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Notat
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2016/530-2
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmann

Intensjonsforslag 2016 - Kommunalavdeling levekår
Med utgangspunkt i Kommunestyrets budsjettbehandling i desember, har
formannskapet i møte den 12.1.16 gjennomgått intensjonsforsagene og fastsatt videre
oppfølging. De med relevans for Kommunalavdeling levekår er listet opp nedenfor, med
opplysning om videre oppfølging.

Intensjonsforslag 9:
Helse og omsorgsektoren Snu omsorgstrappen
For å få ned kostnadene i helse- og omsorgssektoren, har det vært et mål å snu omsorgstrappen.
Det har vært arbeidet med dette prosjektet i flere år. Rådmannen bes om å gi en status for
arbeidet så langt, samt utarbeide en plan for hvordan arbeidet skal videreføres og sluttføres slik
at en oppnår varige kostnadsreduksjoner i sektoren.
Vedtak formannskap:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Snu omsorgstrappen er av rådmannen definert som eget program, med høy prioritet de neste 35 årene. Tiltak for å redusere utgifter, samtidig som tjenestene skal utvikles er hovedoppgavene.
UFL har fått og vil få saker knyttet til dette arbeidet de neste årene, og vil få løypemeldinger
underveis. Første løypemelding kommer i UFL sitt møte i april.
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Intensjonsforslag 30:
Omsorgsteknologi
Vi ber rådmannen om at det blir utredet teknologiske løsninger i helse og omsorgssektoren som
kan gjøre hverdagen mer selvstendig og tryggere for brukerne, slik at de kan bo lenger i eget
hjem.
Og på denne måten få frigjort ressurser til andre viktige arbeidsoppgaver.
Vedtak formannskap:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Utredning vil bli forelagt UFL i løpet av 2016.

Intensjonsforslag 32:
Sosialhjelpssatsene
Vi ønsker å øke sosialhjelpssatsene gradvis til vi kommer opp på nasjonal standard. Det er lagt
inn 100 000,- til dette i budsjettforslaget.
Vi ber Rådmann komme med en utredning om kostandene for å komme opp på nasjonal
standard.
Vedtak formannskap:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Utredning:

Statens anbefalte sosialhjelpssatser for 2010 er de som per i dag er vedtatt som gjeldende satser
for Askøy kommune. En beregning utført i 2015 viste at det ville koste i underkant av 500.000,å komme opp på gjeldende satser for 2015. Denne summen ble spilt inn i budsjettprosessen.
For å komme opp på 2016 satser må det bevilges ytterligere 100.000,-, altså 600.000,En økning i satser må også legges inn påfølgende budsjetter.
Noen kommuner har rammevedtak på å følge de til enhver tid gjeldende statlig anbefalte satser,
mens andre tar et årlig vedtak. På Askøy er det blant annet høye husleiekostnader slik at NAV
Askøy anbefaler å følge de anbefalte satsene.
Statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1.1.16 følger av
Rundskriv A-1/2015, datert 23.12.15. Gjeldende satser på Askøy i parentes.
Enslige
Ektepar/samboere
Person i bofelleskap
Barn 0-5 år
Barn 6-10 år
Barn 11-17 år

kr 5 850
kr 9 750
kr 4 850
kr 2 250
kr 2 950
kr 3 800

(5 197)
(8 632)
(4 316)
(1 982)
(2 632)
(3 303)

Da det i budsjettet bare er satt av 100.000,- til økning av satsene vil satsene ikke kunne økes for
alle grupper. En gruppe som er innenfor satsningsområdet barnefattigdom er gruppen enslige
forsørgere og par med barn under 18 år. Gruppen enslige forsørgere som er avhengig av
sosialstønad er økende.
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Det er i liten målestokk startet opp et aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere, VEMA pluss.
NAV Askøy ønsker her å fokusere på mottakere med barn. I 2015 mottok i gjennomsnitt 24,5
enslige forsørgere økonomisk sosialhjelp pr. måned.
Dersom vi øker sosialhjelpssatsene for bare enslige forsørgere til statens anbefalte satser, vil det
utgjøre omtrent 100.000,- pr. år.
Et alternativ er at man øker sosialhjelpssatsene med 4% for både enslige forsørgere og
ektefeller/par med barn. Satsene blir da 5.405,- for enslig og 8.977,- for par, noe som også samlet
sett vil utgjøre omtrent 100.000,-. I 2015 mottok i gjennomsnitt 8,78 ektepar/samboere med barn
økonomisk sosialhjelp pr. måned.
NAV forventes å få et merforbruk i regnskap 2015, og det må forventes at budsjettet for 2016 kan
få merutgifter på grunn av økt arbeidsledighet. Dette er uten økning av sosialhjelpssatsene.

Intensjonsforslag 33:
Rusomsorg
Vi ønsker at det skal opprettes to nye stillinger i rusomsorgen det kommende budsjettår, 2016.
Vedtak formannskap:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Kommunalavdeling levekår fikk et regnskapsmessig underskudd i 2015. Sak om oppretting nye
stillinger kommer som sak våren 2016 der en ser på økonomiske prognoser for 2016 sammen
med intensjonene om satsing på rusomsorgen.

Intensjonsforslag 34:
Omsorgsboliger
Per i dag er det allerede behov for flere omsorgsbolig da det er kø for å få tildelt omsorgsbolig i
Askøy kommune. I temaplanen, Morgensdagens omsorg, ser vi en markant økning i antall eldre
som vil trenge omsorgsbolig på Askøy. Askøy kommune må få fortgang i utbygginger av
omsorgsboliger snarest, og plan for utbygging må være på plass innen 2016.
Vedtak formannskap:
Intensjonsforslaget oversendes Utvalg for levekår.
Videre oppfølging:
Legges fram som sak for UFL i 2016.

Intensjonsforslag 35:
Helsereiser
Isolasjon og ensomhet er et voksende problem for mange av våre eldre og pleietrengende. Som
et tiltak mot dette innføres det helsereiser i Askøy kommune etter modell fra Os kommune.
Vedtak:
Intensjonsforslaget oversendes Utvalg for levekår.
Videre oppfølging:
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Legges fram som sak for UFL i februar.

Intensjonsforslag 36:
Psykisk helse
Vi vil styrke helsesøstertjenesten med to stillinger fra 2016.
Vedtak:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Legges fram som sak i UFL i februar.

Intensjonsforslag 54:
Behandling fysioterapi
Fysioterapi gjennomgang kommunal tilskudds ordning
Det finnes i dag ordning, der fysioterapeuter får delvis tilskudd fra kommunen for å gi fysikalsk
behandling til de som har rettigheter til dette.
I dag oppleves ordningen som sentralisert sør på øyen, og det kommer signaler om at det er
lange ventelister på slik behandling. Lang ventetid på behandling, gir ofte større utgifter til
sykepenger. Og det kan ta lengre tid, før man kommer tilbake i arbeid. Forskning viser også at jo
lengre man er ute av arbeidslivet, jo vanskeligere er det å komme tilbake i arbeid igjen.
Det er ønskelig at man tar en gjennomgang av ordningen, slik at man ser på ressursbruken og
hvor på øyen man kan få et slikt tilbud. Samt om hvor lang ventetid det er for slik behandling.
Askøy kommune tar en gjennomgang av kommunale tilskudds ordninger for fysioterapi.
1. Det lages en oversikt over hvor lang ventetid det er på slik behandling.
2. Det skal fremkomme av gjennomgangen hvor man i dag kan få et slikt tilbud og
muligheten for å få et tilbud også nord på Askøy.
3. Det skal legges frem en vurdering om hvordan ressursene er i forhold til behov.
Vedtak:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Notat vil bli forelagt UFL i løpet av 2016.

Intensjonsforslag 55:
Nettilgang på dagsentertilbud
I dag er den teknologiske verden kommet langt og det er få i denne verden som klarer seg uten
duppeditter som krever nett tilgang.
Man sender mail, er på sosiale medier og holder kontakten med nære og fjerne på mobil,
nettbrett og pc.
Dette gjelder alle generasjoner fra små barn til godt voksne.
Det har vært et savn blant våre seniorer som bruker dagsentertilbudet i kommunen, at de har
liten eller ingen tilgang på nett.
Askøy kommune oppretter nettilgang for sine brukere av dagsentertilbud og avlastningstilbud.
Der brukerne kan ta med seg mobil, nettbrett og pc, til eget bruk.
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Vedtak:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Legges fram som notat til UFL i 2016
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