Familie og inkludering

21.10.2021

Notat
Sak nr.
2021/2465-4

Til:

Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Utvalg for
oppvekst og levekår, Utvalg for teknikk og miljø, Formannskapet,
Kommunestyret

Fra:

Kommunedirektøren

Status strategi post korona pr. oktober 2021
Kommunestyret behandlet 17.juni 2021 PS 48/21 Strategi Askøy post korona.
Vedtak:
1. Rådmannen gjennomfører tiltak som skissert i saken.
2. 14 mill. kr. brukes til ekstraordinær oppfølging av utfordringer etter Covid-19 fordelt på
«Nærmiljø og hverdag», «Tidlig innsats, kvalifisering og arbeid» og «Helse og livskvalitet»:
 Kultur og idrett: 3 mill kr.
 Familie og inkludering og PPT: 4,5 mill.kr.
 Helse og omsorg og Samfunnsmedisin: 6,5 mill. kr.
3. Det legges til grunn at midlene søkes finansiert med koronamidler eller innenfor budsjett.
Tiltak som ikke lar seg finansiere slik dekkes over disposisjonsfondet.
4. Tiltaksplanene med kostnadsoverslag revideres høsten 2021.
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Målsettinger og tiltak vedtatt 17. juni videreføres i sin nåværende form. Oversikten under viser
en oppdatering av tiltak og kostnader for gjennomførte tiltak i 2021, samt tiltak planlagt iverksatt
2022.
«Nærmiljø og hverdag»
2021
Virksomhet Tiltak iverksatt
Kultur

Sommerscene 2021
Aktivitetsfond – rekrutteringskampanjer
2021

Kostnad Tilskudd søkt/
mottatt
165.000
500.000

Totalt

665.000

2022
Virksomhet Tiltak planlagt iverksatt

Kostnad

Kultur

Aktivitetsfond- rekrutteringskampanjer 2022
Frivillighetsåret 2022
Div. aktivitetsmidler 2022
Opprettholde eksisterende tilskuddsramme
2022

Totalt

Tilskudd søkt/
mottatt

500.000
100.000
1.335.000
500.000
2.435.00

«Tidlig innsats, kvalifisering og arbeid»
2021
Virksomhet
PPT

Tiltak iverksatt

Kostnad

Vikar 100% juli-des. 2021
Ta ned saksbehandlings-tid
Vikar 60% aug-des 2021
Ta ned saksbehandlings-tid
Kompetanse til ansatte 2021

250.000

Barnehage

Kompetansetiltak ansatte 2021

Familie og
inkludering

4 engasjementstillinger NAV for
kvalifisering til arbeid/utdanning

Totalt:

Tilskudd søkt/
mottatt

150.000
96.000

Mottatt 200.000
Mottatt 408.344

870.000
1.366.000 608.344
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2022
Virksomhet

Tiltak planlagt iverksatt

Kostnad

PPT

Vikar 100% jan-juli 2022
Vikar 60-80% jan-juli 2022
Kompetanse til ansatte 2022

250.000
200.000
40.000

Barnehage

Videreføre tiltak som er iverksatt
under pandemien

Gjennomføres
innenfor ordinær
ramme

Familie og
inkludering

4 engasjementstillinger NAV for
kvalifisering til arbeid/utdanning
1 stilling engasjement
helsesykepleier skolehelsetjenesten

1.950.000

Total

Tilskudd
søkt/ mottatt

680.000
3.120.000

«Helse og livskvalitet»
2021
Virksomhet

Tiltak iverksatt

Kostnad

Tilskudd søkt/
mottatt

Aktivitetskafè 2021
Aktivitetsgruppe 67+ i 2021
Psykomotorisk fysioterapi for barn og
unge 2021
Aktiviteter institusjon 2021
Aktivitetsteam og utstyr 2021

1.100.000 Mottatt 1.100.000
350.000
Mottatt 350.000
300.000

Samfunnsmedisin
Helse og omsorg

Totalt
2022
Virksomhet
Samfunnsmedisin

100.000
800.000

Mottatt 100.000
Mottatt 800.000

2.650.000
Tiltak planlagt iverksatt

Kostnad

Faglig forum fastleger

350.000

Smittevern – 20% økt stilling
smittevernlege

300.000

Tilskudd søkt/
mottatt
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Helse og
omsorg

Styrket drift legevakt – 2 stillinger
hjelpepersonell

1.600.000

Videreføre Aktivitetskafè 2022

350.000 for 2 dager
åpent pr uke
eller
600.00 for 4 dager
åpent pr uke
350.000

Videreføre Aktivitetsgruppe 67+ i
2022
Psykomotorisk fysioterapi for
barn og unge 2022
Aktivitetsteam og utstyr 2022
Totalt

700.000
800.000
4.450-4.700.000

Mange av tilskuddsordningene som lyses ut, og vil være aktuelle for tiltakene som er planlagt
iverksatt eller videreført i 2022, vil erfaringsmessig komme i januar-mars 2022. Disse vil det
mest sannsynlig foreligge svar på i løpet av april-juni. Det vil bli søkt om tilskudd, der dette er
mulig, på en slik måte at kostnader til planlagte/ videreførte tiltak i oversikten over i størst mulig
grad kan dekkes inn.
Den totale oversikten over hvilke kostnader som ikke kan tilskuddsfinansieres i 2022 vil likevel
først foreligge i løpet av november neste år, da det kan komme enkeltutlysninger gjennom året.
Kommunedirektøren planlegger å orientere om status i mars, juni, september og desember 2022
med oversikt over iverksatte tiltak, kostnader, hvilke tilskuddsordninger det er søkt,
søknadsbeløp og mottatte tilskudd.
Orienteringen i juni og desember vil også beskrive effektene tiltakene har gitt, ut fra presentert
utfordringsbilde og behov i PS 48/21, samt utviklingen i dette bildet gjennom det neste året.
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