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Budsjett 2017 - Konsekvenser for Kommunalavdeling
levekår
I UFL-møte den 17.1.2017 innleverte Ronny Knutsen (V) følgende skriftlig spørsmål:
Budsjett for 2017 er vedtatt. Hvilken effekt vil det ha for tjenesten i Levekår (dette
utvalget)? Kan dette bli lagt frem som melding til neste utvalgsmøte?
Generelt legger budsjettet føringer for tidligere innsats, slik at det over tid skal bli
redusert behov for «reparasjonstiltak» og tunge tiltak øverst i tiltakstrappen. Flere
tidligere statlig finansierte tiltak og prosjekter er videreført med kommunal finansiering,
og det er også kommet til nye tiltak basert på inntekter fra eiendomsskatt. I sum blir
effektene for innbyggerne at de i større grad kan få mer og bedre hjelp tidligere i
behovsforløpet, og det er en viss styrking av enkelttjenester.
Av de større tiltakene i budsjettet vil det gi disse forventede effektene:
Tiltak
NAV
Øke sosialhjelpssatsene *)

Beløp

Aktivitetsplikt/
sysselsetting/oppfølging *)

Barn-familie
Videreføring av
Nærjordmorsenter
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Stillinger

900 000

Satsene kommer på nasjonal standard
Oppfølging av ungdom med
aktivitetsplikt for at de så skal mestre
å komme i arbeid/ skole. Vurdere
samarbeid med private aktører.
Kommer egen sak.

500 000

550 000

Effekt

Som før

Barselomsorgen viderefører kapasitet
og kompetanse som de siste to årene

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Tiltak

Beløp

Stillinger

Helsesøster – 2 stillinger

900 000

2 årsverk

Utvidet åpningstid
Helsestasjon for ungdom *)

100 000

0,15 årsverk

Familieveiledning for utsatte
familier

700 000

2 årsverk

Økt bosetting flyktninger
Endret finansiering fra
Bufetat veiledning
fosterhjem/andre
Akutthåndtering barnevern

Samfunnsmedisin
Nødnett – personell og
utstyr til drift av driftssentral
Dagberedskap leger tariffavtale

Dekkes av
integreringstilskudd
1 500 000

300 000

Justeres i
forhold til
gruppe
(barn/voksne)
Som før

1 årsverk

250 000
430 000

Som før

Effekt
Videreføring av de to årsverkene som
ble opprettet i 2016. Effekten er
styrket kapasitet på helsestasjoner og
skolehelsetjeneste
Utvidet åpningstid og dermed bedre
tilbud til ungdommer
Bedre oppfølging av familier der
barn/unge er i en vanskelig
livssituasjon. Samt avlaste
helsesøstertjenesten, barnevernet og
andre kommunale tjenester
Gir samlet 70 flyktninger et tilbud om
bolig, opplæring og oppfølging
Større kommunal egeninnsats og
utgiftsdekning på etablerte tjenester.
Medfører ikke endring i tilbudet til
fosterforeldre/andre.
Styrke akutthåndteringen i
barnevernet, blant annet for å
redusere behovet for plasseringer
utenfor egen familie
Pålagt nasjonal satsing, med krav om
utsyr og personell på vakt.
Innfri et krav hjemlet i nasjonal
tariffavtale, for dagberedskap som
allerede er etablert. Innholdet i de
kommunale legetjenestene er som før.

Helse-omsorg
Kreftforeningen –
nedtrapping av tilskudd

150 000

Som før

Kreftprosjektet videreføres med økt
andel kommunal egenfinansiering.
Effekten er fortsatt svært god
oppfølging av kreftpasienter i
kommunen

Driftstilskudd
fysioterapeuter

400 000

1 ny privat
fysioterapihjemmel

Utvidet kapasitet på private
fysioterapeuter

Aktivitetssenter for eldre

Vurdere hvordan lokale eldresentre
nederst i omsorgstrappen kan utvikles
og hvordan kommunen kan støtte
slike opprettelser

100 000

Indidvid-levekår

Bortfall tilskudd til stilling –
Bo selv

570 000

Som før

Rusomsorg – 2 stillinger,
halvårseffekt fra 2016

600 000

Som før

Kommunal egenfinansiering etter at
statlige tilskudd er avsluttet.
Viderefører booppfølging, som i 2017
inngår i Ambulenede tjenester som
styrker bistand for ungdom/voksne
som trenger en viss oppfølging for å
kunne bo i egen bolig.
Viderefører 2 årsverk som startet opp
midt i 2016. Effekten er bedre
oppfølging av rusmisbrukere, med
hovedinnsats i boligene på Juvik.
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Tiltak
Øyeblikkelig hjelp rus og
psykisk helse *)

Beløp
470 000

Stillinger
Usikkert

Redusert behov ressurstunge
brukere

-800 000

- 0,8 årsverk

Skjermet tilbud skole

1 260 000

2 årsverk

Skjermet tilbud avlastning

700 000

1 årsverk

Kjøp av tjenester fra annen
kommune

2 700 000

Økte utgifter til BPA

5 000 000

Effekt
Forventede merutgifter til nyopprettet
tilbud, der innbyggerne med de
aktuelle diagnosene kan få ØH-tilbud i
kommunen. Bruke 2017 for å få
erfaringer.
Redusert behov for tjenester,
tilpassing av budsjett
Tjenester til skoleelev gitt fra
omsorgstjenestene
Kan tilby skjermet avlastning for
barn/unge på Furuly, nytt tiltak
Tilbud til person som ikke kan bo på
Askøy
Økt tilbud til personer som har
rettigheter til brukerstyrt personlig
assistent

UFL
Midler til søknader *)

50 000

Midler til innkomne søknader om
tilskudd fra lag/organisasjoner.

*) Tiltak finansiert fra eiendomsskatt blir ikke realisert før det er avklart om kommunen kan
kreve inn denne skatten for 2017
I forhold til øremerket tilskudd til helsesøstertjenesten som kommunen fikk tildelt
høsten 2016 på til sammen 1.500.000 kr – så viser det seg at dette er et engangstilskudd
og ikke en permanent fast overføring. Vi er nå i en dialog med Helsedirektoratet for
hvordan vi kan benytte disse midlene mest mulig hensiktsmessig for å få en mer stabil
styrking av helsesøstertjenesten. Dette beløpet er ikke tatt med i oversikten ovenfor. Det
er lagt ut midler til nye øremerkede tilskudd til helsesøstertjenesten for 2017 som vi vil
søke på, men innretningen på søknaden er ikke avgjort ennå.
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