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Intensjonsforslag 1:
Omsorgstrappen
Rådmannen skal utrede hvordan lokale eldresentre kan utvikles til å bli et omsorgstilbud nederst
i omsorgstrappen og hvordan kommunen kan støtte opprettelsen og utvikling av slike.
Intensjonsforslag 6:
Trygg oppvekst for barn
Målet for Askøy kommune er å gi alle barn en trygg oppvekst fri for vold og overgrep.
Det fremmes helhetlig plan for en trygg oppvekst med fravær av vold, incest og seksuelle
overgrep der hjem, skole, barnehage og fritidsarenaene ivaretas. Planen må være tverrfaglig og
sørge for at barn og unge kan bo og ferdes trygt.

Intensjonsforslag 8:
Omsorgstjenester
Det legges fram sak om «Home Care» tjeneste i kommunen slik at de som trenger litt hjelp i
hjemmet en periode kan få dette. Dette tiltaket vil kunne være forebyggende for større
hjelpetiltak i hjemmet.
Intensjonsforslag 11:
Sosialhjelpssatser
Sosialhjelpssatsene skal reguleres og følge gjeldene statlige satser i årene fremover.
Intensjonsforslag 14:
Eldre sitt tilbud på Askøy
Vi står foran en eldrebølge som vil treffe Askøy om noen år. For at de eldre skal ha et godt
tilbud på Askøy er det viktig at vi ser helhetlig på tilbudet for denne gruppen. Et godt tilbud er
ikke bare helsetjenester men også aktiviteter og dagtilbud. Det utarbeides et notat om hvilke
tilbud som er for eldre på Askøy og hvor man ser på muligheten for blant annet eldresenter og
møteplasser med tilrettelegging mellom ulike tjenester for denne gruppen.
Intensjonsforslag 19:
Forbedre parkeringsmuligheter
Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om hvordan han vil forbedre
parkeringsmuligheter for de som skal oppsøke lege på helsetunet. Samtidig ber kommunestyret
om at det legges frem en plan for hvordan legekontoret kan ta imot telefonhenvendelser raskere.
Intensjonsforslag 20:
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.
Tilrettelegging av tidlig innsats i tjenestetilbudet er helt nødvendig dersom kommunen skal nå
sitt mål om å snu omsorgstrappen.
Som en del av regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering er det foreslått et
søknadsbasert tilskudd for å stimulere kommunene til tjenesteutvikling (kap 762, post 64). Vi
ber rådmannen søke på disse midlene. For at Askøy kommune skal utvikle en best mulig
forebyggende tjeneste ber vi rådmannen utarbeide en handlingsplan om
Rehabilitering/habilitering. I plandokumentet skal kommunens målsetninger og
utviklingsprosesser beskrives, kommunens kompetansebehov må utredes, og det skal være fokus
på hvordan kommunen kan samarbeide med brukerorganisasjoner og andre aktører, som
barnehage/skole og NAV.
Intensjonsforslag 22:
Jordmor/helsesøstertjenesten/legetjeneste
Askøy er en kommune i vekst med mange unge innflyttere, og vi skal være god på helse og
omsorg og gi innbyggerne tjenester av god kvalitet. Da må en tenke langsiktig og tverrfaglig for
å utnytte yrkeskompetansen best mulig. Forholdet vedr. arbeidsoppgaver mellom jordmor,
helsesøster og lege bør sees på i et utstrakt samarbeid.
En må også sørge for å være attraktiv som kommune med spennende oppgaver i
ansvarsområder. En jordmor er viktig og har stor bredde i faglig kompetanse.
Eks. kan nevnes: forebygging i forhold til ungdom og graviditet,
veiledning til ungdom, informasjon og hjelp i forhold til fødsel, gi ulik prevensjon, undervisning
i ungdomsskole / videregående, utføre noen av oppgaver leger utfører i dag osv.
Rådmannen bes legge fram sak om hvordan kommunen kan utvikle tjenestetilbudet der en
utnytter denne kompetansen til det beste for innbyggerne i Askøy, både i nær fremtid og med et
langsiktig perspektiv.

Intensjonsforslag 24:
Gi Langtidssyke barn og unge mulighet til å delta i egen hverdag
I Norge er det i dag ca. 6.000 barn og unge som regnes som langtidssyke. Dette betyr at det
finnes mange langtidssyke barn og unge i Hordaland Fylkeskommune. Disse ungdommene er
ofte borte fra skolens undervisning og er gjerne forhindret fra å delta i sosiale sammenhenger
som for eksempel klassemiljø og fritidsaktiviteter.
Mange barn, ungdommer og deres foreldre opplever at tilbudet de mottar som langtidssyke ikke
er tilstrekkelig tilrettelagt. Her mener FrP at Askøy kommune kan gjøre en forskjell for barn og
unge ved å forsøke kjent velferdsteknologi. Ved å for eksempel inngå et prøveprosjekt sammen
med Bergen kommune event. og Haukeland Universitetssykehus, vil Askøy kommune kunne
bidra til å forhindre sosial isolasjon og ensomhet for langtidssyke barn og unge.
No isolation som vi har kunnet lese en masse om siste tiden i media, leverer en robotteknologi
som gir langtidssyke en mulighet til å delta i egen hverdag. Askøy kommune har nå en unik
mulighet til å gi disse barna en plass i felleskapet ved å benytte seg av roboten AV1. FrP ønsker
derfor med dette intensjonsforslaget at Askøy kommune tar initiativ til et slikt prosjekt så snart
som mulig slik at barna kan få en enklere hverdag.
Eksempler på omtale:
http://framtida.no/articles/robot-skal-ga-pa-skulen-for-sjuke-barn#.WDXBamczWos
http://www.adressa.no/tv/#!/video/3000752/slik-fungerer-roboten-fra-no-isolation
http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/2016/08/23/Robot-i-klasserommet-13220822.ece
http://www.noisolation.com/#home
Askøy kommune ber administrasjonen legge frem en sak som belyser muligheten for et
prøveprosjekt med velferdsteknologi for å forhindre isolasjon og ensomhet blant langtidssyke
barn og unge i barne- og ungdoms skole. Dette skal bl.a. gjøres ved å tilby robotteknologien
AV1 for barn og unge som kan ha nytte av et slikt tilbud.
Intensjonsforslag 26:
Aktivitetsplikt
For å motvirke at noen ungdommer ender opp som passive mottakere av stønader er det
opprettet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Aktivitetsplikten bør inneholde
meningsfulle oppgaver som stimulerer til deltakelse i arbeidslivet, for å bedre kunne må dette
målet bør det opprettes et samarbeid mellom frivillighetssentralen og NAV i forbindelse med
gjennomføring av aktivitetsplan.
(Intensjonsforslaget oversendes utvalg for levekår, og ses i sammenheng med intensjonsforslag
5.)
Intensjonsforslag 5:
Unge Sosialhjelpsmottakere
Rådmannen kartlegger muligheten for å bruke eksterne leverandører for å få etablert et
aktivitetstilbud til unge sosialhjelpsmottakere tidlig i 2017. Rådmannen fremmer sak vedrørende
inngåelse av avtale med en leverandør.
Intensjonsforslag 5 ble oversendes rådmannen.
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