Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Søknader og tildelinger i sykehjem og
omsorgsbolig

Interpellasjon
Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak

Saksbehandler: Ordfører

Møtedato

Arkivsaknr.: 2018/7489-2

Ordføreren har mottatt slik interpellasjon:

I Kommunestyret 21/6.2018 behandlet vi årsmeldingen for Askøy Kommune 2017.
Under behandlingen stilte undertegnede spørsmål om hva det korrekte tallet for tildelte
langtidsplasser i sykehjem, da det var en vesentlig forskjell fra det opprinnelige dokumentet og
presisering gitt i tilhørende notat. Svar ble gitt muntlig i kommunestyret, og det ble opplyst at
Utvalg for Levekår skulle få et notat som kunne klargjøre disse tallene. Dette har blitt etterlyst i
utvalget, men har fortsatt ikke blitt fremlagt.
I det opprinnelige dokumentet:

Presisering i Notat:

Opplyst muntlig i kommunestyremøte 21/6.2018 v/Rådmann:
Søkere til langtidsplass i 2017: 96
Innvilget langtidsplasser i 2017: 65
Tallene på innvilgelser i 2017 årsmeldingen samsvarer heller ikke med tabell framlagt i
årsmelding for 2016 som viser antall vedtak gjort i 2016:

Fremskrittspartiet er bekymret for utviklingen av kapasiteten i disse tjenestene, det er også svært
urovekkende når informasjonen i så stor grad ikke er entydig eller samsvarer i de forskjellige
dokumentene som er lagt frem til politisk behandling.
Spørsmål:
1. Hva er årsaken til at tallene fremlagt i årsmelding for 2017 hverken er entydig eller i
samsvarer med årsmelding for 2016?
2. Kan ordføreren fremskaffe en entydig tabell for disse tjenestene i 2016 og 2017?
3. Hvordan kvalitetssikres denne typen opplysninger før de legges frem til politisk behandling?
4. Hva er lagt til grunn i vurderinger av kapasiteten i omsorgsboliger og ved sykehjem opp mot
fremtidig behov for utbygging.

Ordføreren gir følgende svar på interpellasjonen:
1. Hva er årsaken til at tallene fremlagt i årsmelding for 2017 hverken er entydig eller
i samsvar med årsmelding for 2016?
Presiseringen som ble gjort i notat datert 28.5.18, var gjort på bakgrunn av hvordan en
hadde gjort tellingen i 2016 og 2017. Da talte en antall søknader. Antall søknader kan
være høyere enn antall personer i og med samme person kan ha flere søknader.
Tallene som ble oppgitt muntlig i kommunestyremøte 21.6.18 var antall personer som
hadde søkt og fått innvilget langtidsplass.
Tallene som er oppgitt i årsmeldingen er status pr. 31.12. Når vi på et senere tidspunkt
ser på tallgrunnlaget, kan de være avvikende pga. endringer under behandlingsprosessen.
Dette er årsaken til at det ble avvik mellom årsmeldingen 2017 og det som ble satt opp i
notat om presisering av årsmelding.
2. Kan ordføreren fremskaffe en entydig tabell for disse tjenestene i 2016 og 2017?
Tabellen som viser søknader institusjonsplasser og omsorgsbolig 2016 og 2017, og som
ble sendt som en presisering til årsmeldingen, er de endelige tallene for 2016 og 2017.
Tallene for 2016 er de samme som i den opprinnelige tabellen, mens tallene for 2017 er
justert noe.
Tabellen som var med i årsmelding 2016, er tall som viser hvor mange som har hatt
tjenester innenfor de ulike områdene gjennom året. Dvs. at tallene for langtidsopphold
og korttidsopphold er antall opphold gjennom året, og ikke antall søknader. Disse tallene
kan derfor ikke sammenlignes med tabellen som er satt opp i årsmeldingen 2017.

Det er beklagelig at vi har operert med ulike tabeller med ulikt innhold i årsmeldingene.
I de løpende meldingene i 2018 er dette rettet opp, og vi mener derfor vi for framtid kan
gi mer entydige tall.
3. Hvordan kvalitetssikres denne typen opplysninger før de legges frem til politisk
behandling?
Saksbehandlersystemet har ikke standardiserte rapporter. Spørringene må gjøres manuelt
hver gang. Tidspunktet for når spørringen blir gjort, har også betydning for tallene.
Saksbehandling er en kontinuerlig prosess som blir påvirket av endringer i brukernes
behov under behandlingen av søknaden. Dette gjenspeiles gjerne også i tallene.
Det er en viss risiko ved at systemet er på denne måten, men vi arbeider med å få
kvalitetssikret tallene ved at vi skal følge samme «oppskrift» fra gang til gang, og at det
blir kontrollert før utsendelse.
4. Hva er lagt til grunn i vurderinger av kapasiteten i omsorgsboliger og ved
sykehjem opp mot fremtidig behov for utbygging
Det er Askøy kommunes befolkningsvekst som bl.a. vil legges til grunn i vurderingen av
kapasiteten i omsorgsboliger og ved sykehjem opp mot framtidige behov for utbygging.
Prognosene viser at kommunen vil ha en jevn økning i den eldre befolkningen frem til
2025 hvorpå veksten i denne befolkningsgruppen vil øke.
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Askøy kommune, 09.10.2018
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