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Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er av kommunestyret bedt om å vurdere en helhetlig og samlet løsning for
alle nærmiljø, park og idrettsanlegg i kommunen, inkl navneendring, ressurs og
kostnadskonsekvens. Vurdering fremlegges forut for budsjettbehandling høst 2021.
Saken bygger på en dialog mellom eiendomsavdelingen, kulturavdelingen,
samferdselsavdelingen og Askøyhallene KF. Den alternative løsning til dagens modell har vært å
overføre arbeidsoppgaver til Askøyhallene. Partene er enige i at en slik løsning på sikt kan gi en
del driftsfordeler. Det er imidlertid flere forhold som må avklares og være på plass. Det er derfor
diskutert en løsning som overfører områder gradvis. Vi har inndelt dette i følgende områder;
1. Grøntareal og parker
2. Utomhusanlegg til tjenestesteder
3. Vinterdrift av utomhusanlegg med tilhørende infrastruktur
For 2022 har vi derfor sett nærmere på pkt 1; Grøntareal og parker.
OMFANG
De parker, torg og plener/grøntareal som Askøy kommune har i dag. Dette omfatter Vatnavatnet
og arealet nord på Kleppestøkaien. Videre alle plener og grøntareal rundt rådhuset,
helsetunområdet, Myrane og alle øvrige skoler, barnehager og tjenestesteder.
Når det gjelder turvei over Dyrdalsfjellet og lysløypen på Nordre Haugland har ikke Askøy
kommune noen drift her i dag, utover strømforbruket på Dyrdalsfjellet.
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Bed mellom rådhuset/senteret og kaien er i dag holdt av Askøy hagelag etter en avtale med
kommunen, hvor kommunen dekker en fast sum årlig (20.000kr). I utgangspunktet foreslås det
å holde denne utenfor.
DAGENS LØSNING.
Det er en kjensgjerning at for drift av de omtalte områder over brukes begrensede ressurser og
midler. I den daglige drift med et begrenset driftsbudsjett ift oppgavene man er pålagt, må
kommunen prioritere driftsmidler på bygg og anlegg. Det er derfor begrensede midler som blir
brukt utendørs, og da først og fremst på lekeapparater og installasjoner, før det brukes midler på
øvrige uteareal, plen, gress, busker og trær.
Det er i dag bevilget 50.000 kr som årlig budsjetteres til samferdsel for drift og vedlikehold av
Vatnavatnet. Dette holder kun til minimal drift. De tiltak som ble utført i år ifm 10-års
markeringen ble tatt av andre midler.
Videre er det avtale med brukervaktmestertjenesten om at de utfører en del arbeid, fortrinnsvis
gressklipping for byggforvaltningen mot en årlig overføring på 50.000 kr.
Det er også en avtale med Mester Grønn om å plante vår, sommer og høst i krukker rundt
Rådhuset og å vanne disse ved behov. Denne har en kostnad på 32.000 kr i året.
Totalt brukes det derfor 132.000 kr årlig på drift av disse områdene.
ALTERNATIV LØSNING – DRIFT UTFØRT AV ASKØYHALLENE KF.
Askøyhallene anslår at et årsverk og en bil/pick-up, samt noe utstyr, er det som trengs for å gjøre
denne jobben. Det er estimert en årlig kostnad på 1.500.000 kr for dette arbeidet.
Når det gjelder håndutstyr som gressklippere/kantklippere m.v. vil man kunne se på hva som er
av utstyr hos eiendom og samferdsel i dag og om noe av dette kan overføres som del av avtalen.
OPPSUMMERING.
En overføring av arbeidsoppgaver fra kommunen til Askøyhallene knyttet til drift av grøntareal
og parker vil medføre en ekstra kostnad på i størrelsesorden 1,35 mill kr. Driftskostnadene til
dagens løsning er tilpasset kommunens inntekter. Ønske og intensjon om å øke kvaliteten på
drift av grøntareal og parker er først og fremst en økonomisk utfordring og er i dag på et godt
nok nivå. En annen organisering kan muligens bidra til smartere løsninger, men det er ikke
organisering som er hovedutfordringen i forhold til økt kvalitet.
Det er ikke satt av økte midler til dette i foreliggende budsjettforslag. Det er således ikke økte
midler til å overføre disse oppgavene fra etat til KF. Modellen med Askøyhallen har en høyere
standard og vil kreve en ekstrabevilgning.
Om disse oppgavene overføres etter vedtak og avtale til Askøyhallene for 2022, ser
administrasjonen for seg å gå videre i dialogen med Askøyhallene frem mot budsjett for 2023
med en løsning på punkt 2 og 3.
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