AS FRN - NO0010694060

-2 020

Sparebanken Møre FRN - MORG43
- NO0010796154 - DNB

7 040

Landkreditt Bank AS 13/ - NO0010680366

-2 015

Storebrand Livsforsikring - NO0010706021
- Nordea

7 200

Haugesund Sparebank FRN Perp Call 17/22
- NO001 0796550

-2 007

Protector Forsikring ASA - NO0010762917
- Nordea

7 245

Bank Norwegian AS - NO0010697436

-1 997

Helgeland Sparebank - NO0010778780
- Nordea

7 357

Eika Boligkreditt AS 13/ - NO0010679640

-1 007

Sparebanken Øst FRN - NO0010832132
- DNB

9 000

Total innløsning i regnskapsåret

- 126 567

Sparebank 1 SMN - NO0010830763 - DNB

10 000

Sparebank 1 SR-Bank ASA - NO0010799323
- Nordea

10 057

Totale kjøp i regnskapsåret
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12. Avsetninger og bruk av avsetninger
Tall i hele 1 000 kroner
I tråd med regnskapsforskriften § 5 punkt 6 fremgår det nedenfor en oversikt over samlede avsetninger
og bruk av avsetninger i regnskapsåret, både for kommunen og for den enkelte fondstype. Vi skiller
mellom samlede avsetninger og bruk av avsetninger i kommunen i året, og inngående og utgående
balanse samt samlede avsetninger og bruk av avsetninger per fondstype.
Avsetninger og bruk av avsetninger

Beløp

Justert budsjett

Opprinnelig budsjett

Avsetninger til disposisjonsfond

37 332

39 408

7 821

Avsetninger til bundne driftsfond

10 901

4 076

4 076

Avsetninger til ubundne investeringsfond

1 625

-

-

Avsetninger til bundne investeringsfond

14 677

16 000

-

Sum avsetning til fond

64 535

59 484

11 897

7 250

5 700

5 700

71 785

65 184

17 597

Bruk av disposisjonsfond

10 422

10 086

7 036

Bruk av bundne driftsfond

25 483

13 912

12 583

Avsetninger:

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Overført til investeringsregnskapet
Regnskapsmessig mindreforbruk
Sum avsetning til fond

Bruk av avsetning:

Bruk av ubundne investeringsfond

207

2 507

-

Bruk av bundne investeringsfond

22 720

22 700

-

Sum bruk av avsetninger

58 832

49 205

19 619

12 952

49 205

19 619

12 952

15 980

-2 022

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Sum bruk av avsetninger

Til avsetning neste år:
Regnskapsmessig merforbruk
Netto avsetninger

Årsmelding og regnskap 2018 – Askøy kommune

150

Noter til regnskapet

Avsetninger spesifisert
tjenesteområde

på

Disposisjonsfond

Bundne
driftsfond

Ubundne
investeringsfond

Bundne
investeringsfond

Kommunalavdeling stab

-

-

-5

-

Kommunalavdeling oppvekst

-

2 427

-

-

Kommunalavdeling levekår

-

6 196

-

-

Fagavdeling areal og samfunn

-

128

-

-

Kommunalavdeling teknisk

-

117

1 629

-

Askøy kirkelige fellesråd

-

-

-

-

Askøyhallene

-

-

-

-

Felles budsjettposter

37 332

2 033

-

14 677

Sum avsetning til fond

37 332

10 901

1 625

14 677

Bruk av avsetninger spesifisert
på tjenesteområde

Disposisjonsfond

Bundne
driftsfond

Ubundne
investeringsfond

Bundne
investeringsfond

Kommunalavdeling stab

-

160

-

-

Kommunalavdeling oppvekst

-

2 902

-

-

136

12 029

-

-

Kommunalavdeling levekår
Fagavdeling areal og samfunn

200

6 687

-

-

3 050

1 610

-

-

Askøy kirkelige fellesråd

-

-

-

-

Askøyhallene

-

-

-

-

7 036

2 096

207

22 720

10 422

25 483

207

22 720

Kommunalavdeling teknisk

Felles budsjettposter
Sum avsetning til fond

Fond

Pr. 01.01

Avsetning

Bruk

Pr. 31.12

Disposisjonsfond

100 353

37 332

10 422

127 264

Bundne driftsfond

45 178

10 901

25 483

30 595

Ubundne investeringsfond

115 804

1 625

207

117 222

Bundne investeringsfond

12 358

14 677

22 720

4 315

273 693

64 535

58 832

279 396

Sum fond
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13. Strykninger
Tall i hele 1 000 kroner
Regnskap
2018

Strøket

Regulert
budsjett

Opprinnelig
budsjett

Regnskap
2017

5 700

5 700

639

39 408

7 821

65 198

-

-

-

-

-

-

Driftsregnskapet
Budsjetterte overføringer
investeringsregnskapet

fra

drifts-

til

Avsetninger til frie driftsfond

7 250
37 332

Inndekning av tidligere års regnskapsmessig
merforbruk driftsregnskap

4 470

-

Investeringsregnskapet
Avsetninger finansiert
investeringsregnskapet

av

inntekter

i

1 625

5

14. Opplysninger om egenkapitalkontoene
Tall i hele 1 000 kroner
Andre egenkapitalkonti enn det som fremkommer av avsetninger over (note 12).
Regnskapsmessig overskudd / udisponert
Regnskapsmessig mindreforbruk / udisponert pr. 01.01.
Årets regnskapsmessige mindreforbruk / udisponert

Driftsregnskapet

Investeringsregnskapet

27 632

-

-

-

-27 632

-

-

-

Driftsregnskapet

Investeringsregnskapet

Regnskapsmessig merforbruk / udekket pr. 01.01.

-

-

Årets regnskapsmessige merforbruk / udekket

-

-

Dekning av tidligere års merforbruk / udekket

-

-

Regnskapsmessig merforbruk / udekket pr. 31.12.

-

-

Driftsregnskapet

Investeringsregnskapet

12 616

-

-

-

12 616

-

Bruk av tidligere års mindreforbruk / udisponert
Regnskapsmessig mindreforbruk / udisponert pr. 31.12.

Regnskapsmessig underskudd / udekket

Endring i regnskapsprinsipp
Endring i regnskapsprinsipp pr. 01.01.
Årets endring i regnskapsprinsipp
Endring i regnskapsprinsipp pr. 31.12.

Saldo regnskapsprinsippendringer gjelder toppfinansiering for ressurskrevende tjenester (2008).
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15. Kapitalkonto
Tall i hele kroner
Kapitalkontoen beskriver hvor mye kommunen har brukt av sin egenkapital til å finansiere
anleggsmidler. Dette fremkommer som differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og
langsiktig gjeld justert for ubrukte lånemidler.
KAPITALKONTO
01.01.2018 Balanse

-

01.01.2018 Balanse

(underskudd i kapital)

(kapital)

Debetposteringer i året:

Kreditposteringer i året:

Salg av fast eiendom og anlegg

-

Nedskrivninger fast eiendom

14 354 267

Avskriving av fast eiendom og anlegg

95 058 697

Aktivering av fast eiendom og anlegg

Oppskriving av fast eiendom

Salg av utstyr, maskiner og
transportmidler

-

Aktivering av utstyr, maskiner og
transportmidler

Nedskrivning av utstyr, maskiner og
transportmidler

-

Oppskriving av utstyr, maskiner og
transportmidler

Avskrivninger av utstyr, maskiner og
transportmidler

13 041 611

Salg av aksjer og andeler
Nedskrivning av aksjer og andeler
Avdrag på formidlings/startlån

Kjøp av aksjer og andeler

120 000

Oppskrivning av aksjer og andeler

987 822

Utlån formidlings/startlån

20 877 775

319 319 769

350 185 291

-

23 310 562
983 995
37 955 918

Utlån sosial lån

-

Avdrag på sosial lån

-

Utlån egne midler

-

Avdrag på utlånte egne midler

-

Utlån næring

-

Avdrag på næringsutlån

-

Oppskriving utlån

-

-

Avdrag på eksterne lån

Avskrivning sosial utlån
Avskrevet andre utlån

399 614

Bruk av midler fra eksterne lån

342 922 560

Urealisert gevinst tidligere år

6 297 150

UB Pensjonsforpliktelse (netto)

105 960 017

Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse
Estimatavvik pensjonsforpliktelse

UB Pensjonsmidler (netto)
Estimatavvik pensjonsmidler
Reversering nedskriving av fast eiendom

125 881 920
151 958 676
2 351 701

-

Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse

-

-

Reversering nedskriving av utstyr, maskiner og
transportmidler

-

31.12.2018 Balanse

-

31.12.2018 Balanse
Kapitalkonto

411 928 318

Avstemming

411 928 318

Differanse

Urealisert kursgevinst utenlandslån

(underskudd i kapital)

0
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16. Selvkost
Tall i hele 1 000 kroner
Selvkost defineres som den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller
tjeneste. Kommunen må beregne de faktiske kostnader innenfor hvert tjenesteområde og kontrollere
mot de rettslige rammer som er gitt. Gebyrinntektene skal ikke overstige kommunens selvkost.

Vann

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

51 315

51 172

42 123

-

37

128

Sum inntekter

51 315

51 209

42 251

Direkte kostnader

30 404

27 338

32 599

1 774

1 329

1 417

Avskriving

13 212

13 109

12 744

Kalkulatorisk rentekostnad

10 474

9 906

7 835

Sum utgifter

55 865

51 682

54 595

Resultat selvkost

-4 549

-472

-12 344

Dekningsgrad (%)

91,9 %

99,1 %

77,4 %

-379

-379

-12 344

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

37 496

37 436

34 861

-

-

-

Sum inntekter

37 496

37 436

34 861

Direkte kostnader

25 541

21 860

23 582

Indirekte kostnader

1 571

1 011

1 209

Avskriving

8 383

8 605

7 456

Kalkulatorisk rentekostnad

5 401

5 554

4 352

Sum utgifter

40 895

37 030

36 599

Resultat selvkost

-3 399

406

-1 738

Dekningsgrad (%)

91,7 %

101,1 %

95,3 %

-

-

-

Brukerbetaling/inntekt
Kalkulatorisk renteinntekt

Indirekte kostnader

Avsetning til bundne fond
Avløp
Brukerbetaling/inntekt
Kalkulatorisk renteinntekt

Avsetning til bundne fond
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Slam/tømming

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

2 041

2 083

1 573

-

1

-

Sum inntekter

2 041

2 084

1 573

Direkte kostnader

1 913

1 990

2 512

Brukerbetaling/inntekt
Kalkulatorisk renteinntekt

Indirekte kostnader

216

100

146

Avskriving

5

4

5

Kalkulatorisk rentekostnad

3

3

3

2 137

2 097

2 666

Resultat selvkost

-96

-13

-1 092

Dekningsgrad (%)

95,5 %

99,4 %

59,0 %

Avsetning til bundne fond

-

-

-514

Kontroll og tilsyn, utslipp

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

2 376

2 412

2 389

-

-

-

Sum inntekter

2 376

2 412

2 389

Direkte kostnader

1 826

2 133

2 085

371

174

261

Avskriving

24

22

23

Kalkulatorisk rentekostnad

17

15

14

2 238

2 345

2 383

Resultat selvkost

139

67

5

Dekningsgrad (%)

106,2 %

102,9 %

100,2 %

-

-

-

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

4 348

4 529

4 553

-

-

1

Sum inntekter

4 348

4 529

4 554

Direkte kostnader

4 302

4 341

4 397

390

258

379

24

25

29

Sum utgifter

Brukerbetaling/inntekt
Kalkulatorisk renteinntekt

Indirekte kostnader

Sum utgifter

Avsetning til bundne fond
Feiing
Brukerbetaling/inntekt
Kalkulatorisk renteinntekt

Indirekte kostnader
Avskriving
Kalkulatorisk rentekostnad

3

1

10

4 719

4 625

4 815

Resultat selvkost

-370

-96

-261

Dekningsgrad (%)

92,2 %

97,9 %

94,6 %

-

-

-233

Sum utgifter

Avsetning til bundne fond
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144

Plansaker (private)

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

1 753

3 889

2 039

-

-

-

Sum inntekter

1 753

3 889

2 039

Direkte kostnader

2 729

3 129

3 138

Brukerbetaling/inntekt
Kalkulatorisk renteinntekt

Indirekte kostnader

300

117

248

Avskriving

51

58

48

Kalkulatorisk rentekostnad

40

42

33

3 119

3 346

3 468

Resultat selvkost

-1 367

543

-1 429

Dekningsgrad (%)

56,2 %

116,2 %

58,8 %

-

-

Bygge- og delesaker

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

Brukerbetaling/inntekt

8 206

8 117

10 108

218

172

244

8 424

8 289

10 352

12 074

10 917

10 063

Indirekte kostnader

764

357

627

Avskriving

719

893

538

Kalkulatorisk rentekostnad

164

169

130

Sum utgifter

13 720

12 336

11 359

Resultat selvkost

-5 297

-4 047

-1 007

Dekningsgrad (%)

61,4 %

67,2 %

91,1 %

Avsetning til bundne fond

-5 297

-4 047

-1 007

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

3 525

1 817

4 056

138

96

135

Sum inntekter

3 663

1 913

4 190

Direkte kostnader

4 607

4 731

4 405

349

181

283

57

67

53

Sum utgifter

Avsetning til bundne fond

Kalkulatorisk renteinntekt
Sum inntekter
Direkte kostnader

Oppmåling 4
Brukerbetaling/inntekt
Kalkulatorisk renteinntekt

Indirekte kostnader
Avskriving
Kalkulatorisk rentekostnad

41

48

34

5 054

5 027

4 776

Resultat selvkost

-1 391

-3 114

-585

Dekningsgrad (%)

72,5 %

38,1 %

87,7 %

Avsetning til bundne fond

-1 391

-3 114

-585

Sum utgifter

Utsatte oppmålingsforretning per 31.12.2018 der det er tatt betaling uten at oppmålingsforretningene
er fullført: Gbnr 9/463, innkrevet gebyr kr 52 000.
4
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Renovasjon

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

309

141

304

5

4

3

Sum inntekter

313

146

307

Direkte kostnader

152

159

265

Brukerbetaling/inntekt
Kalkulatorisk renteinntekt

Indirekte kostnader

3

3

5

Avskriving

29

29

29

Kalkulatorisk rentekostnad

12

11

11

Sum utgifter

197

203

310

Resultat selvkost

117

-57

-3

Dekningsgrad (%)

159,3 %

71,9 %

99,0 %

117

-57

-3

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

333

488

-

-

-

-

Sum inntekter

333

488

-

Direkte kostnader

449

441

-

26

29

-

Avskriving

6

10

-

Kalkulatorisk rentekostnad

4

7

-

485

488

-

Resultat selvkost

-152

-

-

Dekningsgrad (%)

68,7 %

100,0 %

0,0 %

-

-

-

Avsetning til bundne fond
Eierseksjonering
Brukerbetaling/inntekt
Kalkulatorisk renteinntekt

Indirekte kostnader

Sum utgifter

Avsetning til bundne fond

Årsmelding og regnskap 2018 – Askøy kommune

157

145

146

Noter til regnskapet

17. Årsverk
2018

2017

2016

Antall årsverk

1 688

1 577

1 503

Antall ansatte

2 055

1 973

1 921

Antall kvinner (årsverk)

1 340

1 242

1 196

% andel kvinner

79

79

80

Antall menn (årsverk)

348

335

308

% andel menn

21

21

20

Antall kvinner ledende stillinger

59

54

55

% andel kvinner i ledende stillinger

63

63

65

Antall menn i ledende stillinger

34

32

29

% andel menn i ledende stillinger

37

37

35

2018

2017

2016

Antall ansatte i deltidsstillinger (årsverk)

493

483

604

Antall kvinner i deltidsstillinger (årsverk)

459

437

541

% andel kvinner i deltidsstillinger

34

35

45

Antall menn i deltidsstillinger (årsverk)

39

46

63

% andel menn i deltidsstillinger

11

14

20

Fordeling heltid/deltid
Antall deltidsstillinger

Størstedelen av økningen i antall ansatte og årsverk fra 2017 til 2018 er overtakelse av ansatte fra
tidligere Attendo (Ravnanger og en avdeling på Kleppestø sykehjem).
Forskjell i oversikt på deltidsstillinger i 2016 sett mot 2017 og 2018 er at en har klart å isolere/ta hensyn
til en del feilkilder på en bedre måte i de to sistnevnte år.
Oversikten baserer seg på ansattrapporter fra Agresso per desember angjeldende år.
Det er ikke mulig å rapportere på antall ansatte, men årsverk vil synliggjøre samme forhold. Det er
spesifisert i tabellen der årsverk er brukt istedenfor antall.

18. Ytelser til ledende personer og revisor
Tall i hele kroner
Utvikling i antall årsverk og ytelser til ledende personer fremkommer under. Med ledende personer
menes rådmann og ordfører. Videre fremkommer honorarer til revisjonstjenester.
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Rådmann

2016

2017

2018

1 749 296

1 549 969

1 566 780

0

0

0

2016

2017

2018

916 048

923 075

945 903

0

0

0

2016

2017

2018

424 560

474 675

486 200

0

0

0

2016

2017

2018

Regnskapsrevisjon

214 050

208 546

222 312

Forvaltningsrevisjon

254 550

515 912

424 629

43 702

23 857

0

512 302

748 315

646 941

Lønn og annen godtgjørelse
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng

Ordfører
Lønn og annen godtgjørelse
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng

Varaordfører
Lønn og annen godtgjørelse
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng

Revisjonstjenester

Rådgivning
Sum

19. Overføringer § 27-samarbeid
Askøy kommune deltar i følgende § 27-samarbeid:





Med Hordaland Interkommunale arkiv. Eierandelen i 2017 var 4,49 %.
Med 33 kommuner. Driftsassistansen i Hordaland vann- og avløp IKS (DIHVA), 5,60 %.
Med Bergen og omland Friluftsråd (BOF).
Med Bergen og omland Havnevesen (BOF).

20. Mellomværende KF
Tall i hele 1 000 kroner
Askøyhallene KF

2017

2018

Kortsiktige fordringer

157

36

Annen kortsiktig gjeld

2

82

Askøy Kirkelige Fellesråd

2017

2018

Kortsiktige fordringer

0

0

Annen kortsiktig gjeld

0

0
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21. Investeringer
Tall i hele 1 000 kroner
Oversikt som viser årets og tidligere års utgifter knyttet til investeringer, samt vedtatte utgiftsrammer
for større investeringsprosjekter.
Investering
9
1102
1118
1119
1122
1126
1127
1138
1142
2119
2125
2126
2128
2129
2131
2139
2140
2152
2153
2156
2157
2158
2162
2163
2167
2168
2169
2505
2506
2533
2535
2545
2547
2550
3329
3334
3362
3364
3365
3366
3367

årlig
2008
2011
årlig
årlig
årlig
årlig
2016
årlig
2012
2012
2013

årlig
2017
2017
årlig
årlig
årlig
2017
årlig
2015
2014
2025

Utgifter i
år
5 256
909
385
1 593
38
1 133
34
1 060
1 131
46
-11
156

2017

2020

2 806

638

3 443

2012
2013
2013
2016
2014
2014
årlig
2014
2017
2012
2017

2014
2023
2020
2016
2020
2020
årlig
2026
2022
2022

1 479
93
11 7043
273
2 252
81 799
4 613
36
6 205
2 132

3 725
20 919
117 952
22 937
25 283
126 022
6 696
1 017
1 507
4 024
-

5 203
21 012
234 995
23 209
27 535
207 821
11 309
1 054
7 712
4 024
2 132

11

-

11

49
98
5 462
1 938
374
2 500
1 290
1 341

1 619
8 229
694
1 445
354
10 500
362
-

49
1 717
13 691
694
3 383
728
13 000
1 653
1 341

-

800

800

Oppstartsår

IKT - Tjenester
Oppgrad. Agresso 5.5
E-kommune Agresso M4 oppgradering
Digitalisering
E-kommune. Fullelektr.dok.beh.
E-kommune. Nytt sak-arkiv syst.
E-kommune. Diverse
Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14
Elevrettet inventar/utstyr
Utbygg. Kleppestø ungd.skole.
Utbygg. Fauskanger sk.
Skogstunet skole
Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler( fra
2017)
Helseverngodkjenning skoler
Florvåg skole K-sak 77/10
Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14
Midl. klasserom Hanøy skole
Hanøy skole - utbygging 2. par
Kleppest; barneskole - utbygging til 3.par
Elev-PCer
Haugland skole utredning F-sak 20/14
Erdal barneskole K-sak 131/14
Erdal barneskole tomt K-sak 131/14
Erdal ungdomsskole (2017)
Hanøy skole brakker til garderobe og
arbeidsplass lærere
Flytting modulbygg fra Tveit til Erdal U.
Kjøkken i shoddien K- sak 180/15
Fargeriet Strusshamn kultursenter
Lysløype Herdla fort
Lysløype
Forprosjekt idr.anlegg Myrane
Innløsning idrettsanlegg
Myraneplan (2017)
Ombygging tannklinikk (2018)
Innbygging vaktrom Kleppestø sykehjem Ksak 180/15
Miljøsanering Frudalen
Med. utstyr biler hjemmebaserte tjenester Ksak 131/14
Utstyr helse og omsorg kl.stø sykehjem K-sak
131/14
Ombygging helsetunet til felles helsestasjon
(B-16)
Ombygging legekontor fra helsestasjon
(2017)

Forventet
ferdigstilling

2017

Utgifter
forrige år
165
28 392
7 927
774
599
806
7 018
573
3 560
7 993
286 867
178 157
7 634

Sum
utgifter
165
33 649
8 836
1 159
2 192
844
8 151
607
4 620
9 125
286 914
178 146
7 790

2017
2016
2013
2014
2010
2015
årlig
2017
2018

2017
2017
2016
2015
2020

2017

2018

2015

2017

1

2 105

2 106

2015

2018

127

379

506

2012

2015

209

1 021

1 230

2016

2018

147

12 214

12 361

2017

2018

2 652

137

2 789

årlig
2025

... fortsetter på neste side
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Investering
Tjenestelokaler barn og familie (tidl.
omsorgsbolig 2. etg.)
3369 Omsorgsboliger Øst
3370 Tilbygg midl. personalbase Skogen
Kleppestø Ravnanger sykehjem oppgradering
3372
sykesignal
3374 Flytting avdelinger Kleppestø sykehjem
4100 Eiendomsinngrep
4102 Kjøp av Shell Skarholmen
4110 Utvikling Kleppestø sentrum
4129 Brannsikkerhet komm.bygg-2005
4138 Parkering Herdla
4164 Sprinkling Fromreide eldresenter
4169 Ombygging NAV 2018
4172 Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13
4186 Herdla fort, museum
4218 Trafikksikring
4227 Veg Skogstunet skole
4239 Utskifting veilys (2016-2019)
4261 Adkomstveg friluftsomr Strømsnes
Beredskapskai Mjølkeviksvarden
4264
prosjektering (2017)
4265 Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017)
4401 Demninger i Askevann
4490 V Fornying ledn.anlegg
4528 VA hovedled. Kleppe, Kleppestø og Florvåg
4529 Vannledning Kollevåg Davanger
4610 SAHARA
4663 Renseanlegg Hanøytangen
4701 Askevann
4702 Høydebasseng vann
4703 VA Askøy sør trase vest
4704 VA Askøy sør trase midt
4705 VA Askøy sør trase øst
4706 VA Askøy sør andre VA tiltak
4915 Lastebil med kran (2017)
4916 Gravemaskin 7,5t (2017)
4917 Hjulaster kompaktlaster (2017)
4920 Kartfond
5510 Overføring kirkeformål
6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer
9900 Formidlingslån
Sum investeringer
3368

Oppstartsår

Forventet
ferdigstilling

2017

2018

Utgifter i
år

Utgifter
forrige år

Sum
utgifter

3 452

204

3 656

10
93

-

10
93

2018
2018
2018

2019

12

-

12

2018
2017
2016
2013
2014
2008
2015
2018
2007
2014
årlig
2014
2016
2017

2019

9
398
58
648
337
522
225
6 668
3 335
-

12 498
28 055
14 017
10 234
9 126
4 142
18 904
23 857
33 149
154
2 850
921

9
12 896
28 114
14 666
10 571
9 126
4 142
522
18 904
24 082
39 818
154
6 186
921

77

652

729

3 606
71
105
59
102
273
758
20 194
39 577
12 849
837
6 438
12 899
3 449
980
4 000
6 118
374 826

4 291
69 583
20 375
110 279
4 569
8 807
23 795
5 444
10 500
11 228
1 598
8 895
1
1 259
170
58 800
42 213
10 901
1 452 512

7 896
69 654
20 480
110 338
4 671
9 081
24 552
25 638
50 076
24 078
837
8 036
21 794
3 450
1 259
980
170
62 800
48 331
10 901
1 827 338

2015
2014
2017
2019
2017
2017
årlig
2019
2018

2017
2017
2014
2017
årlig
2012
2015
avklares i konseptvalg
2012
2014
2017
avklares i konseptvalg
avklares i konseptvalg
avklares i konseptvalg
avklares i konseptvalg
avklares i konseptvalg
avklares i konseptvalg
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2008
årlig
årlig
årlig
årlig
årlig
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Driftsregnskap 2018 spesifisert pr. ansvar/avdeling
Ansvar/Avdeling
10000
10006
10100
10400
10500
11000
12000
12002
12005
13000
13005
14000
15000
15000
Sum

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

20 411
105
7
5 407
0
9 949
14 767
3 330
6 424
13 060
1
13 541
5 896
4 671
97 572

19 317
97
4 244
-14
10 429
14 888
3 287
6 203
12 586
13 089
6 092
4 376
94 594

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

1 871
1 871

-

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

14 873
5 773
7 826
28 713
21 740
15 257
22 673
14 429
13 068
15 911
12 390
19 426
26 321
29 864
55 913
27 473
13 879
21 477
29 540
2 309
5 722
404 579

28 930
6 400
7 234
28 125
19 456
14 162
20 779
13 657
11 633
14 933
10 693
19 149
23 540
28 306
50 522
26 154
13 027
19 747
24 456
2 141
4 107
387 151

Politisk
Kantinedrift
Administrative tjenester
Kommunalsjef stab
Eiendomsavdelingen
Dokumentsenter
HR
Hovedtillitsvalgt/HVO
Fagopplæringskontor
Økonomiavdeling
IKT/Informasjonsbehandling
It-avdelingen
Tjenesteutvikling
Tjenesteutvikling
Stab

Ansvar/Avdeling
20000 Komunalsjef oppvekst
Sum Kommunalsjef oppvekst

Ansvar/Avdeling
21000
21100
21110
21120
21130
21140
21150
21160
21180
21190
21200
21220
21230
21240
21250
21280
21300
21310
21320
21380
21500
Sum

Felles drift skole
Tospråklig opplæring
Davanger skole
Erdal barneskole
Fauskanger b.og u. skole
Florvåg skole
Erdal ungdomsskole
Follese skole
Hanøy skole
Haugland skole
Hetlevik skole
Hop skole.
Kleppe skole.
Kleppestø barneskole.
Kleppestø ungdomsskole.
Strusshamn skole
Træet skole
Tveit skole
Ravnanger ungd.skole
Logopedi og spes.ped.
Voksenopplæring
Skole

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap
19 663
97
4 291
-14
10 499
15 039
3 298
6 227
12 759
13 200
6 112
4 412
95 583

-749
-8
-7
-1 116
-14
550
272
-33
-198
-301
-1
-341
216
-259
-1 989

103,81
108,71
0
126,01
-2,67
94,76
98,19
100,99
103,17
102,36
0
102,58
102,58
96,47
-2,1

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

1 901
1 901

30
30

98,43
1,6

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

15 818
6 449
7 585
29 044
20 696
14 182
22 309
14 357
12 602
15 433
11 125
19 706
24 887
29 577
53 060
27 487
13 742
20 238
27 229
2 170
3 639
391 334

94,02
89,52
103,18
98,86
105,05
107,58
101,63
100,5
103,7
103,1
111,37
98,58
105,76
100,97
105,38
99,95
100,99
106,12
108,49
106,43
157,26
-3,4
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%

945
676
-241
331
-1 045
-1 075
-363
-72
-466
-478
-1 265
280
-1 434
-287
-2 854
14
-136
-1 238
-2 311
-140
-2 084
-13 245
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Ansvar/Avdeling

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

12 174
12 174

12 128
12 128

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

6 255
9 286
7 777
11 495
5 424
5 058
5 487
11 341
10 335
5 039
7 844
12 944
410
7 128
214 752
320 577

14 169
8 039
7 841
10 084
4 939
4 726
4 491
10 806
9 521
4 277
7 483
12 133
1 462
13 300
210 093
323 365

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

3 995
5 359
165
2 896
3 664
2 800
6 772
786
184
918
27 539

3 828
5 298
168
2 755
3 656
3 339
6 341
739
251
893
27 269

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

1 598
1 598

-

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

3 628
673
19 150
16 773
40 224

3 131
1 233
20 022
15 207
39 593

21400 PPT
Sum PPT

Ansvar/Avdeling
22000
22110
22150
22170
22180
22181
22182
22190
22200
22220
22240
22300
22301
22302
22400
Sum

Adm. barnehager
Florvåg barnehage.
Tveit barnehage
Kleppestø barnehage
Hanøy barnehage
Ramsøy barnehage
Askøy forum barnehage
Ask barnehage
Furuly barnehage
Træet barnehage.
Erdal barnehage
Tiltak funksjonshemmede barn
Minoritetsspråklige barn
Styrket tilbud barnehage
Private barnehager
Barnehage

Ansvar/Avdeling
25000
25100
25200
25300
25400
25500
25600
25700
25800
25900
Sum

Administrasjon kultur
Askøy folkebibliotek
Museer, samlinger
Allment kulturarbeid.
Allment idrettsarbeid.
Allment barne og ungdomsarbeid
Askøy kulturskole
Frivillighetssentralen
Kulturtiltak funksjonshemmede
Strusshamn kultursenter
Kultur og idrett

Ansvar/Avdeling
30000 Komunalsjef levekår
Sum Kommunalsjef oppvekst

Ansvar/Avdeling
31000
31200
31300
31302
Sum

Administrasjon samfunnsmedisin
Miljørettet helsevern
Legetjenester
Fenring legesenter/Askøy legevakt
Samfunnsmed. avd.

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap
12 260
12 260

86
86

99,3
0,7

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

8 206
9 097
8 102
11 571
5 812
5 061
5 285
11 467
10 380
4 711
7 790
12 262
410
10 011
213 987
324 153

1 951
-189
325
76
388
2
-202
126
45
-327
-53
-682
1
2 883
-765
3 577

76,22
102,08
95,99
99,35
93,33
99,96
103,82
98,9
99,56
106,95
100,68
105,56
99,88
71,21
100,36
1,1

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

4 196
5 363
168
2 755
3 669
3 023
6 449
746
251
920
27 540

202
4
3
-141
5
223
-323
-40
67
1
1

95,19
99,92
98,28
105,12
99,86
92,64
105,01
105,36
73,31
99,84
0,0

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

1 359
1 359

-240
-240

117,63
-17,6

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%
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Avvik i
%

3 165
1 267
20 094
15 357
39 883

-463
593
944
-1 416
-342

114,64
53,16
95,3
109,22
-0,9

151

152

Noter til regnskapet

Ansvar/Avdeling
31100
31600
33000
35200
35300
35301
35302
Sum

Familiehelsetjenesten
Psykologtjeneste
Administrasjon Barn og Familie
Flyktningeavdeling
Barnevernsavdeling
Ensl. mindreårige flyktninger Grønebrekka
EMF Bosettingsteam
Barn og familie

Ansvar/Avdeling
35000
35100
35101
35102
35110
Sum

Opprinnelig
budsjett

27 048
5 210
4 313
23 048
54 338
9 061
10 595
133 613

26 629
4 506
4 291
22 972
50 816
8 983
10 556
128 752

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

360
14 556
28 852
-30
1 635
45 374

570
14 967
18 242
1 366
35 146

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

17 730
12 766
10 738
3 235
45 974
2 647
17 471
17 473
15
3 741
12 243
12 795
4 965
7 796
1 007
6
25 648
27 034
15 704
9 674
11 257
259 918

17 902
11 576
10 232
15 030
45 655
13 317
16 520
16 027
3 667
12 540
11 669
4 310
7 490
2 467
21 651
23 333
10 515
243 900

Administrasjon sosialavdeling
Sosialavdeling
Økonomisk stønad og KVP
Midlertidig Bolig
Sosialavdeling/ boligkontor
NAV kommune

Ansvar/Avdeling
31400
37000
37030
37081
37082
37086
37202
37301
37402
37502
37505
37601
37603
37604
37750
37751
37755
37756
37757
37759
37760
Sum

Regnskap

Fysio-/ergoterapitjeneste
Stab Helse og omsorg
Lokalmedisinsk enhet
Attendo Norge, avd. Ravnanger
Ask bo og omsorgsenter
Attendo Norge, avd. Kleppestø
Hjemmesykepleien avd. øst
Hjemmesykepleien avd sør
Kleppestø omsorgsboliger
Nattjenesten
Hjemmesykepleien avd. midtre
Hjemmesykepleien avd. nord
Praktisk bistand
Trygghetsavdeling
Kleppestø sykehjem, felles drift
Kleppestø sykehjem - Post 1A
Kleppestø sykehjem - Post 3A, 3B og 3C
Kleppestø sykehjem - Post 2A, 2B og 2C
Kleppestø sykehjem. Natt
Kleppestø sykehjem - Post 3D og 3E
Ravnanger sykehjem
Helse og omsorg

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

26 376
4 586
3 604
23 040
51 120
9 053
10 595
128 374

-672
-624
-709
-8
-3 219
-7
-0
-5 239

102,55
113,61
119,68
100,03
106,3
100,08
100
-4,1

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

570
15 189
23 242
1 395
40 397

210
633
-5 609
30
-241
-4 977

63,18
95,83
124,13
0
117,25
-12,3

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

18 075
15 986
10 339
5 476
45 655
4 007
16 690
16 196
3 702
12 633
11 792
4 397
7 593
1 460
23 477
23 537
14 386
8 610
10 201
254 209

98,09
79,86
103,85
59,07
100,7
66,06
104,68
107,89
0
101,05
96,92
108,51
112,92
102,68
68,99
0
109,25
114,85
109,16
112,36
110,35
-2,2
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345
3 220
-399
2 242
-319
1 360
-781
-1 278
-15
-39
389
-1 004
-568
-203
453
-6
-2 172
-3 496
-1 318
-1 064
-1 056
-5 708

Noter til regnskapet

Ansvar/Avdeling
31700
31800
31810
37050
37200
37203
37204
37401
37403
37404
37405
37501
37503
37504
37801
37803
37810
Sum

Boliger psykisk helse
Rus- og psykisk helsetjeneste
Brukervaktmestertjenesten
Stab individ og levekår
Administrasjon Individ og levekår
Villaveien bofellesskap
Strømsnes bofellesskap
Holmedalen bofellesskap
Kleppegrend bofellesskap
Flagget bofelleskap
Bo-oppfølgingen
Tveit (tidl. Ravnanger) bofellesskap
Soltunet avlastning
Furubakken sykehjem
Neset bofelleskap
Furulytunet
Soltunet dagsenter og Sansehus
Individ og levekår

Ansvar/Avdeling

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

15 487
13 540
1 483
43 855
770
9 254
12 387
8 572
6 529
6 684
7 285
12 731
12 016
11 282
21 322
25 879
8 999
218 074

15 223
15 793
1 526
47 293
192
8 199
11 659
8 163
6 299
8 457
6 626
11 077
10 961
10 379
22 647
25 446
8 649
218 590

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

1 209
8 954
1 039
-359
10 843

1 439
11 665
-2 594
417
10 926

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

2 771
14 967
9 957
40 796
1 237
528
-22 220
-12 674
-190
22 342
1 917
-129
998
215
-874
1 284
-16 601
44 322

2 102
14 241
9 963
40 380
1 207
-496
-26 059
-16 700
-283
20 960
1 935
-272
959
-647
1 500
-16 316
32 474

41000 Adm. Arealbruk
41100 Plan og utvikling
41200 Byggesak og private planer
41300 Oppmåling
Sum Areal og samfunn

Ansvar/Avdeling
43000 Adm. teknisk drift og utb.
43005 Forvaltning
43100 Komm. veger/grøntområder
43105 Komm. bygg
43108 Renhold
43200 Prosjekt VA
43220 Vannverk
43230 Avløp
43240 Renovasjon
43500 Beredskapsavd. brann og ulykker
43501 Forebyggende avd. brann og ulykker
43502 Feiing
43503 Samfunnssikkerhet og beredskap
43504 Oljevernberedskap
43600 Planl./nybygg/nyanlegg
43601 Prosjekter T.Hopland
60005 Avd. for boligforvaltning
Sum Teknisk

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap
15 353
15 521
1 490
46 921
426
8 268
11 760
8 230
6 359
8 523
7 170
11 181
12 454
10 506
22 847
25 674
8 748
221 432

-134
1 981
7
3 066
-344
-986
-627
-342
-170
1 839
-115
-1 550
439
-776
1 525
-205
-251
3 358

100,87
87,24
99,54
93,47
180,72
111,93
105,33
107,89
104,15
0
102,67
78,42
101,6
113,86
96,48
107,39
112,36
1,5

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

1 439
10 366
415
450
12 669

229
1 411
-624
809
1 826

84,06
86,39
250,39
-79,73
14,4

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%
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Avvik
i%

2 227
14 268
11 488
40 456
1 219
-488
-26 059
-16 700
-283
21 102
1 980
-272
959
-647
1 500
-16 284
34 468

-544
-699
1 531
-340
-18
-1 016
-3 839
-4 026
-93
-1 240
64
-143
-39
-215
227
216
317
-9 854

124,41
104,9
86,67
100,84
101,47
-108,14
85,27
75,89
67,27
105,87
96,78
47,43
104,09
0
135,04
85,57
1,02
-28,6

153

154

Noter til regnskapet

Ansvar/Avdeling

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

17 730
17 730

17 730
17 730

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

6 616
6 616

6 616
6 616

50000 Askøy kirkelige fellesråd
Sum Askøy kirkelig fellesråd

Ansvar/Avdeling
61000 Askøyhallene komm. foretak KF
Sum Askøyhallene

Ansvar/Avdeling
80000
90000
90005
91000
92000
93000
93005
Sum

Skatt- og rammetilskudd
Renter og avdrag
Formidlingslån/startlån
Fellesposter
Lønnsavsetning
Interne finans.transaksjoner
Felles pensjonsutgifter
Fellesposter

Regnskap

Opprinnelig
budsjett

-1 793 769
165 674
-946
6 758
-512
-2 048
-17 780
-1 642 624

-1 753 710
161 991
5 700
17 000
785
-10 000
-1 578 234

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap
17 730
17 730

-0
-0

0,0
0,0

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

6 616
6 616

-

0,0
0,0

Avvik just.
Justert
budsjett vs
budsjett
regnskap

Avvik i
%

-1 764 310
154 491
5 700
3 971
240
-10 000
-1 609 908
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Avvik i
%

29 459
-11 183
946
-1 058
4 483
2 288
7 780
32 716

-1,7
-7,2
-18,6
112,9
953,3
-77,8
-2,0

155

Noter til regnskapet

Utvikling i netto driftskostnader over tid, per funksjon
Funksjon
100 Polit. styr. og kontr.org

2018

2017

2016

2015

2014

10 620

10 781

10 269

8 406

5 883

2313

1 314

959

931

1 491

110 Kontroll og revisjon
120 Administrasjon

92 099

75 851

73 539

61 879

63 042

121 Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltn.

6 379

8 204

4 732

3 846

4 949

130 Administrasjonslokaler

5 259

5 162

4 455

3 348

5 539

170 Premieavvik

-47 552

-13 897

-25 832

13 013

-3 249

171 Amort.tidl.års premieavvik

20 119

18 192

14 451

16 310

15 905

172 Pensjon

12 173

-234

675

173 Premiefond

-6 501

10 218

-19 503

-40 998

1 581

1 317

1 643

1 154

-0

40

-0

-

-

201 Førskole

292 015

279 978

263 989

273 389

260 284

202 Grunnskole

376 728

356 404

330 078

316 796

301 514

25 276

23 532

20 484

18 580

18 374

5 165

1 878

2 719

3 377

3 432
6 104

180 Div. fellesutgifter
190 Interne serviceenheter

211 Styrket tilbud til førskolebarne
213 Voksenopplæring
215 Skolefritidstilbud

468

5 762

5 685

6 844

5 820

221 Førskolelokaler og skyss

11 470

9 127

9 399

8 336

8 715

222 Skolelokaler og skyss

82 680

81 109

62 975

53 414

53 262

8 827

8 211

6 941

7 294

6 659

223 Skoleskyss
231 Aktivitetstilbud barn og unge

3 887

2 668

2 522

2 080

2 142

232 Forebygging sk/helsest.

19 445

16 092

16 243

14 057

13 375

233 Forebyggende arb./hels/so

12 425

5 380

6 627

6 719

4 865

234 Akt.eldre og funksj.hemme

34 454

32 511

29 191

31 817

32 636

241 Diagnose, behandl., rehab.

54 373

50 527

47 270

42 939

40 560

242 Råd, veiledn., sos. forebygg. arb.

17 964

15 115

12 100

9 770

9 639

243 Tilbud t. personer m. rusprobl.

14 325

9 786

10 280

10 034

8 602

244 Barneverntjeneste

21 813

17 285

16 154

12 121

11 373

251 Barneverntilt. i familien

6 043

5 347

5 171

7 793

8 352

252 Barnev.tilt.utenfor famil

53 902

50 416

37 837

27 551

21 648

253 Pleie,oms,hj,i inst.

175 272

159 575

158 485

144 896

135 755

254 Pleie,oms.,hjelp til hjemmeboende

192 157

187 834

193 662

186 292

190 169

255 Medfinansiering somatiske tjenester

24 873

256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten

1

-5 275

-5 112

261 Institusjonslokaler

15 926

5 176
13 522

13 820

12 636

10 515

265 Kommunalt disponerte boliger

-5 157

-4 416

-5 049

-5 967

-6 693

273 Kommunale sysselsettingstiltak
275 Introduksjonsordningen

2 783

2 822

2 670

2 423

52

21 048

20 467

17 226

10 901

8 900

276 Kvalifiseringsordningen

2 244

2 495

1 933

1 383

-343

281 Økonomisk sosialhjelp

29 276

20 684

15 117

12 970

10 302

283 Bistand til etabl./oppretth.av egen bolig

-1 289

132

1 101

4 301

3 405

249

-341

598

690

-655

285 Tj. utenfor ord.komm. ansvarsområde
290 Interkomm.samarbeid

373

300 Fysisk tilrettel.og planl

0

301 Plansaksbehandling

10 689

9 532

10 419

3 505

4 469

-172

-165

-404

507

-1 345

491

530

586

567

418

302 Bygge- og delesaksbeh Seksjon.
303 Kart og oppmåling

...fortsetter på neste side
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Noter til regnskapet

Funksjon

2018

315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

2017

2016

2015

2014
-80

-

95

58

5

-1 025

-1 220

-949

-125

-39

325 Tilretteleg.og bistand fo

788

1 248

894

-389

581

329 Landbruksforvaltn. og næringsutv.

625

393

478

548

381

11

10

100

76

4

18 631

12 652

11 309

11 792

12 122

320 Kommunal næringsvirksomhe

330 Samferdselsbedrifter/tran
332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering
335 Rekreasjon i tettsted

21

338 Forebygging av brann og u

111

1 983

1 612

789

1 353

1 584

339 Brann- og ulykkesvern

23 947

24 335

23 924

21 372

11 587

340 Produksjon av vann

12 090

7 185

4 969

4 896

6 352

345 Distribusjon av vann

-18 737

-16 881

-11 297

-11 909

-13 179

7 942

1 955

2 312

2 360

2 098

-12 267

-9 470

-9 491

-10 480

-9 686

354 Tømming av slamavsk./septiktank.o.l.

-114

2 764

2 803

2 449

1 515

355 Innsamling av avfall

-190

-192

-191

-313

-228

1 431

853

719

720

774

85

106

81

20

33

370 Bibliotek

5 414

4 116

3 349

3 207

3 985

375 Museer

1 581

1 412

1 140

1 138

1 147

350 Avløpsrensing
353 Avløpsnett/inns. avløpsv.

360 Naturforvaltn/friluftsliv
365 Kulturminnevern

377 Kunstformidling

107

380 Idrett

4 027

6 098

4 396

3 691

5 186

381 Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg

7 554

4 635

5 248

6 275

3 846

383 Musikk- og kulturskoler

6 996

6 186

6 131

5 556

6 396

385 Andre kulturaktiviteter

1 962

1 834

2 038

2 369

2 404

386 Kommunale kulturbygg

6 457

6 139

4 746

2 383

1 375

12 425

12 012

11 830

15 917

15 741

1 177

873

877

379

379

390 Den norske kirke
392 Andre religiøse formål
393 Kirkegårder

5 319

5 090

4 415

800 Skatt på inntekt og form.

-800 096

-766 757

-686 885

-641 302

-612 964

840 Statlige rammetilsk./andr

-869 060

-838 303

-812 877

-771 494

-730 293
-20 151

850 Generelle statst.flyktn m
860 Avskrivninger
870 Renter/utbytte og lån
880 Interne finansieringstransaksjoner
899 Årets regnskapsm. resultat

-74 679

-60 310

-39 296

-25 063

-108 100

-95 662

-89 581

-78 154

-79 080

165 637

136 119

132 799

143 911

116 471

6 321

22 771

17 403

10 097

-13 341

27 632

45 010

9 001

4 801
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OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER til 2019
Prosjekt
nr.

1102
1122
1142
1176
1182
2119
2125
2126
2128
2129
2131
2139
2140
2152
2153
2156
2157
2158
2162
2163
2164
2167
2168
2169
2505
2506
2533
2535
2545
2547
2550
3329
3334
3362
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3374
3375
4100
4102
4110
4113
4129
4138
4169
4172
4175
4186
4208
4218
4227
4239
4261
4264
4265
4401
4490
4528
4529
4610
4663
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4915
4916
4917
4920
4931
5510
6199

Prosjekt

IKT - Tjenester
Digitalisering
Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14
Utlån Askøy komm eiendomssk AS
Sambandet Vest AS - kjøp aksjer
Elevrettet inventar/utstyr
Utbygg. Kleppestø ungd.skole.
Utbygg. Fauskanger sk.
Skogstunet skole
Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler( fra 2017)
Helseverngodkjenning skoler
Florvåg skole K-sak 77/10
Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14
Midl. klasserom Hanøy skole
Hanøy skole - utbygging 2. par
Kleppest; barneskole - utbygging til 3.par
Elev-PCer
Haugland skole utredning F-sak 20/14
Erdal barneskole K-sak 131/14
Erdal barneskole tomt K-sak 131/14
Kleppe skole nybygg K-sak 131/14
Erdal ungdomsskole (2017)
Hanøy skole brakker til garderobe og arbeidsplass lærere
Flytting modulbygg fra Tveit til Erdal U.
Kjøkken i shoddien K- sak 180/15
Fargeriet Strusshamn kultursenter
Lysløype Herdla fort
Lysløype
Forprosjekt idr.anlegg Myrane
Innløsning idrettsanlegg
Myraneplan (2017)
Ombygging tannklinikk (2018)
Innbygging vaktrom Kleppestø sykehjem K- sak 180/15
Miljøsanering Frudalen
Med. utstyr biler hjemmebaserte tjenester K-sak 131/14
Utstyr helse og omsorg kl.stø sykehjem K-sak 131/14
Ombygging helsetunet til felles helsestasjon (B-16)
Ombygging legekontor fra helsestasjon (2017)
Tjenestelokaler barn og familie (tidl. omsorgsbolig 2 etg)
Omsorgsboliger Øst
Tilbygg midl. personalbase Skogen
Ombygging barnevern flyktning 2018
Kleppestø Ravnanger sykehjem oppgradering sykesignal
Flytting avdelinger Kleppestø sykehjem
Utvidelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap
Eiendomsinngrep
Kjøp av Shell Skarholmen
Utvikling Kleppestø sentrum
Områdeplan Ravnanger
Brannsikkerhet komm.bygg-2005
Parkering Herdla
Ombygging NAV 2018
Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13
Rundetårnet avløpsløsning
Herdla fort, museum
Regulering prosjektering kommunal vei Follese (2017)
Trafikksikring
Veg Skogstunet skole
Utskifting veilys (2016-2019)
Adkomstveg friluftsomr Strømsnes
Beredskapskai Mjølkeviksvarden prosjektering (2017)
Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017)
Demninger i Askevann
V Fornying ledn.anlegg
VA hovedled. Kleppe, Kleppestø og Florvåg
Vannledning Kollevåg Davanger
SAHARA
Renseanlegg Hanøytangen
Askevann
Høydebasseng vann
VA Askøy sør trase vest
VA Askøy sør trase midt
VA Askøy sør trase øst
VA Askøy sør andre VA tiltak
SAHARA
VA Askøy nord
Lastebil med kran (2017)
Gravemaskin 7,5t (2017)
Hjulaster kompaktlaster (2017)
Kartfond
Ladestasjon for kommunale elbiler
Overføring kirkeformål
Samlepost kjøp enkelteiendommer

Regnskap 2018

-

-

-

Budsjett 2018 inkl.
just.

4 204 996
3 708 215
847 673
1 128 205 72 372
909 287
37 316
13 292
155 697
2 386 262
1 186 734
92 987
94 517 203
229 840
1 835 454
63 261 146
3 698 048
33 272
5 296 067
1 837 641
11 039
46 776
78 370
3 049 370
45 656
373 747
2 500 000
1 146 948
1 118 665
1 050
102 719
172 888
115 329
2 165 403
2 984 168
9 988
93 046
12 091
9 462
161 529 58 469
648 046
271 078
472 489
208 102
3 216 981
2 675 943
76 822
3 005 234
70 944
104 709
58 850
102 210
273 413
757 613
20 193 983
37 484 020
12 849 167
837 177
6 438 118
10 912 288
2 484 926
536 609
4 000 000
108 507

5 927 953
6 827 328
2 315 917
1 128 000
1 000 000
9 102 835
4 755 506
1 500 000
500 000
90 386 676
2 145 049
79 181 680
2 096 713
28 613 256
4 897 403
1 996 821
5 000 000
3 000 000
411 380
3 775 637
52 458
6 106 611
4 932 275
2 500 000
1 650 577
1 000 000
1 073 258
662 377
696 474
187 560
93 067
1 867 151
9 800 405
7 200 000
800 000
2 500 000
2 500 000
4 132 923
1 631 370
1 074 015
400 000
309 351
1 499 236
500 000
2 693
750 000
634 603
1 500 000
4 519 525
2 349 276
11 202 899
1 938 334
883 858
3 563 844
798 683
132 915
345 374
36 706 564
43 732 180
14 503 601
5 000 000
10 811 462
23 105 405
5 000 000
500 000
2 999 581
236 232
450 000
679 000
100 000
4 000 000
16 650 000
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Midler igjen

Omdisponert

1 722 957
3 119 113
1 468 244
205
-72 372
90 713
-37 316
13 292
8 947 138
2 369 244
313 266
407 013
-4 130 527
-229 840
309 595
15 920 534
-1 601 335
-33 272
23 317 189
4 897 403
1 996 821
3 162 359
2 988 961
-46 776
333 010
726 267
52 458
6 060 955
4 558 528
503 629
-118 665
1 073 258
661 327
593 755
14 672
-22 262
-298 252
6 816 237
7 190 012
706 954
2 500 000
-12 091
-9 462
2 500 000
-4 294 452
1 572 901
425 969
400 000
38 273
1 499 236
27 511
2 693
750 000
426 501
1 500 000
1 302 544
2 349 276
8 526 956
1 938 334
807 036
558 610
-70 944
693 974
74 065
-102 210
71 961
-757 613
16 512 581
6 248 160
1 654 434
4 162 823
4 373 344
12 193 117
5 000 000
500 000
514 655
236 232
-86 609
679 000
100 000
16 758 507
185 309 803

til/fra prosjekt nr.

-1 601 335

Til avdrag

(2157)

-

-205

37 316
-13 292

(4129)

-313 266

229 840
-229 840

(2153)
(2152)

1 601 335
33 272

(1122)

-1 996 821

(2506)

-333 010
4 233 839

(2506)
(2164,2505,4138,4186)

118 665
-

2 500 000

(3371)

-2 500 000

(3368)

-

-38 273
-1 499 236

(2506)

-2 693
-226 501

(2506)

70 944

(4701)

102 210

(4708)

757 613
-4 470 944

(4707)
(4401 og 4703)

4 400 000

(4701)

-757 613
-102 210
149 623
-236 232
86 609

0

(4663)
(4529)
(4616)
(4615 og 4617)
(4616)

-12 041 637

-2 162 823
-4 373 344
-6 193 117
-4 000 000
-397 790

-29 168 916

Totalt overføres til
2019

1 722 957
1 517 778
1 468 244
-72 372
90 713
8 947 138
2 369 244
0
407 013
-4 130 527
0
79 755
15 920 534
0
23 317 189
4 897 403
3 162 359
2 988 961
-46 776
-0
4 960 106
52 458
6 060 955
4 558 528
503 629
-0
1 073 258
661 327
593 755
14 672
-22 262
-298 252
9 316 237
7 190 012
706 954
-12 091
-9 462
2 500 000
-4 294 452
1 572 901
425 969
400 000
0
27 511
750 000
200 000
1 500 000
1 302 544
2 349 276
8 526 956
1 938 334
807 036
558 610
693 974
74 065
71 961
0
0
6 248 160
6 054 434
2 000 000
0
6 000 000
242 387
664 278
679 000
100 000
16 758 507
156 140 887
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Til kommunestyret i Askøy kommune
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Askøy kommune per 31. desember
2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsmelding, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients.
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.
© Deloitte AS
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Vi har revidert Askøy kommunes årsregnskap som viser kr 1.570.614.000 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018,
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
·
identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
·
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
·
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er rimelige.
·
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.
Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold
av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning
i den interne kontrollen.
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
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Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
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Andre forhold
Selskapet har ikke behandlet skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven
§ 5-12.

Bergen, 12. april 2019
Deloitte AS

Unni-Renate Moe
statsautorisert revisor
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Kopi: Kontrollutvalget
Rådmann
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Askøy kommune
Att.: Rådmann Eystein Venneslan
Postboks 323
5323 KLEPPESTØ
Revisjonsrapport nr. 10
(journalføres)
12. april 2019

REVISJONSRAPPORT FOR REGNSKAPSÅRET 2018

I vår revisjon har vi gjennomført de revisjonshandlinger vi har ansett nødvendig for å få bekreftet at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.
Etter vår mening har samarbeidet med kommunens ledelse og øvrig personale vært godt. Vi har fått
den assistanse og de opplysninger vi har bedt om.
Kommunens ledelse er ansvarlig for å etablere og opprettholde en tilfredsstillende intern kontroll,
herunder sørge for at regnskapsføringen er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen
er ordnet på betryggende måte.
Vi gjør oppmerksom på at vår gjennomgang av den interne kontroll er begrenset til den gjennomgang
vi er pliktige til i henhold til god revisjonsskikk.
1

Uavhengighet og objektivitet

Vi vil innledningsvis bekrefte at revisjonsteamet overholder kravene til uavhengighet og objektivitet i
henhold til revisorloven. Vi har heller ikke utført andre tjenester enn revisjons- og revisjonsrelatert
arbeid for kommunen.
2

Revisjonen gjennom året

Ved vår revisjon gjennom året har vi lagt vekt på å kontrollere påliteligheten i de interne kontroll- og
regnskapsrutiner som fører frem til og danner grunnlaget for avleggelsen av årsregnskapet. Videre har
vi utført direkte kontroll av utvalgte poster i regnskapet.
Vi avdekket ikke noen forhold som var av en slik karakter eller størrelse at de skaper usikkerhet med
hensyn til det fremlagte årsregnskap.
Dokumentasjonen på årsregnskapet som er blitt fremlagt for revisjon har vært av tilfredsstillende
kvalitet.
3

Revisjonen av årsoppgjøret

Ved vår revisjon av årsoppgjøret har vi lagt vekt på kontroll av fullstendighet av inntekter og gjeld, og
gyldighet av eiendeler og kostnader.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients.
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Vi har avsluttet revisjonen av årsregnskapet for Askøy kommune for 2018. Vi vil i denne forbindelse
knytte noen kommentarer til vårt arbeid og det fremlagte årsregnskap. Revisjonsrapportens formål er
å gi en oppsummering av vesentlige forhold som vi er blitt kjent med i løpet av revisjonen.
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Vi har ved våre revisjonshandlinger ikke funnet vesentlige formelle eller materielle feil i det fremlagte
regnskap. Vi vil likevel kommentere enkelte forhold nedenfor.
4

Intern kontroll

Ved gjennomgang av interne rutiner knyttet til avstemming av faste data i lønnssystemet ser vi at det
ikke gjennomføres totalavstemming mellom lønnssystemet og pensjonssystemet. Rapportene som kan
tas ut fra pensjonsportalene har ingen felles indikator med rapportene fra lønnssystemet uten at de
bearbeides, noe som vanskeliggjør totalavstemming. Rutinen er at det gjennomføres kvartalsvis
avstemming i pensjonsportalene, men kontrollen er ikke dokumentert og er ikke mulig å etterprøve. Vi
anbefaler at kommunen innarbeider en rutine med jevnlig avstemming mellom lønnssystem og
pensjonssystem, og som for brukerbetalinger, bør rutinen inneholde kontroller som er dokumentert og
etterprøvbare.
5

Disponering av merforbruk driftsregnskap

Anvendelse av netto driftsresultat er et anliggende for kommunestyret, og disponeringer må således
være i samsvar med budsjett. I driftsregnskapet for 2018 overstiger overføring til investeringsregnskapet regulert budsjett. Kommunen velger selv rekkefølgen på strykninger av henholdsvis
overføring til drift og avsetning til disposisjonsfond. Siden overføring til drift her er over regulert
budsjett, burde overføring blitt redusert og avsetningen til disposisjonsfond økt tilsvarende. I tillegg
overstiger både avsetning til og bruk av bundne driftsfond regulert budsjett. Avsetning må godkjennes
gjennom disposisjonsvedtak.
6

Disponering av merforbruk investeringsregnskap

Kommunens investeringsregnskap viser høyere utgifter enn inntekter og har dermed ytterligere
finansieringsbehov.
Regnskapet viser en avsetning til ubundne fond på MNOK 1,6, mens den
budsjetterte avsetningen er kr 0. Avsetning må godkjennes gjennom disposisjonsvedtak.
Overføring fra drift overstiger regulert budsjett. Beløpet som overføres fra drift burde reduseres til
budsjettert nivå. En reduksjon av avsetning til ubundne investeringsfond til regulert budsjett, samt økt
bruk av ubundne investeringsfond til regulert budsjett, burde i stedet bli benyttet til å finansiere udekket
beløp.
7

Finansreglement

I henhold til sektorbegrensningene på obligasjoner i finansreglementet skal ikke bank-/finansandel
overstige 50 % av porteføljen.
Per 30.04.2018 var bank-/finansandelen 59 %.
I henhold til
"Implementeringsfase" i finansreglementet kan eksisterende papirer før 01.07.2017 beholdes til de
forfaller til innløsning selv om de er utenfor rammene i finansreglementet. Finansforvaltningsrapporten
omtaler avviket og fastslår at det arbeides med at andelen skal tilnærme seg bestemmelsene i
finansreglementet. Finansreglement ble endret fra 01.07.2018, og maksimumsandel for bank/finans ble
økt fra 50 % til 70 %. Forholdet medfører derfor ingen vesentlig feil per 31.12.2018.
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Vår gjennomgang av interne rutiner knyttet til utfakturering av brukerbetalinger viser at kommunen har
innarbeidet rutiner som fungerer, men at disse i liten grad er skriftlig nedfelt. Slik kommunen fungerer
i dag ligger de fleste kontrollene på fagavdelingsnivå. Som i rapport nummer 9 vil vi påpeke at der hvor
godkjenningsmyndigheter fordeles nedover i organisasjonen vil det være formålstjenlig å nedfelle dette
i skriftlige instrukser og rutinebeskrivelser for hver enkelt fagavdeling. Rutinene bør inneholde
kontroller, som igjen bør være dokumentert og etterprøvbare. Vi ser at kommunen har utført et godt
arbeid med inntektssikringsprosjekt. Flere skriftlige rutiner er dokumentert og systematisert. Dette er
en positiv utvikling, og vi oppfordrer kommunen til å fortsette det nevnte arbeidet.
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8

Kundefordringer

Kommunens kundefordringer på MNOK 41 inneholder fordringer på MNOK 5,7 som forfalt i 2016 eller
tidligere, og MNOK 4,8 som forfalt i 2017. Det er ryddet i gamle fordringer og avsatt MNOK 1 til tap per
31.12.2018. Vi anser tapsavsetning å være for lav sett i forhold til størrelsen og aldersfordelingen på
eldre fordringer. Vi har diskutert tapsføring av gamle fordringer med administrasjonen og ber om at
arbeidet med å rydde opp i gamle fordringer fortsetter i 2019.
9

Inntekt ressurskrevende brukere

Refusjon for ressurskrevende brukere er estimert i regnskapet til MNOK 50,7. Faktisk refusjon for
ressurskrevende brukere er MNOK 57,2. Følgelig er inntekter knyttet til refusjon fra Staten undervurdert
med MNOK 6,5. Dette følger tidligere års praksis for periodisering av refusjon for ressurskrevende
brukere, slik at effekten på regnskapet ikke utgjør en vesentlig feil.

Kommunens økonomiplan for 2019-2022 ble ikke godkjent av fylkesmannen etter lovlighetskontroll.
Som ledd i å utbedre forholdet gjorde kommunestyret vedtak 7. mars 2019 om å ta prosjektet med å
utbedre Horsøyvegen ut av budsjett og økonomiplan, og at påløpte utgifter på MNOK 2,8 skulle belastes
driftsregnskapet for 2018. Da endringen skulle bokføres ble det oppdaget at utgiftene ikke var bokført
i investeringsregnskapet for 2018. Vi vil derfor be kommuneadministrasjonen se til at det foreligger
rutiner som sikrer at alle påløpte utgifter regnskapsføres i riktig periode ved årsavslutning, og at disse
blir fulgt.
Det foreligger en avtale knyttet til prosjektet med utbedring av Horsøyvegen som legger til grunn at
kommunen er økonomisk ansvarlig for forskutterte midler dersom Askøypakken del II ikke blir godkjent.
Både størrelsen på eventuell forpliktelse og utfall av saken er uavklart på tidspunktet for avgivelse av
revisjonsberetning. Forholdet medfører ingen vesentlige feil i regnskapet per 31.12.2018, og det
opplyses tilfredsstillende om forholdet i notene til regnskapet for 2018.
11 Godkjenning utbetaling bank
Ved vår gjennomgang av kommunens rutiner knyttet til utbetalinger fra bank, observerer vi at det i
forbindelse med ferieavvikling bare er krav om en godkjenner for å utføre utbetalinger. Det skjer i
praksis ved at samme person kan godkjenne både nivå 1 og nivå 2. En slik enefullmakt utsetter
kommunen for uønsket risiko. Kommunen bør derfor vurdere å endre rutinene slik at arbeidsdeling
foreligger.
12 Skattetrekkskonto
Innestående skattetrekksmidler i bank dekker ikke skyldig skattetrekk per 31.12.2018 i henhold til
skattebetalingsloven § 5-12. Forholdet vil rutinemessig medføre presisering i revisjonsberetning.
13 Feil bruk av mva-koder
Vi avdekket ved kontroll av utgifter i investeringsregnskapet tre føringer hvor mva-koder forbeholdt
driftsregnskapet ble benyttet. Vi har i samtale med kommuneadministrasjonen fått bekreftet at det ikke
blir gjort noen kontroll på om mva-koder forbeholdt drift bare benyttes for drift og tilsvarende for
investering. Avviket medfører ingen vesentlige feil i regnskapet per 31.12.2018, men vi vil anbefale at
regnskapssystemet settes opp slik at feil bruk av mva-koder ikke er mulig, eller at det regelmessig gjøres
en manuell kontroll for å sikre korrekt behandling.
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10 Endring i regnskap etter lovlighetskontroll av budsjett 2019 og økonomiplan 2019 2022

side 4
fra: Unni-Renate Moe
12. april 2019

14 Avslutning
Vennligst ta kontakt dersom det er spørsmål til punktene ovenfor.
Vi vil avslutningsvis takke for et godt samarbeid knyttet til revisjonen av regnskapsåret 2018.

Med vennlig hilsen
Deloitte AS

Penneo Dokumentnøkkel: 05V1Y-4OD3Z-HP0YJ-4I8YJ-VGUZ4-MOYFL

Unni-Renate Moe
statsautorisert revisor

Kopi: Kontrollutvalget
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Budsjettoppfølging - Kjøp av institusjonsplasser på Askøy øst

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
19/19

Møtedato
06.05.2019

Utvalg for levekår

28/19

07.05.2019

Kommunestyret
Saksbehandler: Torgeir Sæter

Arkivsaknr.: 2019/2520-1

Møtebehandling i Eldrerådet - 06.05.2019
Uttalelse fra Eldrerådet(i samsvar med rådmannens innstilling):
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune gjennomfører 2020 en kunngjøring om kjøp av ca 14 sykehjemsplasser på
Askøy øst, med forventet oppstart og drift i 2024.

Behandling:

Avstemming:

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune gjennomfører 2020 en kunngjøring om kjøp av ca 14 sykehjemsplasser på
Askøy øst, med forventet oppstart og drift i 2024.
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SAMMENDRAG
I økonomiplanen for 2019 – 2022 står det; «Kjøpe omsorgsplasser Ask bo- og omsorgssenter …..» med finansiering for oppstart 2022. Som ledd i utgiftsreduserende tiltak i
økonomiplanperioden legger rådmannen her fram sak om å utsette kjøp av omsorgsplasser til
2024.
Slik rådmannen vurderer det kan ikke kommunen gå til direkte anskaffelse av omsorgsplasser
selv om kommunene allerede kjøper plasser fra den ideelle organisasjonen «Stiftelsen Ask boog omsorgssenter». Det må først gjøres en kunngjøring der mulig andre ideelle organisasjoner
kan melde sin interesse.
Avgjøres av:

Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

Eldrerådet, Utvalg for levekår, Kommunestyret

Videre saksgang:

Rådmannen følger opp vedtak
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Saksopplysninger:
Ask bo- og omsorgssenter har i dag avtale med Askøy kommune, der kommunen kjøper 47
sykehjemsplasser. Ask opplyser at de ønsker å utvide sitt sykehjem, for å gi et bedre tilbud til
Askøy sine innbyggere, og en mer effektiv drift av institusjonen.
I oktober 2012 ble det nedfelt en samarbeidsavtale om leveranser av helse- og sosialtjenester
mellom regjeringen, hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS
Bedrift. Der anerkjenner, styrker og synliggjør en den viktige rollen som ideelle aktører spiller i
den norske velferdsstaten.
Noen kommuner velger å utvide eksisterende samarbeidsavtaler med ideelle organisasjoner,
dersom det skal etableres flere sykehjemsplasser. Fra Husbanken og andre statlige
premissleverandører legges det opp til ikke å gå til direkteanskaffelser av omsorgsbygg eller –
tjenester. https://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-investeringstilskudd/
Vurdering:
Vedtaket i økonomiplanen tilsier nye sykehjemsplasser på Askøy øst. Det ville vært en fordel å
ha en samlet evaluering og vurdering av framtidig behov og løsninger for boliger og
institusjonsplasser innen eldreomsorgen før det vedtas en ny utbygging og utviding av tilbudet.
Hvordan vil utfordringsbildet se ut de neste 10-20 årene når en tar med forventet
befolkningsutvikling, endringer i brukerbehov, velferdsteknologiske muligheter, utvikling i
metodisk omsorgsarbeid, og nasjonale føringer og utviklingstrekk. Dette kombinert med
forventet kommuneøkonomi og forventet bygging av ca 35 nye plasser på Olaviken.
I forhold til innkjøp av tjenester og leie av lokaler har Askøy kommune en streng praksis. Derfor
bør det gjennomføres en runde med veiledende kunngjøring mot ideelle organisasjoner for å få
en tilbakemelding på potensielle aktører. Utifra tilbakemeldingene kan kommunen gå videre i
arbeidet med å inngå avtale med aktuell samarbeidspart.
Folkehelseperspektiv:
Sykehjemsplasser er viktig for personer som ikke lenger kan bo i egne hjem.
Økonomi:
Kjøp av sykehjemsplasser medfører betydelige merutgifter for kommunen, og med en forventet
stram økonomi de neste årene bør forventet ferdigstillelse settes til 2024.

Kleppestø, 23.4.2019
Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef levekår
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Budsjettoppfølging - Styrke helsesøstertjeneste for familieveiledning i utsatte
familier

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
29/19

Møtedato
07.05.2019

Kommunestyret
Saksbehandler: Eva Mikkelsen

Arkivsaknr.: 2019/2891-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rådmannen anbefaler at stillingen ikke besettes nå, men tas opp i senere budsjett- og
økonomiplanarbeid.

SAMMENDRAG
I budsjettvedtaket fattet av Kommunestyret 13.12.2018, ble det bevilget midler til å styrke
Familiehelsetjenesten for familieveiledning i utsatte familier med kr. 500.000,- i 2019, samt 1
mill kroner årlig i perioden 2020-2022.
Ut fra den totale økonomiske situasjonen i fagavdeling Barn og familie, manglende inndekning i
allerede eksisterende stillinger og dermed redusert bemanning i Familiehelsetjenesten,
vurderes det utilrådelig med oppstart av ny stilling som medfører økte utgifter, eller å omgjøre
eksisterende stillinger til dette.
Avgjøres av:

Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

Utvalg for levekår, Kommunestyret

Videre saksgang:

Rådmannen følger opp vedtak.

Saksopplysninger:
I budsjettvedtaket fattet av Kommunestyret 13.12.2018, ble det bevilget midler til å styrke
Familiehelsetjenesten for familieveiledning i utsatte familier med kr. 500.000,- i 2019, samt 1
mill kroner årlig i perioden 2020-2022.
Siden økonomiplanen for 2019-2022 ikke er lovlig, vil det ikke kunne lyses ut og ansettes fast
kvalifisert personale i en slik veilederstilling ut over de midlene som er bevilget for budsjettåret
2019. Det vurderes som lite sannsynlig å kunne rekruttere kvalifisert personale til det som vil
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utgjøre om lag 50% stilling ut fra innvilgede midler i 2019, samt usikkerhet om hvilken gevinst
dette vil kunne gi for brukere i et slikt omfang over noen måneder.
Grunnet innsparings- og effektiviseringskravet på 6 millioner for 2019 i fagavdeling Barn og
familie med krav om reduksjon i ledelse og administrasjon, vil fagavdelingen fra 01.07 blant
annet være uten fast leder av Familiehelsetjenesten. Dette er midlertidig organisert gjennom
konstituering av en avdelingsleder fram til 03.11, slik at en avdelingslederfunksjon vil stå
vakant.
Vurdering:
Ut fra den totale økonomiske situasjonen i fagavdeling Barn og familie, manglende inndekning i
allerede eksisterende stillinger og dermed redusert bemanning i Familiehelsetjenesten,
vurderes det utilrådelig med oppstart av ny stilling som medfører økte utgifter, eller å omgjøre
eksisterende stillinger til dette.
Rådmannen anbefaler derfor at stillingen ikke besettes nå, men tas opp i senere budsjett- og
økonomiplanarbeid.
Folkehelseperspektiv:
Tidlig innsats til familier gjennom familieveiledning kan bidra til god forebygging av mental
helse både nå og i et senere perspektiv for barn og unge. Dette er derfor et viktig bidrag til god
folkehelse.
Økonomi:
I budsjettvedtaket fattet av Kommunestyret 13.12.2018, ble det bevilget midler til å styrke
Familiehelsetjenesten for familieveiledning i utsatte familier med kr. 500.000,- i 2019, samt 1
mill kroner årlig i perioden 2020-2022.
Rådmannen anbefaler at stillingen tas opp i senere budsjett- og økonomiplanarbeid.

Kleppestø, 24.04.2019
Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef levekår
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Budsjettoppfølging -Etablering av Home-Start og Barnas stasjon

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
30/19

Møtedato
07.05.2019

Kommunestyret
Saksbehandler: Eva Mikkelsen

Arkivsaknr.: 2019/2889-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Barnas Stasjon etableres fra høsten 2019 og ut 2020 uten kostnader for kommunen utover å
stille lokaler til rådighet. Videre drift etter 2020 blir vurdert i arbeidet med budsjett og
økonomiplan 2020-2024
2. Etablering av Home Start vurderes i økonomiplanarbeidet for 2020-2024

SAMMENDRAG
Siden Askøy ikke har en godkjent økonomiplan, oppfyller ikke kommunen Home-Start Norge
sine krav om økonomisk forpliktelse i 3 år, og Blå Kors har derfor ikke kunnet søke Home-Start
Norge om oppstart i Askøy. Ut fra tidsperspektivet på godkjenning av økonomiplanen samt
søknadsprosess og tilrettelegging for oppstart av drift, vil det ikke være realistisk å få til
etablering og oppstart av Home-Start i Askøy i 2019 som forutsatt i budsjettvedtaket for 2019.
Siden oppstart av Home-Start Familiekontakten pr. i dag ikke er realiserbart, anbefaler
Rådmannen etablering av Barnas Stasjon fra høsten 2019 og at tilbudet vurderes i budsjett- og
økonomiplanarbeidet for 2020-2024.
Avgjøres av:

Utvalg for levekår, Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

Utvalg for levekår, Kommunestyret

Videre saksgang:

Vedtak følges opp av rådmannen

Saksopplysninger:
Home Start Familiekontakten (HSF) er en nettverksorganisasjon, hvor Home-Start
Familiekontakten Norge (HSFN) representerer det nasjonale kontoret til organisasjonen.
Home-Start Norge stiller som krav for oppstart at alle HSF avdelinger må ha en lønnet
koordinator med helse- og sosialfaglig bakgrunn. For nye avdelinger kreves det at det er satt av
midler til å lønne en koordinator i minimum 50 % stilling i 3 år. I denne perioden stille det også
krav om at det må settes av midler til å drifte et kontor, med de utgifter det innebærer.
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En forutsetning for oppstart av Home-Start er derfor at kommunen har et vedtak om
økonomisk forpliktelse, som beskrevet over, i minimum 3 år når søknaden sendes.
Som vist til i sak 57/18, var det planlagt et tre-parts samarbeid mellom Askøy kommune,
Home-Start Norge og Blå Kors, hvor Blå Kors var tiltenkt å søke om å drive Home-Start 50% og
sitt eget tiltak Barnas stasjon 50% i samarbeid med Askøy kommune.
Siden Askøy ikke har en godkjent økonomiplan, oppfyller ikke kommunen Home-Start Norge
sine krav om økonomisk forpliktelse i 3 år, og Blå Kors har derfor ikke kunnet søke Home-Start
Norge om oppstart i Askøy. Ut fra tidsperspektivet på godkjenning av økonomiplanen samt
søknadsprosess og tilrettelegging for oppstart av drift, vil det ikke være realistisk å få til
etablering og oppstart av Home-Start i Askøy i 2019 som forutsatt i budsjettvedtaket for 2019.
Blå Kors har i mellomtiden etablert Barnas Stasjon Bergen og omegn, med lokaler i
Strandgaten. Her har de åpnet for at også familier på Askøy som ønsker å benytte seg av
tilbudet kan komme.
Dersom det er familier som ønsker et målrettet tilbud, jobber de med kartlegging og så
gruppetilbud, veiledning osv. Dette kan familier fra Askøy også benytte om de ønsker det, på
henvendelse fra for eksempel helsestasjon eller andre i kommunen som er i dialog med familier
hvor dette kan være aktuelt.
Blå Kors har i fortsettelsen av dialogen med Askøy tilbudt å starte opp Barnas Stasjon 50% på
Askøy fra høsten 2019, selv om det pr. nå ikke er mulighet for oppstart av Home-Start
Familiekontakten.
Det har også vært møte med Frivilligsentralen og Blå Kors, hvor det nå er mulighet for å låne
lokalene hos Frivilligsentralen til dette fast hver onsdag, både på dag- og kveldstid, samt på
kveldstid alle andre dager.
Det er derfor konkret drøftet muligheten for oppstart av gruppe for 5-6 foreldre/foreldrepar
med barn 0-2 år. Tema vil være matlaging, økonomi, planlegging og styring.
Det andre gruppetilbudet som til nå er drøftet, er for 5-6 familier med barn i alderen 9-12 år,
hvor en tenker et samarbeid med Frivilligsentralen om rekruttering av frivillige, og
samhandling for å få organisert og integrert ut i ulike aktiviteter i kommunen.
Blå Kors ser også på muligheten for å arrangere et ferietilbud for lavinntektsfamilier sommeren
2019, evt høstferien 2019 gjennom tilbudet i Bergen. I den forbindelse tilbyr de mulighet for
deltakelse av familier fra Askøy etter nærmere dialog med kommunen.
Vurdering:
Som vist til i sak 57/18 vil tilbudet innenfor rammen av Barnas stasjon dekke noen av de
behovene vi ser familier vi møter har. En oppstart av Barnas stasjon vil gi mulighet for å utvide
tilbudet til disse familiene, det vil gi mulighet for et tettere samarbeid med Frivilligsentralen,
nettverksbygging, samarbeid med lag og organisasjoner og anledning til å se hvilke andre tilbud
det kan være mulighet for å skape for familier på Askøy.
Siden oppstart av Home-Start Familiekontakten pr. i dag ikke er realiserbart, anbefaler
Rådmannen etablering av Barnas Stasjon fra høsten 2019 og at tilbudet vurderes i budsjett- og
økonomiplanarbeidet for 2020-2024.
Folkehelseperspektiv:
Praktisk bistand i familier som har behov for dette er godt forebyggende arbeid. Det å hjelpe en
småbarnsfamilie i en vanskelig livssituasjon kan føre til mestring og god fysisk, sosial og mental
helse.
Økonomi:

Det er i budsjettvedtaket for 2019 lagt inn som forutsetning at etablering av Home Start og
Barnas stasjon skal gi en innsparing på kr.750.000,- gjennom reduserte plasseringer på
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institusjon i barnevernet. Målgruppen for både Home-Start og Barnas stasjon er familier med
barn hvor en eventuell institusjonsplassering ikke vil være aktuell. Det er derfor ikke realistisk at
tilbudene vil kunne gi en slik innsparingsgevinst.
Budsjett 2021
Blå Kors Norge

Lønn 50%

Offentlig tilskudd fra Askøy kommune

566.000

Sum inntekter

566.000

Velferdstiltak pasienter/deltakere

-25 000

Forsikringer pasienter/deltakere

-4 000

Kjøp

-29 000

Lønn inkl sos. avg. og pensjon

-375000

Lokaler
Datautstyr

-10 000

Honorar annen bistand fra revisor

-6 000

Trykksak

-5 000

Møte, kurs, oppdatering o.l.

-15 000

Elektronisk kommunikasjon

-5 000

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

-10 000

Forsikringspremie

-1 000

Driftskostnader BK

-110 000

Driftskostnader

-162 000

Sum utgifter

-566 000

Dersom kommunen inngår samarbeid om etablering av Barnas stasjon vil dette koste kommunen
kr. 566.000,- på årsbasis fra 2021. Det forutsetter at det avsettes midler til formålet i budsjett
eller økonomiplan 2020-2022. I budsjettet for 2019 er det avsatt kr. 750.000,- til etablering av
Home Start og Barnas stasjon.
Ved en eventuell etablering av også Home-Start, vil kostnaden for kommunen årlig utgjøre
kr.941.000,- under forutsetning av at kommunen selv stiller lokaler til rådighet, og ikke må leie
dette. Da vil leieutgifter komme i tillegg.

Kleppestø, 24.04.2019

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef levekår

186

Budsjettoppfølging - Omsorgsbolig Olaviken - Strømsnes omsorgssenter

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
18/19

Møtedato
06.05.2019

Utvalg for levekår

31/19

07.05.2019

Kommunestyret
Saksbehandler: Liv Olsen

Arkivsaknr.: 2019/2748-1

Møtebehandling i Eldrerådet - 06.05.2019
Uttalelse fra Eldrerådet (i samsvar med rådmannens innstilling):
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Strømsnes omsorgssenter etableres som er botilbud med totalt 35 plasser fordelt med 10
institusjonsplasser for eldre med demens og alderspsykiatri og 25 plasser som
omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
2. Det etableres et dag-aktivitetstilbud i tilknytning til omsorgssenteret for beboere av
omsorgssenteret og hjemmeboende.
3. Ferdigstillelse og åpning av tiltaket er satt til 2024

Behandling:
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Avstemming:

RÅDMANNENS INNSTILLING:
4. Strømsnes omsorgssenter etableres som er botilbud med totalt 35 plasser fordelt med 10
institusjonsplasser for eldre med demens og alderspsykiatri og 25 plasser som
omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
5. Det etableres et dag-aktivitetstilbud i tilknytning til omsorgssenteret for beboere av
omsorgssenteret og hjemmeboende.
6. Ferdigstillelse og åpning av tiltaket er satt til 2024

SAMMENDRAG

Avgjøres av:

Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

UFL, Eldrerådet, Kommunestyret

Videre saksgang:

Rådmann følger opp vedtak

Saksopplysninger:
Fagavdeling Helse og omsorg inviterte til idédugnad 20.6.18 i forbindelse med etablering av ny
omsorgsbolig på tomt ved Olaviken sykehus – videre kalt Strømsnes omsorgssenter. Til
idédugnaden var det representanter fra Olaviken sykehus, USHT (Utviklingssenter for
hjemmetjeneste og sykehjem), Husbanken, fagavdeling Teknikk og miljø, Samfunnsmedisinsk
avdeling, ansatte fra Helse og omsorg, Individ og levekår samt tillitsvalgte. Formålet var å få
tilbakemelding på hva som var viktig å ha fokus på når det gjelder det faglige innholdet i
tilbudet og hva som er viktig med hensyn til de bygningsmessige forhold, utformingen av
bygget.
Med bakgrunn i idédugnaden er det konkludert med målgruppe, antall plasser og bo- og
aktivitetstilbud:
 Målgruppe:
- eldre med demens og alderspsykiatri
- eldre med somatikk
 Botilbud totalt 35 plasser:
- 10 plasser som institusjonsplasser - skjermede plasser
- 25 plasser som omsorgsbolig med heldøgns bemanning
 Dag – aktivitetstilbud for beboere og hjemmeboende.
 Tilrettelagt uteområde

Vurdering:
Det vurderes at det er hensiktsmessig å etablere omsorgsboligen som en kombinasjon av
institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Erfaringen har vist at det vil
være behov for å ha tilrettelagte institusjonsplasser for personer med demens og alderspsykiatri
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som har behov for skjerming samtidig som det er mulig å kunne bevege seg fritt innenfor et
område.
Ved å differensiere tilbudet slik at det både er omsorgsbolig med heldøgns bemanning og
institusjonsplasser, vil det være muligheter for fleksible løsninger om behovet endrer seg.
Husbanken støtter en evt. omgjøring av omsorgsbolig til institusjonsplasser, men ikke motsatt.
Et dag- og aktivitetstilbud lokalisert i omsorgsboligen samt et tilrettelagt uteområde, vil kunne
gi muligheter for et samarbeid med Olaviken sykehus om f.eks. musikkterapi, ulike
uteaktiviteter, drivhus, vaktmester mv.
Det vil også kunne være mulig å kunne etablere samarbeid med barnehagen på Furulyområdet,
sambruk av tilbud i nærområdet slik som terapibad, Snoezelrom på Soltunet dagsenter.
Folkehelseperspektiv:
Et godt tilrettelagt botilbud for målgruppen eldre med demens og alderspsykiatri hvor
tjenestene og kompetansen er styrket, vil kunne skape nødvendig trygghet for beboere og deres
pårørende, og vil kunne bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
Økonomi:
Inventeringen og påfølgende daglig drift medfører betydelig økning i årlige driftsutgifter. Med
en forventet stram økonomi de neste årene bør ikke ferdigstillelsen være klar før 2024.

Kleppestø, 23.4.19

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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Høringssvar - Trygge rammer for fosterhjem

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
32/19

Saksbehandler: Sigrunn Madland

Møtedato
07.05.2019

Arkivsaknr.: 2019/1337-2

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Askøy kommune viser til høringsbrev fra Barne- og likestillingsdepartementet av 18.02.3019
med høringsfrist 20.05.2019. I hovedsak støtter Askøy kommune utvalget sine forslag og
innstilling slik disse fremkommer i NOU 2018: 18. Vi ønsker å kommentere følgende:
Askøy kommune er enig med utvalget i at det er stort behov for endring av rammebetingelser
for fosterhjemsarbeidet. Pr i dag er situasjonen at familier som påtar seg omsorgsoppgaver for
barnevernet kan tape økonomisk på dette. Dette bør rettes. Det å rettighetsfeste flere av de
økonomiske ytelsene vil redusere vanskelige diskusjoner mellom fosterhjem og
barneverntjenestene. Vi antar at dette også vil føre til færre konflikter mellom barnevern og
fosterhjem og dermed redusere behov for opprettelse av en klageinstans i kommunen slik
utvalget foreslår. Vi er også usikre på om et slikt klageorgan vil bidra til å dempe konfliktene
mellom barnevern og fosterforeldre. Det er stort behov for at betingelsene til kommunale
fosterhjem blir mer lik betingelser til statlige og private fosterhjem. Et barn i et kommunalt
fosterhjem kan ha like store behov som et barn som bor i et statlig familiehjem. Det er i dag
tilfeldig hvilke barn som får hvilke tilbud.
Askøy kommune støtter også utvalgets forslag om at kommunen bør etablere
spisskompetansemiljøer som kan utvikle og ivareta en spesialisert veiledning av fosterfamilier.
Etter vår vurdering bør dette legges til større regioner hvor en kommune får oppdraget med å
utbygge og drifte et slikt kompetansemiljø.
Utvalget mener det er behov for å utarbeide en egen instruks for bruk av individuell plan i
barnevernet. Vår erfaring er at bruken av individuell plan, også i barnevernet, blir tatt i bruk og
fungerer svært godt når digitale verktøy legger til rette for dette. Ansvaret for koordinering av
tjenester til barn under omsorg bør ligge hos barneverntjenesten og ikke flyttes til andre etater.
I utredningen pekes det på behov for forskning på forsterhjemsområdet. Vi er enig i dette og vil
særlig fremheve behov for forskning knyttet til bruk av slekt som ny omsorgsbase for barnet.
Etter vår oppfatning fører flytting av barn til familie ofte til store utfordringer og særlig for
barnets foreldre. Et eventuelt brudd med fosterhjemmet kan også gi ekstra belastninger for
barnet. Utvalget gir forslag om at kommunene i større grad skal involvere familie i oppfølgingen
av fosterbarn. Etter vårt skjønn er det også her behov for forskning og kunnskap om hvordan
dette kan gjøres slik at det er til støtte for barnets utvikling.
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Askøy kommune støtter utvalgets flertall i at faglige standarder kan erstatte kravene i
fosterhjemsforskriften om antall oppfølgingsbesøk.
En forutsetning for gjennomføring av tiltakene som fører til økte utgifter vil være at
merutgiftene fullfinansieres gjennom statsbudsjettet og overføringer til kommunene
SAMMENDRAG

NOU 2018 presenterer en utredning av hvordan de økonomiske og faglige rammebetingelser for
fosterbarn på en best mulig måte kan gi støtte til barnet og forsterfamilien. Målet er større
forutsigbarhet, trygghet og tilpassede tiltak for barna og fosterfamiliene.
Utvalg for levekår har bedt om høringsuttalelse i møte 04.04.19 med høringsfrist 20.05.19.
Avgjøres av:
Utvalg for levekår
Behandles i følgende utvalg:
Utvalg for levekår
Videre saksgang:
Rådmannen oversender høringsuttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet.
Saksopplysninger:

I NOU 2018 presenteres en utredning av hvordan de økonomiske og faglige rammebetingelser
for fosterbarn på en best mulig måte kan gi støtte til barnet og forsterfamilien. Målet er større
forutsigbarhet, trygghet og tilpassede tiltak for barna og fosterfamiliene.
De økonomiske rammebetingelser for fosterforeldre er i hovedsak arbeidsgodtgjøring og
utgiftsdekning etter veiledende satser. Til tross for veiledende satser er det likevel stor ulikhet i
kommunenes praksis. Rammebetingelsene fastsettes gjennom individuelle forhandlinger mellom
fosterhjem og barneverntjeneste. Utvalget foreslår å omlegge godtgjøringen til fosterforeldre
ved tre grep:




En kommunal stønadsordning for ordinære fosterhjem
Rett til inntektskompensasjon ved permisjon den første perioden etter at barnet har flyttet
inn, hvor varigheten er differensiert etter barnets alder
Frikjøp den første perioden knyttet til tiltak eller oppfølging som ikke er forenlige med at
fosterforeldrene er i (fullt) arbeid.

Ved å rettighetsfeste økonomiske ytelser understrekes samfunnets anerkjennelse av
fosterfamiliens viktige oppdrag. Det vil også kunne redusere vanskelige forhandlinger mellom
barnevern og fosterfamilier når forhandlingsområdene innsnevres. Tiltakene vil også løse
avkortingsproblemer i trygdesystemet som enkelte fosterhjem har opplevd.
For at fosterhjem skal få den faglige oppfølging de har behov for foreslås det at det opprettes
spisskompetansemiljøer som kan tilby spesialisert veiledning. Det foreslås også at kommunene
skal etablere en tilgjengelighet for fosterhjem utenfor ordinær kontortid.
Utvalget peker videre på fosterbarns ofte sammensatte vansker med behov for tjenester fra flere
sektorer. Dette krever utstrakt samarbeid og koordinering av tjenestene. For å sikre at dette
fungerer tilfredsstillende for barnet gir utvalget anbefalinger som:
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Innføring av en kommunal samordningsplikt for saker som gjelder personer med behov
for langvarige og koordinerte tiltak
Kommunene skal utpeke hvem i kommunen som har det koordinerende ansvar, barn skal
inkluderes i samarbeidet.
Barneverntjenesten skal utarbeide individuell plan for barn med behov for langvarige og
koordinerte tiltak eller tjenester. Dette skal forskriftsfestes.
Barneverntjenesten skal alltid vurdere om det er mulig at barnet blir boende i kommunen
eller i nærkommune.
Det anbefales gjennomgang av taushetsplikt reglene i ulike lovverk for å forenkle og
tydeliggjøre samarbeidsmuligheter.
Det utarbeides en samlet oversikt over kommunens mulige støtte og hjelpetiltak

Hva gjelder barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem foreslår utvalget at det
utarbeides et kvalitetssystem i barnevernet. Dette for å gi barnevernet faglig støtte i ulike
arbeidsprosesser.
I større grad, enn det som gjøres i dag, mener utvalget det er behov for at barnevernet involverer
barnets familie og nettverk i oppfølgingen av barnet, og at barneverntjenesten får en plikt til å
vurdere hvordan dette kan gjøres i fht det enkelte barn.
Utvalget etterlyser forskning og kunnskap på området og anbefaler at det iverksettes forskning
mot ulike tema i fosterhjemsarbeidet.
Vurdering:

Flere av forslagene til utvalget vurderer vi at allerede er igangsatt i Askøy. Utfordringene
utvalget peker på er likevel godt kjent hos oss. Utvalgets forslag om endring av de økonomiske
rammebetingelser vil kunne gi muligheter for et vi i større grad kan konsentrere samarbeidet
med fosterforeldre til å handle om det enkelte fosterbarn og mindre om økonomi.
Folkehelseperspektiv:
Det er god folkehelse å gi barn en stabil og trygg oppvekst. Barn under offentlig omsorg er
særlig utsatt og å sikre gode rammebetingelser kan bidra til en mer stabil oppvekst.
Rettighetsfestede økonomiske ytelser til fosterforeldre vil understreke samfunnets
anerkjennelse av forsterfamiliens viktige samfunnsoppdrag.
Økonomi:
Flere av forslagene vil føre til økte utgifter for kommunene. I kapittel 11 under pkt 11.3.1 i
utredningen fremgår økonomiske konsekvenser for kommunene avhengig av hvilken modell
man velger.

Kleppestø, 24.04.19
Eystein Venneslan
rådmann

Torgeir Sæter
kommunalsjef levekår
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Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og
rus hos barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet)
Bakgrunn og prosess
I tildelingsbrev i 2017 fikk Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
(Bufdir) i oppdrag å samarbeide om å utvikle modeller og systemer som sikrer at barn i
barnevernet tidlig blir utredet for psykiske helseplager, slik at de får nødvendig helsehjelp i
kombinasjon med tiltak fra barnevernet.
Helsedirektoratet og Bufdir besluttet i fellesskap å utarbeide et Samhandlingsforløp for barnevern,
psykisk helsetjeneste og rustjenester, etter modell for Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Direktoratene etablerte en bredt sammensatt arbeidsgruppe i august 2017 for å utarbeide et forslag til
samhandlingsforløp. Arbeidsgruppen besto av brukerrepresentanter, fagmiljø og relevante tjenester
innen barnevern, psykisk helse og rus, og ble ledet av Mette Bengtson, avdelingsdirektør i Bufetat,
region øst. Bufdir og Hdir var sekretariat for arbeidsgruppen. Det ble avholdt 4 arbeidsgruppemøter i
perioden september 2017 – april 2018 og arbeidsgruppen leverte sitt forslag til samhandlingsforløp 1.
mai 2018 til Hdir og Bufdir.
Bufdir og Hdir har i samarbeid bearbeidet arbeidsgruppens forslag, og sender nå forslag til
samhandlingsforløp ut på ekstern høring.

Ekstern høringsfrist er satt til 8. juli 2019.
Implementering av samhandlingsforløpet planlegges høst 2019/vår 2020.

Helsedirektoratet
Avdeling spesialisthelsetjenester
Jin Marte Øvreeide, tlf.:
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Overordnet mål med samhandlingsforløpet
Målet med samhandlingsforløpet er å bidra til at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet
tidlig for sine eventuelle psykiske vansker og rusmiddelproblemer slik at de sikres nødvendig helsehjelp
når de har behov for det, i kombinasjon med riktig tiltak fra barnevernet.
Samhandlingsforløpet beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale
barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge.
Samhandlingsforløpet gir også råd om hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at tjenestene sammen
sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet. Samhandlingsforløpet skal sikre medvirkning
og informasjon til barn og deres familier. Barnets medvirkning i samhandlingsforløpet vil bidra til at
tjenestene får en bedre forståelse av situasjonen og bakenforliggende årsaker til eventuelle psykiske
vansker, og bidra til målrettet og tilpasset hjelp til rett tid.
Høringsside
https://helsedirektoratet-helsenett-xpprod.enonic.cloud/horinger/barnevern-kartlegging-av-psykiskhelse-og-rus
Høringsinnspill
Vennligst bruk Tilbakemeldingsskjema for høringsutkast , og send tilbakemeldinger til både
Helsedirektoratet og Bufdir.
Tilbakemeldingsskjemaet sendes til postmottak@helsedir.no merket med saksnummer 19/4387 og til
postmottak@bufdir.no merket med 2019/52931.

På vegne av Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

Vennlig hilsen
Torunn Janbu e.f.
Avdelingsdirektør
Jin Marte Øvreeide
Seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
Kopi:
Avdeling retningslinjer og fagutvikling, Turid Moseid

-2-

195

Fra: Turid Moseid (Turid.Moseid@helsedir.no)
Sendt: 12.04.2019 12:29:52
Til: Turid Moseid
Kopi:
Emne: Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet
(Samhandlingsforløpet)
Vedlegg: 19_11678-1Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i
barnevernet (Samhandlingsforløpet) .pdf
Til høringsinstansene

Med dette sendes Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet
(Samhandlingsforløpet) ut på høring.
Det bes om at høringsutkastet videresendes til rette instans.
Vi imøteser høringssvar.
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Til styre og varamedlemmer ved
Frivilligsentralen
Referat fra styremøte 01/2019 – 21.01.2019

Til stede: Sissel Haraldsen, Nina Mathisen, Gunnar Brynjulfsen, Børge Follesøy,
Hugo Nilsen. Og Christian Haugland. kommunalsjef Åge Rosnes til sak 1/19
Forfall:
Torill Gustavsen Eide, Kåre Henriksen, Ivar Eidsaa, Linda Eriksen, Ansgar Larsen,
Marianne Bexrud, Hege Ramsli Njøten og Per Bårdsen.
Møteleder: Christian Haugland
Referent:
Hugo Nilsen
Haugland opplyste og refererte om at det foreligger en innkalling til styremøte i Frivilligsentralen
med dato i dag mandag 21.01.2019 kl. 18.00 -21.00 signert styreleder og daglig leder på
Frivilligsentralen og at det fremkommer at styremedlemmer og varamedlemmer er innkalt, men
det er konstatert etter tilbakemeldinger de senere dagene at svært få av nevnte innkalte har mottatt
innkallingen, hvorfor det ikke er unaturlig med det store antall forfall angitt foran.
Saksliste
Sak 01/19: Ekstra ny sak ikke på innkalling.
Styreleder Per Bårdsen trekker seg som styreleder for Askøy frivilligsentral
med øyeblikkelig virkning.
09.01.19 mottok alle i styret i Frivilligsentralen følgende e-mail fra Per Bårdsen
(som han har samtykket i å ta inn i referatet)
«Hei jeg vil med dette gi beskjed om at jeg trekker som styreleder for
Askøy frivilligsentral med øyeblikkelig virkning.
Samarbeider med administrasjonen i har vært slitsomt. Det går utover min helse og
jeg mister natte søvnen. Dette kan jeg ikke leve med lenger.
Håper resten av styre har forståelse for denne avgjørelsen.»

Fagsjef kultur og idrett Gunnar Brynjulfsen, beklager at det var blitt slik.
Han orienterte om deler av historikken i saksgangen til behandling av mulig
endring av styreform av Frivilligsentralen. Han la fram administrasjonens syn
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på behandling av notatet som skulle til ny saksbehandling i de politiske
utvalgene. Notatet som ble oversendt til sekretariatet ble først gjort kjent for
fagsjefen tett opp til skrivefrist for saksfremlegg til utvalgene i januar 2019.
Det ble vurdert at det kunne utsettes og bli gjort klart for politisk behandling i
februar møtene. Hadde fagsjef blitt gjort oppmerksom på at notatet var
oversendt, kunne dette fått et annet utfall. Etter telefonsamtale med styreleder
ble notat og saksfremlegg ettersendt utvalgene for behandling i møtene 15. og
16. januar 2019.
Åge Rosnes holdt en kort orientering om saksgangen vedrørende notatet fra
Frivilligsentralen til Utvalgene for oppvekst og utvalg for levekår.
Sak
Sak

02/19: Godkjenning av innkalling. Godkjent
03/19: Godkjenning av referat fra styremøte 26.11.18
Godkjent.

Sak 04/19:

Forberedelse av Årsmøte 2018:
Det er fremlagt innkalling til Årsmøte i Frivilligsentralen berammet til mandag
25.03.19 kl 1700 - 2000 i Frivilligsentralen. Innkallingen er signert styreleder
Per Bårdsen og daglig leder Aase Elise Hamre. Haugland tar kontakt og
aktiviserer valgkomiteen og avklarer utsendelse av innkalling med Aase Elise
Hamre etter at hun har tiltrådt stillingen.

Sak 05./19

Info-runde:
Mental Helse, Slaggruppen Askøy og Seniortreff er i gang igjen etter jul.
Aktivitetskafeen har startet og er åpenhver mandag og fredag i
Frivilligsentralen.
Frivilligprisen 2018 deles ut til Dagmar Lyngbø Eriksen på Ungflimmer i
Flovåg 31.01.19. Frivillighetskoordinator Kari Kornli i pleie og omsorg flytter
inn på kontor i Frivillihetsentralen.(50% stilling).

Sak 06/19:

Eventuelt:
Ansettelse ny daglig leder:
Gunnar Brynjulfsen orienterte om
tilsettingen av ny daglig leder for Frivilligsentralen, Aasa Elise Hamre. Hun
tiltrer stillingen mandag 04.02.19.
Politisk vedtak i UFL og UFO:
Det ble orientert om vedtaket etter møtebehandling i Utvalg for oppvekst og
Utvalg for levekår 16.01.19. Vedtaket fremkommer som følger:

1.Frivilligsentralen består som uavhengig med eget årsmøte og styre.
2.Det opprettes frivilligforum, styret får ansvar for gjennomføringen.
3.Frivilligsentralen leverer årsmelding til Utvalg for Oppvekst og Utvalg for levekår.
4..Frivilligsentralen beholder dagens lokaler
5. Det fremlegges egen sak om vedtekter og formål for frivilligsentralen og mandat for
frivilligforum
6. Referatene fra styret i Frivilligsentralen meldes UFO og UFL.
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Etter forespørsel vil Gunnar Brynjulfsen og Nina Mathisen komme med
innspill til foranstående pkt. 2 og pkt. 5 i innstillingen foran..
Neste styremøte ble berammet til mandag 18.02.2019 kl 1800
i Frivilligsentralens lokaler.
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Til styre og varamedlemmer ved
Frivilligsentralen
Referat fra styremøte 02/2019 – 18.02.2019
Tid: 18:00 - 1930

Til stede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

Christian Haugland, Hugo Nilsen, Kåre Henriksen, Nina Mathisen, Torill
Gustavsen Eide, Børge Follesøy, Sissel Haraldsen, Gunnar Brynjulfsen og
Ansgar Larsen.
Ivar Eidsaa, Hege Ramsli Njøten, Linda Eriksen, Marianne Bexrud og Per
Bårdsen.
Christian Haugland
Aasa Elise Hamre

Saksliste:
Sak 06/19: Godkjenning av innkalling
Sak 07/19: Godkjenning av referat fra styremøtet 21.01.19
Sak 08/19: Forberedelse av Årsmøte
Sak 09/19: Eventuelt.

Saksliste
Sak

06/19: Godkjenning av innkalling

Godkjent.
Haugland opplyste og refererte om at det foreligger en innkalling til styremøte i Frivilligsentralen
med dato i dag mandag 18.02.2019 kl. 18.00 -21.00 signert fungerende styreleder og daglig leder
på Frivilligsentralen og at det fremkommer at styremedlemmer og varamedlemmer er innkalt.
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Sak

07/19: Godkjenning av referat fra styremøte 21.01.19

Godkjent.
Haugland opplyser at ved forrige styremøte, 21.januar 2019, var det få styremedlemmer tilstede –
3 styremedlemmer. Styremedlemmene hadde ikke mottatt innkalling og derfor kunne de ikke
møte.

Sak
-

-

-

-

Sak
-

8/19: Forberedelse av Årsmøte 2018
Det er fremlagt innkalling til Årsmøte i Frivilligsentralen berammet til mandag
25.03.19 kl. 1700 - 2000 i Frivilligsentralen. Innkallingen er signert fungerende styreleder
Christian Haugland og daglig leder Aasa Elise Hamre. Innkallingen skal sendes til
Askøyværingen og bli lagt ut via kommunens informasjonskanaler.
Årsmøte med kun styremedlemmer og varamedlemmer blir for snevert. Lag og
organisasjoner må få innkalling til årsmøte. De fra lag og organisasjoner som kommer kan
være beslutningsdyktige i forslag som kommer. Da er det viktig at det blir presisert at hvert
lag/organisasjon har én stemme. Styret skal svare for året 2018.
Valgkomitéen informerer om at ny styreleder må innstilles på årsmøte. Ettersom begge i
valgkomitéen ønsker å gi seg må to fra styre inn i valgkomitéen. Det kommenteres at
valgkomitéen burde ta kontakt med IRA og ASM for å få inn representanter fra dem inn i
styret.
Det som mangler for årsmøte er regnskap 2018 og budsjett 2019. Administrasjonen i
samarbeid med daglig leder skal ta seg av det før årsmøte.
Representantene fra administrasjonen kommenterer at forslag til nye vedtekter for
Frivilligsentralen må opp i årsmøte før det fremmes som politisk sak. Fungerende
styreleder foreslår at administrasjonen kan lage forslag og de oversendes til styre til
orientering før årsmøte.

9/19: Eventuelt
Styremedlemmene kommenter at styremøteinnkallingen er sendt til styre- og
varamedlemmer. Det gjøres oppmerksom på at det bør være mer ryddighet rundt innkalling
av styremedlemmer og varamedlemmer. Slik det er nå er det ikke personlige
varamedlemmer for styremedlemmene. Ved innkalling til neste styremøte skal
innkallingsteksten forandres til følgende:
«Til styremøtene innkalles styremedlemmer og varamedlemmer. Det henstilles at det
meldes forfall. Om styremedlemmer melder forfall, trer varamedlem inn med stemmerett.»
Det legges opp til at for den enkelte styremedlem velges en personlig vara.

-

Når referat fra styremøter er godkjent av styre legges referatene inn i Ephortesystemet til
kommunen. Referatene blir offentlig hvis det spørres om tilgang fra saksbehandler.
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-

Aasa informerer: Samarbeidsprosjekt med frivillighetskoordinator Kari Kornli og helse:
Frivilligkafé, markedsføring av Frivilligsentralen: Opprettelse av Facebook-side,
kommunale infoskjermer og «Det skjer» kommunal aktivitetskalender, avklaring om
videreføring av eksisterende aktiviteter og opprettelse av nye.

-

Arrangement «Pris- og stipendutdeling 2018»: Frivillighetsprisen til Dagmar Lyngbø
Eriksen utdelt den 31.01.2019 på Ungflimmer. Fra styrets side er man veldig glad for
denne typen samlet arrangement. Alle prismottakere ble sett og det ble rom for gode
kulturinnslag. Kulturadministrasjonen kommenterte at det var 150 deltakere på
arrangementet og avdelingen er fornøyd med deltakelse og respons. Til neste utdeling må
det korrigeres i forhold til nominasjonsfrist og andre tekniske utfordringer.

-

15.-16.mars Kultur- og idrettskonferansen i regi av Askøy kommune, Askøy sang- og
musikksamskipnad og idrettsrådet i Askøy. Børge Follesøy ønsker å delta.

-

2.-3.april Hordalandsamling for Frivilligsentraler avholdes på Os (Solstrand hotell). Daglig
leder er påmeldt og skal delta på konferansen.

Med vennlig hilsen,
Aasa Elise Hamre
Daglig leder Frivilligsentralen
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Årsrapport 2018

1
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Årsrapport 2018

Styresammensetning/eieform:
Eier av Frivilligsentralen er Askøy kommune v/Kulturavdelingen, og det er her
arbeidsgiveransvaret for daglig leder ved Frivilligsentralen ligger.
Styret i Frivilligsentralen består av et tverrsnitt av lag og organisasjoner på Askøy.
I 2018 satt disse i styret:
Styremedlem
Per Bårdsen (leder)
Christian Haugland
Hugo Nilsen
Kåre Henriksen
Ivar Eidsaa
Nina Mathisen

Lag/Org
Askøy Helsesportslag
Idrettsrådet
Mental Helse Askøy
Askøy Demensforening
Kommunestyret
Adm.

Torill Gustavsen Eide

Frivillig

Vara medlem:
Sissel Haraldsen
Ansgar Larsen
Linda Eriksen
Marianne Bexrud
Hege R Njøten
Gunnar
Brynjulfsen
Børge Follesøy

Lag/Org
Frivillig
NHF, Askøy
Norsk Folkehjelp
Askøy Røde Kors
Kommunestyret*
Adm.
Frivillig

*Kommunerepresentantene følger kommunevalget

I tillegg til disse møter daglig leder av Frivilligsentralen på styremøtene.
Daglig leder for Frivilligsentralen fungerer som sekretær for styret.

Året 2018

Styreleder: Per Bårdsen, Askøy Helsesportslag
Daglig leder: Torill Hauge, ansatt i 100 % stilling.
Styret har utenom Årsmøtet hatt 4 styremøter i 2018

Målsetting for sentralen:

- Være koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøet på Askøy
- Være igangsetter av nye tiltak og legge disse til rette slik at lag og organisasjoner kan
overta tiltaket
- Gi enkeltmennesker som ønsker å yte en frivillig innsats for andre en anledning til å
gjøre dette, enten som enkeltmenneske eller som medlem i en organisasjon
- Være pådriver for utøvelse av frivillige tjenester som supplement til offentlige tjenester
Frivilligsentralen har utviklet ca. 3 årsverk frivillig innsats i 2018
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Aktiviteter/tilbud gjennom Frivilligsentralen:
Samarbeid med lag, organisasjoner og næringslivet på Askøy:

Frivilligsentralen på Askøy har en høy profil ut mot lag og organisasjoner.
Mange lag og organisasjoner er engasjert i aktiviteter og arrangementer rettet mot ulike grupper i
lokalsamfunnet. I dette samarbeidet bidrar Frivilligsentralen med mange frivillige som er engasjert i arbeidet
og mange nyter godt av tilbudene fra sentralen uten at dette er direkte målbart i antall timer/årsverk.
Frivilligsentralen ser det som verdifullt å skape aktiviteter/arrangementer i samarbeid med lag, organisasjoner
og enkeltmennesker.
Frivilligsentralen har også et godt samarbeid i enkeltarrangementer med næringslivet på Askøy, som for
eksempel Alternativ Jul.
Gjennom samarbeid når vi mange og det skapes kontakter og sosialt felleskap. Frivilligsentralen blir brukt som
et koordinerende organ.

Tverrfaglige samarbeidsprosjekter















Virksomhetsplan, Kultur og idrett
Barnefattigdom prosjektet
Aktivitetskafe prosjektet
Frivilligkafe prosjektet
Demensforeningen
Hjertesviktkafe
Senioruniversitetet
Alternativ julaften: Frivilligsentralen har ansvar for
markedsføring og påmelding.
Språkpraksis for flyktninger i regi av Voksenopplæringen
Camp Herdla: Sommerklubb for funksjonshemmede i regi
av Kulturavdelingen
Samarbeid med kirkene
Samarbeider med Psykiatritjenesten
Samarbeid med Frivilligkoordinator
Samarbeid med NAV

Askøy Senioruniversitet

Askøy Senioruniversitet startet opp høsten 2007 med et interimsstyre. Interimsstyrets oppgave var å fungere
frem til stiftelsesmøte i januar 2008. Hovedoppgaven var å organisere Senioruniversitetet innenfor det
mønster som har fungert for de andre senioruniversitetene i Hordaland.
Hovedmålet er å gi Askøys innbyggere mulighet til å nytte noen timer på formiddagen for å holde seg
orientert omkring ulike emner som er av interesse for de fleste av oss. Møtene er åpen for alle, ingen krav til
utdannelse. Normalt er det møter en gang i måneden.
Frivilligsentralen samordner og informerer. Møtene holdes i Kommunestyresalen.
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TV-aksjonen 2018:

Frivilligsentralen koordinerer den årlige TV- Aksjonen på
Askøy. I år gikk aksjonen til inntekt for «Kirkens Bymisjon»
Dette arbeidet er svært tidkrevende, og alt det praktiske med aksjonen, som å finne rodeledere og enkelte
bøssebærere, sende ut informasjon, klargjøre kart, gi rodelederne instrukser, etc. er Frivilligsentralens
oppgaver. 18 rodeledere og 350 bøssebærere gjorde en stor innsats i forbindelse med aksjonen, både før,
under og etter selve innsamlingen.
Innsamlingen på Askøy i 2018 endte på ca. 500.000 kroner i bøssene.

Natteravnene på Askøy:

Pr. 31.12.18 er det registrert 4 aktive Natteravner.
Daglig leder ved Frivilligsentralen har koordinerende ansvar samt fungerer som
sekretær og kasserer for Natteravnstyret. Natteravnene har i år vært ute og
”ravnet” i forbindelse med ungdomsarrangement på Friluftsområder.
Natteravnene får støtte fra Tryg til jakker, opptrykking av info-brosjyrer og annet
utstyr.
Natteravner har ingen aldersgrense; Egil Hansen fylt nylig 90 år og ble hyllet av
bla.a Trude Drevland.

Seniortreff hver onsdag

Hver onsdag blir det arrangert seniortreff fra kl.
11.00-13.00 på Folkets Hus. Dette er et uformelt,
sosialt møtested for pensjonister og blir arrangert
i samarbeid med LHL og Askøy Røde Kors. Det er
salg av kaffe og vafler/tebrød, vi har levende
musikk ved en frivillig pianist, bingo, dans, etc.
Annenhver onsdag har vi har ulike
foredragsholdere som snakker om tema som er
aktuelle for denne gruppen.
Frivilligsentralen lager program som deles ut for
vår og høst.
Dette er blitt et populært treffsted, og hver
onsdag stiller mellom 50 og 70 pensjonister på
disse formiddagstreffene.
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Enkeltoppdrag:

Besøksvennstjeneste, ledsagervirksomhet. En del
eldre mottar jevnlig hjelp fra Frivilligsentralen.
Hjelpen består i ukentlig besøkstjeneste,
turvenner, ledsager til lege eller sykehus. Pr.
31.12.18 er det registrert 6 enkeltfrivillige og
ca.20 brukere.

Formiddagstreff

Formiddagstreff arrangeres både i Erdal og Strusshamn kirker ca.
en gang i måneden. Frivilligsentralen markedsfører treffene for og
personlig kontakt.

Den Internasjonale eldredagen 1.oktober.

Den internasjonale eldredagen ble i år markert i forbindelse med Askøy
Røde Kors sine treff på Flagget, Helsetunet og Ravnanger Sykehjem.
Gruppen på 50 personer som reiste til Kypros markerte dagen der nede.

Frivilligprisen

Også i år har Frivilligsentralen delt ut Frivilligprisen på Askøy. Prisen blir gitt til en
initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har
bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent aktivt og trygt
lokalsamfunn. Vi oppfordrer lokalbefolkningen til å sende inn forslag på kandidater, og i
2018 kom det flere gode forslag. Juryen består av styret i Frivilligsentralen.
Vinneren av prisen 2018 ble «Dagmar Lyngbø Eriksen», en ildsjel som står på for
lokalsamfunnet. Hun er et ja-menneske, full av energi, alltid godt forberedt, hundre
prosent pålitelig, glad i mennesker og alltid i godt humør. Med andre ord alle de
egenskaper som det frivillige organisasjonslivet trenger. Folkehelse på høyt plan.
Prisen blir delt ut av ordfører Terje Mathiassen under eget arrangement i Ung Flimmer
den 31 januar 2019.

Mental Helse Askøy

Mental Helse Askøy er et lokallag tilsluttet Mental Helse Norge, som er en
landsomfattende helse- og sosialpolitisk bruker- og interesseorganisasjon.
Lokallaget ble stiftet 7. juni 2006.
Vi har ikke som krav at folk må være medlemmer for å være med. Det tar vi etter
hvert og det er pr. d.d. 40 medlemmer.
Medlemmene er brukere av psykisk helsevern, pårørende og andre interesserte.
Vi har fått til en ukentlig aktivitet hver tirsdag her i Frivilligsentralen sine lokaler.
Ca. 15 medlemmer pleier å møte her. Møteplassen har vært åpen 50 tirsdager i
2018, og det møter folk hver gang. Av aktiviteter som vi har her kan jeg nevne:
Sosialt samvær, varmt måltid, ulike foredrag/tema. I tillegg går vi på kino en gang i
mnd. Noen drar også på tur med Mental Helse Hordaland og turene i regi av Askøy
Røde Kors.
Vi har hatt besøk av diverse foredragsholdere. I 2013 meldte vi oss inn i
«Grasrotandelen» i Norsk Tipping.
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Familietur i Lien
Familieturen ble avholdt
16.året på rad som et
samarbeid mellom
Frivilligsentralen,
Naturvernforbundet
Askøy, Askøy Røde Kors,
Speiderne på Askøy,
Norsk Folkehjelp Askøy,
Askøy Turlag, O-laget,
Miljøagentene, Askøy
Jæger og fiske forening
og Askøy Kommune.
Årets arrangement ble avviklet søndag 19. august ved
Fjellvatn mellom Haugland og Ask. Målet for turen er å
stimulere til økt bruk av friluftsområdene, og særlig få
barnefamilier til å benytte seg av de lokale friluftsområdene.
Familiedagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.
Kultur og fritid i samarbeid med flyktningetjenesten
oppfordrer også innvandrere til å delta på dette
arrangementet.
Det holdes mange flotte aktiviteter for alle aldersklasser:
Natursti med poster, kanopadling, demonstrasjon av
fluekasting, sykkelramper, m.m. Grillpølser, pinnebrød,
steikte bananer, hjortegryte og saft/kaffe ble delt ut gratis til
de fremmøtte. Det var også satt opp griller der de
fremmøtte kunne grille selv.
Arrangementet er gratis.
Været var nydelig og ca. 7-800 personer var innom, noe arrangørene var svært
fornøyd med.
Organisasjonene som deltar på arrangementet får gjennom
stands og aktiviteter i skogen markedsført sitt lag/organisasjon
og det er viktig å vise mangfoldet som finnes på Askøy. I tillegg
er det et poeng å få vise fram samarbeidet mellom de ulike
organisasjonene på Askøy, samt et stort frivillig engasjement.
I tillegg til koordinering av arrangementet og ulike praktiske oppgaver markedsførte
Frivilligsentralen seg gjennom stands på møteplassen og utdeling av brosjyrer.
Fra 2011 har vi hatt utdeling av Miljøvernprisen av Naturvernforbundet.
Prisen gikk i år til: Arvid og Haldis Håpoldøy, Vi Rydder Askøy/Kurt Kristiansen,

Dykkerklubben på Askøy og Terje Nordanger
Alle har gjort en god jobb for å rydde øyen for plast.

Gruppe for slagrammede

Etter et initiativ fra Ergoterapitjenesten og Fysioterapitjenesten i
Kommunen, startet vi opp høsten 2007 med en
selvhjelpsgruppe for personer i arbeidsdyktig alder som er
rammet av slag.
Denne gruppen har brukt Frivilligsentralen sine lokaler til treff ca.
2-3 torsdager i måneden. De kommer sammen og spiser lunsj og
går gjennom ulike tema.
Flere utflukter. Gruppen drives av dem selv, med litt hjelp fra
Frivilligsentralen.
Ca. 20 deltagere
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Utflukter i samarbeid med Askøy Røde Kors:
Frivilligsentralen samarbeider med Røde Kors
om to årlige dagsturer med buss for eldre. I
2018 gikk sommerturen til Mongstad og Kiel
Straumen.
Det var også en flott tur til Golsfjellet om
høsten.
Tur til Lanzarote, Barcelona og til Kypros med
spesiell tilrettelegging er et eksempel på
samarbeid mellom Frivilligsentralen og Røde
Kors
Det er ca. 50 deltagere med på hver tur, og
Frivilligsentralen koordinerer å bla.
Markedsføring og påmelding.

Samarbeid med andre Frivilligsentraler:

Askøy Frivilligsentral er i Nettverk med: Fjell, Laksevåg, Øygarden, Os,
Sesam, Fyllingsdalen, Samnanger, Fusa og Ytrebygda. Daglig leder har
deltatt på alle nettverkssamlinger.
Frivilligsentralen på Askøy har jevnlig kontakt med de andre sentralene
i Hordaland.
I 2018 er det ikke blitt avholdt Regionkonferanse.
Hordalandssamlingen var i år i Rosendal. Daglig leder har også
hospitert på andre Frivilligsentraler for å se hvordan de andre driver
sine sentraler.

Hørselskontakten:

Kari Margrethe Engja besøker institusjoner i Askøy og har hatt faste trefftider i
Frivilligsentralens lokaler. Hun tilbyr til Askøyværinger som sliter med
hørselen. Frivilligsentralen informerer og koordinerer avtaler med
enkeltpersoner og sykehjem. Hennes oppdrag avsluttet i 2018.
tjenes ter
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Bruk av Frivilligsentralens lokaler:

Mange lag og organisasjoner låner Frivilligsentralens lokaler på kveldstid til møter:
Revmatikerforeningen: styremøter og klubbkvelder.
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke: medlems- og styremøter.
Askøy Fendring Rotaryklubb: medlems- og styremøter.
Rotary Fendring Askøy: medlemsmøter
Askøy Mållag: styremøter.
Natteravnene: baserom og styremøter.
Hjertesvikt-kafe: Møteplass
Kvinnegrupper: Møteplass, kurs.
Mental Helse Askøy: Medlemsmøter
og aktiviteter.
Demensforeningen i Askøy:
Møteplass
Helsesportslaget for
funksjonshemmede: Styremøter.
Norsk Handikapforbund, Askøy:
styremøter.
Gruppe for slagrammede: Medlemsmøter og aktiviteter.
Miljøagentene: medlems- og styremøter, loppemarked og kurs.
Revmatikerforeningens Håndarbeid gruppe: håndarbeidstreff.
Aktivitetskafe. Møteplass, kafé 2 ganger i uken.
Frivilligkafe. Møteplass

Økonomi:

Frivilligsentralen har et begrenset driftsbudsjett.
Statstilskuddet for drift av Frivilligsentralene utbetales nå til kommunene og går rett inn i rammetilskuddet.
Sentralene må i dialog med sin kommune og sørge for at de økonomiske vilkårene for frivilligsentralen ikke blir
dårligere.
Stortinget ønsket å styrke frivilligsentralene etter mange år uten prisjustering, og ga derfor hver sentral et
tillegg på kr. 47.000,-. Dette kom nå til kommunen i tillegg til de 310.000,- som statstilskuddet har lagt på
siden 2013.
Kompetansemidler som tidligere gikk til regionene for bl.a. regionsamlinger og frikjøp av nettverksledere er
også fordelt med kr. 8.000,- på hver sentral, og er overført til kommunene.
Dette gjør at kommunene har fått kr. 365.000,- for hver sentral (310.000,- + 47.000,- + 8.000,-)
Tilskuddet går hovedsakelig til lønn. Askøy Kommune dekker utgiftene ut over statstilskuddet.
Ansvaret for Frivilligsentralene skal overføres til kommunene. Overgangsperioden er på 4 år.
Landsstyret for Norges frivilligsentraler kommer til å følge denne prosessen videre.
Aktivitet som er skissert over har vært mulig å gjennomføre ved å søke eksterne midler, eller at medvirkende
lag og organisasjoner har tatt på seg å betale for utgiftene.
Følgende lag og organisasjoner har bidratt med økonomisk støtte til ulike
arrangementer i 2018:
Askøy kommune ved Den kulturelle spaserstokk.
Askøy Rotary Club
Senioruniversitetet

Markedsføring av Frivilligsentralen:

Vi markedsfører arrangementer og aktuelle saker i lokalavisen både redaksjonelt og med annonser.
Daglig leder av Frivilligsentralen har redaktøransvar på Askøy Kommunes nettsider, så en del saker publiseres
også der.
Vi prøver å markedsføre oss med stands og ved at daglig leder informerer om arbeidet i forskjellige
sammenhenger.
Frivilligsentralen stiller opp på forespørsler fra lag og organisasjoner som ønsker å vite mer om
Frivilligsentralen.
Daglig leder ved Frivilligsentralen har laget en brosjyre om Frivilligsentralen som distribueres ved ulike
anledninger.
Arrangementer i regi av Frivilligsentralen blir også markedsført på Askøy kommunes facebookside.
I 2017 ble boken om Frivilligsentralen, Brobyggeren, ferdigstilt. Den er distribuert til: lag og foreninger,
næringsliv, kjøpesenter, skoler, legekontor, helseinstitusjoner og enkeltpersoner.
8
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Torill Hauge
Leder i Askøy Frivilligsentral
gjennom 11 år.

Takk for meg!
Kleppestø 31.desember 2018
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Askøy kommune er en folkehelsekommune.
Det kommunale folkehelsearbeidet har som mål å fremme
befolkningens helse og trivsel gjennom tilrettelegging for de
aktive og sunne valgene i hverdagen.
Vi tenker folkehelse i alt vi gjør.
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtereferat
Dato: 10.04.2019
Jens H. Andersen –UKS
Lisa H. Bøthun – UKS
Sander Molland –UKS
Edward Clemente Pedersen – Hop vgs
Emil Marcussen – Ravnanger u.skole
Ludvik Gjerde – Kleppestø u.skole
Alice Soleng- Kleppestø u.skole
Pernille H. Sagevik – Erdal u.skole
Til stede:

Sara Bekken – Fauskanger u.skole
Nadine Lisund – Fauskanger u.skole (vara)
Bror Sverre Helsengreen – Askøy vgs
Joakim Hanselmann- Askøy vgs

Trond Nesdal Berntsen- sak Tall Ships Races
Gunnar Brynjulfsen – sak kongebesøk 20.06.2019

Kontaktlærere for elevråd
Politikere
Kopi:

Kommunalsjef
Fagsjef skole

Forfall:

Referent:

Fagsjef kultur
Politiker Thomas Remme (møtekollisjon m/ UFL)
Planlegger Lina M. Ørnehaug utsetter sak «Myrane « til 07.06.2019
Lars-Joackim Hanssen Fløysand – Hop skole
Tobias Johannessen- Ravnanger u.skole
Marius Ahmt – Erdal u.skole
Kristina Schrøder Larsen – Fauskanger u.skole
Sigrun Haarklau

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

Gjelder:

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
09.04.2019

Møtetid:

09.04.2019
Kl. 1215-1500

Møteleder:

Jens H. Andersen

Møtested:
Neste møte
tid/sted:

Sak:

2019/26410

Møterom OHM
Energigården
Fredag 07.06.2019
Kl. 1215-1500
F-salen i rådhuset

Nr
1.

Innhold
Opprop

Ansvarlig
Sigrun

2.

Innkallingen ble godkjent med merknader:
 Endret møtedato fra opprinnelig 08.04.2019 grunnet
AU sin tilstedeværelse/innkalling til møte i UFU,
Bergen
 Myrane –planen utsettes og settes opp som sak på
møte 07.06.19

3.

Referat fra 20.03.2019 ble godkjent m/merknad:
Lisa


4.

UKS ønsker mer informasjon om fotokonkurranse v/
Tina Lund (kommunedelplan barn og unge)

Tall Ships Races – fire medseilere fra Askøy .:
 To fra barneverntjenesten og to som velges ut fra UKS
via søknad
Vedtak:
En gutt og en jente på 17 år ble valgt enstemmig
Om en av disse sier nei, utvides søknadsfristen til 23.04.19

Trond N. Berntsen

AU kalles inn til eget møte vedr. Tall Ships Races m/ innspill
til program i Strusshamn. Trond N. Berntsen inviteres også

Sigrun

Innspill til aktiviteter sendes Jens eller Lisa
Søk: «Det skjer på Askøy»
5.

Kongen og Dronningen på Herdla 20.06.2019, kl. 1030-1200
Kulturarrangement m/ ungdomsprofil

Gunnar
Brynjulfsen

Disse ble valgt som konferansierer:
1)Jens og Lisa, ordfører og varaordfører
2) Vara: Sara, Pernille og Sander
Kleskode: Askøybunad
Kulturkomite vil velge hvem som til sist får jobben
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
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6.

Elevdemokrati i askøyskolen
Elevene ønsker å bli hørt i saker som angår dem på skolen
Dette gjelder drøfting og innspill til både læringsarbeidet og
det sosiale livet på skolen
Elevene opplever at deres saker og innspill ikke alltid blir hørt
og tatt videre fra elevråd til ledelsen og klassene
Skolene sliter med å få til gode elevdemokrati.Dette bekreftes
i resultat av elevundersøkelsen 2019
Elevene opplever at årlige valg til elevråd og UKS ikke legges
stor nok vekt på med søknadsprosesser og vektlegging av
engasjement for felleskapet
Kontakten og kommunikasjonen mellom klassene og elevråd
ønskes utviklet gjennom at det blir avsatt nødvendig tid i alle
klassene. Pr. nå oppleves det som avhengig av hver enkelt
lærers holdning til elevmedvirkning

Jens
Sander

Drøfting og summing:
Hvordan kan UKS bedre elevdemokratiet?
Hvordan kan elevene bli hørt når de kommer med seriøse
forslag?
1.UKS ønsker å være med på elevrådsmøtene
2.Det foreslås allmøter om medvirkning på alle skolene
UKS vil spørre fagsjef skole om det er mulig få til allmøter på
u.trinnet høsten 2019 i samarbeid med UKS med fokus på ny
overordnet del, nye fagplaner og elevdemokrati
Om det er mulig, kan det sendes ut foreslåtte datoer for disse
møtene allerede før sommerferien?
UKS foreslår at elevdemokrati og elevmedvirkning blir tema
på neste felles fagdag i september 2019 der hele skolens
voksenmiljø nås

7.

8.

Elevrådshåndboken sendes ut til UKS og kontaktlærere for
elevråd til gjennomgang og drøfting i elevråd og klasse (om
mulig)

Sigrun

Ungdommens planprogram –UPP- fylkesnivå
Kort orientering

Sander

UKS sitt plandokument settes opp som egen sak på junimøtet

Jens

Status økonomi
1)UKS har pr. april 2019 brukt kr. 17 000,- totalt (drift og
tilskudd)

Sigrun

2)Vedr. Canadaprosjektet: Til nå er det kommet inn to svar,
ett er negativt og ett ventes etter saksbehandling
Om det ikke kommer inn positive svar på søknad innen 1.
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

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

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442
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9.

mai, må prosjektet utsettes med et år
Sommeravslutning
Dato 07.06.2019 etter UKS-møtet
Ung Flimmer kantinen+ kjøkken
Sigrun sjekker om kantinen er ledig

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

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Lisa
Komite v/ Sander
og Jens

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Kommunalavdeling teknisk

25.04.2019

Notat
Sak nr.
2018/6823-5
Til:

UFL, UFO,UTM, K

Fra:

Rådmann

Prosjektrapport bygg pr 31.3. 2019

Rapportering prosjekter 2019, Eiendomsavdeling, priode 1 2019
alle tall mill Nok
Bevilget
Regnskap Budsjett
2019
2019 Prognose
Avvik 2019
byggekostn. pr 31.12.18
Regnskap
Prognose
Budsj.2019Prosjekt navn
Ferdig år totalt
web rap.
2019
periode 1-3
periode 4-12 Tot 2019
prog.
Skogstunet skole
2025
517,00
6,56
1,00
0,00
1,00
1,00
Tveit skole
2020
275,00
190,89
70,83
30,33
40,50
70,83
Kleppestø barneskole utbygging
2020
269,00
161,78
52,00
13,59
38,41
52,00
Kleppestø barneskole vei
2020
53,00
4,80
14,50
0,56
13,94
14,50
Erdal barneskole
2022
407,70
6,68
0,70
0,00
0,70
0,70
Erdal ungdomskole
2021
124,80
1,84
6,30
0,00
6,30
6,30
Hanøy skole modulbygg til garderobe og arb.pl. Lærer 2019
6,00
0,01
3,00
0,15
2,85
3,00
Fargeriet Strusshamn kultursenter
2017
9,95
8,71
0,12
0,12
-0,12
Infrastruktur parkering Fargeriet
2018
7,00
2,78
1,64
1,64
-1,64
Idrettsanlegg Myrane
2025
215,50
0,68
5,00
0,41
4,59
5,00
Ombygging tannklinikk
2018
1,00
1,12
0,00
0,00
0,00
Ombygging legekontor fra helsestasjon
2018
1,97
2,30
0,70
0,17
0,53
0,70
Ombygging 2 etg. Omsorgsbolig Kleppestø
2018
12,50
3,18
2,50
0,37
2,13
2,50
Omsorgsboliger Øst
2021
50,00
0,01
3,00
0,00
3,00
3,00
Påbygg modulbygg Skogstunet
2018
0,80
0,09
0,17
0,17
-0,17
Ombygging barnevern flyktning
2018
2,50
0,00
0,00
Påbygg modulbygg Fromreide
2019
0,80
0,80
0,00
0,80
0,80
Sykesignal
2019
3,60
0,01
0,13
0,13
-0,13
Ombygging Kleppestø sykehjem
2019
1,00
0,01
0,15
0,15
-0,15
Avløpsledning rundetårnet
2019
0,75
0,01
0,01
-0,01
Utvidelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap
2019
6,80
0,01
0,01
-0,01

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

Besøksadresse:
Kundetorget Rådhuset,
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no

217

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Prosjekt 2139 Florvåg skole
Arbeid med reguleringsplan pågår. Ferdigstillelse er usikker, blant annet pga. manglende
avklaringer med vegkontor. Ingen nye opplysninger pr. 31.12. 2017. Status pr 31.3. 2018.Ingen
nye opplysninger.
Status pr 1.9. 2018. Nye drøftinger med Statens vegvesen i forhold til vegløsning Florvågbakken
avholdt 11.08.2018. Status pr. 31.12. 2018 ingen nye opplysninger. Status pr 31.3. 2019: ingen
nye opplysninger
Prosjekt 2140 Tveit skole
Viser til tidligere prosjektrapporter siste pr. 1.9. 2018.
Status pr. 31.12. 2018. Nybygg forventes å få midlertidig brukstillatelse månedsskiftet
januar/februar 2019. Arbeidet med rehabilitering deler av skolen starter da umiddelbart når
skolen flytter over i nybygg. Total ferdigstillelse forventes skolestart høsten 2019.
Budsjettramme ved oppstart 238. mill.
Tilleggsbevilgning 21.06.2018 på 10 mill. Sak regnskapsavslutning 2017
Tilleggsbevilgning 13.12.2018 på 27 mill . Sak budsjett 2019
Justert budsjettramme pr dato 275 mill.
Antatt sluttsum for prosjektet pr dato 275. mill.
Status pr 31.3. 2019: ingen endring sluttsum.
Det er uenighet mellom Askøy kommune og ÅF gruppen som har hatt prosjekteringsansvar, om
feil og mangler i prosjekteringen som vi mener har fått konsekvenser for økt byggekostnad. Det
er sendt brev til ÅF gruppen 9.4. 2019 om at dersom saken ikke løses utenrettslig, ansees brevet
som et søksmålsvarsel etter tvisteloven § 5-2. Askøy kommune sitt krav er på 9,3 mill kr. Denne
summen vil evt. komme til fratrekk i beregnet sluttsum for prosjektet. Nybygget er tatt i bruk og
en rehabiliterer nå deler av eksisterende skole. Dette arbeidet skal være ferdig til skolestart
høsten 2019. Skolen vil ha offisiell åpning 28 august 2019.
Prosjekt 2156 Kleppestø barneskole

Gammel del av skolen er revet og en er begynt montering av vegger i trinn 2.
Bevilget skolebygget 260 mill kr
Tilleggsbevilgning 13.12. 2018 9 mill kr. Sak budsjett 2019.
Totalt bevilget skolebygget 269 mill kr.
Prognose :269 mill kr
Ferdigstillelse høsten 2019
Status 31.3.2019: Idrettshall har begynt å få vegger. Det forventes tett bygg til skoleferien. Ingen
endring i prognose kostnader.
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215601 Kleppestø barneskole Veianlegg

Bevilget veiprosjekt 53 mill kr
Prognose :53 mill kr
Fremdrift:
Status pr 31.12. 2018 . Veiprosjekt mangler igangsettingstillatelse forventes månedsskiftet januar
/ februar. Bussug er bestilt som innløsing av opsjon i kontrakt veientreprenør.
Status pr 31.3. 2019: Arbeidet med vegprosjektet er startet opp. Dette vil få store konsekvenser
for trafikken i nærmiljøet. Innbyggere som ønsker å bli varslet om ulike endringer i
kjøremønster kan sende SMS «KLEPPESTØ» til 1963. Arbeidet vil bli ferdigstilt høsten 2020.

Prosjekt 2162 Erdal barneskole
Status pr 31.12. 2018. Prosjektet er midlertidig stoppet i påvente av politisk sak om alternativ
utbygging. Sak fremmes februar 2019.
Status pr 31.3 2019. Kommunestyret har bedt om ny sak som legges frem i mai 2019
Prosjekt 2167 Erdal ungdomsskole
Status pr 31.12. 2018. Prosjektet er midlertidig stoppet i påvente av politisk sak om alternativ
utbygging. Sak fremmes februar 2019. Status pr 31.3 2019. Kommunestyret har bedt om ny sak
som legges frem i mai 2019

Prosjekt 2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter
Status pr 1.9. 2018
Vilkår i rammesøknaden er fortsatt under utforming. Det har tatt noe tid med å komme i havn
med avtale med nabo om bruk av areal foran Farveriet
Arbeidstilsynet skal varsles, men her er vi avhengig av dokumentasjon. Den er under
produksjon.
Planlegger å søke delt IG.
Byggearbeidene er stoppet frem til vilkårene er løst.
Absorbentene er montert, lydforholdene i bygget er mye bedre.
Møblene er kommet. bord stoler og vogner. Gardiner og foldevegg avventes til høsten.
Rammesøknaden er godkjent på vilkår. 28 mai 2018
Har starte montering av vegg ved inngangen.
Akustiske absorberer er montert i tak og på vegg.
Varmesentralen er satt i drift.
Nabovarsel om mindre reguleringsendring utkjørsel fra parkering sendes ca 15.9. 2018.
Status pr 31.12. 2018. Arbeidet med parkeringsplass og VA anlegg i hovedvei er startet. Det
forventes innsendt igang søknad for resterende arbeid tidlig i februar 2019. Arbeidet i Fargeriet
forventes ferdigstilt før sommeren 2019.
Som beskrevet i egen sak vedr. Sjoddien mangler det finansiering av oppgradering toaletter og til
bossløsning mellom fargeriet og Havna AS sin eiendom.
Status pr 31.3. 2019 er at deler av veien har sklidd ut under arbeidet med gang og sykkelvei.
Foreløpige estimat ekstrakostnader er på ca 4 mill kr. Veiarbeidet vil bli forsinket pga av ny
prosjektering av veien hvor den er sklidd ut. Som beskrevet i rapporten fra 31.12. 2018 vil ikke
Farveriet kunne få brukstillatelse pga av manglende bevilgning til å opparbeide uteområdet
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mellom Farveriet og Havna AS. Egen sak om manglende finansiering skal behandles i K i mai
2019.

Prosjekt 3367 ombygging til legekontor fra helsestasjon
Status pr 31.12. 2018 . Gjenstående arbeid ombygging resepsjon Fenring legesenter.
Prosjektet fikk en økning på 0,7 mill kr i budsjettvedtak 13.12. 2018
Prosjekt 3368 Ombygging omsorgsboliger 2 etg. helsetun
Status pr 31.3. 2018. Prosjektering pågår for å kunne ha konkurranse på arbeidet. Arbeidet
forutsettes ferdig 1 halvår 2019. Det er utfordrende i forhold til ventilasjon som og omhandler
1. etg. i bygget hvor fysioterapi har tilholdssted. Pris på ventilasjon som inkluderer 1 etg. tas med
som en opsjon i konkurransen. Verneombud varsler om manglende varme om vinteren.
Kompenserende tiltak med det eksisterende anlegget i 1. etg. iverksettes umiddelbart. Hvis
prisene etter konkurranse går ut over budsjettsum inkl. 1 etg, vil det fremmes en sak om
tilleggsfinansiering.
Status pr 1.9. 2018
Leilighet for palliative barn blir ferdigstilt i uke 37. Anbud/kontrahering starter i slutten av
september - med kontrakt med entreprenører i slutten av året.
Entrepriseform er hoved entreprise med fremdriftsansvar (som for helsestasjon 3.etg)
Oppstart byggearbeider januar 2019 og ferdigstillelse høsten 2019.
Status pr 31.12. 2018
Prosjektet er utlyst med frist 5.2. 2019 for å gi tilbud.. Hvis tilbudene er innenfor budsjett vil
oppstart arbeid skje i april. Dersom summene er over budsjett vil det måtte fremmes sak om
tilleggsbevilgning. Aktuell oppstart ved godkjent tilleggsbevilgning mai 2019.
Status pr 31.3. 2019. Kontrakter om utførelse av arbeidet er inngått. Venter på
igangsettelsestillatelse fra byggesak.

Prosjekt 2128 Skogstunet skole
Arbeidet med reguleringsplan er startet. Det har vært en avklaring i forhold til høyspentmaster
for å se på mulighet for boliger i nærhet til skolen. Etter møte med BKK så jobbes det ikke videre
med dette utfra kostnader ved å flytte mastene.
Status pr 1.9. 2018
Reguleringsplanen er så vidt i gang. det er avholdt informasjonsmøte knyttet planstart.
Møte ble avholdt i Strusshamn kultursenter, Sjoddien - Møllesalen.
Status pr. 31.12. 2018
Ingenting nytt og melde.

Side 4 av 4

220

Status pr 31.3. 2019. Ingenting nytt og melde.
Prosjekt 3369 omsorgsboliger Askøy øst
Status pr 1.9. 2019
Det har vært drøftingsmøte i september 2018 med Olaviken om kjøp av tomt som vedtatt.
Arbeid med detaljprosjektering er ikke kommet i gang. Arbeidet med brukerønsker fra
tjenestene er startet opp. Det vurderes innleie av prosjektleder for prosjektet
Status pr 31.12. 2018. Prosjektleder er begynt. Avventer politisk avklaring rundt målgruppe for
boligene.
Status pr 31.3. 2019. Avventer politisk bestilling i forhold til målgruppe.
Prosjekt 2168 modulbygg Hanøy skole.
Modulbygg anskaffelse er nå ute i konkurranse. Gammelt bolighus skal rives og nytt klasserom
skal etableres og det skal bygges om for å tilfredsstille garderobefasiliteter for ansatte. Mål:
ferdig til skolestart august 2019.

Status år 31.3.2019. Kontrakt om kjøp av modul er inngått. Arbeidet med søknader og
tillatelser tar noe tid. Prosjektet har som mål å bli ferdig til skolestart. Det er nå usikkert
om vi greier å bli ferdig til dette tidspunktet.
Prosjekt 3370 Påbygg modul Skogstunet.
Anskaffelse av modul gjennomført. Byggesøknad og grunnarbeid gjenstår. Ferdigstillelse
mai 2019. Status pr 31.3.2019: Mål om ferdigstillelse ut mai 2019.
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Spørrerunde 07.05.19 - UFL

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
5/19

Saksbehandler: Marita Rasmussen Krossnes

Møtedato
07.05.2019

Arkivsaknr.: 2019/2933-1

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?
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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.
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Høring NOU 2018:16 - Det viktigste først

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
34/19

Saksbehandler: Torgeir Sæter

Møtedato
07.05.2019

Arkivsaknr.: 2019/1425-2

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune støtter opp under de kriteriene som er nevnt i utredningen, men etterlyser:
- Kriterier som i større grad fanger opp kommunenes totalansvar for sine innbyggere
- Det faktum at statlige tjenester stadig overfører oppgaver og ansvar til kommunene uten at
dette er finansiert eller overordnet styring på. Et aktuelt eksempel er innskjerping på
arbeidsavklaringspenger som medfører at kommunene må bruke personell og penger uten
at dette er planlagt, styrt eller prioritert fra kommunene sin side.

SAMMENDRAG
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av
forslagene i NOU 2018: 16. Det bes særlig om en vurdering av:




Om prioriteringskriterier i helse og omsorgssektoren slik utvalget legger det frem, er et
egnet virkemiddel for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester.
Om de foreslåtte kriteriene og prinsippene for prioritering er egnet for den kommunale
helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester på hhv faglig,
administrativt og politisk nivå.
Om virkemidlene som foreslås i innstillingen er egnet til å støtte opp om prioriteringer i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Link til utredningen finnes på Regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201816-det-viktigste-forst/id2630061/
Høringsfristen er 22.5.2019.
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Avgjøres av:

Utvalg for levekår

Behandles i følgende utvalg:

Utvalg for levekår

Videre saksgang:

Utvalg for levekår

Saksopplysninger:
I april 2017 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle se på prioriteringer i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Utvalget
leverte NOU 2018: 16 Det viktigste først, 13. desember 2018. Utvalget har tolket mandatet slik:




Beskrive utfordringsbildet og belyse behovet for å prioritere i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten.Med utgangspunkt i dagens prinsipper for
prioritering i
spesialisthelsetjenesten, drøfte og foreslå prinsipper for prioritering på ulike
beslutningsnivåer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten.
Utrede og foreslå virkemidler for å understøtte prioriteringsbeslutninger på de ulike
nivåene; faglig, administrativt og politisk

Å prioritere betyr å sette noe fremfor noe annet. Beslutningstakere i helse- og omsorgssektoren
må ofte ta vanskelige beslutninger som handler om å prioritere mellom ulike tjenesteområder,
brukere og pasienter. Ressurser må fordeles til ulike formål som forebygging, sykehjemsplasser
eller rehabiliteringsplasser. De ansatte må disponere arbeidsdagen til det beste for pasienter og
brukere. Prinsipper for prioritering gir kjøreregler for disse valgene. Det er med andre ord ikke
et spørsmål om man skal prioritere, men hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for de
beslutningene som tas.
Uten tydelige prinsipper, vil fordelingen av helse- og omsorgstjenester bli mer tilfeldig og målet
om likeverdig tilgang vil være vanskeligere å oppnå.
Kriteriene som i dag gjelder for spesialisthelsetjenesten er nytte, ressurs og alvorlighet.
Prinsipper for prioritering må forstås som beskrivelse og anvendelse av kriteriene. Utvalget er i
mandatet bedt om å vurdere om prinsippene som gjelder for spesialisthelsetjenesten også er
anvendbare for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og det offentliges ansvar for
tannhelsetjenester
Det er, etter utvalgets vurdering, tre forhold som skiller den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten fra spesialisthelsetjenesten som får
betydning for innretning og anvendelse av prioriteringskriteriene:
1. Det første handler om kommunens brede samfunnsoppdrag. Når kommunens ledelse skal
fatte beslutninger om ressursfordeling, må det også tas hensyn til andre sektorer enn helseog omsorgstjenesten. I daglig drift og i planlegging av tjenestetilbudet må kommunen
vurdere og prioritere ressursbruk på tvers av de ulike sektorene. Mens
spesialisthelsetjenestens primære utfordring er å prioritere innen helsetjenesten, må
kommunene både prioritere mellom sektorer og innen de enkelte områdene i helse- og
omsorgstjenesten.
2. Det andre skillet dreier seg om de ulike faglige målsettingene. Spesialisthelsetjenesten har i
stor grad fokus på en avgrenset problemstilling eller én enkelt diagnose. Den kommunale
tjenesten vil ofte måtte forholde seg til flere problemer eller diagnoser av gangen, og i større
grad ha som mål at pasienten/brukeren settes i stand til å mestre sin tilstand og leve et godt
liv med den sykdommen eller tilstanden man har. Spesielt den kommunale helse- og
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omsorgstjenesten vil dermed i større grad ivareta et bredere sett av behov hos
pasienten/brukeren, og ofte over en lenger tidsperiode, enn hva tilfellet er for
spesialisthelsetjenesten.
3. Det tredje skillet er ulikhetene i forskningsgrunnlaget og systematisk dokumentasjon for
tiltak som igangsettes. For mange tiltak som iverksettes i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten finnes det lite systematisk dokumentasjon på
effektene. Mangelfull kunnskap om effekten av tiltak, er en utfordring med tanke på å ta
gode prioriteringsbeslutninger.
Utvalgets forslag til prinsipper for prioritering
Spesialisthelsetjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten bygger alle på det samme verdigrunnlaget. Mange pasienter vil gjennom sitt
sykdomsforløp motta tjenester fra både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Den offentlige tannhelsetjenesten er en del av den samlede offentlige
helse- og omsorgstjenesten og bør etter utvalgets mening vurderes i sammenheng med de øvrige
helse- og omsorgstjenestene. Dette tilsier at prioritering i hele helse og omsorgtjenesten bør
baseres på de samme prinsippene. Utvalget mener at hovedkriteriene som i dag ligger til grunn i
spesialisthelsetjenesten: nytte, ressurs og alvorlighet, også er egnet for prioriteringer i den
kommunale helse og omsorgstjenesten og for prioriteringer i den offentlige tannhelsetjenesten.
Kriteriene bør videre legges til grunn for vurderinger av hvilke tannsykdommer eller tilstander
som det skal ytes stønad til over folketrygden. I denne forbindelse vil utvalget peke på at
vurderingen av folketrygdens finansiering av tannhelsetjenester ikke prinsipielt skiller seg fra
folketrygdens finansiering av legemidler
Samtidig har utvalget pekt på at det er særtrekk ved kommuner og fylkeskommuner som får
konsekvenser for prinsippene for prioritering. Sentralt er kommunenes ansvar for at
befolkningen skal kunne leve med sin tilstand. Mestring er en sentral forutsetning for å kunne
leve med en tilstand, og vil ha stor betydning for livskvaliteten til den enkelte. For mange av
tiltakene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil derfor målet være at
pasienten/brukeren skal kunne mestre sin hverdag til tross for sykdom, smerter og/eller fysiske,
psykiske og/eller sosiale funksjonsnedsettelser.
Utvalget anbefaler derfor at den beskrivelsen av nytte- og alvorlighetskriteriet som benyttes ved
prioriteringer i spesialisthelsetjenesten, suppleres slik at den også fanger opp fysisk, psykisk og
sosial mestring. Utvalget foreslår følgende kriterier:






Nyttekriteriet Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket. Den
forventede nytten av et tiltak vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at tiltaket
øker sannsynligheten for: – overlevelse eller redusert funksjonstap – fysisk eller psykisk
funksjonsforbedring – reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag – økt fysisk,
psykisk og sosial mestring
Ressurskriteriet Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på.
Ressurskriteriet skal ikke brukes alene, men sammen med de to andre hovedkriteriene for
prioritering.
Alvorlighetskriteriet Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. En
tilstands alvorlighet vurderes ut fra: – risiko for død eller funksjonstap – graden av fysisk
eller psykisk funksjonstap – smerter, fysisk eller psykisk ubehag – graden av fysisk, psykisk
og sosial mestring. Både nå-situasjonen, varighet og tap av fremtidige gode leveår har
betydning for graden av alvorlighet. Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i
gang med tiltaket.
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Utvalget mener kriteriene bør danne et naturlig grunnlag for prioriteringsbeslutninger på alle
nivåer i helse- og omsorgstjenesten, fra politisk og administrativt nivå til faglig nivå.
Åpenhet om prosesser og beslutninger er viktig for at de som berøres skal kunne forstå hvorfor
beslutningen ble som den ble. Åpenhet kan dermed bidra til legitimitet og forståelse for
prioriteringsbeslutninger. Åpenhet er også en viktig forutsetning for god brukermedvirkning.
Brukermedvirkning vil også i mange tilfeller bidra til økt treffsikkerhet i utformingen og
gjennomføringen av tiltak.
For å bidra til at beslutningene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den offentlige
tannhelsetjenesten bygger på de foreslåtte prioriteringskriteriene foreslår utvalget et sett med
virkemidler.
1. For det første mener utvalget at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den
offentlige tannhelsetjenesten, på lik linje med spesialisthelsetjenesten, trenger et mandat for
å prioritere i tråd med kriteriene for prioritering. Utvalget mener derfor det er behov for en
juridisk forankring av prioriteringskriteriene i relevant regelverk.
2. Utvalget anbefaler at kommunene i helse- og omsorgstjenesteloven og fylkeskommunene i
tannhelsetjenesteloven pålegges en plikt til å innrette tjenestetilbudet i tråd med de foreslåtte
prioriteringskriteriene og at kriteriene også tydeliggjøres i regelverk som regulerer helse- og
omsorgspersonellets rettigheter og plikter.
3. Utvalget foreslår i tillegg at det foretas en gjennomgang av eksisterende regelverk for å sikre
at det støtter opp om en prioritering i samsvar med prioriteringsprinsippene.
Utvalget peker på at det i liten grad er undersøkt om dagens finansieringsmodeller i helse- og
omsorgsektoren understøtter riktige prioriteringer. Utvalget mener derfor det bør foretas en
gjennomgang av hvorvidt finansieringsordningene støtter opp om prioritering i henhold til
prinsippene.
Riktige prioriteringer krever god beslutningsstøtte. Det bør utarbeides nasjonale
prioriteringsveiledere som beskriver hvordan nytte og alvorlighetskriteriet normalt skal tolkes
ved tildeling av vedtaksbaserte kommunale tjenester.
Et godt kunnskapsgrunnlag om effekten av tiltak er en forutsetning for en prioritering i tråd med
prinsippene. Det er derfor, etter utvalgets mening, viktig at arbeidet med å styrke forskningen på
tiltak i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten fortsetter.
Utvalget anbefaler at kriteriene innarbeides i relevante lover og forskrifter.
Enkelte av utvalgets forslag til virkemidler vil kunne kreve ressurser. Dette gjelder forslagene
om gjennomgang av eksisterende regelverk, gjennomgang av finansieringsordningene,
etablering av et nasjonalt kompetansemiljø som kommunene kan støtte seg til i praktisk
prioriteringsarbeid, forsøk i enkeltkommuner, forskning, utarbeidelse av nasjonale veiledere for
arbeidet i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tilrettelegging for undervisning om
prioritering i grunnutdanningene og i de etablerte utdanningene for ledere i helse- og
omsorgstjenesten.

Vurdering:
Prioritering blir stadig viktigere i kommunen. Innen helse- og omsorgstjenestene, i de øvrige
tjenestene, mellom de kommunale tjenestene – og mellom kommunale og statlige tjenester.
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Utredningen tar opp i seg mye av de aktuelle utfordringene, og er en god ramme for å styrke
prioriteringen i kommunene. Det kan stilles spørsmål om det er funksjonelt å overføre
spesialisthelsetjenestenes kriterier til kommunene, krydret med mestring.
Kommunen har en langt mer kompleks prioriteringssituasjon enn spesialisthelsetjenestene –
som utredningen også selv har vist til. Kommunene må ta totalansvar for livene til innbyggerne
på en helt annen måte, og i flere tilfeller må det ytes tjenester selv om de ikke kommer inn
under kriteriene nytte-, ressurs- og alvorlighet.
Videre er kommunen i større grad preget av svingninger i samfunnet, som generell
arbeidsledighet, demografisk utvikling, vekst eller nedlegging av store arbeidsplasser – og
skjulte «reformer» der staten overfører oppgaver til kommunene. Et nytt eksempel er
innskjerpingen av arbeidsavklaringspenger som fører til betydelige økte utgifter til økonomisk
sosialhjelp – og økning i klientmasse.
Det etterlyses hvordan prioriteringskriteriene kan fange opp dette.
Videre er det en fare for at dette blir en byråkratisk øvelse, med mindre det videre arbeidet
sikrer at kriteriene blir operasjonelle, funksjonelle og enkle å bruke.
Men i sum er det gode kriterier, som setter prioritering i kommunene på dagsorden. Imidlertid
savnes det kriterier som fanger opp det faktum at kommunene har et totalansvar for sine
innbyggere som ikke er godt nok utredet og som mangler i kriteriene.
Folkehelseperspektiv:
Prioritering innen helse- og omsorgstjenester er avgjørende for å sikre tjenester til de som
trenger det mest, og kunne møte morgendagens utfordring med strammere kommuneøkonomi.
Økonomi:
Det forventes mindre økonomiske konsekvenser for kommunene totalt sett, men skal
kommunene øke kompetanse, drive forsking og annet utviklingsarbeid må det stilles
økonomiske virkemidler til disposisjon til dette.

Kleppestø, 30.4.19
Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef levekår
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