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Rådmannens innledning
Askøy kommune er i en vanskelig økonomisk

budsjettet for 2019. Oppjusteringen av skatte-

situasjon. Rådmannen legger fram et forslag til

inntekter som ble meldt ved fremleggelsen av

årsbudsjett og økonomiplan i balanse, men som

statsbudsjettet

innebærer at disposisjonsfondet tappes for å

betydelig i 2019, men kommunen har ved

dekke

nye

utgangen av året likevel en drift der utgiftene er

innsparings- og effektiviseringstiltak for en sum

høyere enn inntektene. Underdekningen øker

på ca. 40 mill. i 2020, økende til 83 mill. i 2023.

utover i kommende økonomiplanperiode.

driftskostnader.

Det

foreslås

bedrer

inntektssituasjonen

Tiltakene forutsetter endringer i tjenestestrukturen på flere områder. Noen av dem med-

Omfanget av kostnadsreduserende tiltak er

fører et redusert driftsnivå, særlig innenfor

samlet sett høyt. Tiltak iverksatt i 2019 gir en

ikke-lovpålagte

av

årseffekt i 2020 på nesten 50 mill. Rådmannens

bygningsmassen blir utsatt. Det er i liten grad

foreslår ytterligere innsparinger på nesten 40

funnet rom for nye tiltak eller styrkinger.

mill. i 2020, økende til over 80 mill. i 2023.

Investeringsplanen gir en gjeldsvekst på nivå

Etter sommerens vannkrise er innbyggernes

med inntektsveksten, noe som betyr at den er

tillit til at kommunen leverer trygt vann, kraftig

strammet betydelig inn. Handlingsregelen for

svekket. En hovedoppgave i planperioden er å

økning av lånegjeld foreslås til 3 %.

arbeide målrettet med å sikre vannforsyningen

oppgaver.

Vedlikehold

og imøtekomme kravene til avløpsløsninger.
Økonomiplanen som legges fram avløser en
økonomiplan som ikke oppfylte kommune-

Å gjennomføre tiltak for å sikre økonomisk

lovens krav til realisme og balanse. Det er iverk-

balanse og sikker vannforsyning bør slik råd-

satt betydelige innsparinger, blant annet innen-

mannen ser det ha prioritet, og må i stor grad

for ledelse og administrasjon, men samlete til-

overskygge annet utviklingsarbeid.

tak er ikke tilstrekkelige til å oppfylle kravene i
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1 Om dokumentet og budsjettprosessen
Rådmannen legger fram et handlingsprogram
som i tillegg til årsbudsjett og økonomiplan for
fireårsperioden

også

omfatter



samfunns-

Sentrale poster som skatt, rammetilskudd,
andre tilskudd og finansposter justeres i

planens mål og strategier. Handlingsdelen av

henhold til kommuneproposisjonen, fore-

kommunedelplaner og temaplaner er gjen-

slått statsbudsjett og vurderinger basert på

speilet i kommunalavdelingenes satsinger og

kunnskap på budsjetteringstidspunktet og

mål.

handlingsregler.


Investeringsplanen er forankret i fjorårets

Budsjettet for året er bindende, mens økonomi-

økonomiplan, men justeres i henhold til

planen er retningsgivende. Forslaget legges

handlingsregel, oppdaterte planer og råd-

fram for formannskapet, og sendes deretter til

mannens anbefaling.

behandling i råd og utvalg. Etter dette, og ny



Rammer framskrives i tråd med fjorårets

behandling i formannskapet, legges budsjett-

økonomiplan justert for lønns- og pris-

forslaget ut til høring. Da kan alle komme med

vekst, befolknings-/brukervekst, sentrale

sine synspunkter. Til sist er det de folkevalgtes

føringer, politiske vedtak og rådmannens

prioriteringer og vedtak i kommunestyret i

anbefalte prioriteringer.

desember som avgjør hva som blir Askøy



kommunes mål og rammer for de neste fire

Rammer fastsettes på nivå tilsvarende
tidligere kommunalavdelinger.

årene.
Gjennomgang
Budsjetteringsmetoden
tidligere

praksis.

følger

Prinsippet

i
om

av

rådmannens

grunnlags-

hovedsak

dokument med formannskap, gruppeledere og

ramme-

tillitsvalgte skjer 29. oktober 2019. Deretter:

budsjettering er forankret gjennom vedtak i F-



Utsending til formell politisk behandling

sak 108/2009, og videreføres.



Presentasjon for partigrupper og andre

Politisk behandling (5. november – 13. desember)
1.

Behandling i utvalg og råd

Uke 45 og 46

2.

Behandling i Formannskapet med innstilling

19. november

3.

Forslag legges ut på høring

Innen 25. november

4.

Kommunestyret, endelig behandling

12. desember

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023 Om dokumentet og
budsjettprosessen
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2 Organisering
2.1 Politisk organisering
For kommunestyreperioden 2019-2022 går en tilbake til modellen med et felles hovedutvalg for
oppvekst og levekår. Eiendomsskattenemndene er avviklet.

Figur 1: Politisk struktur i Askøy kommune
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2.2 Administrativ struktur
I lys av effektivisering og innsparing 2019-2022, og forventninger om innsparinger innen ledelse og
administrasjon,

har

rådmannen

gjort

endringer

i

den

administrative

organiseringen.

Kommunalavdelingsmodellen er avløst av en sektormodell, og antall stillinger i toppledelsen er redusert.
Noen stillinger som tidligere var fagsjefer er justert og inngår nå i rådmannens ledergruppe. Selve
ledergruppen er derfor større nå enn tidligere.

Figur 2: Administrativ struktur i Askøy kommune

2.3 Foretak og selskap
Askøy kommunale eiendomsselskap AS med underliggende eiendomsselskaper driver med forvaltning
og utvikling av fast eiendom på vegne av Askøy kommune. Lien eiendomsselskap AS har ikke lenger noe
formål, og avvikles i 2019.
Askøyhallene KF har ansvar for den daglige driften av Askøy Forum, Askøyhallen og Askøy terapibad og
har ansvar for å sikre avtalt drift av andre idrettsanlegg inne og ute.
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3 Strategisk styring
Plansystemet består av kommunens over-

3.1 Plansystem

ordnede og politisk vedtatte planverk som skal

Kommunens oppgaver følger av kommune-

sikre gjennomføring av politiske mål og

loven og plan- og bygningsloven, øvrige lover og

prioriteringer. Styringssystemet er rådmannens

forskrifter, nasjonale føringer og politiske

verktøy for iverksettelse og oppfølging av

vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert

politiske vedtak, mål og prioriteringer.

gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Figuren under viser kommunens plansystem. Alle overordnede planer vedtas av
kommunestyret.

Figur 3: Plansystemet i Askøy kommune

3.1.1

Planstrategien

som skal utarbeides og revideres i valgperioden.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valg-

For å kunne vurdere planbehovet skal plan-

periode (fireårsperioden), og senest innen ett år

strategien drøfte kommunens strategiske valg

etter konstituering, utarbeide og vedta en kom-

for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk,

munal planstrategi. Planstrategien er første

miljøutfordringer og sektorenes utfordringer.

ledd i kommunens plansystem og i kommunens

Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å

langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten

revidere hele eller deler av kommuneplanen.

med planstrategien er å vurdere hvilke planer
Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023: Strategisk styring

5
Planstrategi for Askøy kommune 2016-2020 ble
vedtatt av kommunestyret 20.10.2016. De

3.1.3

største utfordringer kommunen har i dag er et

Handlingsprogrammet består av kommune-

resultat av den sterke befolkningsveksten Askøy

planens handlingsdel og økonomiplanen, og er

har hatt siden tusenårsskiftet. For å kunne

koblingen mellom kommunens planer og

håndtere den fremtidige befolkningsveksten må

kommunens økonomiplanlegging. Kommune-

kommunen ta grep for å styre veksten, og se

planens handlingsdel er hjemlet i plan- og

sammenhengene

boligbygging,

bygningsloven og skal vise hvordan kommune-

næringsutvikling og utbygging av sosial og

planens samfunnsdel skal følges opp de fire på-

teknisk infrastruktur.

følgende år. Økonomiplanen er hjemlet i

mellom

Handlingsprogram

kommuneloven

og

skal

angi

hvordan

Gjennom planstrategien har kommunestyret

kommunen skal anvende sine ressurser for å nå

vedtatt plansystemet for Askøy kommune.

vedtatte politiske mål. Det er i arbeidet med

Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon,

handlingsprogrammet at tiltak fra handlings-

peker ut satsingsområder og overordnede mål.

delene som krever tilføring av friske midler blir

Tematiske kommunedelplaner utdyper, og

prioritert

handlingsplaner konkretiserer og foreslår til-

programmet har en tidshorisont på 4 år og skal

tak. Kommunens nye plansystem legger opp til

rulleres årlig.

at

det

skal

utarbeides

faste

og

tildelt

midler.

Handlings-

tematiske

3.2 Operativ planlegging
og gjennomføring

kommunedelplaner for følgende tema:


Kultur, fritid og naturopplevelser



Helse og livskvalitet



Barn og unge

og strategier i kommuneplan og handlings-



Klima, miljø og infrastruktur

planer (temaplaner), og konkretiserer resultat-

Styringssystemet følger opp overordnede mål

krav og tiltak for å nå målene. Styringssystemet

3.1.2

Kommuneplan

har følgende hovedkomponenter:

Kommuneplanen er kommunens overordnede



Visjon og verdier

styringsdokument, og skal være et strategisk



Handlingsprogram

virkemiddel

utvikling.



Omstillingsprogram

Kommuneplanen er en langsiktig plan og har



Virksomhetsplaner

normalt en tidshorisont på 12 år. En samlet



Internkontroll

kommuneplan består av en samfunnsdel med



Styringsverktøy som budsjett,

for

kommunens

handlingsdel og en arealdel. I samfunnsdelen

kvalitetssystem og årshjul

tas det strategiske valg for utvikling av
kommunesamfunnet

og

kommunen

som

organisasjon. Samfunnsdelen fastsetter visjon,
satsingsområder og mål. Kommuneplanens
arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal
være samfunnsdelens fotavtrykk. Arealdelen
består

av

planbeskrivelse,

plankart

og

bestemmer og fastlegger kommunens arealbruk

3.3 Eierstyring
Askøy kommune har eierinteresser i ulike
selskap.

Eierskapsmeldingen

kommunens
forventningene

eierskapspolitikk,
til

det

enkelte

klargjør
og
selskap.

Eierskapsmeldingen skal årlig gjennomgås av
kommunestyret.

med juridisk bindende virkning.
Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023 Strategisk styring
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3.4 Askøy 2020

3.4.1

Omstilling 2020

Askøy kommune er preget av å være en

Omstilling 2020 blir omdefinert. Omstillings-

kommune i vekst, selv om folkeveksten har av-

arbeidet i kommende år blir primært knyttet til

tatt de seneste årene. Kommunen har gjennom

å gjennomføre tiltak for effektivisering og inn-

økt innbyggertall måtte håndtere flere oppgaver

sparing, samt sikre trygg vannforsyning.

og behov. Det er investert mye, særlig i skolebygg. Samtidig har flere oppgaver blitt overført
fra statlig nivå, og mer har blitt rettighetsbasert.
Innføring av bemanningsnormer i skole og
barnehage er eksempler på at handlefriheten er
redusert. Kommunen opplever derfor stort
press på tjenestetilbudet innenfor stramme

3.4.2 Prestasjonsledelse 2020
Ledelsesutviklingsprogrammet

ledelse 2020 skal bidra til at lederne i Askøy
kommune


fastsetter mål og følger opp resultater



gjennomfører prosjekter og iverksetter
aksjoner som bidrar til måloppnåelse

økonomiske rammer.






Omstilling 2020



Prestasjonsledelse 2020



Kvalitet 2020

følger fastlagte metoder, prosedyrer og
rutiner

skal organiseres.
Programmets tre hovedkomponenter:

er gode på kommunikasjon og
relasjonelle ferdigheter

kommunen skal håndtere disse utfordringene,
samt hvordan endrings- og utviklingsarbeidet

tilrettelegger for og iverksetter
forbedringsarbeid

Intensjonen med programmet Askøy 2020 var
å tenke strategisk og langsiktig på hvordan

Prestasjons-

Det er en tett kobling mellom Prestasjonsledelse 2020 og begrepet mestringsorientert
ledelse som brukes i 10-faktor sammenheng.
Programmets suksess måles på ulike nivåer,
men det viktigste er at lederne utvikler en

Både visjoner og målsettinger kan strekke seg
godt utover 2020, men programmets resultat-

kompetanse som bidrar til gjennomføringskraft
og forbedret drift.

oppfølging vektla år 2020 som målepunkt.
Intensjonen med programmet videreføres, og

Målnivå

Beskrivelse

programmet skal evalueres, men Askøy 2020 vil

Nivå 4:
Driftsresultat

Avdelinger og enheter oppnår
forbedret drift, leverer bedre og i
henhold til mål og krav

Nivå 3:
Atferd

Deltakerne utvikler omforent
ledelsesatferd

Nivå 2:
Læring

Deltakerne oppnår lederrelevante
kunnskaper og ferdigheter

Nivå 1:
Opplevelse

Deltakerne opplever programmet
som motiverende og energigivende

bli avviklet og erstattet. Dette er naturlig ut fra
at det i 2019 er utarbeidet en tiltaksplan for
effektivisering og innsparing som må forsterkes
og prioriteres i neste økonomiplanperiode.
Effektivisering og innsparing vil derfor avløse
Askøy 2020 og videreføre arbeidet i en ny form.

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023: Strategisk styring
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Figur 4: Ulike kompetanseområder i programmet Prestasjonsledelse 2020

3.4.3 Kvalitet 2020

Figur 5: Kvalitet 2020
Det arbeides med flere av disse faktorene. Elementene i kvalitetssystemet må understøttes av en datateknisk systemløsning. Dagens systemløsning har en god del begrensninger, og der et derfor besluttet å
gå i gang med anskaffelse av en ny systemløsning. Denne løsningen må også fungere i forhold til ISOsertifisering.

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023 Strategisk styring
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Figur 6: Kvalitetssystemet
Mye

handler

om

systematisk

kvalitets-

forbedring, og er en videreføring og supplement
til metodikken og tenkemåten som er innført.
Metodikk

for

kontinuerlig

forbedring

og

tjenestedesign med vekt på brukers fokus, er
eksempler på dette. Arbeidet med å forbedre
arbeidsprosessene har pågått over flere år.
Noen avdelinger har kommet langt, andre
kortere. Det er et mål å komme lenger og få med
alle. Foreløpig har ikke organisasjonen hatt
kapasitet til å sette godt nok trykk på dette.
Det er iverksatt et eget kvalitetsprosjekt i
Teknisk, med sikte på å oppnå ISO-standard.

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023: Strategisk styring
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4 Samfunnsutvikling
Både befolkningsutvikling og næringsutvikling

2010-tallet, med unntak av slutten av 2017 og

er viktige faktorer for både overordnet planleg-

det meste av 2018. Som vist under har

ging og økonomiplanen.

kommunen også i 2018 opplevd befolkningsvekst, men mer moderat enn årene før. Fødsels-

4.1 Vekst og utvikling

overskuddet (fødte minus døde) er også under

4.1.1

200 personer for første gang siden 2005.

Befolkningsvekst

Per utgangen av juni i 2019 bodde det 29 535

Hordaland fylkeskommune estimerer at det

personer på Askøy. Dette er 363 flere enn på

ikke vil være en årlig vekst de neste 25 årene

samme tidspunkt året før. Denne utviklingen

som overstiger det kommunen så på begyn-

ligner tidligere vekstnivå som vi kan se ellers på

nelsen av 2010-tallet.

700
600
500
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400
300
200
100
0
Sum befolkningsendring

2011
608

2012
621

2013
515

2014
512

2015
522
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2017
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204

Fødselsoverskudd
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208
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248

218

209
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Nettoinnvandring
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145

91

63

14

20

47

Nettoinnflytting, innenlands

254

189

163

187

212

205

24

0

Figur 7: Befolkningsendring på Askøy, 2011-2018
Oppdaterte befolkningsprognoser er et viktig

år. I langsiktig planlegging må en bruke

verktøy for kommunal planlegging, men det er

prognosene med forsiktighet. Planer må være

krevende å estimere veksten og det vil alltid

robuste og fleksible nok til at de kan håndtere

være knyttet usikkerhet til beregningene. Jo

både høyere og lavere vekst enn prognosene til-

lenger frem beregningene strekker seg, desto

sier.

høyere blir usikkerheten. I Figur 8 ser man
dette ved at de ulike alternativene trekker i ulike

Askøy vil fremdeles være en kommune i vekst,

retninger fra hovedalternativet. Også dersom

og selv om den er avtagende viser prognosene at

størrelsen på befolkningsgruppen er for liten

befolkningen skal vokse med en snittfart på 150

kan små endringer utgjøre store forskjeller.

personer per år de neste 25 årene (lav-

Prognosene bør derfor rulleres minst hvert 4.

alternativet).

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023 Samfunnsutvikling
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ifølge lavalternativet i prognosene vil det ta

45 000

mange år før denne befolkningsgruppen igjen

40 000

vokser (både i antall og relativt til andre alders-

35 000

grupper). Det er estimert at antallet eldre på 85

30 000

år eller mer vil mer enn doble seg de neste 11-13

25 000

årene. Hver åttende innbygger på Askøy er i dag

20 000

over 66 år. Om 25 år er hver femte askøyværing

15 000

i denne aldersgruppen.

10 000
800

5 000

600

0
2000 2007 2014 2021 2028 2035 2042
Hovedalternativ

Lavalternativ

Høyalternativ

Personer

400
Befolkning

Figur 8: Befolkningsprognose, Hordaland
fylkeskommune 2019-2045, med øvre og nedre
anslag

200
0
-200
-400

Oppdaterte prognoser viser også at Askøy vil få

-600

en betydelig økning av eldre, mens de yngste

-800

gruppene vil bli færre sammenlignet med
antallet ved inngangen av 2019. Ifølge lavalternativet vil det være færre mellom 0 og 15 år

0-5 år

6-15 år

85+ år

2024

-207

-50

83

2029

-251

-427

226

2034

-240

-599

594

enn i dag, så langt prognosene går (2044). Om
15 år vil omtrent hver sjette innbygger være
under 15 år, sammenlignet med dagens hver

Figur 9: Endring fra 2019 i antall personer i
tre
aldersgrupper
(lavalternativet),
Hordaland fylkeskommune

fjerde. Det blir altså færre barn i både barnehage- og grunnskolealder i årene fremover, og
Tabell 1: Barnehagealder (0-5 år), utvikling frem til 2029 (lavalternativet)
Antall
01.01.2019

Årlig endring

Antall
Sum endring
2019-2023

2020

2021

2022

2023

322

48

-5

-4

-4

357

10,87 %

341

1-5 år

2 112

-69

-48

-41

-51

1 903

-9,90 %

1 842

Totalt

2 434

-21

-53

-45

-55

2 260

-7,15 %

2 183

0 år

01.01.2023

Antall
01.01.2029

Ifølge prognosene til fylkeskommunen skal
antall barn i barnehagealder være stabilt de

Grunnskolen på Askøy vil oppleve en jevn ned-

neste 10 årene, med unntak av en tidlig økning

gang i elevtallet sitt de neste årene, men sam-

blant 0-åringene. SSB beregner en jevn vekst i

tidig skal den eldste gruppen (13-15 år) stige

antall fødte barn de neste årene, med lavere tall

med rundt 150 personer de neste fire årene.

enn snittet for de ni årene som har gått.
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Både barn i barnehage og grunnskolebarn med-

befolkningsprognosene våre.

fører et utgiftsbehov som endrer seg i stor grad
avhengig av antall barn.

Tabell 2: Antall levendefødte per år på Askøy
(SSB, tabell 11668)

KS har utarbeidet en modell som viser den

Faktisk

Prognose

relative endringen av utgiftsbehovet gitt de

År

Fødte

År

Fødte

befolkningsendringene som er estimert (se

2010

389

2019

311

Figur 10 på side 11). Sammenlignet med fjor-

2011

400

2020

315

årets beregninger er det kun barnehage som

2012

412

2021

322

kategori som har endret seg noe for de neste

2013

360

2022

329

årene. Som vist i figuren skal ikke utgifts-

2014

389

2023

337

behovet for barnehage synke umiddelbart, men

2015

405

2024

347

være relativt stabilt i 2020. Den store økningen

2016

397

2025

356

kommer likevel blant tjenestene innenfor pleie

2017

373

2026

367

og omsorg – og dette stemmer godt med

2018

318

2027

376

Tabell 3: Grunnskolealder (6-15 år), utvikling frem til 2028
Antall

Årlig endring

01.01.2019

Antall

Antall

2020

2021

2022

2023

01.01.2023

Sum endring
2019-2023

01.01.2029

6-9 år

1 883

-82

-29

-29

-42

1 701

-9,67 %

1 560

10-12 år

1 326

52

-14

14

-9

1 369

3,24 %

1 186

13-15 år

1 211

50

33

20

50

1 364

12,63 %

1 247

Totalt

4 420

20

-10

5

-1

4 434

0,32 %

3 993

50,0 %
40,0 %

Prosent

30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
-10,0 %
-20,0 %
2019

2020

2021

Pleie og omsorg

2022

2023

2024

Grunnskole

2025

2026

Barnehage

2027

2028

2029

I alt

Figur 10: Prosentvis endring fra 2019 i utgiftsbehovet innenfor tre kategorier, målt ved inngangen til
det enkelte år (KS demografimodell)
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4.1.2

Andelen som bor på Askøy, men som jobber i en

Næringsutvikling

I 2018 var det i underkant av 14500 beboere på

annen kommune er stabilt på ca. 58 %. Arbeids-

Askøy som var i jobb (sysselsatt). I tillegg

plassdekningen har gått noe opp de siste ti

pendlet det inn litt over 2300 til kommunen. Av

årene fra 52,5 % i 2008 til 57,9 % i 2018. På

beboerne var det også nær 8500 personer som

arbeidsplassene jobber det et flertall av

pendlet ut av kommunen for å jobbe utenfor

personer som også bor på Askøy, men det er

kommunens grenser. De aller fleste pendler til

også en økende andel som pendler inn fra andre

Bergen eller Fjell. Det gjenstod da nærmere

kommuner for å jobbe på Askøy.

8400 personer som var sysselsatt i kommunen.
De største arbeidsområdene i kommunen er
helse-

16 000

og

sosialtjenester,

varehandel

og

industri. Blant beboerne på Askøy som også

14 000

jobber i kommunen, arbeider rundt halvparten

12 000

innen en av disse tre sektorene. Antall

10 000

virksomheter registrert på Askøy øker jevnt. De

8 000

siste ti årene har antallet økt med over 500
(37 % vekst).

6 000
4 000

2 000
1 800
1 600
1 400
1 200 1380
1 000
800
600
400
200

2 000

Sysselsatte Personer
Personer Sysselsatte
personer som pendler som pendler personer
bosatt i
inn i
ut av
med
regionen
regionen
regionen arbeidssted i
regionen

2008

2013

2018

Figur 11: Utviklingen av sysselsetting og
pendling, 2008-2018 (SSB)
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2017
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Figur 12: Antall virksomheter på Askøy
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4,00%
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Figur 13: Antall helt ledige i kommunen, månedlig siden 2014. Se NAV.no for mer informasjon.
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4.2 Folkehelse

Figur 14: Forholdet mellom folkehelseloven, plan- og bygningsloven og kommuneloven

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunen

innbyggerne i kommunen sin helse, samt

sin plan for god folkehelse. Askøy kommune

vurdere

skal være et helsefremmende samfunn der det

Kommunens siste folkehelseoversikt er fra 2016

jobbes systematisk og kunnskapsbasert for en

og skal oppdateres høsten 2019 – våren 2020.

konsekvenser

og

årsaksforhold.

helsefremmende utvikling for befolkningen.
Mål og strategier for dette arbeidet er beskrevet

Kommunen har siden 2012 satset på folkehelse-

i kapittelet Den helsefremmende øyen i

koordinator i 100 % stilling. Stillingen har vært

kommuneplanens samfunnsdel.

delfinansiert av tilskuddsmidler fra Hordaland
fylkeskommune. Koordinatoren har blant annet

Kommunen skal ha oversikt over helse-

prosesslederansvar for arbeidet med folkehelse-

tilstanden til befolkningen (jf. lov og forskrift

oversikten, prosjektlederansvar for program for

om folkehelse). Oversikten skal utgjøre et viktig

folkehelse og koordinerer samarbeidsutvalget

grunnlag for drøftinger av den kommunale

for barn og unge. Stillingen har også en viktig

planstrategien (se Figur 14). Den skal bidra til

tverrfaglig funksjon i kommunen, og sam-

kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø

arbeider bredt med de andre tjenestene i

og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på

kommunen.
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Prosjekter/programmer/tiltak for å fremme folkehelsen


Nærmiljø som fremmer folkehelse – (avsluttet våren 2019) Prosjektet som er en del av program for
mobbefri oppvekst har fått tilsammen 1 050 000 kr i tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og Hordaland
fylkeskommune over en 3-årsperiode.



Sammen for helsefremmende nærmiljø for barn og unge i Askøy – Prosjektet er en del av Program for
folkehelse som er en nasjonal satsing i perioden 2017-2027. Kommunen får i løpet av prosjektperioden
(2019-2021) tilført 2 300 000 kr i tilskuddsmidler. Midlene skal brukes til utvikling av prosjektet,
gjennomføring og evaluering av tiltak.



Program mot barnefattigdom 2015-2019 (bred tverrfaglig kommunal satsing).



Aldersvennlige samfunn – Boligsosialt velferdsprogram, forprosjekt/mulighetsstudie for aldersvennlige
lokalsamfunn (Myrane), veileder universell utforming (under arbeid).



Kunnskapskommunen – prosjekt Folkekommune (under utvikling). Askøy deltar i samarbeid med 10 andre
kommuner i regionen og forskningsmiljøer om bruk av helsedata som kunnskapsgrunnlag for
folkehelsearbeidet i kommunene.



Askøykonferansen – Arrangeres årlig som en tverrfaglig arena for samhandling, kompetanseutvikling og
kunnskapsdeling.



Folkehelseprisen – Deles ut årlig for å stimulere og inspirere til et systematisk og langsiktig arbeid internt i
kommunen.

Alle kommunale tjenester har i tillegg ansvar for
det løpende folkehelsearbeidet, og skal med det
ivareta kommunens overordnede ansvar for å
utjevne sosiale helseforskjeller. Blant annet skal
alle saker som fremmes for politisk behandling
ha en folkehelsevurdering - hvilken konsekvens
har tiltaket for befolkningens helse.
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4.3 Samfunnsplanens satsingsområder
Kommuneplanen er kommunens overordnede og langsiktige styringsdokument. Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder i planperioden. Perspektivet skal være overordnet og tverrfaglig, og planen gir føringer for kommunens øvrige planlegging og virksomhet.
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har følgende satsingsområder:
1.

Den helsefremmende øyen

2. Den levende øyen
3. Den grønne øyen
4. Den unge øyen
5.

Den skapende øyen

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023: Samfunnsutvikling
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4.3.1

Den helsefremmende øyen

Hovedmål: Askøy kommune skal jobbe systematisk for å gi innbyggerne god helse hele livet.
Delmål

Strategier

Askøy kommune skal arbeide for å
utjevne sosiale helseforskjeller



Vi investerer i universell velferd som bolig og oppvekstmiljø, skole og utdanning, arbeidsliv, kultur, helsetjenester og velferdsordninger.



Vi fremmer psykisk helse og trivsel gjennom å stimulere til sosiale nettverk, deltakelse og sosial støtte i hverdagen.



Vi gir alle våre innbyggere mulighet til å ta vare på egen helse gjennom informasjon, veiledning og støtte.

Askøy kommune skal jobbe kunnskapsbasert for å bidra til en helsefremmende
utvikling.
Askøy kommune skal arbeide helsefremmende i alle sektorer og avdelinger

Askøy kommune skal legge til rette for
inkludering, medvirkning og samskaping

Askøy kommune skal utvikle et mer
tilgjengelig samfunn

Askøy kommune skal jobbe systematisk
med samfunnssikkerhet og beredskap for
å skape trygge og robuste lokalsamfunn



Vi har kontinuerlig oversikt over status og påvirkningsfaktorer for folkehelsen på Askøy.



Vi fokuserer på befolkningsrettede og universelle tiltak



Vi baserer våre valg og prioriteringer på et felles kunnskapsgrunnlag som sikrer at vi arbeider forebyggende og helsefremmende.



Vi har fokus på forebygging og tidlig innsats for å skape god helse gjennom hele livsløpet for våre innbyggere.



Vi har folkehelse som et prinsipp i alle kommunale planer.



Vi arbeider langsiktig med helsefremming og forebygging.



Vi styrker det tverrsektorielle folkehelsearbeidet gjennom involvering, samhandling og kunnskapsdeling.



Vi sikrer involvering og brukermedvirkning i tjenesteutvikling og planlegging.



Vi gir alle innbyggere muligheter til å kunne delta i samfunnet.



Vi samarbeider med frivillig sektor og næringsliv i det lokale folkehelsearbeidet.



Vi skaper møteplasser der alle kan delta og bidra



Vi sikrer at universell utforming er et gjennomgående prinsipp i all kommunal planlegging med hensyn til omgivelser, tjenester og
tilbud.



Vi bruker informasjonsteknologi for å gjøre Askøysamfunnet og de kommunale tjenestene mer tilgjengelige.



Vi har oversikt over og reduserer risiko og sårbarhet i kommunen gjennom oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)



Vi styrker beredskapen i kommunen gjennom oppdaterte og tilgjengelige beredskapsplaner.



Vi bedrer evnen til krisehåndtering gjennom opplæring, øvelser og evaluering i henhold til beredskapsplaner.



Vi har gode rutiner og verktøy for kommunikasjon, samhandling og informasjon.
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4.3.2 Den levende øyen
Hovedmål: I 2030 er innbyggerne på Askøy stolt over sine levende og varme lokalsamfunn
Delmål

Strategier

I 2030 føler innbyggere stolthet og
identitet til Askøy og egne nærmiljø



Vi tar vare på identitetsskapende elementer som kulturminner, kulturlandskap, historie og natur.



Vi legger til rette for aktiviteter som samler og engasjerer innbyggerne.



Vi arbeider systematisk med å synliggjøre og utvikle Askøys gode kvaliteter knyttet til natur, kultur og historie.



Vi utvikler lokalsentre med eget særpreg.



Vi tilrettelegger for at flere ønsker å delta i frivillig arbeid.



Vi styrker samarbeidet mellom kommune, næringsliv og frivillighet.



Vi møter innbyggernes engasjement med respekt og tillit.



Vi inkluderer tilflyttere i lokalsamfunnet gjennom gode tilbud og informasjon.



Vi sikrer likestilling og motvirker diskriminering på alle samfunnsarenaer.



Vi legger til rette for formelle og uformelle sosiale møteplasser for alle.



Vi styrker Askøys rike kulturliv for å skape opplevelser, trivsel og helse.



Vi legger til rette for at eldre kan delta og bidra i samfunnet og ha et aktivt, trygt og godt liv.



Vi bruker det flerkulturelle mangfoldet som en ressurs i samfunnet.



Vi legger til grunn et bærekraftig og konsentrert utbyggingsmønster som sikrer livskraftige bygder og lokalsamfunn.



Vi bidrar til å utvikle et variert boligtilbud som reflekterer befolkningsvekst og befolkningssammensetning. Boligtilbudet skal tilpasses ulike livsfaser og familietyper.



Vi forebygger bostedsløshet og tilbyr egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.



Vi tilrettelegger for sykkel og gange for å gi trygge og trivelige lokalsamfunn.



Vi legger til rette for en tydelig senterstruktur med kommunesenter, lokalsenter og nærsenter.



Vi styrker og utvikler Kleppestø som regionsenter og kommunesenter.



Vi tilrettelegger for bolig, handel, kultur og tjenesteyting i lokalsentrene.



Vi bidrar til at lokalsentrene utvikles som møteplass og sosial arena.



Vi bidrar til å sikre et godt kollektivtilbud i lokalsentrene, tilrettelagt med innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil.

I 2030 har Askøy lokalsamfunn som er
engasjerende og inkluderende

I 2030 er Askøy levende og mangfoldig
med gode sosiale og kulturelle møteplasser

I 2030 har Askøy et bærekraftig
utbyggingsmønster som legger til rette for
gode og varierte lokalsamfunn

I 2030 har Askøy attraktive sentrumsområder med betydning som servicesenter
og møteplass for befolkningen
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4.3.3

Den grønne øyen

Hovedmål: I 2030 er Askøy en aktiv og grønn øy der kommunen, innbyggere og næringsliv tar miljø- og klimavennlige valg.
Delmål

Strategier

I 2030 har Askøys innbyggere god tilgang
til friluftsområder og et godt friluftstilbud



Vi har oppdaterte og tilgjengelige kartlegginger over friluftsområder, markaområder og kulturlandskap.



Vi sikrer og tilrettelegger stier, turveier og tilkomst til viktige friluftsområder.



Vi gjør flere områder tilgjengelige for friluftsaktiviteter til sjø.



Vi legger til rette for blå-grønne strukturer som stimulerer for aktivitet og rekreasjon i nærmiljøet.



Vi ivaretar verdiene i strandsonen og sikrer allmenheten tilgang.



Vi har oppdatert og tilgjengelig kunnskap om kommunens naturressurser og biologisk mangfold.



Vi øker kunnskapen om landskap og integrerer landskapets kvaliteter og verdier i planleggingen.



Vi bidrar til å sikre god miljøtilstand i vann og vassdrag i samsvar med Regional plan for vassregion Hordaland.



Vi bidrar til å redusere utslipp fra transportsektoren gjennom et klimavennlig utbyggingsmønster og transportmønster.



Vi tilrettelegger for gange, sykkel og kollektivutbygging. Persontrafikk til sjø skal styrkes.



Vi stimulerer til effektiv energibruk og økt bruk av fornybare og alternative energikilder.



Vi kartlegger og tar hensyn til egen klimasårbarhet i kommunens planlegging.



Vi stimulerer til at befolkning, næringsliv og organisasjoner tar klimaansvar.



Vi legger til rette for økt kildesortering for kommunens egen drift, næringslivet og husholdninger.



Vi stimulerer til miljøvennlig adferd gjennom holdningsskapende arbeid



Vi vektlegger miljøhensyn og fravær av miljøgifter ved kommunale utslipp.

I 2030 ivaretar Askøy de gode kvalitetene i
natur- og kulturlandskapet og vektlegger
naturens egenverdi

I 2030 har Askøy kommune en klimavennlig utvikling

I 2030 er Askøy en ren kommune
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4.3.4 Den unge øyen
Hovedmål: I 2030 har alle barn og unge muligheter for utvikling og opplever trygghet og trivsel
Delmål

Strategier

I 2030 har barn og unge i Askøy mulighet til å påvirke sin
egen hverdag



Vi legger til rette for en bred medvirkning ved å nå barn og unge gjennom både etablerte og uformelle arenaer.



Vi gir barn og unge kunnskap om demokratiske prinsipper som grunnlag for å kunne bidra i samfunnet.



Vi involverer barn og unge direkte i kommunal tjenesteutvikling.



Vi skaper et variert og allsidig kultur- og fritidstilbud.



Vi tilrettelegger for at omgivelser stimulerer til lek og fysisk aktivitet i hverdagen.



Vi sikrer at alle barn har trygge skole- og fritidsveier.



Vi samarbeider med frivilligheten for å sikre at flere barn og unge har en aktiv hverdag.



Vi synliggjør og verdsetter mangfoldet blant
barn og unge.



Vi arbeider for å redusere barnefattigdom og konsekvensene av
barnefattigdom



Vi satser på holdningsskapende arbeid som
fremmer inkludering og mangfold.



Vi legger til rette for at alle barn og unge har mulighet til å delta
i organiserte eller uorganiserte aktiviteter



Vi gjør Askøy til et mobbefritt samfunn der
alle blir inkludert.



Vi sikrer at bygg og arenaer er tilgjengelig for barn og unge med
nedsatt funksjonsevne.



Vi sikrer at barnehager og skoler har et høyt
faglig nivå og god kvalitet.



Vi vektlegger danning og allsidig utvikling



Vi sikrer et godt, individuelt tilpasset barnehage- og skoletilbud til alle.



Vi styrker samarbeidet med skole, barnehage og hjemmet.



Vi forebygger fravær og frafall i skolen.



Vi bidrar til at skolen blir en viktig møteplass i nærmiljøet.



Vi styrker foreldrene slik at alle barn og unge opplever hjemmet som den viktigste arena for omsorg og trygghet.



Vi videreutvikler det kriminalitetsforebyggende arbeidet.



Vi gir barn og unge fysisk trygge og stimulerende bygg og utearealer å bo og ferdes i.



Vi bygger opp kompetanse til å identifisere barn, unge og familier som trenger ekstra oppfølging



Vi prioriterer en sterk og målrettet innsats mot de minste barna.



Vi gir tidlig og helhetlig innsats når barn og unge får utfordringer.



Vi styrker ressursene i familien og nettverket rundt familien.

I 2030 har barn og unge i Askøy en aktiv og stimulerende
hverdag

I 2030 er Askøy et inkluderende samfunn som tilbyr like
muligheter for alle barn og unge

I 2030 har barn og unge et godt læringsmiljø og gode
utviklingsmuligheter i utdanningsløpet

I 2030 har alle barn og unge i Askøy kommune trygge
oppvekst- og nærmiljø

I 2030 ser vi barn og unges utfordringer tidlig og gir en
individuell og helhetlig oppfølging
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4.3.5

Den skapende øyen

Hovedmål: I 2030 har Askøy et attraktivt næringsliv som skaper varige verdier
Delmål
I 2030 har Askøy et robust næringsliv med gode og forutsigbare
rammebetingelser, og tilgang på
fagkunnskap og kompetent arbeidskraft

I 2030 har Askøy et variert næringsliv som er attraktivt for næringsaktører og arbeidstakere både på og
utenfor Askøy

I 2030 har Askøy et nyskapende
næringsliv som ser muligheter og
tar modige valg

I 2030 har Askøy et inkluderende
næringsliv som gir alle innbyggere
muligheter til å delta i arbeidslivet

I 2030 har Askøy et bærekraftig
næringsliv som tar grønne valg til
det beste for klimaet og miljøet

Strategier


Vi legger til rette for næringsklynger og samarbeid på tvers av ulike bransjer.



Vi bygger veier og annen infrastruktur som sikrer en god og framtidsrettet næringsutvikling.



Vi motiverer ungdommer til å velge en utdanning som næringslivet på Askøy har behov for.



Vi samarbeider med handel- og servicenæringen for å redusere handelslekkasjen.



Vi samarbeider med omegnskommuner for å bidra til vekst i næringslivet og styrke regionen som et felles bo- og arbeidsmarked.



Vi tar hele Askøy i bruk og tilrettelegger for gode næringsareal.



Vi bygger videre på Askøys unike beliggenhet og styrker satsingen på maritime næringer.



Vi arbeider for at flere bedrifter med mange arbeidsplasser skal etablere seg på Askøy.



Vi bidrar til å utvikle næringer som gjør Kleppestø til et levende og sterkt regionsenter.



Vi hjelper gründere til å utvikle idéen sin.



Vi stimulerer til omstilling og vekst innen primærnæringene og de kulturbaserte næringene.



Vi gjør Askøy til et populært utfartsområde.



Vi legger til rette for at ungdommer kan få prøve seg som entreprenører.



Vi tar vare på dyrket og dyrkbar jord.



Vi deler erfaringer og gjennomfører tiltak som forebygger og reduserer sykefravær.



Vi sikrer rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper.



Vi reduserer frafallet i skolen gjennom å tilby gode læringsmiljøer i samarbeid med næringslivet.



Vi tar vare på kompetansen til innvandrere og flyktninger og gjør det mulig for dem å lykkes i arbeidslivet.



Vi bidrar til at eldre som ønsker det får mulighet til å delta lenger i arbeidslivet.



Vi bygger nettverk med kompetanse- og forskningsmiljøer innen miljøteknologi.



Vi motiverer bedrifter til å satse på fornybare produkter og energieffektive bygninger.



Vi deler suksesshistorier om bedrifter som lykkes med å utvikle grønne produkter og tjenester.



Vi legger til rette for grønne næringsparker med klimavennlige løsninger og grønn struktur.
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5 Arealdisponering og infrastruktur
Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen og skal angi hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og arealforvaltning. Den langsiktige arealstrategien skal danne grunnlaget for en framtidig overordnet og helhetlig arealpolitikk for Askøy. Det er kommuneplanens arealdel som fastsetter arealbruken i Askøy med juridisk bindende virkning. Arealstrategien skal legges til grunn for arbeidet med rullering kommuneplanens arealdel.
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5.1 Den levende øyen
Delmål

Strategier

Utbygging skal tilpasses kapasitet på sosial
og teknisk infrastruktur



Utbygging må tilpasses kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur. Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler skal brukes
aktivt.



Boligbyggeprogrammet skal oppdateres hvert annet år og legges til grunn for dimensjonering av kommunale tjenester og sosial og
teknisk infrastruktur.



Boligbygging skal primært legges langs hovednettet for kollektivtrafikk og allerede etablerte boligområder.



Boligbygging i sentrale strøk skal skje gjennom fortetting og helhetlig planlegging.

Askøy kommune skal ha en senterstruktur
med kommunesenter, lokalsenter og nærsenter. Utbyggingsmønsteret skal styrke
senterstrukturen



Kleppestø skal styrkes som region- og kommunesenter. Den øvrige senterstrukturen skal utredes og innarbeides i kommuneplanens arealdel.



Kommunesenter og lokalsenter skal reguleres helhetlig gjennom områdeplanlegging.

Lokalsentrene skal styrkes og fortettes



Lokalsentre skal ha funksjonsblanding med høy boligandel og være lokalisering både for offentlig og privat tjenesteyting, handel
og service.



Lokalsentre og nærsenter skal ha inkluderende møteplasser som for eksempel gode parker, lekeplasser og allment tilgjengelig
areal for fysisk aktivitet.



Kollektivknutepunkt skal legges til sentrumsområder.



Krav om varierte boligtyper og størrelser skal innarbeides i kommuneplanens arealdel.



Ved regulering av boligområder skal det vurderes å stille krav om varierte boligtyper og størrelser.



Planer og utbyggingsavtaler skal brukes aktivt for å legge til rette for en variert boligsammensetning.



Det skal sikres gode møteplasser, uteareal, aktivitetsområder og lekeplasser ved utforming av områder til boliger, skoler og barnehager, offentlige bygg og offentlige rom.



Utforming av møteplasser og andre fellesareal skal være av høy kvalitet både estetisk og materielt og kunne brukes av alle aldersog befolkningsgrupper.



Ved regulering av boligområder skal det stilles krav om universell utforming for del av planområdet. Krav skal innarbeides i
kommuneplanens arealdel.



Helheten og sammenhengen mellom ulike planer og tiltak i forhold til universell utforming skal ivaretas.

Det skal legges til rette for en variert boligsammensetning

Det skal sikres gode møteplasser ved planlegging og utbygging

Offentlige og private tjenester skal primært
lokaliseres i senterområder eller som
videreutvikling av eksisterende områder
avsatt til tjenesteyting
Universell utforming skal ivaretas i planlegging og utbygging
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5.2 Den grønne øyen
Delmål

Strategier

Det skal legges til rette for effektiv arealutnyttelse der konsentrert bebyggelse, sambruk/fellesløsninger, fortetting og transformering skal vektlegges
Det skal legges til rette for et klimavennlig
transportmønster

Det skal tas hensyn til klimaendringer i planlegging og utbygging

Det skal legges til rette for en bærekraftig
bruk av strandsonen

Natur- og friluftsområder skal sikres og tilgjengelighet og tilkomst prioriteres

Blå og grønne strukturer som binder
sammen boligområder, skoler, barnehager,
strandsoner og friluftsområder skal sikres



Parkering og renovasjon skal baseres på fellesløsninger. Ved konsentrert utbygging skal anlegg i hovedsak plasseres under
bakken.



Det skal etableres et sammenhengende og funksjonelt sykkelveinett som transportåre.



Det skal legges til rette for et effektivt og attraktivt gangnett.



Kollektivtrafikk på land og sjø skal prioriteres.



Det skal tilrettelegges for innfartsparkering i tilknytning til hovednettet for kollektivtrafikk.



Konsekvenser av klimaendringer skal kartlegges og nødvendige føringer innarbeides i kommuneplanens arealdel. Viktige tema
er for eksempel havnivåstigning, flom, sterk vind, overvannshåndtering og ras.



Overvannshåndtering skal være et tema i all arealplanlegging. Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt og ved åpne og
flerfunksjonelle løsninger.



Funksjonell strandsone skal kartlegges og legges til grunn ved rullering av kommuneplanens arealdel.



Behov for båtplasser, vinteropplag og sjøsetting skal løses ved etablering av større fellesanlegg. Ved etablering i strandsonen
skal sambruk og tilrettelegging for allmennheten vektlegges. Anlegg for vinteropplag skal plasseres utenfor strandsonen.



Det skal ikke legges til rette for tradisjonell naustbebyggelse utover de områder som er avsatt til naustbebyggelse i kommuneplanens arealdel.



Natur- og friluftsområder skal kartlegges og viktige områder sikres i kommuneplanens arealdel. Det er viktig å opprettholde en
sammenhengende grønn akse fra sør til nord.



Ved planlegging og utbygging skal tilkomst til friluftsområder sikres og tilrettelegges.



Ved etablering av nye boligområder bør det være tilgang på friluftsområder. Nye boligområder bør etableres nær friluftsområder.



Blå-grønne strukturer skal kartlegges og sikres i kommuneplanens arealdel.



Blå-grønne strukturer skal kartlegges og være utgangspunktet for regulering og utbygging.



Barnetråkkregistreringer skal gjennomføres ved områdeplanlegging og ved regulering og utbygging av skoler.
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5.3 Den unge øyen
Delmål

Strategier

Skolestrukturen må ses i sammenheng
med fremtidig boligbygging og utbyggingsmønstre, og samlokalisering og sambruk
skal vektlegges



Fremtidig skolestruktur skal samordnes med senterstruktur og utbyggingsmønster og innarbeides i kommuneplanens arealdel.



Ved etablering/utbygging av skoler skal det utredes muligheter for samlokalisering og sambruk med andre funksjoner hvor arealeffektive løsninger skal vektlegges.

Det skal sikres sammenhengende og trygge skole- og fritidsveier
Barnehager skal primært lokaliseres i tilknytning til senterområder, større boligkonsentrasjoner og viktige transportårer
Barnehager skal ha gangavstand til grøntområder eller friluftsområder
Større idrettsanlegg skal primært lokaliseres i tilknytning til skole, senterområder og hovednettet for kollektivtrafikk

5.4 Den skapende øyen
Delmål

Strategier

Arbeidsplassinsentive næringer skal primært plasseres i senterområder og nær kollektivknutepunkt
Arealkrevende næringer skal lokaliseres langs hovedveinettet og utenfor senterområder og tettbygde strøk
Eksisterende og nye næringsareal skal ha
god arealutnyttelse og ivareta hensynet til
estetikk og grønn struktur. Sambruk og
samlokalisering skal vektlegges.

Innenfor kjerneområde landbruk og skogbruk skal hensynet til landbruk prioriteres
Areal for fremtidig teknisk infrastruktur
skal sikres



Eksisterende og nye næringsområder skal ha god arealutnyttelse



Det skal tas større hensyn til estetikk ved utarbeidelse av reguleringsplaner som omhandler næring.



Ved rullering av arealdelen skal uhensiktsmessig næringsareal transformeres til andre formål.



Ved transformering av næringsareal til sjø skal strandsonen være tilgjengelig for allmennheten.



Kjerneområde landbruk og skogbruk skal oppdateres i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.



Ved rullering av arealdelen skal trasé for fremtidig hovedveinett og ny fastlandsforbindelse fastsettes.



Nedslagsfelt til drikkevannskildene skal gjennomgås og sikres gjennom arealdelen.



Alternative energikilder skal utredes ved utarbeidelse av reguleringsplaner. For områdeplaner skal også mulighet for nærvarmenett utredes.



Høyspentledninger og lignende skal fortrinnsvis legges under bakkenivå.
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6 Økonomi
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Netto
driftsresultat

Hordaland snitt

Figur 15: Kommunens frie disponible inntekter og ressursbruk som avvik fra landsgjennomsnitttet
(=0) korrigert for kommunens utgiftsbehov (kr pr innbygger).

6.1 Økonomisk handlingsrom
Figuren viser at kommunens inntekter er langt

i ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, års-

under gjennomsnittet i Hordaland og godt

regnskap og årsberetning for kommuner og

under kommunegruppe 13 når det korrigeres

fylkeskommuner mv. Denne følger av ny

for at utgiftsbehovet er ulikt. Kategorien

kommunelov.

tjenester innenfor inntektssystemet omfatter de
store tjenesteområdene som skole, barnehage,
pleie

og

omsorgstjenester,

helsetjenester,

§ 14-1.Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen

sosialhjelp og barnevern. Askøy bruker mindre

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte

ressurser enn de andre her. Det samme gjelder

økonomien slik at den økonomiske handle-

for administrasjon. Også på tjenesteområdene

evnen blir ivaretatt over tid.

utenfor inntektssystemet bruker Askøy mindre

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide

enn de andre. Netto finans og avdrag er det

samordnete og realistiske planer for egen

eneste området som peker seg ut i motsatt

virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets

retning. Netto driftsresultat er også på et lavere

eller regionens utvikling.

nivå enn de andre. Det tilsier at pengene i større
grad blir brukt til drift og betaling av renter og
avdrag.

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte
finansielle midler og gjeld på en måte som ikke
innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet
slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved for-

6.1.1

Økonomiske målsettinger
og handlingsregler

fall.

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020- 2023

- Kapittel 14 i kommuneloven (omhandler

skal utarbeides og vedtas i samsvar med reglene

økonomiforvaltning)
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I henhold til ny lov §14-2 plikter kommune-

Den foreslåtte investeringsplanen for 2020

styret å vedta finansielle måltall for utviklingen

- 2023 legger opp til at lånegjelden for ikke-

av kommunens økonomi. Rådmannen foreslår

selvfinansierende prosjekter ikke skal øke mer

at det besluttes finansielle måltall for

enn gjennomsnittlig 3 % årlig i økonomiplan-



Gjeldsvekst

perioden. Rådmannens anbefaling er at mål-



Driftsresultat

tallet (handlingsregelen) settes slik:



Disposisjonsfond

Måltallene avløser og supplerer handlingsreglene for henholdsvis gjeldsvekst og avsetning

Gjeldsveksten for ikke-selvfinansierende
innvesteringer skal være på gjennomsnittlig
maks 3 % årlig i økonomiplanperioden.

til disposisjonsfond som fram til nå har ligget til
grunn for rådmannens forslag til årsbudsjett og
økonomiplan.

6.1.1.2 Måltall for driftsresultat
Netto driftsresultat uttrykker hvilke midler som
ikke er blitt benyttet til drift og betjening av lån,

6.1.1.1 Måltall (handlingsregel) for gjeldsvekst
For Askøy kommune er det særlig relevant å ha
kontroll på gjeldsutviklingen. Kommunen må

og dermed kan brukes til avsetninger til fremtidig bruk og til å finansiere deler av fremtidige
investeringer. Et positivt driftsresultat er
avgjørende for at en unngår å tære på reservene,

ha evne til å betjene renter og avdrag.

kan bygge opp en økonomisk buffer og redusere
Økonomifaglige vurderinger sier at gjelden som
skal betjenes av frie inntekter ikke bør være
høyere enn størrelsen på de frie inntektene, og
at gjeldsveksten ikke bør overstige inntektsveksten. I denne økonomiplanperioden er
inntektsveksten anslått til cirka 2,4 %.

gjeldsgraden. Driftsresultatet i Askøy kommune
har med få unntak vært under det tilrådde
minstekravet på 1,75 % av driftsinntektene i
mange år. For 2020 budsjetteres netto driftsresultat til -2,5 %, og bruk av disposisjonsfond
er derfor nødvendig for å oppnå balanse. Det
samme gjelder for året 2021. Dette er ikke bære-

Renter og avdrag bør i henhold til normtall utgjøre maksimalt 6-8 % av de frie disponible
inntektene. I budsjettet for 2020 blir prosent-

kraftig. Det er en forutsetning at utviklingen
snus fra 2022, og at driftsutgiftene igjen kan
dekkes av driftsinntektene.

satsen 11 % og den øker utover i planperioden.
Renter og avdrag av den ikke-selvfinansierende
gjelden utgjør cirka 8 %. Om andelen av

Å oppnå et netto driftsresultat på 1,75 % synes
lite realistisk i denne økonomiplanperioden.

budsjettet som brukes til å betale renter og avdrag blir enda større, vil det gå på bekostning av

slik:

tjenestetilbudet.
Handlingsregelen

Rådmannens anbefaling er at måltallet settes

for

vekst

i

ikke-selv-

finansierende lånegjeld er skrudd gradvis til, fra

Netto driftsresultat skal være på minst 0,5 %
av driftsinntektene.

gjennomsnittlig 10 % årlig vekst i økonomiplanen for 2017 - 2020, 9 % i økonomiplanperioden 2018 - 2021, 8 % i økonomiplanperioden 2019 - 2022.

6.1.1.3 Måltall for disposisjonsfond
For å ha evne til å tåle en inntektssvikt eller
uforutsette kostnader uten at det må gjøres
umiddelbare

kutt

i

tjenestetilbudet,
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kommunen

ha

en økonomisk buffer,

et

disposisjonsfond. Kommunestyret har besluttet

6.2 Gjeld

at en andel av disposisjonsfondet skal øre-

6.2.1

merkes som finansfond. Dette er en sikring i
samsvar

med

risikoprofilen

i

finans-

Lånegjeld og finansiering
av investeringer

Samlet lånegjeld inkluderer sertifikat- og
obligasjonslån samt direkte innlån fra Hus-

forvaltningen.

banken og Kommunalbanken. Om lag halvØkonomifaglige vurderinger tilsier at størrelsen

parten av den samlede lånegjelden er selv-

på disposisjonsfondet bør være på minimum

finansierende

6,5 % av driftsinntektene, men helst på 8 - 10%.

områdene og egenbetalinger. Nye investeringer

Den tidligere handlingsregelen for avsetning til

er i hovedsak planlagt finansiert med låne-

disposisjonsfond ble innført i 2016, og tilsa at

opptak. Det er i forslaget til økonomiplan lagt

0,5 % av frie inntekter skal settes av til opp-

inn salg av Byneset, Kleppegrend og skolebygg

bygging av disposisjonsfond. Økonomiplanen

som blir ledige på bakgrunn i strukturendring, i

legger opp til en kraftig tapping av disposisjons-

tillegg til ordinært salg av eiendommer.

og

betjenes

over

selvkost-

fondet i 2020 og 2021, før det gradvis fylles opp
Renter og avdrag for den ikke-selvfinansierende

igjen fra 2022.

gjelden utgjør i 2019 omtrent 7,0 % av
Rådmannens anbefaling er at måltallet settes

disponible inntekter og budsjetteres til 7,6 % i

slik:

2020. Økonomiplanen innebærer en andel i
intervallet 7,6-8,2 %.

Disposisjonsfondet skal ha et minimumsnivå på 80 mill. kr med oppbygging til 6,5 %
av driftsinntektene.

9,0 %
7,6 %

8,0 %
7,0 %

8,1 %

8,2 %

8,1 %

2021

2022

2023

7,0 %
6,3 %

6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2018

2019

2020

Figur 16: Renter og avdrag (ikke-selvfinansierende gjeld) i % av frie disp. inntekter
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Figur 17: Gjeldsbelastning (ikke-selvfinansierende gjeld) ift frie disp. inntekter

Økonomiplanen legger opp til minimums-

skal nedbetales i samme takt som anleggs-

avdrag som er stipulert til 3,37 % med en økning

midlene avskrives. Stipulerte avdrag skal sam-

til 3,50 % i slutten av økonomiplanperioden, for

svare godt med dette kravet. Som følge av nye

å tilpasse til endringer i kommuneloven.

investeringer vil lånegjelden stige i økonomi-

Økonomiforskriftene forutsetter at lånegjelden

planperioden.

Prognose
2016

2017

2018

2019

Samlet lånegjeld (mrd. kr)

3,0

3,0

3,2

Hvorav ikke selvfinansierende lånegjeld (mrd. kr)

1,6

1,6

1,7

2020

2021

2022

2023

3,5

3,7

3,9

4,2

4,5

1,8

1,9

2,0

2,0

2,1

6,3

1,7

-0,4

5,6

Årlig vekst i ikke selvfinansierende gjeld (%)

8,0

-1,0

9,9

8,9

Årlig vekst i disponible inntekter (%)

6,20

5,80

3,72

2,99

Ved inngangen til 2020 vil samlet gjeld være 3,5
milliarder kroner. Ved utgangen av 2023 er den
steget til 4,5 milliarder. Av stigningen utgjør
planlagte avgiftsfinansierte investeringer cirka

Økonomiplan

0,6 milliarder. Dette beløpet kan anslås mer
presist når hovedplanen for VA-investeringer
foreligger.

6.3 Fond

Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av

samsvar

reserver til fri bruk (sparebøssen). Som over-

forvaltningen. Vedtak om bruk av disposisjons-

sikten under viser, var beholdningen på 127

fond medfører tapping av fondet fremover.

millioner

Gode

Prognosen viser at ved utgangen av 2021 vi det

regnskapsmessige resultat de siste årene er

være en reserve i disposisjonsfondet på 15,3

medvirkende til at fondet har vokst seg såpass

mill. før en planlegger å sette av midler fondet

stort. 26,4 mill. av fondsavsetningen er øre-

igjen. Estimert fond i 2023 er 47,8 mill.

ved

utgangen

av

2018.

med

risikoprofilen

merket som finansfond. Dette er en sikring i
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Disposisjonsfond

Estimat ved utgangen av året

Diverse disposisjonsfond

R 2018

2019

2020

2021

2022

2023

100 125

97 125

95 125

95 125

95 125

95 125

738

670

670

670

670

670

26 400

26 400

26 400

26 400

26 400

26 400

-31 127

-31 127

-31 127

-31 127

-31 127

-11 500

-11 500

-11 500

-11 500

-11 500

-50 630

-50 630

-50 630

-50 630

-13 596

-13 596

-13 596

7 691

7 691

Fond 22. juli
Finansfond
Netto avsetninger til disp. fond B 2019
Årsprognose pr. sep. 2019

19 360

Netto avsetninger til disp. fond ØP 2020
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2021
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2022
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2023

24 762

Sum disposisjonsfond

127 263

6.4 Driftsbudsjettet

81 568

28 938

15 342

23 033

47 795

stipulert befolkningsvekst for Askøy på cirka
på

1,0 %. Selv om veksten er liten, så vokser Askøy

regjeringens fremlagte forslag til statsbudsjett

mer enn landet for øvrig, og dette betyr at

for 2020, Prop. 1S. Kommunens frie disponible

kommunen får en større del av landets skatt og

inntekter øker med 63,8 millioner kroner

rammetilskudd for hvert år. På utgiftssiden er

(3,9 %) fra 2019 til 2020. Noe av årsaken til

det tilsvarende ikke tatt høyde for demografi-

økningen er at flere øremerkede tilskudd er

endringer og lønns- og prisvekst. Følgende

innlemmet i rammetilskuddet. Det er ikke

forutsetninger er lagt til grunn for stats-

budsjettert med eiendomsskatt.

budsjettets økonomiske rammer:

Det

fremlagte

budsjettet

er

basert

Askøy kommune har et utgiftsbehov omtrent på

Prisvekst varer og tjenester

2,4 %

landsgjennomsnittet. Samlet overføring fra

Lønnsvekst

3,5 %

staten innebærer en vekst utover lønns- og pris-

Samlet prisvekst

3,1 %

stigning på 0,8 %.

6.4.1
Deler av veksten er for øvrig knyttet til konkrete
satsingsområder som tidlig innsats i skolen, og
innlemming av øremerkede tilskudd som dagaktivitet for demente og krav om psykologkompetanse i helse- og omsorgstjenesten.
Oppgaven med skatteoppkreving overføres til
staten, og rammetilskuddet er redusert som
følge av det.
Som

resultat

av

høye

investeringer

har

kommunen også sterk vekst i rente- og avdragskostnadene. Askøy kommune mottar ikke
veksttilskudd lenger med bakgrunn i lav vekst.
Driftsbudsjettet er lagt fram i faste priser. Det
er innarbeidet årlig vekst i frie disponible
inntekter for årene 2020-2023 i henhold til en

Kostnadskutt og
effektivisering

Forslaget til budsjett og økonomiplan forutsetter mange og til dels radikale tiltak for
kostnadsreduksjon. Nye tiltak for knapt 40 mill.
i 2020, og økende til 85 mill. i 2023 kommer i
tillegg til tiltakene som er iverksatt fra 2019, og
som også gir effekt i påfølgende år. De nye
effektiviserings- og innsparingstiltakene er
listet opp og kommentert under den enkelte
avdeling.
Også økonomiplanen for 2019 - 2022 forutsatte
store innsparinger og bruk av fondsmidler for å
kompensere for bortfall av eiendomsskatt og
nye tiltak. En del av innsparingene og inntektsøkningene var ikke realistiske, og rådmannen
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foreslo alternativer. Rådmannen har i 2019

vurdert som urealistiske er nullstilt, og erstattet

foreslått tiltak med en økonomisk effekt på 60

av nye tiltak i økonomiplanen 2020 - 2023.

mill. i 2019, økende til 85 mill. i 2022. Omtrent
halvparten er avslått av kommunestyret, så

Omfanget av nye tiltak er ikke tilstrekkelig til å

tiltakene som faktisk gjennomføres utgjør

unngå ytterligere bruk av disposisjonsfondet

ca. 30 mill. i 2019, 50 mill. i 2020, og 55 mill.

også i 2020 og 2021.

fra 2021. Økte skatteinntekter kan dekke
differansen

mellom

behov

for

kostnads-

Ellers viser KOSTRA-statistikkene at Askøy

reduksjon og faktisk kostnadsreduksjon i 2019,

kommune driver billig på de aller fleste

mens differansen i påfølgende år må dekkes av

områder.

andre innsparingstiltak og bruk av fond.
Tiltakene i økonomiplanen 2019 - 2022 som er
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6.4.2 Hovedoversikt
Hovedoversikt drift i hele 1000
R 2018
-78 201
-159 404
-250 950
-820 548
-128 591
-810
-745 203
-54 893
0
-2 238 599

2019
-81 161
-174 796
-199 144
-838 762
-103 242
0
-765 154
0
0
-2 162 260

2020
-82 534
-187 371
-177 072
-892 308
-91 640
0
-796 860
0
0
-2 227 785

Budsjett
2021
-82 884
-201 864
-176 401
-899 293
-81 234
0
-803 048
0
0
-2 244 725

2022
-82 884
-206 933
-176 151
-907 730
-76 761
0
-811 078
0
0
-2 261 538

2023
-82 884
-214 594
-175 951
-916 154
-73 011
0
-819 189
0
0
-2 281 784

1 054 239
299 708

1 061 893
312 541

1 073 868
314 674

1 052 654
315 050

1 040 296
317 050

1 037 296
318 050

244 522

204 021

189 802

186 390

185 394

184 544

382 606

377 733

405 142

394 742

393 292

390 492

117 057
108 100
-19 750
2 186 483

138 060
0
-59 480
2 034 769

144 572
0
-39 524
2 088 535

153 943
0
-54 598
2 048 182

152 620
0
-60 630
2 028 023

153 120
0
-64 753
2 018 750

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

-52 116

-127 491

-139 250

-196 543

-233 515

-263 034

Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Gevinst på finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER
(E)

-37 087
-636
0

-37 362
0
0

-38 494
0
0

-37 626
0
0

-38 474
0
0

-40 204
0
0

-37 723

-37 362

-38 494

-37 626

-38 474

-40 204

96 884

105 235

121 486

129 086

137 155

144 887

9 885
96 425
0

0
105 235
0

0
112 726
0

0
118 969
0

0
127 433
0

0
133 879
0

203 193

205 030

234 212

248 055

264 588

278 766

165 470

167 668

195 718

210 429

226 114

238 562

-108 100
5 254

0
40 177

0
56 468

0
13 886

0
-7 401

0
-24 472

-27 632

0

0

0

0

0

-10 422
-25 542
-63 596

-44 920
-12 293
-57 213

-51 630
-5 576
-57 206

-14 596
0
-14 596

-1 000
0
-1 000

-1 000
0
-1 000

7 250
0
40 191
10 901
58 342

700
0
13 793
2 544
17 037

710
0
0
28
738

710
0
0
0
710

710
0
7 691
0
8 401

710
0
24 762
0
25 472

0

0

0

0

0

0

Beskrivelse
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
komm tjenesteprod
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
komm tjprod
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)

Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Utlån
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER
(F)
RESULTAT EKSTERNE
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)
Bruk av tidligere års regnskapsmessig
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
SUM AVSETNINGER (K)
REGNSKAPSMESSIG MERMINDREFORBRUK (L = I+J-K)
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6.4.3 Driftsinntekter

Askøy kommune er denne satt til 1,0138 i 2020.

6.4.3.1 Skatt og rammetilskudd
Skatt og rammetilskudd utgjør cirka 76 % av

Veksttilskuddet inngår i rammetilskuddet.

kommunens samlete inntekter, men hele 95 %
av de såkalte frie inntektene. Frie inntekter er
midler kommunen kan disponere uten andre
føringer fra staten enn at gjeldende lover og
regler skal følges opp, mens øremerkede midler

Kommuner som har vokst mer enn 1,4 % siste 3
år og har skatteinntekter under 140 % av landsgjennomsnittet, får slikt tilskudd. Det beregnes
et tilskudd for 2020 på 60 615 kr for hver nye
innbygger

utover

vekstgrensen.

Askøy

kommune vil ikke motta veksttilskudd i 2020.

skal gå til bestemte formål.
For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til

6.4.3.2 Andre frie inntekter
Vertskommunetilskuddet er korrigert for frafall

innbyggerne

skatte-

og lønns- og prisvekst. Integreringstilskuddet er

inntektene mellom kommunene gjennom såkalt

tilpasset forventet bosetting av flyktninger og

inntektsutjevning. Askøy kommunes skatte-

gjeldende

inntekter ligger på 83,5 % av landsgjennom-

reduseres betydelig i økonomiplanperioden

snittet per oktober 2019, og kommunen tilføres

som følge av antatt færre flyktninger.

omfordeles

noe

av

satser.

Integreringstilskuddet

midler gjennom inntektsutjevning opp til cirka
95 % av snittet for landet.

96,0 %

6.4.3.3 Toppfinansiering ressurskrevende
tjenester
Ordningen strammes til ved at innslagspunktet
øker mer enn lønnsveksten. Tilskuddet opp-

94,0 %

hører

92,0 %

for

tjenestemottakere

over

67

år.

90,0 %

Samtidig viser erfaring at brukergruppen opp-

88,0 %

når høyere alder enn før, og at tjenestetilbudet

86,0 %

ofte må styrkes på grunn av aldersrelaterte

84,0 %

plager. For Askøy kommune medfører dette en

82,0 %

betydelig kostnadsøkning.

80,0 %
78,0 %

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

76,0 %

6.4.3.4 Gebyrer og brukerbetaling
Mange av kommunens tjenester finansieres
gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer

Skatteinngang i % av landsgj.

både som selvkost og delfinansiering. Der

Skatteinntekt etter skatteutj.

kommunen er forvalter eller eier av varer eller
tjenester som innbyggerne er forpliktet til å

Figur 18: Skatteinngang for Askøy kommune

benytte seg av, kreves det lovhjemmel for å
kunne kreve betaling. I økonomiplanen for

Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet
kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske,
geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Askøy

2020-2023 legges det opp til at endringer i
gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt
gjennom lov og forskrift, minimum skal endres
med prisveksten.

kommune har høy andel barn og unge, gir
utgiftsutjevningen et tillegg i rammetilskuddet.
Indeks høyere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet
er høyere enn landsgjennomsnittet, og for

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt
i Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale

tjenester.

Selvkostområdene
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omfatter vann, avløp, feiing, plan- og byggesak,

den utgiftsført. Premieavviket er kun en fiktiv

oppmåling, kontroll av utslipp og seksjonering.

størrelse, da det kun er en føring i regnskapet

For

kommunen

som ikke endrer oppgjøret vis-à-vis pensjons-

etterkalkulasjoner (selvkostregnskap). Dette

kassen (premiebetalingen). Regnskapsføringen

sikrer at inntektene ikke overstiger kommunens

av

kostnader på området. Eventuelle overskudd

kommunens resultat. Storebrand har i sin

eller underskudd i selvkostregnskapet føres mot

prognose for 2020 varslet en reduksjon i

selvkostfond.

administrasjonskostnadene mm slik at kravet i

disse

gebyrene

foretar

premieavviket

påvirker

imidlertid

økonomiplan 2020 vedrørende innsparing

6.4.4 Driftsutgifter

pensjon 7,5 mill. vil oppfylles. Det budsjetteres

I budsjettet for 2020 er fagavdelingenes

med en inntektsføring på premieavvik på 27,5

rammer justert med den samlete lønns og pris-

millioner i 2020.

veksten på 3,1 % (deflator). Lønn utgjør knapt
2/3 av deflator, mens resten er prisvekst på

Det inntektsførte premieavviket skal utgifts-

varer og tjenester.

føres i de neste regnskapsårene. Fram til 2011
ble premieavviket amortisert over 15 år. Der-

6.4.4.1 Lønn
Tjenestestedene budsjetterer i utgangspunktet
lønnskostnader

oppjustert

til

lønnsnivå

1.1.2020. Rammene er derfor justert for lønnsveksten som tilsvarer datolønnsvekst i løpet av

etter over 10 år fram til 2014, og fra og med 2014
over 7 år. Ved økning av inntekt premieavvik i
2020 vil derfor føre til en økning i fremtidige
kostnader. Dette er derfor tatt inn i økonomiplanen.

2019. Resterende lønnsvekst i 2020 dekkes av
lønnsavsetningspotten når resultatet av lønnsforhandlingene for neste år er kjent.

Det er knyttet usikkerhet til pensjonspremien i
forhold til virkningen av ny offentlig tjenestepensjon gjeldende fra 2020.

6.4.4.2 Pensjon
Pensjon er en av kommunens største utgiftsposter, og den årlige prosentvise premiene for
arbeidsgivers pensjonsutbetaling fremgår av
tabellen under.

6.4.5 Finansposter
I finansforvaltningen inngår oppfølging av
kommunens bankavtale, forvaltning av kraftfond, disposisjonsfond, overskuddslikviditet og
gjelds- og renteporteføljen. Utbyttet fra BKK-

Premiesats i %

aksjene er beregnet til å bli på samme nivå som

2019

2020

budsjettert i 2019. Resten av finansinntektene

Storebrand

21,3

21,3

består av renteinntekter på bankinnskudd

Statens pensjonskasse

10,74

10,74

KLP

18,4

18,4

(anslag pr okt.19 ca. 2,5 %) og avkastning på
finansplasseringer (satt til 4,9 % for 2020 lik
Nordea

Markets

anbefalte

plasserings-

Differansen mellom innbetalt pensjonspremie

portefølje). Signalene fra markedet indikerer et

og netto pensjonskostnad kalles premieavvik.

fortsatt lavt rentenivå i Norge. Det budsjetteres

Dersom denne differansen er positiv, blir den

i

inntektsført i regnskapet. Er den negativ blir

økonomiplanperioden.

gjennomsnitt

med

3,36 %
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6.4.6 Budsjettskjema 1A drift
Oversikten viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres. Rubrikken «til fordeling drift»
viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene. For mer detaljer om sektorenes budsjetter viser vi til
vedlegg bakerst i dokumentet. Der finnes også hva som budsjetteres på den enkelte tjeneste.

Budsjettskjema 1A i hele 1000
Budsjett
Beskrivelse

R 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Skatt på inntekt og formue

-745 203

-765 154

-796 860

-803 048

-811 078

-819 189

Ordinært rammetilskudd

-820 548

-838 765

-892 308

-899 293

-907 730

-916 154

Eiendomsskatt

-54 893

0

0

0

0

0

Havbruksfondet

-4 500

0

0

0

0

0

Vertskommunetilskudd

-39 464

-39 700

-41 300

-40 800

-40 300

-39 800

Integreringstilskudd

-71 513

-56 412

-45 922

-36 143

-32 296

-29 173

Rentekompensasjon

-4 548

-4 630

-4 418

-4 291

-4 165

-4 038

-1 740 669

-1 704 661

-1 780 808

-1 783 575

-1 795 569

-1 808 354

-37 050

-38 895

-38 494

-37 626

-38 474

-40 204

-636

0

0

0

0

0

Renteutg. / andre finansutg.

96 803

106 469

121 486

129 086

137 155

144 887

Tap finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

9 885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 596

99 795

112 726

118 969

127 433

133 879

164 598

167 368

195 718

210 428

226 114

238 562

0

0

0

0

0

0

34 938

13 793

0

0

7 691

24 762

Sum frie disponible inntekter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

Avdragsinntekter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter

Til dekning av tidligere
regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger

33

0

0

0

0

0

-27 632

0

0

0

0

0

Bruk av ubundne avsetninger

-7 036

-44 920

-50 630

-13 596

0

0

Bruk av bundne avsetninger

-2 096

0

0

0

0

0

Netto avsetninger

-1 793

-31 127

-50 630

-13 596

7 691

24 762

7 250

700

700

700

700

710

-1 570 614

-1 567 720

-1 635 010

-1 586 033

-1 561 054

-1 544 320

Sum fordelt til drift fra skjema 1B

1 570 614

1 567 720

1 635 009

1 586 033

1 561 054

1 544 320

Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

0

0

0

0

0

0

Bruk av tidl. års regnskapsmessige
mindreforbruk

Overført til investeringsbudsjettet

Til fordeling drift
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6.4.7

Budsjettskjema 1B drift

Oversikten viser hvordan «til fordeling drift» fra budsjettskjema 1A er fordelt på tjenesteområdene.

Budsjettskjema 1B i hele 1000
Budsjett
R 2018

B 2019

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP Kommunalavdeling stab

101 041

88 460

94 362

93 542

90 342

89 242

Kommunalavdeling oppvekst

764 869

782 034

822 492

808 321

805 686

804 686

Kommunalavdeling levekår

697 203

700 417

731 676

701 593

689 746

682 623

Kommunalavdeling teknisk

44 322

16 650

12 267

6 557

-3 420

-11 931

Fagavdeling areal og samfunn

10 843

11 072

5 946

5 196

5 196

5 196

Askøy kirkelige fellesråd

17 730

18 118

17 660

17 640

17 620

17 620

6 616

6 968

6 184

6 184

6 184

6 184

-57 700

-55 000

-60 000

-60 000

-60 000

-60 000

-120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-18 675

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

Askøyhallene KF

Tilskudd ressurskrevende
Mva. kompensasjon drift
Mva. kompensasjon investering
Premieavvik/felles pensjonskostnader
Lønnavsetningspott
Andre fellesposter

Sum fordelt til drift fra skjema 1B

0

19 000

28 000

28 000

28 000

28 000

4 486

0

0

0

0

0

1 570 614

1 567 720

1 638 586

1 587 033

1 559 354

1 541 620
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6.5 Investeringsbudsjettet
Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2020-priser. For å justere i henhold til faktisk befolkningsvekst og unngå overkapasitet, må investeringsplanene for skolebygg, barnehager og omsorgsbygg
justeres årlig. I tillegg kommer hva som faktisk er mulig å klare å betjene i forhold til renter og avdrag
innenfor gitt økonomisk ramme og handlingsregel for gjeldsvekst.

6.5.1

Budsjettskjema 2A investering

Oversikten viser bevilgningen i perioden 2020-2023 og hvordan disse er finansiert

Budsjettskjema 2A hele 1000
Budsjett
Beskrivelse

R 2018

Investeringer i anleggsmidler

2019

2020

2021

2022

2023

374 826

364 282

293 960

368 180

401 980

375 680

37 956

0

0

0

0

0

984

700

710

710

710

710

29 048

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

16 301

0

0

0

0

0

459 115

368 982

298 670

372 890

406 690

380 390

-342 923

-360 154

-288 832

-358 552

-309 352

-367 552

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-2 428

-3 000

-4 000

-8 500

-91 500

-7 000

Tilskudd til investeringer

-6 136

0

0

0

0

0

-87 202

-5 128

-5 128

-5 128

-5 128

-5 128

9 870

0

0

0

0

0

-428 938

-368 282

-297 960

-372 180

-405 980

-379 680

-7 250

-700

-710

-710

-710

-710

0

0

0

0

0

0

Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Salg aksjer og andeler
Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

Udekket/udisponert

-120

-22 927

0

0

0

0

0

-459 115

-368 982

-298 670

-372 890

-406 690

-380 390

0

0

0

0

0

0
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6.5.2

Budsjettskjema 2B investering

Oversikten viser detaljert oversikt over de ulike investeringsobjektene.
IKKE-SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER
Nr.

Prosjektnavn

Ferdig

Totalsum

2020

2021

2022

2023

2024-2030

1102

Ikt-tjenester / utstyr

(årlig)

(årlig)

3 500

3 500

3 500

3 500

24 500

1122

Digitalisering

(årlig)

(årlig)

4 000

4 000

4 000

4 000

28 000

2119

Elevrettet inventar/utstyr

(årlig)

(årlig)

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

2140

Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/14 (prioritet A)

2020

275 000

23 700

4 000

2156

Kleppestø barneskole - utbygging B600

2020

322 000

66 500

6 000

2157

Elev PC-er

(årlig)

(årlig)

1 600

1 600

2535

Lysløype

2020

2 000

500

2547

Innløsing idrettsanlegg på kommunal grunn

2020

4218

Gangveier/trafikksikring

(årlig)

(årlig)

3 000

4239

Utskifting veilys (2016-2019)

2019

16 530

1 030

4265

Oppgradering veidekke, asfaltering

2021

16 000

3 000

4187

Reguleringsplan Herdla

2020

1 500

750

4920

Kartfond

(årlig)

(årlig)

180

5510

Askøy kirkelige fellesråd

(årlig)

(årlig)

4 000

4 000

6199

Samlepost kjøp enkelteiendommer

(årlig)

(årlig)

10 000

14 000

Sum årlige eller påbegynte prosjekter

122 760

44 280

31 280

-

18 900

2162

1 600

3 000

3 000

3 000

21 000
-

3 000
180

180

180

1 260

4 000

4 000

28 000

14 000

14 000

98 000

31 280

218 960

-

-

202 000

-

14 000

46 000

14000

-

44 400

2030

202 000

Idrettshall Erdal

2024

60 000

Infrastruktur skoler Erdal

2024

78 000

700

Erdal Barneskole modulbygg skolestart 2020

2020

8 000

8 000

2167

Erdal ungdomsskole U360

2023

101 000

5 000

3369

Omsorgsboliger Øst

2024

50 000

-

2545

Idrettsanlegg Myrane

2024

215 500

5 500

-

45000

Konsekvenser av Myraneplanen infrastruktur (anslag vår andel)

2023

40 000

15 000

15 000

10 000

Konsekvenser av Myraneplanen bygninger

2024

29 000

-

10 000

-

Inventar kultursal Askøy videregående skole

2022

8 000

2 000

6 000

Skogstunet skole (prioritet C) K900 5-10 (Skolekapasitet Lønvarden)

2030

517 000

-

-

ny

11 200
-

-

Erdal barneskole (prioritet B) B600

2128

1 600

18 900

45800

20 000

46 000

-

70 000

85 000

8 000

11 000

-

499 000

-

...fortsetter på neste side
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...fortsettelse fra forrige side
IKKE-SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER
Nr.

Ferdig

Prosjektnavn

Totalsum

2020
-

2021

2022

2023

2024-2030

2139

Florvåg skole K-sak 77/10 (prioritet E)

2030

223 000

2158

Haugland skole B250 byggetrinn 1 (prioritet F)

2030

160 000

Kapasitet i Kleppe Strusshamn krets

2023

38 000

2153

Hanøy skole (prioritet J)

2030

195 000

195 000

2231

Ny barnehage Ravnanger Hanøy

2030

87 000

77 000

5511

Erdal gravplass

2020

22 000

16 000

-

Vei og toalett Sjoddien K 117/19

2020

10 000

10 000

-

Kleppestøplanen oppfølging

2020

3 000

1 000

-

Ny

4188

185 000
155 500
38 000

-

Sum forslag til prioritert liste

61 200

64 800

120 800

150 000

1 545 900

SUM IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

183 960

109 080

152 080

181 280

1 764 860

Totalsum

2020

2021

2022

2023

2024-2030

835 800

15 000

60 000

24 000

13 000

382 900

79 786

-

-

-

-

7 000

SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER
Ferdig
Nr.

Prosjektnavn

4701

Askevann

4702

Høydebasseng vann

4703

VA Askøy sør trase vest

308 923

32 500

44 000

63 800

71 400

25 800

4704

VA Askøy sør trase midt

111 000

6 000

29 000

29 000

29 000

7 000

4705

VA Askøy sør trase øst

169 638

25 000

21 000

-

-

41 000

4706

VA Askøy sør andre VA-tiltak

145 400

12 000

15 100

24 100

11 000

33 000

4707

Renseanlegg

317 500

19 500

90 000

109 000

70 000

-

4708

VA Askøy nord

10 000

-

-

-

-

-

SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

110 000

259 100

249 900

194 400

496 700

SUM INVESTERINGSPROSJEKTER

293 960

368 180

401 980

375 680

2 261 560
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SALG AV ANLEGGSMIDLER
Nr.

Prosjektnavn

Ferdig

Totalsum

Diverse salg av anleggsmidler

2020

2021

-4 000

-4 000

2022

2023

-4 000

-4 000

Salg Shell tomten

-75 000

Salg Kleppegrend

-12 500

Salg skoler

-4 500
SUM SALG AV ANLEGGSMIDLER

6.5.3

Finansiering

-4 000

-8 500

2024-2030

-3 000
-91 500

-7 000

-

hovedsak på skolebygg, idrettshall og vann- og

Forslag til investeringsprogram innebærer en

avløpsanlegg. Nye investeringer er planlagt

investeringskostnad på 1,4 milliarder kroner

finansiert med låneopptak samt salg av Shell-

over fire år inklusiv VAR-investeringer, og 0,6

tomten/ Byneset, Kleppegrend og skoler i til-

milliarder kroner eksklusiv VAR-investeringer.

legg til årlig salg av bygg.

Investeringene de nærmeste årene ligger i all
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6.5.4 Garantier
Garantiansvaret innbefatter garantier for lag og organisasjoner, samt øvrige garantier som kommunen
har ansvar for. Eventuelle tap på garantier eller innfrielse av garantier redegjøres for under.

Opprinnelig
garantiansvar

Garantiansvar
per 31.12.17

Utløper

36 000

23 040

2034

Askøy kirkelige fellesråd

7 100

4 732

2038

Askøy kirkelige fellesråd

4 353

1 910

2028

Askøy kirkelige fellesråd

32 450

27 533

2046

Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)

22 500

20 383

2051

Askøy Fotballklubb

1 970

241

2021

Askøy Fotballklubb

20 900

18 350

2036

NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus

65 000

30 573

2040

3 850

3 500

2029

1 200

282

2024

485

87

2021

Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)

4 090

988

2026

Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)

5 500

2 246

2031

13 850

4 000

2040

5 000

2 000

2023

16 430

11 475

2037

2 800

1 447

2026

250 000

14 628

2051

Garanti gitt til

NORGES KOMMUNALBANK
Ask bo- og omsorgssenter

Vestsiden – Askøy idrettslag

NORDEA
Askøy Bowlingklubb

DEN NORSKE STATS HUSBANK
Boliglån

Du og jeg Krokåsfeltet Nord AS

KLP KOMMUNEKREDITT
Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen
Askøy kirkelige fellesråd
Nordsiden IL Askøy
Bergenområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR)

SOSIALKONTORET
Garantier depositum , 38 stk.

851

Sum garantiansvar per 31.12.18

Askøy bowlingklubb begjærte seg konkurs 29.08.2019. Nordea har frafalt krav om innløsning av garanti.
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7 Medarbeidere
Askøy kommune er en av de største arbeidsgiverne

i

Hordaland.

Kommunen

er

en

Ny medarbeiderundersøkelse ble første gang

profesjonell og utviklingsorientert virksomhet

gjennomført våren 2017, og andre gang i 2019.

med viktige samfunnsoppdrag og dyktige med-

Resultatene viser økt tilfredshet fra 2017 til

arbeidere. Sentralt for kommunen som en

2019, med en spesielt positiv utvikling knyttet

kompetansebedrift er et sterkt fokus på med-

til mestringsorientert ledelse. Ny måling plan-

arbeiderne som den viktigste ressursen vår. I

legges i 2021.

inneværende planperiode jobbes det spesielt
med områdene ledelse, kompetanse, med-

10-faktorundersøkelsen bygger på omfattende

arbeiderskap og sykefraværsoppfølging.

forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeiderne og hente

Mål

Tiltak

Forventet
resultat

ut best mulig ytelse. Dette er et viktig verktøy

God ledelse, godt
medarbeiderskap, lavere
sykefravær

for gode prosesser knyttet til arbeid med

Systematisk arbeid med 10-faktor i
samsvar med egen tiltaksplan,
systematisk HMS-arbeid og godt
sykefraværsarbeid

arbeidsmiljø,

nærvær/helsefremmende

arbeidsplasser, medarbeiderskap og ledelse.
Det er gjennomført omfattende opplæring i de
10 faktorene og videre opplæring i mestrings-

Økt tilfredshet på
medarbeiderundersøkelsen,
redusert sykefravær blant annet i
samsvar med egen tiltaksplan for
NED-satsingen

orientert ledelse og endringsledelse vil bli vektlagt fremover.

7.2 Rett kompetanse

7.1 Godt lederskap
Askøy kommune skal ledes i samsvar med

Askøy kommune skal ha kompetansen vi

verdiene raus, interessert, modig og kompetent.

trenger for å løse kommunens nåværende og

Følgende praktiske lederadferd skal kjenne-

fremtidige samfunnsoppgaver i samsvar med

tegne våre ledere:

definerte mål. Kompetansesammensetningen



Være mål- og resultatbevisste

påvirkes både ved en bevisst rekruttering og en



Følge opp og legge til rette

satsing på videreutvikling av dagens med-



Stimulere til samarbeid, selvstendighet og

arbeidere.

utvikling og mobilisering av kompetanse


Profesjonalisering av rekrutteringsprosessen

Gi anerkjennelse og tilbakemelding

videreføres

ved

at

alle

tjenesteområdene

Lederutviklingsprogrammet Prestasjonsledelse

benytter felles rekrutteringsprosess ved hjelp av

2020 omfatter alle resultatenhetsledere i

verktøyet Webcruiter. Videre jobbes det med

kommunen og skal bidra til å videreutvikle en

konkrete tiltak knyttet til det å tiltrekke seg rett

endringsdyktig,

kompetanse,

som

annonseprofil

og

resultatorientert

bruker/innbyggerfokusert

og

organisasjon.

for

eksempel

kanaler,

valg

av

vurdering

av

Programmet omfatter blant annet opplæring i

konkurransedyktig lønn, og opplæring i rekrut-

virksomhetsplaner

tering og intervjuteknikk.

(målstyring),

relasjons-

ledelse/mestringsorientert ledelse, prosjektledelse og kontinuerlig forbedring.

For å legge bedre til rette for læring og
kompetanseutvikling har kommunen tatt i bruk
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KSLæring. Dette er en felles lærings- og delingsarena for kommuner og fylkeskommuner. Via
nettsiden kan man blant annet administrere
kurs og ta ulike nettkurs. Innenfor kategorien
nettkurs har kommunen blant annet utviklet et
introduksjonskurs

for

nyansatte,

et

introduksjonskurs for nye ledere, samt et kurs i
10-faktor. I tillegg har kommunen tatt i bruke et
kurs i legemiddelhåndtering, og et refleksjonskurs knyttet til etiske valg og dilemma er under
utvikling.

7.4 Redusere sykefraværet
Sykefravær har en høy økonomisk kostnad for
kommunen, tar mye av ledernes tid, svekker
kommunens evne til innovasjon, skaper dårlig
arbeidsmiljø og gir brukerne dårligere tjenester.
Arbeidet med å redusere sykefraværet er derfor
høyt prioritert, og henger tett sammen med
områdene

ledelse,

kompetanse

og

medarbeiderskap.

Nødvendigheten av at brukere og ansatte har
tilstrekkelige IKT-ferdigheter er understreket i
kommunens digitale strategi. Ambisjonen er å
iverksette flere tiltak for å oppnå dette.

Årsakene til sykefravær er sammensatte og
komplekse,

og

det

finnes

ingen

enkle

forklaringer eller raske løsninger. Kommunen
har høyt fokus på arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Dette er faktorer som ledere og med-

7.3 Godt medarbeiderskap

arbeidere kan påvirke og som kan bidra til å

Askøy kommune skal ha medarbeidere som

redusere sykefraværet. I tillegg fokuseres det på

arbeider

raus,

tydelige og gode retningslinjer for sykefraværs-

interessert, modig og kompetent, og som tar

oppfølging, og ledere som er tidlig og tett på i

ansvar for sitt eget arbeid, for arbeidsmiljøet og

oppfølgingen.

for resultater.

arbeidet med å redusere sykefraværet bygger på

i

samsvar

med

verdiene

Kommunens

tilnærming

til

forskning om hvilke faktorer som fremmer et
Arbeidet med medarbeiderundersøkelsen og

godt arbeidsmiljø, styrker jobbnærværet, fore-

10-faktorverktøyet er sentralt i utvikling og

bygger og reduserer sykefraværet og hindrer ut-

forbedring av medarbeiderskap. Utvikling av

støting og frafall fra arbeidslivet.

mestringsorienterte ledere som er flinke til å gi
retning (mål og rolleavklaring), mening og

Askøy deltar i en særskilt satsing på arbeid med

individuell oppmerksomhet skal bidra til

sykefraværet innenfor sektorene barnehage og

utvikling av godt medarbeiderskap.

helse

og

omsorg:

NED-satsingen.

NED

gjennomføres i samarbeid med KS og NAV, og
Høy endringstakt knyttet til omstilling og

startet opp i 2018. Så langt har satsingen gitt

digitalisering stiller store krav til den enkelte

svært gode resultater. I 2017 var det samlede

medarbeider. Askøy kommune vil fremover bli

sykefraværet på 8,6 %, mens det i 2018 var

enda tydeligere på at vi skal legge til rette for at

redusert til 7,5 %. I 2020 vil satsingen også bli

alle får tilgang til relevant kunnskap, men at det

utvidet til sektoren skole.

er opp til den enkelte å gripe muligheten og
være nysgjerrig.
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8 Sentrale styringsorganer

Politisk styring (0,6 %)
Kontroll og revisjon (0,1 %)
Øvrige avdelinger

Administrasjon (3,8 %)

5,60%

Felles kostnader (1,0 %)

Sentrale styringsorganer

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Politisk styring

10 529

11 229

10 529

11 229

1 421

1 821

1 821

1 821

Administrasjon

64 721

62 801

60 301

58 501

Felles tjenester

17 691

17 691

17 691

17 691

Sum Stab

94 362

93 542

90 342

89 242

Kontroll og revisjon

8.1 Politisk styring
8.1.1

Oppgaveområde

Området omfatter godtgjøring til politisk

virksomhet. Utgifter i forbindelse med valg-

ledelse og andre refusjoner til folkevalgte, samt

avvikling føres også her. Området omfatter også

kostnader i forbindelse med politisk møte-

kontroll og revisjon som skjer i regi av kontrollutvalget.

Oppgaveområder
Ordfører og varaordfører

Kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon

Politisk møteaktivitet

Valg

8.1.2

Status

I forbindelse med ny kommunestyreperiode er
det vedtatt revidert delegasjonsreglement og

KOSTRA-tallene for 2018 viser at Askøy

nytt saksbehandlingsreglement. Det er også

kommune bruker kr 363 per innbygger til

vedtatt retningslinjer for godtgjøring og papir-

politisk styring. det er 30 % mer enn kommune-

løse møter. I kommende periode går en tilbake

gruppen, og 110 kr per innbygger mer enn Fjell

til modellen med to hovedutvalg, etter en

kommune. I 2019 ble godtgjøringssatsene

periode med tre.

redusert for å oppnå en innsparing på 1. mill.
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Innsparingen videreføres og økes noe ved at det
fra ny valgperiode er redusert fra tre til to

Netto driftsutgifter
(kr pr. innb.)

2016

2017

2018

hovedutvalg.

100 Politisk styring

356

372

363

33

45

79

Satsene

skal

stortingsrepresentantenes

fortsatt

følge

godtgjøring.

Endringen fra 2017 til 2018 skyldes at det ikke
ble avviklet valg i 2018.
På området kontroll og revisjon føres utgifter
knyttet til kontrollutvalgets sekretariat, godtgjøring, møteaktivitet og forvaltningsrevisjon.
Kostnader til regnskapsrevisjon inngår også.
Økningen i 2017 skyldes økte kostnader til
sekretariat for kontrollutvalget. I 2018 ble
budsjettet for forvaltningsrevisjon økt med
300 000, og det er brukt betydelige midler til
undersøkelsen BDO gjorde knyttet til innkjøp
på Teknisk. Samlet forklarer dette det store
hoppet for 2018. Askøy brukte i 2018 betydelig
mer penger på kontroll og revisjon enn
gjennomsnittet på 64 kr per innbygger i
kommunegruppen. Kontrollutvalgets fremmet i
partsbrev en styrking på 50 000 til ad-hoc
oppgaver i 2019, og har bedt om en ytterlige
styrking i 2020 på 120 000.
Kommunestyret

har

vedtatt

at

det

skal

i Kleppe vannverk.

Arbeidet skal gjøres av ekstern konsulent, og
skjer i regi av politisk ledelse. Kostnadsanslaget
er ikke kjent ennå, men mandatet tilsier at
kostnaden vil bli betydelig.

8.1.3

Utviklingstrekk og
utfordringer

Kommunen står overfor særlige utfordringer
med å skape balanse mellom inntekter og
utgifter, og gjenopprette innbyggernes tillit til
vannforsyningen. Et godt samarbeid mellom
politisk og administrativ ledelse, basert på et
konstruktivt og styringsdyktig kommunestyre,
er nøkkelen til å lykkes.
I tiltaksplanen for effektivisering og innsparing
er ett av tiltaksområdene effektivisering og
kostnadsreduksjon

innen

politiske

støtte-

funksjoner. Ressursbruken må gjennomgås og
tilpasses kapasiteten.
Det er besluttet å gjennomføre en ekstern
granskning i forbindelse med smitteutbruddet i
Kleppe vannverk. Det vil i 2020 brukes mye
ressurser på dette, både til ekstern konsulent og

gjennomføres en egen granskning i forbindelse
med smitteutbruddet

110 Kontroll og revisjon

av

interne

ressurser.

Kapasiteten

organisasjonen har til å bidra i forvaltningsrevisjon og kontrollvirksomhet på andre områder er derfor delvis bundet opp. Dette er bakgrunnen for at rådmannen foreslår et lavere
nivå på forvaltningsrevisjoner i regi av kontrollutvalget i 2020. Nedskalering av ledelse og
administrasjon svekker generelt evnen til å
følge opp forvaltningsmessige krav og føringer,
forvaltningsrevisjoner og liknende.
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8.2 Stab
Området omfatter stabstjenester og felles-

med administrativ spisskompetanse og råd-

poster, næring og drift av kommunalt eide

givning, og tar seg av oppgaver som er felles for

aksjeselskaper. Kommunalavdeling stab bidrar

hele organisasjonen.

8.2.1

Oppgaveområde

Oppgaveområde
HR-rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring og lønn

Økonomistyring, innkjøp, regnskap, kemner
(funksjonen overføres til staten fra 1.6.2020)

IKT-tjenester knyttet til nettverk og servere, PC-er,
nettbrett og telefoni

Bistand til tjenesteutvikling, digitalisering, omstilling
og kvalitetsarbeid

Kommunikasjonsarbeid, nettredaksjon og kundetorg

Postmottak, arkiv og dokumenthåndtering

Politisk sekretariat

Kommuneadvokat

Tilrettelegging for næringslivet

8.2.2 Status

ledelse og administrasjon, og har få stillinger

Administrative funksjoner er en forutsetning

innenfor stabsområdene. Økningen fra 2016 -

for kommunens drift. Den generelle aktiviteten,

2017 tilsvarer lønns- og prisstigningen. Utgifter

omstillingstakten og krav til digitalisering,

til taksering og innkreving av eiendomsskatt er

kvalitet og kontroll gir økt og endret etter-

oppveiet av innsparinger.

spørsel av stabens tjenester både fra politisk
nivå og internt i organisasjonen. Samtidig er det

Ressursbruken på tjeneste 120 Administrasjon

et uttrykt politisk ønske om å minimere

gjenspeiler økte ressurser til Kemner for å

administrative kostnader. Dette er et dilemma.

ivareta tyngre skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroller, og nye stillinger for å støtte

Effektivisering

gjennom

optimal

bruk

av

tjenesteutvikling, digitalisering og utvikling av

systemløsninger og riktig kompetanse i alle

datanettverk. I tillegg kommer betydelige

ledd, er derfor blitt satset på over år. Det med-

utgifter til avlevering og ordning av gamle

virker til at tjenestenivået i hovedsak er godt,

papirarkiver. Beløpet gjenspeiler også økte av-

men på noen områder er bemanningen likevel

skrivninger ført på dette KOSTRA-området.

på et så lavt nivå at det ikke er mulig å levere i
samsvar med forventninger og etterspørsel.

Tallene for 2019 vil gjenspeile at bemanningen
i Stab er redusert med 6,6 årsverk, og at

Hensynet til effektiv drift veies tyngre enn

Eiendomsskattekontoret er avviklet.

andre ønsker. På noen områder må tjenester og
service legges på minimumsstandard. Innsatsen må rettes mot særlig prioriterte områder.
Så langt det er mulig prøver en å unngå at
tjenesteproduksjonen blir skadelidende, eller at
kommunen taper penger som følge av dette.
Sammenliknet med andre kommuner bruker
Askøy kommune lite ressurser på overordnet

Brutto driftsutgifter (kr pr.
innb.)

2016

2017

2018

120 Administrasjon

2 567

2 618

3 130

8.2.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
Kapasiteten i Stab er på et minimumsnivå i forhold til oppgaver som er relatert til lovkrav, er
av vesentlig betydning for driften i avdelingene,
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og for å unngå merutgifter. Nødvendig omstil-

digitaliseringsarbeid, er kommunen i en mye

ling og effektivisering kan ikke gjøres uten nød-

bedre posisjon for å mestre dette.

vendig bistand fra flere av stabsfunksjonene.
Det er utarbeidet en digitaliseringsstrategi for
Mer bruk av digitale løsninger står derfor øverst

perioden 2019-2022; Tett på fornying, for-

på agendaen som utviklingsområde, da det er

enkling og forbedring. Den gir føringer og

her det er mulig å hente ut effektiviserings-

prioriteringer, og skal bidra til å realisere mål-

gevinster både innenfor stabens eget oppgave-

bildet for Digital kommune og digitaliserings-

område, men også i resten av organisasjonen.

arbeidet for øvrig. Regjeringens føringer i
Digital agenda og KS' Digitaliseringsstrategi gir

Flere rene kostnadskutt vil ta bort muligheten

retning for det videre arbeidet. Systemløsning

til å drive et minimum av utviklingsarbeid og gå

for virksomhetsarkitektur og identitetsstyring

på bekostning av det som må betegnes som lov-

og tilgangskontroll kommer nå på plass. Dette

pålagte oppgaver eller påkrevde oppgaver som

er grunnleggende elementer som til nå har

allerede er på et lavt nivå. Eksempler på dette er

manglet. I tillegg er det 30-40 større og mindre

drift av IT-løsninger, økonomistyring, kvalitets-

digitaliseringsprosjekter i gang.

utvikling og informasjon til innbyggerne.
Kommunen er også en aktiv part i det regionale
Forslaget

til

statsbudsjett

innebærer

at

digitale samarbeidet i Vestland, og bidragsyter i

oppgaven med skatteoppkreving overføres til

den nasjonale satsingen på fellesløsninger for

staten fra 1.6. 2020.

kommunal sektor.

8.2.3.1 Digital kommune
Utviklingen mot å bli en digital kommune som

Skjerpingen av regelverket for å ivareta person-

har evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale

informasjonssikkerhet generelt, er også en del

løsninger, har stor betydning også for staben.

av utfordringsbildet. Lovpålagt funksjon som

Også på dette området er det naturlig at det er

personvernombud er etablert gjennom sam-

kompetanse og kapasitet i staben for å bidra til

arbeid med Bergen kommune. Kommunen har

gjennomføring i fagavdelingene og tjeneste-

kommet et godt stykke på vei med å oppfylle

apparatet.

grunnleggende krav i forhold til personvern-

vernet,

samt

utfordringer

knyttet

til

regelverket, men det må arbeides videre med
Digitalisering koster mye, både i form av

dette i 2020.

utviklingskostnader og drift, men etter hvert
kan både kvalitetsmessige og kostnadsmessige
gevinster tas ut. En betydelig satsing på

8.2.3.2 Dokumentasjonsbevaring
Riksarkivet har etter tilsyn pålagt Askøy

digitalisering er nødvendig for at kommunen

kommune å sikre sine avsluttede arkiver på en

skal holde tritt med samfunnsutviklingen og

forskriftsmessig måte. Kommunen har ingen

forventningene som stilles både fra innbyggere,

lokaler som tilfredsstiller kravene, noe som

næringsliv og sentrale myndigheter. For å greie

betyr at cirka 1 500 hyllemeter med papir-

dette må det prioriteres ressurser med riktig

arkiver måtte flyttes til Interkommunalt arkiv i

kompetanse. Gjennom gode tilsettinger i 2018 i

Hordaland IKS (IKAH) for ordning og depot.

en nyopprettet stilling for å utvikle IT-nett-

Kommunen har inngått avtale med IKAH om

verket

samt

to

nye stillinger øremerket
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avlevering, oppstilling og ordning som inne-

bedre digitale skjema, er eksempler på tiltak

bærer at alle avsluttede papirarkiver skal være

som både sikrer bedre publikumsservice og mer

flyttet innen 2019, og ferdig ordnet innen 2022.

effektiv drift. Et annet eksempel er innfasing av

Ved utgangen av 2019 er så godt som alle papir-

velferdsteknologi. Velferdsteknologi bidrar til

arkiver flyttet til forskriftsmessige lokaler, og

at bruker kan bo lenger hjemme i egen bolig,

over halvparten av materialet er ferdig ordnet.

mestring og selvstendighet, trygghet og effektiv

Etter rydding er materialet komprimert, og

ressursutnyttelse. Tjenesteutvikling bidrar med

samlet kostnad blir derfor lavere enn estimert.

teknologisk kompetanse og oppfølging av

Økonomiplanen er justert i henhold til det.

brukere og ansatte for å få dette til.

Planarkivene og VA-arkivet blir digitalisert

Tjenesteutvikling er også en sentral aktør i

innen utgangen av 2019, og vil i 2020 bli gjort

arbeidet med å sikre at kommunen driver

digitalt tilgjengelig for saksbehandlere og inn-

systematisk kvalitetsarbeid generelt, og innen

byggere gjennom innsynsløsning.

teknisk sektor spesielt, og anskaffelse av nytt
kvalitetssystem.

8.2.3.3 Omstilling
Målrettet utviklingsarbeid og kontinuerlig for-

For Stab er det viktig å ha en helhetlig og

bedring er nødvendig for å gjennomføre omstil-

metodisk

linger og effektivisering i organisasjonen. Med

endringer. HR-avdelingen er en viktig ressurs i

de høye kravene til innsparing og effektivisering

dette arbeidet.

tilnærming

til

gjennomføre

som kommunen står overfor nå, er dette særlig
viktig og nødvendig. Utviklingsarbeidet vil i
enda større grad enn før ha fokus på økonomisk

8.2.3.4 Kvalitet
Forvaltningsrevisjoner og undersøkelsen som

effekt. Dette vil prege prioriteringene.

ble gjort av BDO i Teknisk, dokumenterer at
kommunen har mangelfull kvalitetsstyring av

Tjenesteutvikling er opprettet som en egen

utbyggingsprosjekter. Det er i gang et eget, om-

enhet i Stab. Enheten skal drive eller bistå i

fattende kvalitetsprosjekt for å rette opp i dette,

forbedringsarbeid

og en sikter mot å oppnå et nivå som tilsvarer

virksomheter.

i

alle

kommunens

Hovedoppgavene

er

ISO-sertifisering.

digitalisering, tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring for å oppnå:

Dagens tekniske systemløsning har mangler i

Koordinerte, effektive og gode tjenester

forhold til å være et fullgodt kvalitetssystem

med høy kvalitet

både i forhold til ISO-standard og metodisk



Brukerrettede tjenester

prosessforbedring. Det er derfor satt i gang en



Mer effektiv drift

anskaffelsesprosess som skal sluttføres i 2020.



Framdrift
Bidrag fra Tjenesteutvikling er en forutsetning

avhenger

av

stabens

ressurs-

situasjon.

for mange av effektiviserings- og innsparingstiltakene som ligger i økonomiplanen. Fjerning

8.2.4 Satsingsområder og mål

av tidstyver i hjemmetjenesten har kommet
langt og vært et vellykket prosjekt. Andre

Målsettingen som til grunn for digitaliserings-

tjenesteområder står for tur. Prosjektet som går

strategien er:

på bedre håndtering av telefoni og epost, samt



Gode og brukervennlige tjenester
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Effektiv kommunedrift



Sikker

informasjonsbehandling

med å styrke den digitale kompetansen hos
og

personvern

både brukere og ansatte, og generell endringskompetanse.

Å bidra til å utvikle Askøy til en «digital

Ett av områdene i omstillingsarbeidet er Digital

kommune», er stabens viktigste satsings-

kommune. Det omfatter følgende tema:

område for utvikling i økonomiplanperioden.

-

Dette innebærer mer enn å implementere

Bedre

brukeropplevelser

-

enklere

hverdag

digitale komponenter. Det viktigste er å skape

-

Mer effektiv kommunedrift

en organisasjon som evner å utvikle tjenester og

-

Datarom og nettverk

tilpasse arbeidsmåter og organisasjonskultur til

-

Informasjonssikkerhet og personvern

nye måter å jobbe og tenke på. Det må jobbes
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

Brukervennlige,
digitale innbyggertjenester gjennom
digital innbyggerdialog og selvbetjening



MinSide (regionalt samarbeid): Gi
bruker et grensesnitt for samhandling
med offentlige tjenester. Strukturere
og gjøre tilgjengelig relevant
informasjon på en brukervennlig måte.



Innbyggere og næringsliv får rask
oversikt og enkel tilgang til relevant
informasjon. Tilnærming til ett grensesnitt for informasjon om offentlige
tjenester. Økt kundetilfredshet.



Innsyn: Resten av historiske arkiver
som er digitalisert gjøres tilgjengelig
for publikum gjennom innsynsløsning.



Innbyggerne får raskere og enklere tilgang til informasjon gjennom å finne
dokumentene selv. Slipper å søke om
innsyn. Økt åpenhet og tilgjengelighet,
samt økt kundetilfredshet.



Digitale skjema: Utvikle og forbedre
digitale skjema og digital dialog med
innbyggerne. Følge utviklingstrappen
til Difi.



Mer brukervennlig og effektivt samspill
med innbygger, økt service og kundetilfredshet. Mindre punching, færre
henvendelser, færre feil i søknader. En
inngang inn.



Effektiv kundedialog (telefoni): Forbedre og optimalisere dagens telefoniløsning.



Bedre samspill med innbygger, økt
service ved at flere henvendelser blir
besvart og «kortere vei til riktig svar»,
økt kvalitet.



Digital forsendelse: SvarUt-løsningen
til innbyggere og næringsliv benyttes
maksimalt.



Raskere og sikrere forsendelser.
Sparte utgifter.



Systematisk kvalitetsarbeid:
Dokumentere og forbedre prosesser,
rutiner mv. i henhold til beste praksis.
Gjøre disse tilgjengelig i kvalitetssystemet. Fokus på kontinuerlig forbedring av dagens arbeidsmåte. «Jakt
på tidstyver».



Felles og standardisert måte å utføre
like oppgaver på. Riktig «første gang».
Likebehandling. Fornøyde brukere.



Digital saksbehandling og utveksling





Utnytte potensialet i sak-arkivsystemet
og integrasjoner mot fagsystemer.
F.eks. SvarUt på alle sikkerhetsnivåer,
SvarInn, eSignering.

Digitale operasjoner framfor papirbaserte. Økt service, økt kvalitet og
effektiv ressursutnyttelse

Beskytte og
behandle
informasjon og
personopplysninger på
riktig sikkerhetsnivå. Forsvarlig
dokumentasjonshåndtering



Forbedre og vedlikeholde
internkontrollsystemet «Trygg
digitalisering».





Oppdatere og supplere databehandleravtaler, personvernerklæringer og
konsekvensutredninger.

Sikker informasjonsbehandling og
beskyttelse av personvernet gjennom
å oppfylle kravene i ny personvernlov
(GDPR).



Øke kompetansen på informasjonssikkerhet og personvern i
organisasjonen.

Kompetanse



KS Læring: Utvide bruken av
KSLæring innen eLæring og kursadministrasjon. Antallet ansatte med
rollen kursoppretter utvides.



Bedre oversikt og tilgang til flere kurs.
Økt kompetanse legger grunnlaget for
bedre tjenester, høyere kvalitet og
effektivitet.
Arbeidsbesparende kursadministrasjon.

Kontinuerlig forbedring og effektiv
kommunedrift




Tydeliggjøre kompetansekrav knyttet
til bruk av fagsystemer og tilrettelegge
for nødvendig opplæring.



Effektiv bruk av nye og eksisterende
digitale løsninger.



Tydeliggjøre krav og forventninger
knyttet til kompetanseheving.



Ansatte som i enda større grad tar
ansvar for egen læring ut fra hva de og
kommunen har behov for.
Ledere som motiverer til læring og
tilrettelegger for det i hverdagen.
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8.2.5 Driftsbudsjett
Stab

B 2019

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

88 460

91 202

91 202

91 202

91 202

-930

0

-930

0

230

0

230

0

-200

-200

-200

-200

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

2 742

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Kostnader valgavvikling

-

Effektivisering valgavvikling

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Besparelser i politisk styreform

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Pensjonskasse endres/reforhandles
fra Storebrand

-7 500

-7 500

-7 500

-7 500

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Ansettelsesstopp i ledelse og admin,
ved naturlig avgang ingen automatiske nyans./Effektivisering
ledelse, fjerne omstillingssjef, Lønnsfrys kommunalsjef og rådmann

-2 000

-6 000

-6 000

-6 000

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Mindre bruk av konsulenter

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-

Budsjettvedtak 07.03.2019 Ingen innkreving av eiendomsskatt

7 500

7 500

7 500

7 500

-600

-600

-600

-2 400

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Pensjonskasse endres/
reforhandles fra Storebrand. Innsparing inngår i sentral post

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Ordning og avlevering av avsluttede arkiver, justert
kostnadsanslag IKAH

-

Granskning hendelse Kleppe vannverk K-sak PS 129/19

-

Statlig overføring av skatteoppkreverfunksjonen

200

1
2

-1 270

-2 540

-2 540

-2 540

3

Urealiserte innsparinger ØP 2019 - 2022
-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Mindre bruk av konsulenter. Krav på
3 mill. i 2019 ikke løst

3 000

3 000

3 000

3 000

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Programarbeid Askøy 2020. Krav på
3 mill. i 2019 ikke løst

3 000

3 000

3 000

3 000

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Refusjon av sykepenger. Krav på
1 mill. i 2019 ikke løst

1 000

1 000

1 000

1 000

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Ansettelsesstopp i ledelse og admin,
ved naturlig avgang ingen automatiske nyans./Effektivisering
ledelse & admin, Lønnsfrys kommunalsjef. Krav på 4 mill. i 2019
delvis løst

1 330

880

880

880

-

Økning effektivisering i ledelse og admin utover 2019

2 000

6 000

6 000

6 000

Nye tiltak:
-

Innsparing 1 årsverk Adm. tjenester/digital kundebetjening

-600

-600

-600

-600

-

Redusert HR-rådgivning, effektivisering oppvekstadm.system og
automatiske sykemeldinger

-500

-500

-500

-500

-

Nytt ERP system

0

0

-2 500

-2 500

-

Redusert omfang forvaltningsrevisjoner i 2020 pga granskning av
hendelse Kleppe Vannverk.

-400

0

0

0

-

Utvidet bruk av SvarUt

-100

-100

-100

-100

94 362

93 542

90 342

89 242

Ny netto ramme
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8.2.6 Forklaring og konsekvens

2020 og 2021, øker gapet. Tiltak som kan iverk-

I budsjettvedtaket for 2019 ble innsparingskrav

settes fra 2020 eller 2022, er synliggjort under

på sentral post for pensjon, og krav som

overskriften Nye tiltak. Gjenstående beløp må

omfattet flere kommunalavdelinger, lagt til

dekkes av tiltak i andre avdelinger eller bruk av

Stab. Disse blir nå flyttet eller eventuelt markert

fondsmidler.

som Urealiserte innsparinger ØP 2019 - 2022.
Innsparing politikere øker fra 1 mill. i 2019 til
Som oversikten viser er kravet for 2019 om inn-

1,2 mill. i 2020. Dette synes realistisk å oppnå

sparing innen ledelse og administrasjon bare

ut fra vedtatt delegasjonsreglement med en

delvis løst. Når kravene øker fra henholdsvis

modell med to hovedutvalg, og reviderte
retningslinjer for godtgjøring.

(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Ordning og
avlevering av avsluttede
arkiver, justert kostnadsanslag
IKAH

Pålagt oppgave med sikring av gamle papirarkiver er et prosjekt som startet i 2018
og fullføres i 2022. Etter rydding er arkivmengden redusert, og anslått
kostnadsramme kan nedjusteres med totalt 1,8 mill. fordelt på gjenstående
periode.

2

(Endring) Gransking
hendelse Kleppe vannverk (Ksak 129/19)

Ekstern granskning påbegynnes i 2019 og fullføres i 2020. Kostnadsoverslag
foreligger ikke ennå, men det settes av 200' til andel som ikke kan dekkes av
selvkost.

3

(Endring) Skatteoppkreverfunksjonen overføres til staten
fra 1.6.2020.

Et beløp på kr 28 per innbygger er trukket ut fra stabens rammer med delårseffekt i
2020, og helårseffekt deretter.

4

(Ny) Innsparing 1 årsverk
Administrative tjenester/digital
kundebehandling

Et årsverk kan spares ved at dagens kundetorg ikke lenger blir fysisk bemannet i
hele kontortiden, og at flere telefonhenvendelser blir automatisk besvart og
overført til avdelingene.

5

(Ny) Redusert HR-rådgivning,
effektivisering oppvekstadm.system og automatiske
sykemeldinger

Gjennom løsning for digital sykmelding og nytt oppvekstadministrativt system
reduseres manuelt arbeid på HR lønn. Redusert kapasitet på HR-rådgivning betyr
mindre støtte til ledere med personalansvar.

6

(Ny) Nytt ERP system

Systemløsningen for økonomi, lønn og HR er et hovedsystem, og hovedverktøyet
for disse funksjonene. Effektivisering av disse funksjonene kan oppnås gjennom
en bedre systemløsning. Potensialet kartlegges gjennom en anskaffelsesprosess
som ennå ikke er påbegynt. Det anslåtte innsparingen er derfor svært usikker på
dette tidspunkt.

7

(Ny) Redusert omfang
forvaltningsrevisjoner i 2020
pga. gransking av hendelse
Kleppe vannverk

Granskningen av omstendighetene rundt smitteutbruddet i Kleppe vannverk er en
svært ressurskrevende forvaltningsrevisjon. Den skjer ikke i regi av kontrollutvalget, men kan ses som en del av den samlete forvaltningsrevisjonsaktiviteten i
2020. Det foreslås derfor at kontrollutvalget bruker 400' mindre av den avsatte
rammen på 865' i 2020.

8

(Ny) Utvidet bruk av SvarUt

Bedre funksjonalitet i systemløsning gjør at digital forsendelse gjennom løsningen
SvarUt og eDialog kan brukes også for informasjon unntatt offentlighet og fra flere
fagsystemer. Spart porto.

REF.
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8.2.7

Tiltak det ikke er funnet plass til

Det er store krav til innsparing på ledelse og administrasjon, og det pågår nedbemanning. Ideelt sett
burde flere funksjoner vært styrket, men det det vurderes som lite formålstjenlig å fremme nye tiltak når
det synes urealistisk å finne budsjettmessig dekning.
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)

Budsjett 2020

2021

2022

2023

120

100

100

100

Kontrollutvalget – Ekstra tiltaksmidler (100’) og
opplæring 2020 (20’), jf. partsbrev
Fra partsbrev Budsjett for kontrollarbeidet i Askøy kommune 2020:

«Det er også lagt inn forslag om et beløp til ekstra tiltaksmidler. Dette er midler som er tenkt til ev. ad-hoc oppgaver,
f.eks. øvrig forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller andre utredninger, som måtte komme underveis i året.
Bakgrunnen for slike ekstra oppgaver kan f.eks. være medieoppslag eller bestillinger fra kommunestyret som ikke står i
godkjent plan.
Det er også vanlig at medlemmene i kontrollutvalget deltar på folkevalgtopplæring spesielt innrettet mot arbeid i
kontrollutvalget i starten av det første året i ny valgperiode. Sekretariat for kontrollutvalget har planlagt en slik samling i
februar 2020 og det er lagt inn kostnader som kan dekke dette.»

Sum

120

100

100

100

8.2.8 Effektiviserings- og
omstillingstiltak

gang og til rett tid.

Stab har i 2019 redusert med 7 stillinger, som er

Den

i overkant av 10 % av bemanningen. Helårs-

effektivisering og besparelser for Stab nå er å

effekten både økonomisk, og i forhold til

vurdere om økonomi-, lønns- og personal-

redusert kapasitet, kommer i 2020. I 2020

systemet

foreslås det en ytterligere reduksjon tilsvarende

Gjennom bedre funksjonalitet kan arbeids-

2

denne

operasjoner automatiseres ytterligere, samtidig

reduksjonen er mer effektive telefoniløsninger

som systemet kan gi ledere og spesialister bedre

og mer digital kundebetjening. Det tas ut

informasjon og beslutningsstøtte. Anskaffelse

gevinst som følge av automatiserte syke-

og implementering av et nytt ERP-system er et

meldinger

stort løft for Stab, men vil involvere mange også

årsverk.

En

og

forutsetning

nytt

for

oppvekstadministrativt

system.

viktigste

muligheten

(ERP-systemet)

for

bør

å

oppnå

skiftes

ut.

i andre deler av organisasjonen. Muligheten til
å gjøre det avhenger av en vurdering av om det

Det er gjort en grundig vurdering av stabens

finnes nødvendig kapasitet til å gjøre det.

oppgaver i forhold til hva det stilles direkte og
indirekte lovkrav om, og hvilke oppgaver som

Fra 1. juni 2020 overføres kemnervirksomheten

ikke bør fjernes fordi det vil medføre mer-

til Skatt vest. Med det vil kommunen få en økt

utgifter eller vesentlig ulempe for driften. De

sårbarhet i økonomifunksjonen, og miste

oppgavene som nå står igjen kommer inn under

muligheten en har hatt til å bruke ressursene på

disse kategoriene, og til dels med lavere

mer enn rene kemneroppgaver. For eksempel

kapasitet og kvalitet enn før. Det er fortsatt et

har kemnerkontoret hatt en aktiv rolle i valg-

mål

avviklingen og også bistått på anskaffelses-

å

effektivisere

gjennom

å

utnytte

mulighetene som ligger i teknologien, effektive

området.

arbeidsprosesser og at ting gjøres riktig med én
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8.3 Investeringsbudsjett
Investeringsbudsjettet gir rom for nødvendig utskifting og oppgradering av arbeidsstasjoner og infrastruktur på IKT-området for hele organisasjonen. Posten Digitalisering rommer anskaffelser og
implementering av systemløsninger og investeringsprosjekter. Velferdsteknologi, eHelse og nytt ERPsystem, er blant prosjektene som inngår i dette.
Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter
Prosjekt navn

Ferdig

Tot. sum

1102

IKT-tjenester / utstyr

(årlig)

1122

Digitalisering

(årlig)

Sum Stab

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

2024-2030

(årlig)

3 500

3 500

3 500

3 500

24 500

(årlig)

4 000

4 000

4 000

4 000

28 000

7 500

7 500

7 500

7 500

52 500
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9 Oppvekst

Administrasjon (0,1 %)
Barnehage (18,7 %)
Skole (25,3 %)
Styrket tilbud (2,4 %)

Øvrige
avdelinger

48,0 %

voksenopplæring (0,2 %)
SFO (0,3 %)
Kultur og Idrett (1,5 %)

Oppvekst
Administrasjon
Grunnskole
PPT
Barnehage
Kultur og idrett
Sum

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

-1 630

-3 200

-5 200

-5 200

436 714

435 986

435 986

434 986

12 242

12 242

12 242

12 242

348 305

339 160

338 525

338 525

26 783

25 633

25 633

25 633

822 415

809 821

807 186

806 186

9.1 Felles
Størstedelen av Norges nasjonalformue er det vi

gode liv. I barnehagene har staten innført både

kaller

kunnskap,

pedagognorm og ansatt-norm. Tilsvarende er

kompetanse og ferdigheter. Med dette som

det kommet normer for tall på lærere i grunn-

utgangspunkt har Askøy kommune prøvd å

skolen. Disse reformene har vært økonomisk

prioritere barn og unge. Barnehage, skole og fri-

krevende for kommunen, men de har bidratt til

tid er alle arenaer vi vet har stor betydning for

å heve kvaliteten på disse tjenestene betraktelig.

«humankapital»;

folks

hvordan barn opplever mestring, utvikler seg og
blir kompetente til arbeids- og samfunnsliv.

Den store reformen «Fagfornyelsen» vil kreve

Både

viktige

mye oppmerksomhet og ressurser i årene som

samfunnsverdier. Forebygging er bedre enn be-

kommer. Det er i økonomiplanperioden ikke

handling i ettertid. Derfor er «tidlig innsats» et

rom for ytterligere nye tiltak eller prosjekter.

mantra både sentralt og lokale myndigheter

Rammene tilsier reduksjoner; bortfall av

styrer

enkelte tiltak samt reduksjon eller kvalitets-

utdanning

etter.

De

og

danning

siste

årene

er

har

lokale

prioriteringer og nasjonale satsing bidratt til

senkning av andre.

større muligheter for å oppnå målene om
læring, utvikling, trygge oppvekstsvilkår og
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9.1.1

Oppgaveområde

Oppgaveområder
Skole

Barnehage

Spesialpedagogisk hjelp

Barnehagemyndighet

Logopedi for barn

Kultur, idrett og fritid - samarbeid med frivillig sektor

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Folkehelse, forebygging og plannivå

9.1.2

Driftsbudsjett

Oppvekst - Oppsummering

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

782 034

806 277

806 277

806 277

806 277

20 895

-1 446

-2 446

-2 446

Endringer i satser/bruk/vedtak

2 523

17 414

16 964

16 964

Urealiserte innsparinger ØP 2019 – 2022

1 610

2 040

3 040

3 040

-8 890

-14 465

-16 650

-17 650

822 415

809 821

807 186

806 186

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Rullering av siste økonomiplan
Rammeendringer mellom avdelingene

Nye tiltak
Ny netto ramme

Administrasjon oppvekst
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

-1 300

-1 340

-1 340

-1 340

-1 340

-1 000

-2 500

-3 500

-3 500

-750

-750

-750

-750

Ref.

-40

Rullering av siste økonomiplan:
-

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Ansettelsesstopp i ledelse og admin,
ved naturlig avgang ingen automatiske nyans./Effektivisering
ledelse - Lønnsfrys kommunalsjef
Budsjettvedtak 13.12.2018 Renhold- effektivisering

Urealiserte innsparinger ØP 2019 - 2022:
-

Budsjettvedtak 13.12.2018: Økt effektivisering i ledelse og
administrasjon utover 2,5 mill. i 2019

860

1 290

2 290

2 290

-

Budsjettvedtak 13.12.2018: Effektivisering av renhold. Krav på
750' i 2019 løst

750

750

750

750

-650

-650

-650

-650

1

500

0

-2 000

-2 000

2

-1 630

-3 200

-5 200

-5 200

Nye tiltak:
-

Reduksjon folkehelsekoordinator

-

Omstrukturering av renhold (krever ekstra ressurser i 2020)

Ny netto ramme

9.1.3

Forklaring og konsekvens

Samlet krav for Kommunalavdeling oppvekst

Ytterligere reduksjon av rådgivere i Skole fra

om innsparing i ledelse og administrasjon er

2021 bidrar til å dekke det økende innsparings-

lagt til Administrasjon oppvekst. Oppvekst har i

kravet, men ikke fullt ut. Oppvekst har oppfylt

løpet av 2019 redusert med 1,8 stillinger som

innsparingskravet på renholdsfunksjonen i

rådgiver i barnehageadministrasjonen, og 2,2

2019, men ikke det økende kravet fra 2020.

stillinger som rådgiver i skoleadministrasjonen.

Dette må ses i sammenheng med nytt tiltak i

Dette oppfyller innsparingskravet i 2019.

2020.
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(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Ny) Reduksjon folkehelsekoordinator

Planarbeid og kunnskapsinnhenting overføres til andre. Innsparing av
stilling og redusert kvalitet/omfang.

2

(Ny) Omstrukturering av renhold
(krever ekstra ressurser i 2020)

Teknisk har startet arbeid med å vurdere om renhold i kommunen kan
løses mer kostnadseffektivt. Prosjektet har en målsetting om å spare 2 mill.
for området.

REF.

9.1.4

Investeringsbudsjett
Prosjekt navn

Ferdig

Tot.
sum

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

20242030

2119

Elevrettet inventar/utstyr

(årlig)

(årlig)

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

2140

Tveit skole K-sak 77/10 videre Ksak 131/14 (prioritet A)

2020

275 000

23 700

2156

Kleppestø barneskole - utbygging
B600

2020

322 000

66 500

2157

Elev PC-er

(årlig)

(årlig)

1 600

2535

Lysløype

2020

2 000

500

-

2547

Innløsing idrettsanlegg på
kommunal grunn

2020

-

-

Sum årlige eller påbegynte
prosjekter
162

4 000

-

6 000
1 600

1 600

1 600

11 200

93 300

12 600

2 600

2 600

18 200

-

-

-

-

202 000

Erdal barneskole (prioritet B) B600

2030

202 000

Idrettshall Erdal

2024

60 000

Infrastruktur skoler Erdal

2024

78 000

700

Erdal Barneskole modulbygg
skolestart 2020

2020

8 000

8 000

2167

Erdal ungdomsskole U360

2023

101 000

5 000

18 900

45 800

2545

Idrettsanlegg Myrane

2024

215 500

5 500

-

45 000

Konsekvenser av Myraneplanen
infrastruktur (anslag vår andel)

2023

40 000

15 000

15 000

10 000

Konsekvenser av Myraneplanen
bygninger

2024

29 000

Inventar kultursal Askøy
videregående skole

2022

8 000

2128

Skogstunet skole (prioritet C) K900
5-10 (Skolekapasitet Lønvarden)

2030

517 000

2139

Florvåg skole K-sak 77/10 (prioritet
E)

2030

223 000

2158

Haugland skole B250 byggetrinn 1
(prioritet F)

2030

160 000

Kapasitet i Kleppe Strusshamn
krets

2023

38 000

2153

Hanøy skole (prioritet J)

2030

195 000

195 000

2231

Ny barnehage Ravnanger Hanøy

2030

87 000

77 000

5511

Erdal gravplass

2020

22 000

Vei og toalett Sjoddien K 117/19

2020

10 000

ny

Ny

Sum forslag til prioritert liste

-

-

18 900

14 000

46 000

14 000

-

44 400
-

10 000
2 000

-

-

-

20 000
70 000

85 000
-

-

8 000

11 000

6 000
-

-

-

499 000
185 000
155 500

38 000

16 000

-

10 000
60 200

-

64 800

120 800

150 000 1 499 900

Kommentar skoleutbygging: I Erdal krets er det nødvendig med utbygging for å gi kapasitet til dagens
elever. Det samme gjelder Hanøy krets, men her er det kapasitet ved Tveit skole. I Strusshamn krets er
det behov for kapasitetsøkning for å gi plass til nye boliger. Skolestruktur blir fulgt opp i egen sak
1.kvartal 2020.
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9.2 Skole
9.2.1

Oppgaveområde

Oppgaveområder
Grunnskoleopplæring, herunder tilpasset undervisning og spesialundervisning

Voksenopplæring

Skolemiljøsatsing (kap 9a)

Logopedi

Samarbeid skole hjem

Skoleutvikling

IT

Fagfornyingen (stor reform)

9.2.2 Status
I 2019 er det nesten 4400 elever i Askøyskolen.

mer ressurser til grunnskole enn tidligere. Økte

Elevtallet i Askøyskolen er stadig økende, men

utgifter til bygg og skyss er vesentlige faktorer i

under prognosene fra 2016.

tillegg til økte lønnsutgifter som følge av lærernormen.

Ressursbruken i skole har økt etter innføring av
lærernorm. Høsten 2018 innfridde ikke alle

kr130 000

skolene i Askøy lærernormen selv om de var tildelt ressurser i samsvar med denne. Årsaken til
dette skyldtes m.a. merforbruk våren 2018 som

kr120 000

måtte hentes inn igjen. Økende behov for
ressurser til spesialundervisning gjorde også at
flere skoler måtte prioritere dette. Askøy

kr110 000

kommune har beregnet at lærernormen for
kommunen sin del er underfinansiert, noe som
også var en medvirkende årsak til økonomisk

kr100 000

merforbruk i 2018. Prioritering av lærerårsverk
gjør også at andel assistenter i undervisning er
redusert.

kr90 000
2015

2016

2017

2018

Askøy kommune

Som følge av redusert integreringstilskudd er

Kommunegruppe 13

Askøy kommune sitt tilbud om særskilt språk-

Nasjonalt

opplæring for minoritetsspråklige elever blitt
svekket fra høsten 2019.

Figur 19: Korrigerte brutto driftsutgifter i
grunnskolen per elev

KOSTRA viser at Askøy kommune i 2018 bruker
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25

20

20

20

15

15

10

19
17,1

15,6

14,8

K13

Nasjonalt

19,8
18

19,5

16,8

18,3

5

0
Askøy

Askøy

1.-4. trinn

K13

Nasjonalt

5.-7. trinn

Askøy

K13

Nasjonalt

8.-10. trinn

Figur 20: Antall elever per lærer for Askøy, gjennomsnittet i kommunegruppe 13, og nasjonalt snitt,
fordelt på klassetrinn i tre grupper. Linjene viser lærernormen, der de skraverte delene av søylene
viser overstigning av denne. Tall for 2018.

9.2.3 Utviklingstrekk og utfordringer
Et nasjonalt utviklingstrekk er at staten utvider

inn i lærerstillinger for å innfri normen. Dette

skolens mandat og med det, forventinger til

er en dreining av ressurser som ikke er faglig

skoler og skoleeier. Det er positive initiativer fra

anbefalt, da skoler bør beholde og utvide laget

staten sin side, men samtidig pålegger det

rundt elevene med ulike yrkesgrupper for å

skolesektoren nye oppgaver og krav til utvikling

ivareta skolens brede samfunnsmandat på en

av tjenestene. Ulike satsinger og reform-

tilfredsstillende måte (Udir.no- laget rundt

aktiviteter legger press på Askøyskolen for å

eleven).

innfri nye lovkrav og forventinger til kvalitetsutvikling. Fra høsten 2018 ble retten til tidlig

Skjerpet rett til tidlig innsats og lærernormen

innsats for 1.-4. klassinger skjerpet, noe som

medfører behov for omstilling i Askøyskolen.

medfører at Askøyskolen må styre flere

Ansatte får nye kollegaer og skal jobbe sammen

ressurser til de yngste elevene. På sikt vil dette

på nye måter, noe som utfordrer eksisterende

trolig gi god gevinst i form av at færre elever vil

systemer og den enkeltes arbeidsutførelse.

trenge særlig tilrettelegging senere i skoleløpet.

Endringsarbeid er nyttig og avgjørende for

Likevel er det krevende for skolene å frigjøre

kvalitetsutvikling, men også utfordrende og

ressurser fra senere i skoleløpet grunnet en

krevende for den enkelte ansatte. Ved siden av

allerede knapp bemanning og de eldre elevenes

dette jobber skolene med fagfornyelsen som er

rettigheter og behov. Høsten 2018 ble også

et omfattende reformarbeid som startet 2018.

lærernormen innført, noe som gir skolene en

Dette arbeidet vil fortsette gjennom hele

positiv gevinst i form av flere lærere, men som

økonomiplanperioden, og trolig lengre enn det.

utfordrer skoleeier på økonomisk inndekning
av normen. Vi ser at en konsekvens er at skolene

Askøyskolen står i store omstillinger som fører

må veksle inn årsverk fra andre yrkesgrupper

til endringer i undervisningens innhold og
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metoder. Dagens skole skal forberede elevene

Utfordringen er særlig stor i Erdal krets for

på morgendagens samfunn, og skolen trenger å

både barne- og ungdomstrinn.

gjøre endringer for å gi relevant opplæring i nåtiden og for fremtiden. Slikt utviklingsarbeid

Fagfornyelsen

vil

føre

til

endringer

i

må ledes på alle nivå i Askøyskolen, og det er

undervisningsmetoder og behov for innretning

derfor avgjørende for et godt resultat at skole-

av undervisningsrom. En mindre teoritung

eier legger til rette for at Askøyskolen har til-

undervisning vil kreve fleksible rom som kan

strekkelig kapasitet til å lede arbeidet.

legge til rette for praktisk og aktiv læring. Dette
betyr at skoleeier må bygge skoler som har romkapasitet til å organisere undervisningen til

5000

både praktiske og teoretiske læringsaktiviteter.
Det er behov for en ny Askøyhall som kan dekke
behov for kroppsøving for ungdomsskolen og
videregående skole.

4500

Ulike indikatorer for læringsresultat viser at
Elevtall

elever i Askøyskolen over tid presterer noe

4000

under landsgjennomsnittet. I 2019 gikk grunnskolepoengene for Askøy ned etter en positiv
utvikling de siste årene. I Askøy er forskjellen på
jenter og gutter sine grunnskolepoeng enda

3500

større enn det nasjonale gjennomsnittet. I
arbeidet med fagfornyelsen blir det viktig å
Figur 21: Elevtallsutviklingen. Figuren viser
elevtall for 1.-10.trinn fra 2013 til 2018
registrert i GSI per 1.10. For 2019 er det
registrert elever som har startet på skolen.
Kilde: Kvalitetsmelding 2019.

planlegge faginnhold og undervisningsmetoder
som stimulerer til læring både hos jenter og
gutter. Askøyskolen har over tid klart å løfte de
svakeste elevene, og andel elever under kritisk
grense på kartleggingsprøver er redusert. Askøy

Elevtallsutviklingen er omtalt i Kvalitets-

har mer å hente på å løfte elever med middel

melding

faglige ferdigheter. Dette viser m.a. nasjonale

2019.

Oppdaterte

befolknings-

prognoser utarbeidet av Hordaland fylke og

prøver.

SSB viser at elevtallsprognosen utarbeidet i
2016 er for høy. Fødte barn i Askøy viser at

Andel elever som får spesialundervisning økte

veksten vil avta i årene fremover om ikke tilflyt-

fra 2017 til 2018 og ligger nå på et nasjonalt

tingen øker. Dette, i tillegg til manglende

gjennomsnitt. Lav lærertetthet er en av de

investeringsmidler, vil også få følger for

viktigste driverne for økt spesialundervisning.

prioriteringer som ble gjort i Skolebruksplanen

Trolig vil økt lærertetthet gi rom for at flere

fra 2016. I 2020 vil det bli utarbeidet nye

elever får tilpasset opplæring innenfor det

elevtallsprognoser med påfølgende revisjon av

ordinære tilbudet, slik at behovet for spesial-

skolebruksplanen. I tillegg til å bygge kapasitet

undervisning etter hvert går ned. Det er

til nye elever som følge av utbygging og vekst, er

vesentlig å sørge for at elevene får tilfreds-

det nødvendig å sikre nødvendig skolekapasitet

stillende utbytte av tilpasset opplæring.

for elever som allerede bor i kommunen.
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Forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning
og samarbeid med PPT ble behandlet i
kommunestyret høsten 2017. Fagavdeling skole
og PPT har det siste året samarbeidet godt om
forbedringspunktene som rapporten og skoleeier peker på. Blant annet har rapporten blitt
brukt som grunnlagsdokument for å bedre

9.2.4 Satsingsområder og mål
«I Askøyskolen skal alle elevene ha et
positivt læringsmiljø. Gjennom grunnleggende ferdigheter og vurdering for
læring, skal de utvikle seg faglig og
sosialt.» (Temaplan skole 2015-2019)

samarbeidsrutinene mellom PPT og skolene,
med

Fagavdeling skole har særlig fokus på elevens

vurderingsresultater for å individuelt tilpasse

rett til et trygt og godt skolemiljø. Resultatene

opplæringen for den enkelte elev. Se notat til

fra elevundersøkelsen viser at ikke alle barn i

kontrollutvalg og kommunestyret 2019.

Askøyskolen opplever å ha det trygt og godt på

samt

hvordan

skolene

skal

jobbe

skolen, og vi vet at trygghet og trivsel er selve
Kvalitetsmelding skole beskriver og vurderer

grunnmuren for å kunne utvikle seg som

arbeidet med skolemiljø i Askøyskolen. 90 % av

menneske og for at læring kan skje. Høsten 2017

elevene sier de trives på skolen. Andelen elever

kom en ny lovbestemmelse (Opplæringsloven

som opplever mobbing er redusert i 2018. Ny

§9a) som skjerper kravet til skolen og skoleeiere

opplæringslov fra 2017 har skjerpet skolenes

for å sikre at alle elever opplever et trygt og godt

handlingsplikt i saker der elever ikke opplever

skolemiljø. Alle ansatte har tilegnet seg kunn-

skolemiljøet som trygt og godt. Plan for trygt og

skap om den nye bestemmelsen, og fagavdeling

godt skolemiljø i Askøyskolen har bidratt til at

skole jobber systematisk på alle nivå for å fore-

skolene i større grad evner å avdekke og følge

bygge for krenkelser og mobbing. Skal vi lykkes

opp med gode tiltak. Skolene må imidlertid på

med målsettingen om mobbefri oppvekst i

en bedre måte involvere elevene i sakene, og i

Askøy vil det være nødvendig å styrke det sosial-

flere saker kan dialog med foreldrene bedres. I

pedagogiske arbeidet med andre profesjoner

elevundersøkelsen er det få elever som melder

som kan bistå skolens lærere og ledelse i å sikre

om digital mobbing. Vi ser likevel eksempler på

et trygt og godt skolemiljø. Arbeidet for trygge

svært grov anonym nettmobbing, og det er

og gode skolemiljø er kontinuerlig, og vil også i

nødvendig med bedre forebygging mot dette i

fremtiden være en del av Askøyskolens praksis.

samarbeid med foreldre og elever. Flere skoler
har elever med en atferd som utfordrer skolene

De siste årene er det investert mye i digitale

i håndtering og oppfølging av disse. Det er en

verktøy i Askøyskolen. Dette gjør at vi i dag har

opplevelse at dette er en økende utfordring som

digitale tavler i alle klasserom og alle elever har

også kommer til uttrykk gjennom flere tilfeller

fra skolestart 2019 egen PC/Chromebook. Flere

av rus, vold og trakassering. Det vil fremover

maskiner i skolene gir også økt behov for drifts-

være nødvendig å ruste skolene for å håndtere

midler. Fra 2017 har Kleppestø barneskole og

disse mest krevende sakene, og bygge gode

Kleppestø ungdomsskole hatt fagarbeider i IKT

støttesystemer for skolene.

for å løse tekniske oppgaver slik at IKTansvarlig (lærere) får frigjort tid til arbeid med
pedagogisk bruk av IKT. Stillingen er finansiert
innen fagavdelingens rammer. Det er ønskelig
at endringen kan gjøres i hele Askøyskolen.
Rådmannen har ikke funnet rom for å ansette
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flere fagarbeidere IKT.

har Askøyskolen jobbet med nye fagplaner
parallelt med videre arbeid med overordnet del.

Fra skolestart 2020 skal nye læreplaner i grunn-

Kunnskapsdepartementet

skolen tas i bruk. Fagene skal få mer relevant

forventninger til skoler og skoleeiere, og

innhold og tydeligere prioritering og sammen-

beskriver et omfattende utviklingsarbeid som

hengen mellom fagene skal bli bedre. Ny over-

skal gjennomføres ved siden av daglig drift av

ordnet del erstatter «Generell del av lære-

skolene. Skolene og skoleeier må prioritere tid

planen»,

og ressurser til arbeidet for å sikre en vellykket

og

utdyper

formålsparagrafen

i

Opplæringsloven (§1-1). Fra 2019 og fremover

har

høye

fagfornyelse i Askøyskolen.

Mål, tiltak og forventet resultat
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Askøyskolen skal ha et positivt
læringsmiljø som er fritt for
mobbing og som bidrar til elevenes
faglige og sosiale utvikling. (Temaplan skole 15-19)






Årlig nedgang i tall som viser
mobbing

Askøyskolen skal ha et positivt
læringsmiljø som er fritt for
mobbing og som bidrar til elevenes
faglige og sosiale utvikling. (Temaplan skole 15-19)

Plan for trygt og godt skolemiljø
blir brukt i Askøyskolen. Trygt og
godt skolemiljø er tema på alle
møteplassene i Askøyskolen.

Elevene får et bedre læringsmiljø
fordi skolene har et verktøy for
systematisk å følge med, gripe inn,
varsle, undersøke og sette inn tiltak i mobbesaker.

I Askøyskolen skal elevene nå sitt
potensiale i de grunnleggende
ferdighetene i alle fag. (Temaplan
skole 15-19)




Læringsresultatene for elevene forblir stabilt gode gjennom å
fokusere på vurdering for læring og
tilpasset opplæring for den enkelte.
Samarbeid med barnehagene gir
en bedre sammenheng i læringsarbeidet.

Vurdering i Askøyskolen skal
fremme læring slik at elevene får
innsikt i egen utvikling og læring.
(Temaplan skole 15-19)

Ansatte trener på å analysere
resultatene av undersøkelser og
prøver.

Læringsresultatene blir bedre fordi
ansatte målrettet vet hva eleven
trenger å lære. Elevene selv vet
hva de trenger å øve på, og
hvordan de best lærer.

Målene i Temaplan skole 20152019 oppnås.

Lederutviklingsprogrammet «elevsentrert skoleledelse».

Elevenes læringsmiljø og læringsresultater blir bedre fordi skoleledere leder profesjonelle læringsfellesskap, noe som gir høy kvalitet
på arbeid med skolemiljø, undervisning og læring.

Målene i Temaplan skole 20152019 oppnås.



Elevenes læringsmiljø og læringsresultater blir bedre fordi alle
aktører i og rundt skolene vet
hvordan de kan bidra til positiv
utvikling i Askøyskolen.





Ulike tiltak mot mobbing.
TL-program alle skoler
Gjennomføre planen
Lederopplæring: elevsentrert
ledelse

Nettverk
Skolebasert arbeid

Samarbeid mellom ulike
aktører i og rundt Askøyskolen:
Dialogmøter - KFU – KSU
Askøykonferansen
Dialogkonferanser mellom
politiske eiere og fagpersoner.
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9.2.5

Driftsbudsjett

Skole
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

408 430

421 091

421 091

421 091

421 091

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

12 661

Rullering av siste økonomiplan:
-

Konsekvens av elevtallsvekst: undervisningsmateriell

250

490

730

730

-

Lærernorm 2019/2020 (trinn 2, 5 måneder)

8 500

8 500

8 500

8 500

-

Øremerket tilskudd til lærernorm 2019/2020 (trinn 2, 5 måneder)
(inn i rammetilskuddet fra 2020)

6 600

6 600

6 600

6 600

-

Undervisningsmateriell – korreksjon pga. elevtallsendring
(2 500 kr per elev)

-188

-428

-668

-668

-

Redusert antall nyankomne flyktningbarn i skolen

-1 430

-1 430

-1 430

-1 430

-

Reduksjon miljøveiledere i skolen

-1 250

-1 250

-1 250

-1 250

-

Økt foreldrebetaling ved SFO

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

-

Økte leiesatser i skolebygg for lag og organisasjoner

-400

-400

-400

-400

-

Strukturendring - skole

-810

-810

-810

-810

-

Reduksjon av merkantile årsverk i skolen – 10 %

-375

-375

-375

-375

-

Reduksjon av logopedi for voksne (afasi m.m.)

-175

-175

-175

-175

-

Reduksjon i videreutdanning for lærere

-448

-448

-448

-448

-

Bortfall av leirskole

-740

-740

-740

-740

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Ingen strukturendring skole

810

810

810

810

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Leirskole – økt bevilgning fra staten
ved innføring av lov

140

140

140

140

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Ingen økning i SFO-satser

2 500

2 500

2 500

2 500

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Gratis leie av skolebygg for lag og
organisasjoner

915

915

915

915

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Ingen reduksjon av miljøveiledere i
skolen

1 250

1 250

1 250

1 250

148

148

148

148

6 400

6 400

6 400

6 400

1

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Ravnanger idrettspark – Overføring av renholdsansvar til
Ravnanger ungdomsskole fra Kultur og idrett

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Innlemming av tilskudd til lærernorm i rammetilskudd (6,6 i
rullering av økonomiplan)

-

Lærernorm (elevtallsøkning fra 2019-beregning)

853

2 047

2 047

2 047

2

-

Innføring av ordning for redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og
2. trinn

523

1 150

1 150

1 150

3

-

Overkompensert i økon.plan 2019 for gratis leie av skolebygg for
lag og organisasjoner

-800

-800

-800

-800

4

-

Reduserte kostnader til skoleskyss

-600

-600

-600

-600

5

-

Økte renholdsareal ved moduler Erdal barneskole og byggetrinn
2 Kleppestø barneskole

700

1 400

1 400

1 400

6

...fortsetter på neste side
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...fortsettelse fra forrige side
Skole

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

-1 500

-3 600

-3 600

-3 600

7

-1 000

8

Ref.

Urealiserte innsparinger ØP 2019 - 2022:

Nye tiltak:
-

Strukturtiltak skole – fra 17 til 15 skoler (også innsparing ved
teknisk avdeling (0,7 mill. fra 2020, 1,4 mill. fra 2021)

-

Strukturtiltak skole – fra 15 til 14 skoler (også innsparing ved
teknisk avdeling (350’ fra 2023)

-

Miljøveiledere i skolen utgår

-2 000

-2 400

-2 400

-2 400

9

-

Økte SFO-satser (opp 8 %)

-750

-1 500

-1 500

-1 500

10

436 714

435 986

435 986

434 986

Ny netto ramme

9.2.6 Forklaring og konsekvens
Fagavdelingens rammer er justert i forhold til antall elever og lærer-normen. Det er en utfordring som
ligger innenfor rammen at utgiftene til elever i fosterhjem i andre kommuner øker fra 9,7 mill. i 2018 til
11.3 mill. i 2019, og at det også er en økning på 0,2 mill. i utgiftene til spesialundervisning i private
skoler.

REF.
1

(TYPE) POST

FORKLARING

(Endring) Innlemming av tilskudd til lærernorm i
rammetilskudd (6,6 i rullering av økonomiplan)

Staten har innført ny lærernorm fra 2018. Fra 2020 er
finansieringen innlemmet i rammetilskuddet. Normen kan ikke
fravikes og heller ikke utsettes.

2

(Endring) Lærernorm (elevtallsøkning fra 2019beregning)

Beregnet ut fra fremskrevet elevtall.

3

(Endring) Innføring av ordning for redusert
foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn

Som konsekvens av forslag til statsbudsjett 2020.

4

(Endring) Overkompensert i økon.plan 2019 for
gratis leie av skolebygg for lag og
organisasjoner

I samsvar med beregninger som er gjort.

5

(Endring) Reduserte kostnader til skoleskyss

Strekninger der elever får skoleskyss pga. farlig skolevei blir
vurdert på nytt.

6

(Endring) Økte renholdsareal ved moduler
Erdal barneskole og byggetrinn 2 Kleppestø
barneskole

Konsekvens av nybygg.

7

(Ny) Strukturtiltak skole – fra 17 til 15 skoler
(også innsparing ved teknisk avdeling (0,7 mill.
fra 2020, 1,4 mill. fra 2021)

Nye elevtallsprognoser og revidert handlingsdel til
skolebruksplan blir lagt frem 1. kvartal 2020.

8

(Ny) Strukturtiltak skole – fra 15 til 14 skoler
(også innsparing ved teknisk avdeling (350’ fra
2023)
(Ny) Miljøveiledere i skolen utgår

Ungdomsskolene fikk i 2018 ressurser til å tilsette miljøveiledere.
Disse er alt godt etablert i skolemiljøarbeidet. Stillingene er ikke
lovpålagte og er derfor foreslått tatt bort.

(Ny) Økte SFO-satser (opp 8 %)

Askøy kommune har fra før høye satser for SFO. Økning ut over
deflator vil trolig føre til redusert antall barn i ordningen.

9

10
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9.2.7

Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan

Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
Ressursgruppe skolemiljø (2 årsverk)

Budsjett 2020

2021

2022

2023

1 400

1 400

1 400

1 400

2 000

2 000

2 000

2 000

Se forslag til vedtak Kvalitetsmelding skole 2019 (pri 1)
Fagarbeider IKT skole

PCer og annet utstyr krever drift, tilsyn og vedlikehold. Skolene har behov for teknisk kompetanse for å sikre verdier og
drift. Kleppestø krets har gode erfaringer ved å tilsette IKT fagarbeider for å ivareta disse oppgavene. Det bær være en
fagarbeider pr. 1 000 elevmaskiner (pri 2)
Videreutdanning for lærere

800

800

800

800

Midler til videreutdanning for lærere ble tatt bort i budsjett 2019. Konsekvensen av dette er at bare matematikk og
naturfag som er fullfinansiert av staten kan prioriteres innenfor vikarordningen (pri 3).

Sum

4 200

4 200

4 200

4 200

9.2.8 Effektiviserings- og
omstillingstiltak

skolene kom til i 2018. Disse jobber med skole-

Kommunestyret vedtok i september 2019 sak

GSI viser at Askøy ikke bruker større ressurs til

om innsparing i Fagavdeling skole. I 2019 er be-

ledelse

manningen redusert med 220 % stilling. Videre

kommuner. Ledelse i skole er regulert i sær-

nedbemanning skal skje ved naturlig avgang, og

avtalen SFS2213. Det er ifølge denne særavtalen

ytterligere tiltak kan ikke iverksettes før tidligst

ikke mulig å redusere denne ressursen uten at

i 2020. Da vil fagavdelingen nedbemannes i

det blir gjort endringer i skolestruktur.

miljø samlet sett, og er ikke med i disse tallene.
i

skolen

enn sammenlignbare

samsvar med vedtatt sak. Fagavdeling skole
som administrativ skoleeier vil da i mindre grad

Fagavdeling

være i stand til å ivareta skoleeieroppdraget i

merkantile årsverk fra 12 til 10,3. Askøy

samsvar med opplæringsloven.

kommune bruker mindre til denne støtte-

skole

har

i

2019

redusert

funksjonen enn landet forøvrig. Bemanning i
Lønn til lærere utgjør 80 % av fagavdelingens

skole er omtalt i Kvalitetsmelding skole 2019.

budsjett. Askøy kommune ivaretar i 2019
minstenormen for lærertetthet, og vil ikke på

Fagavdeling skole reduserte høsten 2019

dette området kunne effektivisere uten å bryte

logopeditjenesten med 50 % som følge av

opplæringsloven.

budsjettvedtak. Ytterligere reduksjon av denne
tjenesten vil føre til brudd på opplæringsloven.

Som følge av lærernormen har Askøy redusert

Bemanning i SFO er redusert de siste årene som

årsverk til assistenter i skolen. GSI 2018 viser

følge av lavere inntekter. Om kommunen skal

en reduksjon på seks årsverk fra 2017 (-10,5 %).

redusere sitt nettobidrag til SFO uten at

Andelen

assistentårsverk

inntekter fra foreldrebetalingen økes vil dette

er ytterligere svekket sammenlignet med et

føre til ytterligere bemanningsreduksjon som

nasjonalt gjennomsnitt. Foreløpige GSI-tall

igjen vil gå ut over kvaliteten i tilbudet. Be-

tyder på en ytterligere reduksjon i 2019. Fire

manning i SFO er omtalt i Kvalitetsmelding

nye årsverk til miljøveiledere ved ungdoms-

skole 2019.

elever

pr.
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9.3 Barnehage
9.3.1

Oppgaveområde

Det er 27 barnehager i Askøy kommune, ni (10

for barn både i kommunale og private barnehager.

bygg) kommunale og 18 private.
Den overordnede målsettingen for Askøy
Fagavdeling barnehage har også ansvar for

kommune er å gi et barnehagetilbud i nær-

«avdeling for pedagogiske støttetjenester», som

miljøet, som er attraktivt og tilgjengelig for alle

fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp,

som ønsker det. Barn i barnehager på Askøy

logopedi og individuell tilrettelegging for barn

skal få et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud,

med nedsatt funksjonsevne. Tjenestene gjelder

uavhengig av eierform.

Oppgaveområder
Drift av kommunale barnehager

Tilsyn og myndighet for kommunale og private barnehager

Pedagogisk utviklingsarbeid

Kvalitets- og kompetanseheving hele sektoren

Samarbeid med PPT, skole og andre tverrfaglige
samarbeidspartnere

Spesialpedagogisk hjelp

Tidlig innsats, individuell tilrettelegging – særlig
for barn med nedsatt funksjonsevne

Internkontroll, HMS, kriseberedskap

Økonomi, budsjett fagavdelingen, og tilskudd til
private barnehager

Informasjon, veiledning, saksbehandling,
forvaltningsoppgaver mot private barnehager

9.3.2 Status
Med virkning fra 1.8.19 skal alle barnehager
følge den nasjonale bemanningsnormen og

9.3.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

pedagognormen. Askøy kommune har tidligere

«Kommunen har plikt til å sørge for at det

ligget på bunn i Kommunebarometeret når det

finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser for

gjelder bemanning i barnehagene. Det er en

barn under opplæringspliktig alder», heter det i

kvalitetsmessig stor forbedring for alle barne-

Lov om barnehager. Askøy kommune har siden

hagene i kommunen at de nå får midler til å

lovfestet rett til barnehageplass ble innført i

opprettholde bemanningen på at høyere nivå.

2009, oppfylt denne retten.

Det er god kvalitet i askøybarnehagene, og de

Lov om barnehager, § 12 gir barn som fyller ett

drives innenfor gjeldende lover og forskrifter,

år senest innen utgangen av august, september,

og innenfor sin økonomiske ramme.

oktober, november det året det søkes om barnehageplass,

rett

til

barnehageplass

innen

Fagavdelingen har av budsjettmessige årsaker

utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

redusert staben med 1,8 stilling - rådgiver-

Søknadsfristen er 1. mars.

ressurs. Fra august 2019 vil ikke fagavdelingen
lenger kunne tilby de samme tjenestene til

Askøy vil også tilstrebe og ha full behovs-

barnehagene som før, blant annet når det

dekning. Det innebærer at foreldre som ønsker

gjelder kvalitets- og kompetanseutvikling, vei-

barnehageplass skal få tilbud om dette.

ledning, hjelp og støtte. Konsekvensene er at

Alternativt vil disse søke, og få barnehageplass i

lovpålagte tjenester utføres, og at alt annet

våre nabokommuner, og dette er en mer kostbar

reduseres til et minimum.
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løsning for kommunen. Da refunderes nabo-

og frem til neste telledato 1. mai 20.

kommunen for plassene etter nasjonal sats.
9.3.3.2 Bemannings– og pedagognorm
Utfordringene i Askøybarnehagene har tidligere

Under 3 år

Over 3 år

Nasjonal sats
2019

219 400

105 700

tjenestetilbudet i tråd med krav i Lov om barne-

AK sats 2019

199 453

94 474

hager og Rammeplan for barnehagens innhold

vært knyttet til å opprettholde kvalitet på

og oppgaver, samtidig som vi har hatt en svært
9.3.3.1 Barnehagekapasitet
Dersom alle barnehagene på Askøy utnyttet
godkjent leke – og oppholdsareal maksimalt,
var det pr 1.9.19 totalt ledig 450 barnehageplasser for barn under tre år.

lav voksentetthet i barnehagene. Innføring av
bemannings– og pedagognorm gir en ny
virkelighet for både barn og foreldre. I tillegg
opplever ansatte en hverdag der de har mer tid
til det enkelte barn.

En del private barnehager ønsker ikke å utnytte
leke – og oppholdsarealet maksimalt. Dette har
kommunen ingen styringsrett over.

9.3.4 Satsingsområder og mål
Plan for barnehageutbygging 2013 – 2030,
vedtatt i Kommunestyret desember 2014. Det
har de siste årene vært stor overkapasitet på

Barnehagene

på

Askøy

konkurrerer

om

barnehageplasser. Det er derfor ikke behov for

søkerne, og det er mange ledige plasser i enkelte

å bygge nye barnehager eller å etablere nye

barnehager. Det er krevende for barnehagene å

barnehageplasser på mange år. Utbyggings-

endre bemanningen i takt med svingninger i

tiltak i tiltaksdelen har derfor blitt utsatt med 1-

barnetall og barnesammensetning.

2 år av gangen. Plan for barnehageutbygging,
inkludert tiltaksdelen, må revideres i 2020.

Barnehagene får justert sine budsjett tre ganger
i året, og får kun tilskudd til det antall barn som

Temaplan Barnehage 2018 - 2021 ble vedtatt i

har barnehageplass pr 1. mai, 1.september og

Kommunestyret 1.2.2018. I plandokumentet er

15.desember. Dette innebærer kostnadseffektiv

fire satsningsområder beskrevet, og det er ut-

styring.

arbeidet handlingsplan med mål og tiltak for
fireårsperioden. Noen av tiltakene er gjennom-

Cirka 85 plasser kommer til å bli fylt opp innen

ført, men mange gjenstår. Flere av tiltakene vil

rapporteringsdato 15.12.19. Det er barnetallet

utgå som en konsekvens av at fagavdelingen nå

på dette tidspunktet som danner grunnlag for

har færre ansatte.

budsjett og tilskudd til barnehagene fra 1.1.20
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Mål, tiltak og forventet resultat
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Læringsmiljø

Skolere alle ansatte i
opplæringspakken «Sammen
mot mobbing i barnehagen» i
regi av NORCE.

De siste gjennomfører opplæringen barnehageåret
2019/2020. Kompetanseheving oppnådd.

Investere og implementere
bruk av digitalt utstyr i alle de
kommunale barnehagene.

Gjennomført innenfor
rammen, med de
begrensningene det innebærer.

Personalet skal være bevisst sin rolle som
språklig forbilde, og ha god kompetanse på
hvordan man tilrettelegger for gode og
varierte språkmiljøer for alle barn.

Gjentakende kurs om flerspråklig utvikling og hvordan
språklig mangfold blir en
berikelse for hele barnegruppen.

Barnehagene gjennomfører i
tråd med mål.

Digital dømmekraft både hos barn og
personalet

Barnehagene bruker
kompetansepakken på nettsiden IKT-plan barnehage
(Senter for IKT)

Barnehagene gjennomfører
selv.

Livsmestring og folkehelse
Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til
retten til å bestemme over egen kropp, og
respekt for andres grenser.

Utvikle felles retningslinjer,
veiledningshefte for barnehagene i arbeidet med å forebygge overgrep mot barn.
Bruke opplegget «Æ e mæ»,
utviklet av Sortland kommune

Barnehagene gjennomfører
selv etter intensjon.

Pedagogisk ledelse og barnehagen som
lærende organisasjon

Systematisk vurderingsarbeid
i barnehagene

Barnehagene gjennomfører
selv

Våre styrere og pedagogiske ledere er
strategisk i sin ledelse, og:
Utover pedagogisk ledelse
Er utviklingsorientert
Legger til rette for lærende møteplasser
Er gode prosessledere
Er god på kommunikasjon

Implementering av rammeplan, kurs for styrere,
pedagoger, assistenter.

Mobbefri oppvekst: Alle ansatte har en
grunnlagskompetanse og flere verktøy for å
forebygge og håndtere mobbing.
Språk og kommunikasjon
Barnehagens digitale praksis: Barna skal
oppleve at digitale verktøy er en naturlig
kilde til lek, kommunikasjon, undring,
skapende virksomhet og et redskap for
læring.
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9.3.5

Driftsbudsjett

Barnehage
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

332 229

342 528

342 528

342 528

342 528

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

10 299

Rullering av siste økonomiplan:
-

Endret pedagognorm/ny bemanningsnorm for barnehager manglende inndekning

8 370

17 580

17 580

17 580

-

Effekt av ekstraordinært tilskudd til vedlikehold i kommunale
barnehager i 2017

-2 700

-2 700

-2 700

-2 700

-

Effekt av vedlikeholdstiltak på kommunale barnehager i 2018 ,
økning i tilskudd til private barnehager

5 400

5 400

5 400

5 400

-

Reduksjon i antall barn i barnehage

0

-24 650

-24 650

-24 650

-

Effekt av redusert planlagt vedlikehold av kommunale
barnehager - redusert tilskudd til private barnehager

0

-5 400

-5 400

-5 400

-

Økte åpningstider i Furuly og Ask barnehage (dekkes av
grunnbemanning gitt innføring av norm)

-630

-1 080

-1 080

-1 080

-

Strukturendring - kommunale barnehager

-400

-400

-400

-400

-

Strukturendring kommunale barnehager - redusert tilskudd til
private barnehager

0

-1 080

-2 160

-2 160

-

Utsette full innføring av bemanningsnorm i kommunale
barnehager til 1/8 2019

3 300

-5 610

3 300

3 300

-

Budsjettvedtak 13.12.2018: Ingen utsettelse av bemanningsnorm
i kommunale barnehager og økte åpningstider Ask og Furuly
barnehage

-2 670

6 690

-2 220

-2 220

-

Budsjettvedtak 13.12.2018: Ingen strukturendring kommunale
barnehager + tilskudd til private barnehager

400

1 480

2 560

2 560

-353

-983

-1 433

-1 433

1

800

800

800

800

2

-5 000

8 000

8 000

8 000

3

-675

-1 350

-1 350

-1 350

4

-65

-65

-250

-250

5

348 305

339 160

338 525

338 525

Rammeendringer mellom avdelingene:

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Økt åpningstid i Ask og Furuly barnehage dekkes innenfor
grunnbemanningen – K-sak 66/19

-

Rett til gratis kjernetid for 2-åringer

-

Endring i barnetall i 2020. Stabilt barnetall, men forskyvning fra
små til store barn. Fra 2021 og utover også korrigering av
nedtrekk fra budsjett- og økonomiplan 2018-2021

Urealiserte innsparinger ØP 2019 - 2022:

Nye tiltak:
-

Strukturtiltak kommunale barnehager – fra 9 til 7 barnehager
(også innsparing hos teknisk (220’ fra 2020 og 440’ fra 2021)

-

Sommerstengte kommunale barnehager

Ny netto ramme
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9.3.6 Forklaring og konsekvens

oppgavene vil utgå eller bli redusert til et

Fagavdeling barnehage har redusert med 1,8

minimum (se PS 111/19).

årsverk i administrasjonen fra august 2019.
Årsaken er budsjettvedtak om innsparinger.

Det har fra høsten 2018 vært et behov for en
styrket ramme til spesialpedagogisk hjelp og

Dette får konsekvens for ivaretakelse av alle

individuell tilrettelegging for barn med nedsatt

oppgaver

funksjonsevne. Se egen sak til kommunestyret

som

ikke

er

lovpålagt.

Disse

om dette høsten 2019.

(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Økt åpningstid i Ask og Furuly barnehage dekkes innenfor
grunnbemanningen – K-sak 66/19

Se K-sak 66/19

2

(Endring) Rett til gratis kjernetid for 2-åringer

Innføres også for 2åringer fra 1.8.2019

3

(Endring) Endring i barnetall for 2020. Stabilt barnetall, men forskyvning fra små til
store barn. Fra 2021 og utover også korrigering av nedtrekk fra budsjett- og
økonomiplan 2018-2021.

I henhold til beregning.

4

(Ny) Strukturtiltak kommunale barnehager fra 9 til 7 barnehager (også innsparing hos
teknisk avdeling (220’ fra 2020 og 440’ fra 2021)

Utredes nærmere i egen
sak 1. kvartal 2020

5

(Ny) Sommerstengte kommunale barnehager

Se K-sak 67/19.

REF.

9.3.7

Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan

Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, 19A

Budsjett 2020

2021

2022

2023

2 050

2 050

2 050

2 050

Fagavdelingen fikk ikke tilført det skisserte behovet i 2018/2019. Etterslepet ble dekket inn i 2019, men det er ikke
tilstrekkelig til å møte økningen av nye barn med sakkyndig vurdering og rett til spes.ped. hjelp.
Barn med rett til individuell tilrettelegging, 19G

1 000

1 000

1 000

1 000

Fagavdelingen fikk tilført 1,3 mill. i styrket ramme i 2019. Også her øker behovet og omfanget stadig år for år.
Minoritetsspråklig barn i barnehage

50

150

200

250

Antall minoritetsspråklige barn i barnehager øker år for år. Siste året er økningen på 31 barn. Avsatte midler i budsjettet
har stått stille de siste årene. (462 000). Behov for en gradvis økning for å møte veksten.
Vikarmidler barnehage

370

370

1 375

1 375

I mange år har det kun vært midler til vikar en måned pr år for alle barnehagene. Pedagognorm og bemanningsnorm
gjelder hver dag, også ved sykdom og ferieavvikling.
Regional kompetanseordning

500

500

500

500

1 410

2 220

Statens nye modell for kompetanseutvikling ble innført fra høsten 2019, og fordrer lokal egenandel.
IKT-tekniker

300

600

Nasjonale føringer for IKT og digital praksis i barnehage. Alternativt bør IT-avdelingen styrkes tilsvarende for å kunne
ivareta/drifte utstyr i barnehagene.
IKT barnehage

1 030

1 030

3 810

3 810

5 300

5 700

10 345

11 205

Nasjonale føringer for IKT og digital praksis i barnehage

Sum
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9.3.8 Effektiviserings- og
omstillingstiltak
Fagavdeling barnehage er redusert med 1,8 årsverk i administrasjonen fra august 2019 som
følge av innsparingskrav i budsjett 2019.
Dette får konsekvens for ivaretakelse av alle
oppgaver

som

ikke

er

lovpålagt.

Disse

oppgavene vil utgå eller bli redusert til et
minimum (Se PS 111/19).
Kommunale barnehager stenger to uker i juli.
Dette kan gi en innsparing på 65 000 i 2020 og
2021, og 250 000 kroner når denne innsparingen slår inn på tilskudd til private barnehager.
Strukturtiltak barnehage. Å legge ned to
kommunale barnehager kan gi en innsparing på
675 000 i 2020 (halvårsvirkning), og 1,350 mill.
de neste årene. Utfordringer knyttet til en
eventuell overtallighet er ikke tatt med i
beregningen. I tillegg vil vi kunne spare utgifter
til teknisk drift.
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9.4 PPT
9.4.1

Oppgaveområde

gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kom-

for barn og elever, jfr. Barnehageloven § 19 a og

munens sakkyndige instans, jfr. Opplærings-

Opplæringsloven § 5.3. Ny opplæringslov

loven § 5.6. PP-tjenesten skal hjelpe barnehager

(legges ut til høring desember 2019, planlagt

og skoler med kompetanse- og organisasjons-

vedtatt i 2020), vil forslagsvis innebære

utvikling slik at de tilrettelegger for barn, elever

ytterlige krav til systemrettede tjenester inn

og voksne med særskilte behov. PP-tjenesten

mot barnehage og skole.

skal samarbeide med barnehagene og skolene
om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal

Oppgaveområder
Sakkyndig instans for barn i førskolealder, jfr.
Barnehageloven § 19

Veiledning av pedagogisk personale i barnehage og skole.

Sakkyndig instans for grunnskoleelever, jfr.
Opplæringsloven § 5.3, § 5.1

Tidlig innsats og forebygging knyttet til sammenheng
mellom spesialpedagogiske behov og det ordinære tilbud i
barnehage og skole, med målsetting om en inkluderende
barnehage- og skolehverdag.

Sakkyndig instans for voksne med rettigheter
knyttet til spesialundervisning på grunnskolens
område, jfr. Opplæringsloven § 4-a2

Hjelpe til å bistå med kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehage og skole.

Krav til PPT om medvirkning til helhet og
sammenheng i tjenester til barn, unge og
voksne, i samarbeid med andre hjelpeinstanser,
barnehage og skole.

Krav til lovlig saksbehandlingstid innenfor 1-3 mnd., fra
vanske oppdages i barnehage/skole til sakkyndig vurdering
foreligger.

9.4.2 Status

budsjettåret 2019. Stillingen foreslås inndratt

PP-tjenesten sitt hovedfokus er å redusere saks-

fra 01.01.2020. Tjenesten har (pr. oktober

behandlingstiden, deretter utvikle tjenestens

2019) 14,9 årsverk, fordelt på 13 saks-

organisasjons- og veiledningsarbeid jfr. lovens

behandlere, 1 leder og 1 konsulent.

krav, om økt systemarbeid rettet mot barnehage
og skole. Tjenestens fokusområder er påpekt

PPT har over 400 aktive saker med ulik

som mangelfulle av kontrollutvalgets Deloitte-

problematikk

rapport 2017, etter tilsyn knyttet til spesial-

behov. Tjenesten utfordres avhengig av barne-

undervisning i kommunen. Rapporten viser til

hagenes/skolenes forutsetninger og ramme-

behov for økte rammebetingelser i PPT.

betingelser når det gjelder muligheter til egen

Systemarbeidet utvikles i tett kontakt med Fag-

oppfølging av barnets behov. Tjenesten har

avdeling barnehage, Fagavdeling skole, skoler

utfordringer knyttet til kapasitet når det gjelder

og barnehager via faste møter med fag-

oppfølging av individsaker i etterkant av

avdelingene, Ressursteam, fastdager og nett-

sakkyndig vurdering, noe som er etterspurt av

verk som PPT drifter og utvikler.

barnehage og skole. Tjenesten har mangelfull

og

utfordrende

oppfølgings-

kapasitet med hensyn til å utvikle kjennskap til
Tjenesten ble styrket med tre nye stillinger

det ordinære tilbudet i barnehage og skole, for å

høsten 2017, men en 70 % stilling har

kunne vurdere sammenhengen dette har med

rådmannen med virkning fra 01.01.2019 holdt

spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

vakant som følge av innsparingskrav for
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Gjennomsnittlig saksbehandlingstid de siste
årene:

«PP-tenesta skal vere tilgjengeleg for sine
målgrupper og medverkar til heilskap og

Tabell 4: Saksbehandlingstid 2016-2019 (antall
måneder)

samanheng i tiltak for barn, unge og vaksne
med særskilde behov». (UDIR)

Barnehageteam

Skoleteam

Des. 16

3

6

Des. 17

3

5

PPT skal ivareta noen av de mest sårbare barn,

Des. 18

3

4

unge og voksne i Askøy kommune og tjenesten

Sep. 19

4

4

er avhengig av tilstrekkelige rammebetingelser
for å kunne utføre sitt arbeid i tråd med lovverk.

Tabellen viser at PPT fortsatt ikke har møtt
lovens krav om 1-3 måneder saksbehandlingstid innenfor barnehage og skole (pr. september
2019), jfr. Kontrollutvalgets tilsyns-rapport
(Deloitte 2017). Tjenesten har som mål å
redusere saksbehandlingstiden slik at den er
innenfor lovens krav. Dette anses som en svært
vanskelig oppgave med dagens bemanning.

Med bakgrunn i det som ble belyst i etterkant av
kontrollutvalgets tilsyn (Deloitte rapport) er det
behov for nye stillinger for å kunne gjennomføre tjenestens mandat, system- og individrettede oppgaver, samt unngå ulovlig saksbehandlingstid.

9.4.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
Barnehagene og skolene har gitt uttrykk for at

PPT har fortsatt et utstrakt samarbeid med Fagavdeling barnehage og Fagavdeling skole og
Voksenopplæringen.

det er behov for å ha fastkontaktene tettere på i
hverdagen, samt økt behov for råd og veiledning
innenfor det ordinære tilbudet.
Barnehage og skole uttrykker også et økende

Tjenesten driver nettverk innenfor ulike fagområder, hvor ansatte i barnehage og skole får
veiledning knyttet til utfordringer innenfor
Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK),
Autismespekter samt Konsultasjonsteam for
skolevegring.

behov for at PPT må være mer tilgjengelig og
tilstede i tilstrekkelig grad for drøfting av
enkeltsaker og problemstillinger.
Disse utfordringene oppleves som utfordrende
å balansere i forhold til å håndtere fortsatt
ulovlig saksbehandlingstid og stor grad av
henvisning

PPT opplever fortsatt store forventninger og
krav som følge av endringene i barnehageloven
i 2018. Dette kommer i tillegg til fortsatt økt
fokus og behov for systemrettet arbeid og
veiledning i skolen, samt økt deltakelse i ulike
samarbeidsfora knyttet til andre interne og
eksterne tjenester.

av

enkeltsaker som

igjen

er

utfordrende for videreutvikling og kapasitet
knyttet til systemrettet arbeid, (Jfr. Deloitte
2017).
I Økonomi- og handlingsplan 2018-2021 gjør
Rådmannen oppmerksom på behov for flere
personellressurser i årene som kommer.
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Lovverk/føringer fra UDIR, både i skole og

Hovedmål for PPT Askøy er å bidra til tidlig inn-

barnehage er blitt tydeligere slik at PPT sin rolle

sats overfor barn, unge og voksne med særskilte

og oppgaver har økt.

behov. Dette innebærer at tjenesten har saksbehandlingstid på maksimum tre måneder, fra

Askøy PPT bidrar ofte i komplekse og krevende

vanske er oppdaget i barnehage/skole.

skolemiljøsaker (kap. 9a), og i barnehageloven
ble det innført krav om rettigheter knyttet til

Dette skjer i forbindelse med faste møtepunkter

spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats for

(blant annet ressursteam i barnehage og skole)

barn med nedsatt funksjonsevne i 2018.

hvor PPT er tilstede i samarbeid med barnehage, skole og andre hjelpetjenester, både

Det oppleves fortsatt en forventning om

internt i kommunen og eksterne parter.

tilstedeværelse med bakgrunn i økte behov for
veiledning og hjelp til organisasjonsutvikling.

Tjenesten har et økt fokus på å utvikle felles

Dette for at PPT skal kunne bidra til sammen-

plattform og kompetanse på Nevroaffektiv

heng mellom ordinær oppfølging og spesial-

utviklings-psykologi og traumebevisst omsorg,

pedagogiske

knyttet til tjenestens nylig opprettede prosjekt

behov,

for

å

utvikle

det

inkluderende opplæringstilbudet.

«Lærings- og utviklingsstøttene pedagogikk
(LUP)» i samarbeid med RVTS, Fagavdeling
skole, Fauskanger barne- og ungdomsskole, og

9.4.4 Satsingsområder og mål

Træet skole.

«PP-tjenesten skal samarbeide med barne-

Tjenesten skal med dette bidra til at barnehage

hagene og skolene om tidlig innsats og fore-

og skole i en tidlig fase iverksetter hensikts-

bygging. Tjenesten skal gi generell støtte til

messige tiltak ovenfor barn med særskilte

god faglig og sosial utvikling for barn og

behov. (jfr. UDIR)

elever.» (UDIR)

Mål, tiltak og forventet resultat
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Tjenesten skal ha saksbehandlingstid
innenfor lovens krav 1-3 mnd.

Prioritere sakkyndig vurdering

Lovlig saksbehandling

Tjenesten skal ha et styrket og godt
samarbeid med barnehage og skole, samt
foresatte

Følge opp i samarbeidsarena,
utvikle gode rutiner for
samarbeid

Tidlig oppfanging og utredning,
inkluderende opplæring,
kontinuitet i samarbeid med
barnehage og skole. (sees i
sammenheng med mål 1 og 2)

Tjenesten skal bidra til kompetanseheving
og organisasjonsutvikling i barnehage og
skole

Utvikle systemrettet arbeid

Hjelpe og bistå barnehage og
skole med å utvikle en
inkluderende barnehage- og
skolehverdag.

Tjenesten har oppfølging av utredningsarbeid i barnehage og skole, samt hjelper
til med å utvikle kvalitet og sammenheng
mellom det ordinære tilbudet og det
spesialpedagogiske tilbudet

Tett og nært samarbeid med
barnehage og skole, gjennomføre fastdager og deltakelse i
møter. Stabilitet i tilstedeværelse

Hjelpe til å bistå barnehage og
skole med å utvikle en
inkluderende barnehage- og
skolehverdag.
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9.4.5 Driftsbudsjett
PPT

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

12 407

12 792

12 792

12 792

12 792

-550

-550

-550

-550

12 242

12 242

12 242

12 242

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

385

Nye tiltak:
-

Inndragning 0,7 årsverk hos PPT videreført fra 2019

Ny netto ramme

1

9.4.6 Forklaring og konsekvens

knyttet til sakkyndighetsarbeid, sett i sammen-

Konsekvenser knyttet til inndratt 70 % stilling

heng med krav om lovlig saksbehandlingstid

er redusert tilstedeværelse og samarbeid med

samt systemrettet arbeid. Tjenesten opplever

barnehage/skole

fast-

reduserte muligheter til å inngå i et lengre

kontakter. Videre har innsparing også medført

forpliktende samarbeid med barnehage og

økt saksbehandlingstid. Samlet sett har dette

skole, knyttet til enkeltsaker- og systemarbeid.

ført til reduserte tjenester til barn og voksne

Tjenesten vil måtte prioritere krav om å oppnå

med særskilte behov.

lovlig saksbehandlingstid, ved reduksjon i

for

PP-tjenestens

antall fastdager i barnehage og skole, samt
Tjenesten opplever manglende kapasitet i for-

reduserte tilstedeværelse i samarbeidsarenaer

hold til å opprettholde og utvikle kvalitet

med barnehage, skole og andre hjelpetjenester.

REF.
1

9.4.7

(TYPE) POST

FORKLARING

(Ny) Inndragning 0,7 årsverk hos PPT
videreført fra 2019

Redusert tilstedeværelse i barnehage og skole, redusert samarbeid.
Risiko: Økende saksbehandlingstid.

Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan

Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
Oppnå tilfredsstillende saksbehandlingstid

Budsjett 2020

2021

2022

2023

750

750

750

750

For at tjenesten skal kunne oppnå en tilfredsstillende saksbehandlingstid, med utgangspunkt i tjenestens rammer i 2018
- 15,6 årsverk, må tjenesten tilføres ytterligere 1 årsverk.
Utvikling av veiledningstilbud til ansatte i
barnehage/skole

750

750

750

750

For at tjenesten skal kunne tilby systemrettet arbeid og samtidig opprettholde dagens veiledningstilbud , må tjenesten
tilføres ytterlig 1 årsverk, med bakgrunn i tjenestens rammer i 2018.

Sum

1 500

1 500

1 500

1 500

9.4.8 Effektiviserings- og
omstillingstiltak

Økt lærertetthet i skole og tilsvarende innføring

Siden 2011 har PPT utviklet effektiviserings-

av pedagognorm i barnehagene vil på lang sikt

tiltak for å bedre kvalitet på samarbeid med

kunne redusere etterspørselen av sakkyndige

barnehage og skole. Tjenesten ser pr. i dag

vurderinger.

begrensede

muligheter

tiltak/effektiviseringstiltak.

for

omstillingsTjenesten anser imidlertid ikke dette som
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relevant for perioden 2019-2023. Det vil ta tid å

sakkyndighetsarbeid samtidig som tjenesten

utvikle barnehage/skoles rammebetingelser for

skal veilede barnehage og skole i det ordinære

å kunne ivareta barn og elever med sammen-

tilbudet.

satte

behov,

uten

spesialpedagogisk

hjelp/spesialundervisning.

Med fortsatt økende grad av henvisninger og
reduksjon i stilling vil barnehager og skoler

PPT opplever økt press knyttet til økende

oppleve mindre oppfølging av barn med

utfordringer innen adferd, store sammensatte

særskilte behov. Det vil være mindre rom for

vansker, utvikling av sammenheng mellom til-

veiledning og kompetanseheving

passet

opplæring

og

spesialpedagogisk

hjelp/spesialundervisning

innenfor

eksisterende rammebetingelser.

Reduksjon

av

stilling

opprettholder

den

negative utviklingen av saksbehandlingstid, og
det skaper mindre rom for utvikling av

Ny opplæringslov vil understreke krav til PP-

systemarbeid lovverk stiller krav til tjenesten

tjenesten

om å videreutvikle.

om

parallell

håndtering

av
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9.5 Kultur og idrett
9.5.1

kultursenter og Herdla fort som satsnings-

Oppgaveområde

Avdelingen er organisert i sju seksjoner med

områder.

ansvarlige for Frivilligsentralen, Strusshamn

samhandlingsarenaer

kultursenter, Kulturskolen, Idrett- og nærmiljø,

Idrettsrådet,

Allment barne- og ungdomsarbeid, allment

samskipnad og nyetablerte Amatørkulturråd

kulturarbeid, bibliotek og kulturminne og

Askøy samt enkeltpersoner og andre sammen-

museum. Avdelingen har også stillinger som er

slutninger. Regionalt kultursamarbeid med

dedikert kulturtilbud flyktninger/innvandrere

kommunene Sund, Fjell og Øygarden vil bli

og en Miljøveileder rettet mot frivillig sektor.

videreført etter kommunesammenslåingen til

Det

er

Askøy

etablerte
med

og

gode

frivillig

sektor,

og

musikk-

sang-

Øygarden kommune.
Mennesker med funksjonshemming blir ivaretatt

gjennom

«Mandagsklubben»

i

Ung-

Avdelingens visjon er:

flimmer, ledsagerstøtte og en ukes sommeraktiviteter. Avdelingen utvikler Strusshamn

«Der drømmer får vinger».

Oppgaveområder
Allment barn- og ungdomsarbeid

Kulturskole

Frivillighetssentralen

Strusshamn kultursenter og Herdla fort

Bibliotek

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kulturminne og museum

Allment kulturarbeid

Kulturtilbud flyktning

Miljøarbeider

Kulturtiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne

9.5.2

Status

tiden. Kulturskolelærere i dans, kor og teater

Biblioteket fikk et styrket mediebudsjett i 2018.

har undervist i prosjektet på barneskolene i

Dette har gitt bedre formidling og styrking av

Follese, Erdal og Davanger. I kulturskolen ble

tjenestetilbudet. Utlån, åpningstider, kvalitet og

stillingen som inspektør ledig våren 2019. Ledig

besøkende på arrangement har økt, og filialen

ressurs ble benyttet til å styrke stilling som

på Fauskanger er godt besøkt. Biblioteket er en

rådgiver.

viktig uformell møteplass, debattarena og arena
for aktiv formidling. Samarbeid med skoler og

I Strusshamn kultursenter, Sjoddien, har det i

barnehager er styrket gjennom skolebibliotekar

2019 pågått arbeid med byggearbeid med

og den kulturelle bæremeisen. Handlingsplan

etablering av parkering og tilkomst. Resterende

bibliotek er til politisk behandling høst 2019.

arbeid med Fargeriet forventes fullført i 2020.
Dette kan gi økt aktivitet og leieinntekter.

Kulturskolen har fokus på implementering og
iverksettelse av ny handlingsplan 2018-2022.

I avdelingens felt for barne- og ungdomsarbeid

Våren 2019 har kulturskolen i samarbeid med

er det særlig fokus rettet mot inkludering og

fagavdeling skole gjennomført et SFO pilot-

barnefattigdomsbekjempelse.

prosjekt der barn som primært ikke går i SFO i

prosjekter

i

gang,

som

Det
«Flere

3. og 4. trinn, tilbys et gratis kulturtilbud i SFOAskøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023: Oppvekst
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inkluderingstilskudd for lag- og organisasjoner,

Kommunedelplan kultur, idrett og friluftsliv

og etablering av gaming - aktivitet/åpen møte-

(2014 - 2025) er gjenstand for rullering.

plass i Ungflimmer ungdomskulturhus. De

Arbeidet vil først starte opp i 2020. Temaplan

fleste tilbudene er universelle.

kulturminne er under arbeid, et større arbeid
som skal gi en tematisk god oversikt over viktige

Ungflimmer er en viktig arena i kommunens

bevaringsverdige kulturminner i kommunen,

ungdomstilbud,

og sikre en bærekraftig forvaltning av disse.

og

tilbyr

undervisning,

instruksjon og veiledning i kunst- og kulturfag.
Ferdigstilling av påbegynte bygningsarbeider i
Innenfor feltet idrett og nærmiljø er det fokus

Strusshamn kultursenter er påkrevd for å

på Herdla fort friluftsområde, Siglingavatnet

kunne få økt aktivitet og inntjening i form av

friluftspark og Askøy på langs. Alle områdene er

økte leieinntekter.

under

utvikling.

Idrettsanlegg

utvikles

i

forbindelse med skoleutbygging. Kommunal

Biblioteket ble styrket i 2017 som følge av økte

medvirkning på idrettsanlegg som ligger på

rammer. Dette har gir utlånsvekst, bedre

kommunal grunn er nedbetalt i 2019.

åpningstider og biblioteket kan med en skolebibliotekar i 50 % bistå skolebibliotekene på en

Det arbeides med å skrive ny temaplan for

bedre måte. Likevel er behovet for tjenester og

kulturminne og det pågår arbeid med å få over-

forventninger mye større enn det biblioteket

ført drift av Bergen Kringkaster til Museum

kan klare å innfri i henhold til den nye bibliotek-

Vest.

loven både når det gjelder lokaliteter, antall
ansatte,

bok

og

arrangementsbudsjett.

Kommunebarometeret i 2019 for Kultur og

Fauskanger filial som møteplass, kulturarena

idrett gir en beskrivelse av kulturtilbud og

og utlånssentral i samarbeid med ungdoms-

aktivitet i norske kommuner. Denne viser at

klubben Q3 på Fauskanger barne- og ungdoms-

Askøy kommunes kulturutgifter er lavere enn

skole er finansiert av barnefattigdomsmidler

landsgjennomsnittet på de fleste målbare

som faller bort i 2020. Videre drift av filialen

områdene. Netto driftsutgifter pr. innbygger på

etter 2020 vil være avhengig kommunale

ca. 875 kroner.

budsjett midler.

9.5.3

Avdelingen er midt i et større prosjekt «Flere

Utviklingstrekk og
utfordringer

farger», et tilbud til flerkulturelle barn og unge

Fagavdelingen spenner over et vidt aktivitetsfelt

knyttet til sang, dans og musikk. Det er et mål å

og arbeidet er i samarbeid med og rettet mot

gjennomføre 4 forestillinger i februar 2020.

paraplyorganisasjonene, lag /organisasjoner og

Formålet er inkludering og integrering.

enkeltpersoner. Eksterne føringer, lover, regler
og planer gitt av direktorater og departementer

Inkluderingstilskudd for lag og organisasjoner

samt

er

planer

i

Fylkeskommune

og

egne

en

del

av

satsingen

innenfor

kommunale handlingsplaner er utfordrende å

barnefattigdomsbekjempelse og har prosjekt-

gjennomføre. Kommunale prioriteringer gir

midler fra Fylkesmannen. Prosjektmidler faller

ikke rom for å kunne utvikle arealer tilrettelagt

bort ved utgangen av 2020, og en videreføring

for kultur og fysisk aktivitet.

er en budsjettmessig utfordring. Kommunedel-
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plan for barn og unge er under arbeid. Plan-

mye arbeid på lag og foreninger som dugnad.

arbeidet vil gi retning for satsing i fremtiden, og
gi nye satsingsområder på feltet.

9.5.4 Satsingsområder og mål
I forbindelse med programmet Mobbefri opp-

Ungflimmer utvikler nye tilpassende kultur-

vekst har utvalg for oppvekst gått inn for å

tilbud rettet mot ungdom og er en visnings-

styrke samarbeidet i og mellom frivillige lag, og

arena for ulike kulturuttrykk for et bredt

mellom kommunen og lagene ved å opprette

publikum og har behov for en sittetribune

stilling som miljøveileder. Rådmannen har

(amfi) for publikum.

videreført tiltaket i 2019. Hovedgrepet skal
være koordinering av arbeid tett på barn og

Kulturskolen har fokus på gjennomføring av ny

unge ute i miljøene der de er.

handlingsplan og videreutvikling av skolen.
Utfordringene for kulturskolen er lange vente-

Kulturskolen har som målsetting å være åpen

lister i enkelte fag. Andre fag har liten og ingen

for de som ønsker det, og ønsker å innføre

venteliste. I fagene uten venteliste jobber

søskenmoderasjon samt friplasser for familier

kulturskolen med økt fokus på markedsføring

med vedvarende lav inntekt. Kulturskolen

og synliggjøring av tilbudet. Kulturskolen ser at

starter høsten 2019 opp arbeidet med å utvikle

økte

handlingsplan for samarbeid mellom korps,

betalingssatser/

elevkontingent

kan

påvirke Søknadstallene.

orkester og kulturskole.

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

«Flere farger» ser ut til å bli et godt

2015-2019, som ble vedtatt i Kommunestyret i

inkluderingstiltak etter intensjonen. Prosjektet

sak 136/15 den 29.10.2015 peker på viktige

er finansiert ved eksterne midler. En videre-

momenter for fremtiden. Handlingsplanen

føring vil kreve budsjettmidler i størrelsesorden

rulleres årlig. Idretten på Askøy står sterkere

kr 300 000 årlig.

enn noen gang og har over 9000 medlemmer og
47 lag registrert i idrettsrådet. Frafalls-

Videreføring av Inkluderingstilskudd til lag og

problematikken i idretten på Askøy er lavere

organisasjoner for å fremme inkludering av

enn landsgjennomsnittet og utøverne slutter

barn og unge som lever i lavinntektsfamilier, vil

oppunder idrettene sine.

kreve budsjettmidler på kr. 200 000 årlig.

Utfordringen er fortsatt knyttet til hallkapasitet

Ny

der leie etterspørselen er 3 ganger så stor som

finansieres ved eksterne tilskuddsmidler.

gaming-aktivitet

i

Ungflimmer

vil

tilbudet.
«Bæremeisen» er et ledd i Askøy kommunes
3

kunst og kultursatsing for de minste barna, fra

prosjekter; Askøy på langs, Siglingavatnet-

1 til 6 år. Det er utviklet modeller for hvordan

Friluftsparken på Askøy og Herdla Fort frilufts-

kunstnere, barn og pedagoger kan jobbe

område. Det har blitt etablert en dugnadsgjeng

sammen i en kreativ prosess, både i barnehager

fra Askøy på langs.

og på profesjonelle arenaer.

Utfordringene er å økonomiske midler til drift

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en

Friluftsliv

interessene

sikres

gjennom

og vedlikehold av slike fellesområder. Det faller
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nasjonal satsing som skal bidra til at alle skole-

Lokalisering av idrettsanlegg, øke antall idretts-

elever får møte profesjonell kunst og kultur av

haller, rehabilitere og fornye kunstgressbaner,

alle slag. DKS har behov for en kommunal med-

svømmehall/badeanlegg og drift av idretts-

virkning i tillegg til overføringer fra Fylkes-

anlegg er satsninger innen idrettsområdet.

kommunen. Kommunal medvirkning vil styrke

Fysisk aktivitet og friluftsliv vil bli styrket

tilbudet som gis til skolene.

gjennom etablering og vedlikehold av nærmiljø-

Sjoddien - Strusshamn kultursenter skal være

anlegg ved skoler, lokalsentre og større beboer-

en møteplass mellom det historiske og det

områder, tilrettelegging i marka, ved strender,

skapende, mellom generasjoner og ulike kultur-

Herdla Fort, Siglingavatnet-friluftsparken og

uttrykk.

Askøy på langs.

Mål, tiltak og forventet resultat
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Askøy kulturskole samarbeider
lærer, elev og foreldre om elevens
utvikling

Aktiv bruk av «Vurdering for læring»
som metode. Elev- og
foreldreundersøkelser

Økt læringsutbytte for
kulturskolens elever. Øke
motivasjon og bevissthet
hos eleven om egen
utvikling

Kulturskolen er en viktig og synlig
kulturaktør i Askøy-samfunnet

Bedre markedsføring av kulturskolens
konserter og arrangementer. Utvikle
konserter og konsertserier på ulike
arenaer.

Kulturskolens elevaktivitet
blir mer synlig. Flere
konsert-arenaer og bedre
utviklings-muligheter for
elever i kulturskolen.

Økt kvalitet i samarbeid korps,
orkester og kulturskole

Utvikling av handlingsplan for samarbeid
mellom korps, orkester og kulturskole.
Brukermedvirkning står sentralt

Økt opplevd kvalitet for
bruker og kulturskole. Økt
rekruttering til korps
orkester og kulturskole.
Kulturskolen leverer en
tilpasningsdyktig tjeneste

Kulturskolen har et godt utbygd
breddeprogram (lavterskeltilbud) i
kulturskolen

Utrede mulige om-disponeringer av
ressurser for å: Opprette kulturkarusell
som fast fagtilbud i kulturskolen. Øke
tilbud til skole og barnehage og SFO.
Øke kapasitet i musikkterapi. Eller andre
tiltak som styrker kapasitet i
breddeprogrammet

Kulturskolen nærmer seg
målsetning om å være en
kulturskole åpen for alle
som ønsker det.

Styrke inkluderingsarbeidet

Etablere «Flere Farger» som fast tilbud

Bedre språkforståelse
bygger relasjoner til
jevnaldrende, styrker
mestringsfølelse og
kunnskap. Samarbeid med
foresatte.

Biblioteket skal være en møte-plass
og arrangements-arena for kultur,
debatt, kunnskap og leseglede.

Gode og aktuelle kulturtilbud for alle.
Utlån, teater, verksteder og debatter.

Gode og aktuelle
kulturtilbud for alle.

Videreføre barnefattigdomssatsningen ved å videreføre
Fauskanger bibliotek, møteplass og
kulturscene i samarbeid med Q3.
Per i dag støttet av fattigdomsmidler
som går kun ut 2019.

Etablere Fauskanger filial sammen med
Q3 som er fasttilbud på nordlige Askøy.

Utjevning av sosiale
forskjeller. Styrker kulturtilbudet.

Styrke fattigdomsbekjempelse

Videreføre ordningen
Inkluderingstilskudd til lag og
organisasjoner.

Inkludere barn og unge i
musikkaktiviteter på
fritiden.

Utvikle aktivitetstilbud i Ungflimmer

Etablere «gaming-aktivitet» og åpne
møteplasser

Åpen møteplass, etablere
ny aktivitet

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023: Oppvekst

80

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Oppgradering av Ungflimmer til
funksjonell visningsarena.

Installere sittetribune

Få en god visningsarena,
og gi mulighet for flere
forestillinger og konserter.

Følge opp vedtak: Etablere ny
temaplan kulturminne for Askøy
kommune.

Ferdigstille temaplan for kulturminne

Bedre forvaltning og
bevaring av kulturminner.

Videreutvikle og styrke friluftsliv

Tilrettelegging av og informasjon om
friluftsområder og tilbud, i dialog med
frivillige.

Økt aktivitet og bruk av
friluftsområder. Lavere
terskel for bruk.

Strusshamn kultursenter skal være
en møteplass mellom det historiske
og det skapende og mellom ulike
kulturuttrykk

Ferdigstille kultur- og flerbrukslokalet
«Fargeriet»

Et bedre kulturtilbud på
Askøy og økt besøk i
Sjoddien. Skape en
møteplass som gir økt
aktiviteten for utøvere i
ulike kunst- og
kulturuttrykk.

9.5.5

Driftsbudsjett

Kultur og idrett

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

30 268

31 206

31 206

31 206

31 206

-75

-75

-75

-75

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-148

-148

-148

-148

-100

-100

-100

-100

1

100

100

100

100

2

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

938

Rullering av siste økonomiplan:
-

Tall Ships Races 2019, F-sak 197/18

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Forprosjekt kulturhus

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Ravnanger idrettspark – Overføring av renholdsansvar til
Ravnanger ungdomsskole

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Kontorplasser til frivillige lag og organisasjoner løses gjennom
frigivelse av lokaler (K-sak 65/19)

-

Tilskudd til Radio Askøy (50’) og Askøy revmatikerforening (50’)
(K-sak 96/19)

Nye tiltak:
-

Redusert tilskudd til vedlikehold av museumssamlinger,
kulturminner og bygg

-250

-250

-250

-250

3

-

Avvikle driftsstøtte til historie- og museumslag

-100

-100

-100

-100

4

-

Redusere driftsmidler til Bergen kringkaster og Herdla fort

-150

-150

-150

-150

5

-

Redusert driftstilskudd til Herdla Museum, Museum Vest

-300

-300

-300

-300

6

-

Avvikle fritidstilbud for funksjonshemmede

-250

-250

-250

-250

7

-

Reduksjon i kulturskolen

-150

-300

-300

-300

8

-

Biblioteket åpent 3 dager i uken

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

9

-

Nedlegging av drift i Ungflimmer ungdomskulturhus

-500

-1 000

-1 000

-1 000

10

-

Redusert tilskudd til kultur- og idrettsforeninger

-500

-1 000

-1 000

-1 000

11

26 783

25 633

25 633

25 633

Ny netto ramme
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9.5.6 Forklaring og konsekvens

organisasjoner. Det er ikke i tråd med fag-

I budsjettvedtak for 2019 ble tilskudd til Radio

avdelingens politisk vedtatte planverk, men er

Askøy og Askøy Revmatikerforbund redusert

en konsekvens av kommunens økonomiske

med kr 50 000 på hver. Det ble siden vedtatt

rammer.

(Kommunestyret sak 96/19) at tilskuddet skulle
opprettholdes som opprinnelig og utbetales

Å kutte i kulturbudsjettet kan på sikt gi økte

uten at det er budsjettdekning.

utgifter på andre budsjettposter i kommunen.
Gode fritidsaktiviteter og arenaer er viktig i

Forslaget til budsjett 2020 og økonomiplan

forebygging, for trivsel og folkehelse.

2020- 2023 innebærer innsparingstiltak også

Fagavdelingen gir og innspill til nye tiltak i

for Kultur og idrett. Konsekvensen er et

budsjett. Dette er tiltak som er forankret i

redusert tjenestetilbud til barn og unge og

avdelingens planverk.

reduserte

tilskudd

til

frivillige

lag

og

(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Kontorplasser til
frivillige lag og organisasjoner
løses gjennom frigivelse av
lokaler (K-sak 65/19)

Frivillighetssentralen, Sjoddien, Klubbhuset Ravnanger idrettspark har lokaler som
kan benyttes til møtevirksomhet, lagsarbeid og kontor.

2

(Endring) Tilskudd til Radio
Askøy (50’) og Askøy
revmatikerforening (50’) (Ksak 96/19)

Fast øremerket driftstilskudd til 2 organisasjoner. Andre lag/org. søker om tilskudd
og får tildelt etter aktivitet og medlemstall.

3

(Ny) Redusert tilskudd til
vedlikehold av museumssamlinger, kulturminner og
bygg

Tilskuddsposten ble etablert i 2018. Midler for ivaretakelse og vedlikehold må
søkes andre plasser fra, som f. eks. Tilskuddsportalen. Tilskudd fra Fylkeskommunen bortfaller dersom det ikke er kommunal medvirkning/støtteordning.

REF.

4

(Ny) Avvikle driftsstøtte til
historie- og museumslag

Lagene som har vært under denne tilskuddsposten må søke driftstilskudd fra
tilskuddsordningen allment kultur sammen med andre lag og organisasjoner som
faller under denne ordningen.

5

(Ny) Redusere driftsmidler til
Bergen kringkaster og Herdla
fort

Utvikling, drift, mindre vedlikehold og stell av områdene opphører.

6

(Ny) Redusert driftstilskudd til
Herdla Museum, Museum
Vest

Redusert aktivitet og utvikling av Herdla Museum. Begrenser museets mulighet for
å utvikle nye og skiftende utstillinger. Vil få redusert besøkstall og forringer Herdla
som destinasjon.

7

(Ny) Avvikle fritidstilbud for
funksjonshemmede

Sommeraktiviteter og ledsagerstøtte opphører.

8
(Ny) Reduksjon i kulturskolen

Kutt innebærer en reduksjon i ca. 40 % av en kulturskolelærerstilling. Kulturskolen
må redusere undervisningstilbudet og det blir en reduksjon i antall elevplasser.
Denne utviklingen er ikke i tråd med vedtatt «Handlingsplan for kulturskole 20182022». Ventelisten øker og det blir vanskeligere å få plass i kulturskolen.

(Ny) Biblioteket åpent 3 dager
i uken

Biblioteket vil være ute av stand til å fylle alle kravene i bibliotekloven og vil i
praksis bli utilgjengelig for mange. Lørdagen vil bli stengt og en kan få kapasitetsproblemer med å ta imot alle som ønsker å besøke biblioteket når det er åpent.
Det vil være begrenset mulighet til å ta imot barnehager og skoler som nå besøker
biblioteket daglig. I befolkningen har 40 % svart at de bruker biblioteket mellom kl.
10.00-15.30 på hverdager. I tillegg til barnehager og skoler. 35 % har svart at de
bruker biblioteket fra kl. 15.30-19.30 og 25 % bruker biblioteket på lørdager.
Spriket er stort når det kommer til når innbyggerne har mulighet til å gå på
biblioteket. Biblioteket er samfunnets kulturelle grunnmur og brukes tvers av alder,
sosial, etnisk og kulturell tilhørighet. Forskning viser at leseevnen vil på sikt
svekkes, og at færre da vil søke høyere utdannelse.

(Ny) Nedlegging av drift i Ungflimmer ungdomskulturhus

En konsekvens av foreslått innsparing for Ungflimmer ungdomskultursenter, er
nedleggelse av driften. Tilbud til barn og unge er et av kommunens satsnings
områder sammen med folkehelse, barnefattigdomsbekjempelse og mobbefri oppvekst. Ved nedleggelse av ungdomskultursenteret, vil et av de viktigste tilbudene til
ungdom gå tapt. Senteret er en arena for læring, fremføring og utvikling av
ungdomskultur og senteret er en av våre viktigste åpne møteplasser. Ansatte i
Ungflimmer har høy kompetanse, innen musikk, dans og drama. I tillegg innehar

9

10
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de ansatte god kompetanse på inkludering og fritidspedagogikk. Ungflimmer har
oppdatert utstyr for det meste av produksjon og fremføringer. Kulturhuset brukes
også av kulturskolen, fritidsklubb for utviklings-hemmede (mandagsklubben),
barnehagene, ungdomsskolene og psykiatritjenesten. Drift i Ungflimmer er også en
del av kommunens fattigdomsbekjempelse, da de fleste aktivitetene er gratis for
brukerne. Ungflimmer er en god inkluderingsarena, og tilbudene er viktig med
tanke på god trivsel og helse blant ungdommer.
11
(Ny) Redusert tilskudd til
kultur- og idrettsforeninger

9.5.7

Ulike tilskuddsordninger blir helt eller delvis redusert. Tilskuddsordningene i Askøy
kommune har ikke blitt indeksjustert de siste 20 årene. Mange lag og
organisasjoner er avhengig av den kommunale støtten. Disse må redusere sin
aktivitet eller søke midler fra annet hold. Barn og unge blir berørt.

Tiltak det ikke er funnet plass til

Tiltakene er forankret i fagavdeling kultur og idretts vedtatte planverk.
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)

Budsjett 2020

2021

2022

2023

500

500

500

500

60

60

60

60

Opprettholdelse av prosjekt «Flere farger»
Integreringsprosjekt som har vært i drift i 2 år
Driftstilskudd til Amatørkulturråd Askøy - UFO 60/19

Driftstilskudd på lik linje med paraplyorganisasjonene Idrettsrådet og Askøy sang og musikksamskipnad.
Fast etablering av Tilskuddsportalen

70

70

70

70

Tilskuddsportalen er tilgjengelig for både kommunal administrasjon og Frivillige lag/org. Gir muligheter for ekstern
finansiering for prosjekter, investering og drift.
Instrumenter til kulturskolen

300

300

300

300

Nødvendig for å kunne investere, vedlikeholde alle typer instrumenter til bruk i kulturskolens undervisning.
Prosjekt «Den kulturelle skolesekken»

100

100

100

100

50

50

50

50

Viktig kulturtilbud til skoleelever. Økt etterspørsel fra alle skoler.
Prosjekt «Kulturelle bæremeisen»

Viktig kulturtilbud til de minste. Gode opplevelser og læring. Gjennomført som prosjekt i samarbeid med Barnehage. Stor
etterspørsel og deltakelse.
Forprosjekt kulturhus

1 000

0

0

0

Tatt ut av budsjett 2019 som innsparingstiltak. Vedtak om at det skal ses i sammenheng med budsjett 2020
Tilskudd kultur og historiebøker

100

100

100

100

Tatt ut av budsjett 2019 som besparelse. vedtatt skal ses i budsjettarbeid for 2020. Ikke prioritert tiltak i kommunedelplan
kultur, idrett og friluftsliv.
Sitteamfi Ungflimmer

500

Et sitteamfi i ungdomskulturhuset vil gi bedre publikumsfasiliteter, økt og variert bruk/aktivitet av scene og kultursal.

Sum

2 680

1 180

1 180

1 180

9.5.8 Effektiviserings- og omstillingstiltak
Fagavdelingen har mål om å kartlegge «tidstyver» i egen organisasjon og har igangsatt og utferdiget
prosjektbeskrivelse Beste praksis i kulturskolen – «jakten på forbedringer». Det vil bli fulgt opp med
samme metode i andre fagfelt i avdelingen.
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10 Levekår
Administrasjon (0,0 %)
Forebyggende tiltak (2,2 %)
Aktivisering og service tjenster
(1,8 %)
Diagnose/behandling (3,2 %)

Øvrige avdelinger

Råd, veiledning, sosialt
forebyggende arbeid (1,1 %)

43,2 %

Tilbud til personer med
rusproblemer (0,8 %)
Barnevernstjeneste (4,4 %)
Helse- og omsorgstjenester i
institusjon (12,5 %)
Helse- og omsorgstjenester til
hjemmeboende (14,2%)

Levekår

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

-465

-10 244

-14 091

-17 214

43 573

43 573

43 573

43 573

149 410

145 810

145 810

145 810

51 536

51 786

51 786

51 786

Helse og omsorg

264 781

254 431

247 431

244 431

Individ og levekår

226 841

220 237

219 237

218 237

Sum

735 676

705 593

693 746

686 623

Administrasjon
Samfunnsmedisin
Barn og familie
NAV

Tjenestene innen levekår er viktig for alle
innbyggere, og særlig de som av ulike årsaker

Det er flere omstillingsprogrammer innen fag-

trenger bistand for å mestre hverdagen.

området hvor et av hovedmålsettingene er å

Kommunene får overført nye oppgaver. Dette

redusere behovet for tunge og ressurskrevende

krever

tjenester i årene framover. Samtidig ser vi at

omstilling,

kompetanse

og

effektivisering.

samhandlingsreformen fører til at nettopp
tunge og ressurskrevende oppgaver overføres til

Prioritering er nødvendig, men vanskelig.

kommunalt nivå, ofte uten finansiering. De

Kvalitet og effektivitet vil være innsats-

neste årene blir viktig med tanke på en

områdene

forsvarlig utvikling innenfor samhandlings-

framover.

Det

kan

bety

at

kommunen må redusere innsatsen på noen

reformen - faglig og økonomisk.

områder, men samtidig må en sikre innbyggere
forsvarlig helsehjelp.
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En stor del av utviklingsarbeidet er finansiert

Velferdsteknologi, digitalisering og tverrfaglig

med

Helse-

bemanning vil kunne åpne nye muligheter og

direktoratet og Fylkesmannen. I 2019 klarte

skape tilbud som gjør at flere kan få gode

kommunalavdelingen å hente inn cirka 28

tjenester og økt livskvalitet.

eksterne

tilskuddsmidler

fra

millioner kroner til prosjekter og omstilling.
Dette er en krevende form for finansiering som

De største utfordringene er overføring av

framover bør revurderes nasjonalt.

komplekse og nye oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og statlige føringer uten tilstrekkelig

Samlet sett er de kommunale tjenestene blitt

finansiering,

flere, mer varierte, mer komplekse, mer

økonomiske rammer på driftsbudsjettet i

kompetansekrevende,

kommunen.

teknologiske

og

kombinert

med

strammere

Samhandlingsreformen

effektive. I alt dette er det viktig å ha brukerens

eksempel

på

hvordan

de

fokus som veileder og premissleverandør.

utfordringene i helsetjenestene øker.

er

økonomiske

Brukermedvirkning, tjenester tilpasset den
enkelte, samhandling med pårørende, nettverk

Det

må

fortsettes

kvalitetsutvikling,

og frivillighet - er områder som skal satses på de

effektivisering, kompetanseutvikling og om-

nærmeste årene.

stilling for å sikre innbyggerne gode tjenester.

10.1 Felles
10.1.1 Oppgaveområde
Området levekår består av disse fagområdene:
Oppgaveområder
Helse og familie

Familiehelsetjenesten, psykologtjenesten, barnevern, flyktningtjenesten, rusog psykisk helsetjeneste, NAV

Omsorg

Institusjonstjeneste (sykehjem), hjemmebaserte tjenester, fysio-/ergo/servicetjenesten, tjenester til utviklingshemmede, bolig psykisk helse,
booppfølgingstjeneste

Samfunnsmedisinsk avdeling

Legetjenesten, miljørettet helsevern, smittevern

10.1.2 Driftsbudsjett
Levekår - Oppsummering
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Rullering av siste økonomiplan

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

722 130

722 130

722 130

722 130

722 130

-19 134

-22 088

-18 088

-18 088

22 800

19 200

19 200

19 200

Rammeendringer mellom avdelingene
Endringer i satser/bruk/vedtak
Urealiserte innsparinger ØP 2019 – 2022
Nye tiltak
Ny netto ramme

9 050

11 800

11 800

11 800

830

-25 449

-41 296

-48 419

735 676

705 593

693 746

686 623

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2020-2023: Levekår

85

Administrasjon levekår

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

519

535

535

535

535

-2 000

-4 000

-4 000

-4 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

2 000

4 000

4 000

4 000

0

-9 779

-13 626

-16 749

-465

-10 244

-14 091

-17 214

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

16

Rullering av siste økonomiplan:
-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Ansettelsesstopp i ledelse og admin,
ved naturlig avgang ingen automatiske nyans./effektivisering
ledelse – lønnsfrys kommunalsjef

Rammendringer mellom avdelingene:
-

Utskrivningsklare pasienter Psykisk helse ref. statsbudsjett

Urealiserte innsparinger ØP 2019 - 2022:
-

Økning effektivisering i ledelse og admin utover 3,0 mill. i 2019

Nye tiltak:
-

Aktivitetstilpasning i forhold til budsjettert integreringstilskudd

Ny netto ramme

1

10.1.3 Forklaring og konsekvens
Samlet krav for Kommunalavdeling levekår om innsparing i ledelse og administrasjon er lagt til
Administrasjon Levekår. Levekår har i løpet av 2019 tatt ut stillingen som kommunalsjef, og i tillegg
redusert med 4 avdelingslederstillinger. Tiltakene får helårseffekt fra 2020, men er ikke nok til å oppfylle
det økende kravet om reduksjon i ledelse og administrasjon.

REF.
1

(TYPE) POST

FORKLARING

(Ny) Aktivitetstilpasning i forhold til budsjettert
integreringstilskudd

Ses i sammenheng med integreringstilskudd fra IMDI (ref.
skjema 1A)

10.1.4 Investeringsbudsjett
Prosjekt navn
3369

Omsorgsboliger Øst
SUM IKKE-SELVFINANSIERENDE
INVESTERINGSPROSJEKTER

Ferdig
2024

Tot.
sum

B 2020

ØP
2021

ØP
2022

ØP
2023

50 000
50 000
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10.1.5 Programmene
10.1.5.1 Program mot barnefattigdom
Satsingen mot barnefattigdom som Askøy
kommune har deltatt i sammen med Fylkesmannen og fire andre kommuner ble avsluttet
ved utgangen av 2019. Arbeidet i programmet
har hatt fokus på både universelle og målrettede
tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen
og levekår i lavinntektsfamilier og redusere
konsekvensene av å vokse opp i lavinntekt.

Gjennom de fem årene kommunen har deltatt i
Fylkesmannen sin satsing har vi mottatt
skjønnsmidler. Det har også vært søkt andre
tilskuddsmidler til drift av enkelttiltak som
Levekårsteamet og tiltak på fritiden. Fra og med
2020 er videreføringen av tiltakene avhengig av
å være prioritert i kommunens budsjett.
Tiltakene er imidlertid allerede implementert i
drift og det vil ikke kreve ekstra ressurser til
prosjektledelse fra og med 2020.

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Hindre at barn vokser opp i
barne-fattigdom over tid og
redusere konsekvensene for de
barn det gjelder.

Videre drift av levekårsteamet i
NAV som følger opp familier med
lavinntekt og levekårsutfordringer.

Bedre levekår for barn og familier i
målgruppen

Fastholde levekårsfokus i
hjelpetjenester, blant annet
barneverntjenesten

Reduserte sosialhjelpsutgifter til
familier som følges opp av
levekårsteamet.
Bedret bosituasjon
Økt deltakelse i fritidsaktiviteter for
barn i målgruppen

mellom de ulike tjenestene i arbeidet med

10.1.5.2 Program inkludering
Programmet

skal

bidra

til

å

inkludere

inkludering av flyktninger.

flyktninger som kommer til Askøy på en best
mulig måte gjennom samarbeid på tvers av
tjenester og ut i lokalmiljøet. Målene for

Hovedfokus i 2020 vil være på den delen av
programmet som handler om kvalifisering av
flyktninger til arbeid og utdanning. Tiltak på

programmet er:

dette området krever tett samarbeid mellom


Flyktninger i Askøy blir selvstendige og
økonomisk selvhjulpne gjennom deltakelse

som deltar på sosiale, kulturelle og politiske

NAV samt villighet til å prøve ut nye

Barn

Andre tiltak som er iverksatt som en del av
Program inkludering, som eksempelvis Flere
Farger, foreldreveiledning for flyktningforeldre

arenaer
med

flyktning

bakgrunn

gis

likeverdige muligheter i oppveksten for

og kompetanseheving i barnehager og skoler vil
videreføres.

utdanning, trivsel og deltakelse


og

Flyktninger opplever seg inkludert og
akseptert og blir aktive samfunnsdeltakere



Voksenopplæringen

samarbeidsmodeller og tiltak.

i utdanning og arbeidsliv


Flyktningtjenesten,

Det lykkes å skape en helhetlig innsats og
tverrfaglig kompetanse og samhandling
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

Flyktninger blir
selvstendige og
økonomisk selvhjulpne
gjennom deltakelse i
utdanning og arbeidsliv



Utvikle samarbeidet mellom Flyktningtjenesten,
Voksenopplæringen og NAV

Raskere overgang til
enten utdanning eller
arbeid



Utvikle en felles modell for arbeid i og etter
introduksjonsprogrammet for ulike grupper av
flyktninger. Modellen utvikles i samarbeid mellom
flyktningtjenesten, voksenopplæringen og NAV.

Reduserte
sosialhjelpsutgifter til
målgruppen



Prøve ut bransjepakker som en ny modell for
kvalifisering av flyktninger

Kvalifiserte flyktninger til
varig inkludering i norsk
arbeidsliv.



Undersøke muligheter for å starte elevbedrift som
del av introduksjonsprogrammet.

10.1.5.3 Program En landsby rundt sårbare barn og familier


Bedre og mer systematisk mobilisering av familie og nettverk i arbeidet med å finne gode løsninger
for barn og familier



Bedre prosesser for brukermedvirkning slik at barn og unge kan være reelle deltakere i beslutninger
som omhandler eget liv

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Samhandling som gir barn, ungdom og
familier opplevd medvirkning, sammenheng
og forutsigbarhet i tiltak som blir gitt.

Familieråd tilbys alle med
hjelpetiltak i barnevernet.
Familieråd tilbys i
Familiehelsetjenesten.

Økt brukermedvirkning og
mobilisering av nettverk.

Kunnskapsbaserte, effektive og trygge
tjenester med godt omdømme, der
tjenesten er en synlig samfunnsaktør.

Internveiledning og
mentorordning i barnevernet

Involvering av barn og foreldre
gjennom hele prosessen og
arbeidet.
Kvalitet og forsvarlighet i
gjennomføring og
dokumentasjon av arbeidet.

10.1.5.4 Program Aktiv og trygg omsorg - hele livet
Hovedtrekkene i Program Aktiv og trygg

omsorgstjenesten,

omsorg - hele livet er forebygging, tidlig innsats,

spesialisthelsetjenesten.

økt kvalitet, styrke brukermedvirkning samt



fastleger

og

Velferdsteknologi - Utvikle velferds-

utgiftsreduksjon. De viktigste prosjektene de

teknologi som en integrert tjeneste til

siste årene har vært:

brukere med behov for helse- og
omsorgstjenester.





Tillitsmodellen for utmåling og til-



Rekruttere, utvikle og beholde. Vi skal

deling av tjenester som tar utgangs-

arbeide strategisk for å utvikle heltids-

punkt i brukers mestringsevne og egne

kultur i sektoren. Sektoren skal være en

ressurser.

attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker

Pasientflyt - optimalisere pasientforløp

seg tilstrekkelig og kompetent arbeids-

mellom

kraft.

ulike

samarbeidet

nivåer.

internt

i

Styrke

helse-

og
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Mål

Forventede gevinster

Legge til rette for at den enkelte skal mestre egen
livssituasjon og bo lengste mulig i egen bolig.

Flere brukere bor lengre i egen bolig ved at tidlig
innsats og forebygging vektlegges.

Omstille tjenestene for å realisere nasjonale og lokale
mål om gode omsorgstjenester.

Økt trygghet hos brukere og pårørende.
Økt egenmestring og selvstendighet.

Fordele tjenestene i omsorgstrappen med vekt på
forebygging og tidlig innsats. ( BEON-prinsippet).

Økt mobilisering av brukermedvirkning og nettverk.
Færre brukere høyt oppe i omsorgstrappen.
Redusert behov for sykehjemsplasser.

Bidra til lavere sykefravær og god
medarbeidertilfredshet.

Styrket samhandling på tvers av fagområder.

Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser
optimaliseres og utgifter for omsorgstjenester
reduseres til under gjennomsnittet for
kommunegruppe 13 ( måltall for innbyggere 80 år og
eldre) i KOSTRA innen 2020.

Utmåling og tildeling av tjenester med utgangspunkt i
brukerens behov og ressurser.
Riktig tjenester til riktig tid.
Reduserte driftsutgifter - effektiv ressursutnyttelse.

10.1.5.5 Program Boligsosialt velferdsprogram
Askøy deltar i Husbanken sin kommunesatsing

barnefamilier og unge som ikke bor hensikts-

for boligsosialt arbeid. Satsingen varer til 2021.

messig. Gjennom programarbeidet har vi

Hovedfokuset er å sikre gode og trygge boliger,

etablert en diagnoseuavhengig bo-oppfølgings-

boligløsninger og bomiljøer for innbyggerne

tjeneste som sikrer at alle som trenger det får

generelt og vanskeligstilte spesielt. Alle skal ha

hjelp til å mestre å bo. I tillegg har vi samordnet

et trygt sted å bo, få hjelp til å mestre bo-

arbeidet med å bosette vanskeligstilte gjennom

forholdet og den offentlige innsatsen skal være

et tverrfaglig sammensatt boligkontor forankret

helhetlig og effektiv. Det er et særskilt fokus mot

i NAV.

Mål

Forventede gevinster

Få en mer differensiert boligmasse.

Flere vanskeligstilte kan eie egen bolig.

Realisere målsettingene i boligsosial
handlingsplan og helsebruksplan.

Få en samfunnsutvikling som er tilpasset innbyggernes behov.
Et mer universelt utformet samfunn.

Sikre riktig bruk av kommunale boliger og
økt bruk av virkemidler.

Innbyggere bor lengre hjemme i egen bolig.

Integrere boligsosiale utfordringer i
planstrategier, budsjett- og økonomiplaner.

Økt kompetanse på boligsosiale utfordringer hos ansatte.
Bruk av økonomiske virkemidler på en fleksibel måte tilpasset
den enkeltes behov.
Redusere sosiale ulikheter og forhindre sosial arv.
Unngå overopphoping av vanskeligstilte i enkeltområder.
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10.2 Helse og familie
10.2.1 Oppgaveområde
Oppgaveområder
Barneverntjenesten

Helsestasjon

Familiehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste

Jordmortjenesten

Helsestasjon for ungdom

Ungdomstjenesten

Familieveiledning

Flyktningtjenesten (inkludert Grønebrekka barneverninstitusjon og
utearbeidende miljøterapeuter for enslige mindreårige)

Trygg Start

Rus- og psykisk helsetjenester

Psykologtjenesten

NAV

10.2.2 Status

februar 2019. En annen organisasjonsjustering

Helse og familie trådde i kraft som sektor fra

er sammenslåing av to avdelinger, hvor en

01.10.2019 og består av Barneverntjenesten,

avdelingslederfunksjon er avviklet.

Familiehelsetjenesten,
NAV,

Rus-

og

psykisk

Flyktningtjenesten,
helsetjeneste

og

Psykologtjenesten.

Barneverntjenesten

har

også

etablert beredskapsvakt som prøveordning i
hverdager for et halvt år fra og med 01.09.2019.

Overføring av nye oppgaver til kommunen, lov-

Avtale med Fjell kommune om kjøp av barne-

endringer og nye reformer krever omstilling,

vernvakt i helger og helligdager er videreført.

kompetanse og effektivisering. Omlegging av
tjenestetilbud samt prioritering av oppgaver vil

Barnevernvaktordning er lovpålagt kommunen.

være nødvendig og samtidig krevende.

Nåværende ordninger skal evalueres opp mot
krav, forsvarlighet og kostnad kommunen har

Tidlig

innsats,

forebygging,

kvalitet

og

ved ulike barnevernvaktordninger.

effektivitet vil fortsatt være satsningsområder
framover. Samtidig kan det bety at kommunen

Kompetansen blant ansatte i barnevernet er et

må redusere innsatsen på andre områder, uten

satsingsområde i Barne-, ungdoms- og familie-

at det går på bekostning av forsvarligheten i

direktoratet,

tilbudet innbyggerne har krav på.

kunnskap - bedre barnevern. Kompetanse-

som

i

2017

lanserte

«Mer

strategi for det kommunale barnevernet 2018 –
Gjennom samorganisering av tjenestene som

2024».

tilbyr psykisk helsehjelp i denne sektoren, skal

satt videreutdanningsforløp for ansatte ut fra

det jobbes med strukturering av tilbudet slik at

plan, og mottar tilskudd fra Bufdir for noen av

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med

disse.

Barneverntjenesten

har

igang-

behov og krav fastsatt i lov eller forskrift. Denne
prosessen har fått betegnelsen Askøyhjelpen.

Tjenesten har over tid hatt utfordringer med tilstrekkelig kapasitet til å ta unna saker og sikre

10.2.2.1 Barneverntjenesten
Det er gjennomført organisasjonsendring ved at
driften av institusjonen Grønebrekka

ble

overholdelse av frister, god nok kvalitet og
forsvarlighet i arbeidet. Noe som har resultert i
at barneverntjenesten har fått påpekt lovbrudd

overført til Flyktningtjenesten fra og med
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for

fristoverskridelser

og

mangler

i

dokumentasjon av Fylkesmannen.

på Fauskanger - Q3, samt har individuell oppfølging av ungdom (rus, Aktiv Fritid).

10.2.2.2 Familiehelsetjenesten
Familiehelsetjenesten har gjennomført

Helsesykepleiere i ungdomsskole og Ungdomsen

organisasjonsjustering hvor en avdelingsleder-

tjenesten driver også MOT-undervisning i
ungdomsskolene og AVS.

funksjon er avviklet. Det mangler fremdeles 3,1
årsverk i skolehelsetjenesten og 0,6 årsverk i
anbefalt

10.2.2.3 Flyktningtjenesten
Askøy kommune har i 2019 vedtak om å bosette

bemanningsnorm. Tilbud om oppfølging av

35 flyktninger. Tre av plassene skal gå til

overvekt hos barn er avviklet som et ledd i

bosetting av enslige mindreårige, hvorav to av

prioritering av oppgaver.

disse plassene er forbeholdt barn under 15 år.

helsestasjon

for

å

nå

Blant
Nærjordmorsenteret

har

vært

dem

som

bosettes

av

enslige

et

voksne/familier bosetter kommunen i dag i all

prosjekt finansiert gjennom eksterne midler

hovedsak overføringsflyktninger. Gruppen har

over flere år.

sammensatte behov og krever tett oppfølging
over tid.

Det er nå ansatt 1,2 årsverk fast, noe som sikrer
videre drift av barseltilbudet. Et prosjekt
med utprøving av drift lørdager i en periode

10.2.2.4 NAV Askøy
NAV Askøy har også i 2019 hatt et merkbart økt

over seks måneder er avviklet ut fra prioritering

antall innbyggere som har søkt om økonomisk

av oppgaver.

sosialstønad. Antallet brukere som får stønad
og totalsummen har økt betydelig. Dette gjelder

Fødselstallet for Askøy i 2019 ser ut til å bli noe

alle brukergrupper. Dette følger av politisk

høyere enn i 2018 (som var generelt lavt på

vedtak om økning av satsene for økonomisk

landsbasis - Askøy 321 nyfødte). I 2018 hadde

sosialstønad og at barnetrygden ble tatt ut av

Jordmortjenesten oppfølging av 95 % av de

inntektsgrunnlaget. Flere fyller vilkårene for

gravide i kommunen, dette er også trenden i

økonomisk sosialstønad og kan få høyere

2019.

utbetaling.

Vedtakene

gir

rettighetsnivå

anbefalt av statlig fagmyndighet og som følges
som

av de fleste kommuner i Norge. Økningen i

jobber med flyktninghelse. Det er startet opp

utbetaling er i en viss grad knyttet til økte

prosjekt for å utvide tilbudet til flyktning-

levekårsutgifter til mottakerne av økonomisk

kvinner

sosialstønad. Dekning av strømregninger er

Familiehelsetjenesten

innen

har

1,5 årsverk

prevensjonsveiledning

og

kvinnehelse.

typisk en utgift som har økt.

Tjenesten har gitt foreldreveiledning til 220

Antallet innbyggere som mottar økonomisk

familier individuelt, i tillegg til å drive gruppe-

sosialstønad øker i mange kommuner i Norge.

basert veiledning. Trygg Start har fått hen-

Til tross for et gunstig arbeidsmarked står

vist rundt

oppfølging.

mange innbyggere likevel i realiteten langt

Ungdomstjenesten driver grupper for ung-

fra deltakelse i arbeidslivet. Grunnene til dette

dom, foreldreveiledningsgrupper, fritidstilbud

er sammensatte. Økningen er hovedsakelig

40

familier

for
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knyttet til helt nye brukere som søker om sosial-

1,5 årsverk vakant. Tjenesten har på bakgrunn

stønad.

av dette omstilt oppfølgingen som gis fra
individrettet

Økningen i antallet mottakere av økonomisk

til

gruppebasert

behandling/oppfølging.

sosialstønad på Askøy følger en nasjonal trend.
Per oktober 2019 har NAV Askøy gjennom

10.2.2.6 Psykologtjenesten
Psykologtjenesten hadde ved inngangen til

boligkontoret utbetalt kr 7.100.000,- fordelt på

2019 åtte stillinger, derav tre psykolog-

460 husstander. Dette er en økning i gjennom-

spesialister. I løpet av året har fire sluttet for å

snittlig bostøtte på 9,5 % fra i fjor. Per 8.10.19

få obligatorisk 2-års praksis i Spesialist-

har Askøy kommune utbetalt kr 3.467.654,- i

helsetjenesten. To av psykologspesialistene har

tilskudd til etablering og tilpasning, samt kr

også sagt opp. Det vil fra 1.11.19 vil være tre

40.741.018,- i startlån. Dette tilsvarer omtrent

bemannede

2018-nivå.

permisjon. Askøy har siden 2009 gjennom

stillinger, samt

to

ansatte i

statens tilskuddsordning ansatt fem psykologer
NAV Askøy har opplevd en gradvis økning i

(tre for voksne, en for flyktninger og en til barn,

både personer som trenger økonomisk råd-

ungdom

givning på grunn av alvorlige gjeldsproblem. I

ordningen avsluttes i 2019. Fra 2020 kommer

tillegg har gjeldsnivået hos disse økt betydelig i

det lovkrav om at alle kommuner skal psykolog-

løpet av året.

kompetanse. I 2018 ga Psykologtjenesten opp-

og

foreldre).

Denne

tilskudds-

følging til 545 pasienter, i 2019 har tjenesten pr.
10.2.2.5 Rus- og psykisk helsetjeneste
Avdelingen består av 23,28 årsverk som er delt

september fått henvist 220 pasienter. Tilbudet

i 2 team, FACT og Hevd. Tjenestene tildeles

ved ulike former for selvhjelps-program.

gis både individuelt, som gruppebehandling og

etter søknad. Totalt gis det oppfølging til 246
brukere.

FACT-teamet

tilbyr

ambulant

oppfølging til brukere med alvorlige psykisk

10.2.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

uhelse og/ eller ruslidelser. I samarbeid med

Teknologi, forskning og kunnskap har gitt økt

Helse Bergen har FACT ansvar for LAR-

mulighet til bistand innenfor flere av velferds-

medikasjon til ca. 20 brukere. Hevd teamet

tjenestene. Samtidig gjør utviklingen innenfor

tilbyr oppfølging i gruppe og individuelt til

demografi,

personer med moderate til alvorlig psykisk

betingelser for kommunen det nødvendig å

uhelse og/ eller rusutfordringer. I 2019 mottok

prioritere

avdelingen tilskudd fra helsedirektoratet til 13

eksisterende rammene.

arbeidsmarked
innenfor

de

og
til

økonomiske
enhver

tid

stillinger. De siste årene har tjenestetilbudet
blitt utviklet delvis gjennom ulike tilskudds-

Samskaping

mellom

tjenestene,

ordninger. Avdelingen har tett samarbeid med

pårørende, nettverk, frivillige, ideelle lag og

ulike interne og eksterne aktører samt brukere

organisasjoner vil være avgjørende for å finne

og pårørende.

gode løsninger på tjenestetilbud videre de
nærmeste årene.

I perioden januar- mai 2019 har avdelingen
hold 4

årsverk

vakant

som

følge

av

et

innsparingskrav. Fra august og ut året holdes
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Nye

lovforslag

innenfor

barnevern

og

Barneverntjenesten har videre mål om å jobbe

integrering av flyktninger legger opp til omleg-

mer forebyggende, både i form av hjelpetiltak

ging av nåværende ordninger som vil gi økte

og i samarbeid med andre instanser. For å klare

kostander uten at det følger med midler til å

disse målsettingene vil det kreve økt kapasitet

finansiere de løsningene. Samarbeidet mellom

gjennom flere stillinger.

Flyktningtjenesten, Nav og Voksenopplæringen
er allerede et område hvor det jobbes med å
utvikle tilbudet de sammen skal gi, og hvor det

10.2.3.2 Familiehelsetjenesten
Samfunnet er i endring og Familiehelse-

vil være nødvendig med systematisk arbeid

tjenesten

videre.

barn/ungdom/foresatte

registrerer

økt

behov

hos
for

samtaler/veiledning/hjelp.

Å

være

mer

Pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus og

tilgjengelig i skolen fører til at flere oppsøker

samhandlingsreformen er andre områder som

tjenestene enn tidligere. Fra svangerskap til

legger føringer for oppgaver i kommunale

ungdomsalder/voksen ser tjenesten økning i

tjenester. Strukturering av arbeidet innenfor

henvendelser som omhandler psykisk helse.

psykisk helse/rus 0-100 år er et område som må

Familiehelsetjenesten skal jobbe forebyggende

sees på, både for identifiserte pasienter og

og ha fokus på tidlig innsats og samtidig styrke

arbeidet med tidlig innsats og forebygging.

familier/barn/ungdom til mestring og egenomsorg.

Oppstart

og

drift

av

10.2.3.1 Barneverntjenesten
Barnevernloven stiller krav til at barnevern-

foreldreveiledningsgrupper, gruppetilbud til

tjenesten skal medvirke til at barns interesser

samarbeid med andre instanser som barne-

ivaretas også av andre offentlige instanser.

hager og skoler finansieres i dag delvis gjennom

Tjenesten skal samarbeide og gi råd både på

ordinære rammer og delvis av tilskuddsmidler.

barn og unge, individuell oppfølging og

planmessig og forebyggende nivå for å sikre
barn nødvendig hjelp til rett tid. Det er derfor

Tjenesten har iverksatt prosjekter i Helse-

en målsetting å jobbe mer utadrettet med både

stasjon for ungdom med Snapchat-konto som

omdømme, tilgjengelighet og medvirkning.

kommunikasjonsplattform ut til ungdommene,
forebyggende rusteam og undervisning om

Et utviklingstrekk tjenesten ser er bruk av

seksuell helse til minoritetsungdom. Disse er

rusmidler og konflikter mellom ungdom og

avgrenset i tid, finansieres gjennom tilskudds-

foreldre.

midler og vil

Barneverntjenesten

har

iverksatt

være avhengig

av

videre

institusjonstiltak for flere ungdommer enn

finansiering i ordinær drift om det skal videre-

forventet, noe som også er kostnadskrevende

føres. Opp mot de lovpålagte kravene og

innsatser.

oppgavene tjenesten har, er dette tilbud som må
prioriteres bort om de ikke tas inn i ramme.

Et av de viktigste satsingsområdene er å sikre
forsvarlighet gjennom å overholde frister og
utføre lovpålagte oppgaver med god kvalitet i

10.2.3.3 Flyktningtjenesten
Prognosene for 2020 anslår at kommunen vil

arbeidet.

bla.

bli anmodet om å bosette tilsvarende antall

involvering av barn og foreldre på en respektfull

flyktninger som i 2019. Det har i inneværende

måte, samt oppfylle dokumentasjonskravene.

år vært gjennomført tiltak for å redusere

God

kvalitet

innebærer

tjenesten og dimensjonere i forhold til antall
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bosettinger, samtidig som behovene hos bosatte

utviklingen i antallet på sosialstønad på Askøy

blir ivaretatt. For bedre utnyttelse av ressurser,

må ses i dette bildet.

kompetanse og bemanning er det flyktningefaglige arbeidet nå samlet i flyktningtjenesten.

NAV Askøy har i 2019 videreutviklet sine mål-

Dette innbefatter også miljøterapeutisk oppføl-

rettede tiltak for å motvirke den negative

ging

utviklingen med et økende antall innbyggere på

av

enslige

mindreårige

flyktninger,

inkludert institusjonen Grønebrekka.

økonomisk sosialstønad. Planen som er fulgt
har hatt mange delmål. Det viktigste er gjort ved

Omlegging fra refusjon til særskilt tilskudd for

aktiv gevinstrealisering knyttet til digitalisering

enslige

ble

av saksbehandlingen. Saksbehandlingstiden

innført i 2017, gjør at finansieringsordningen

har ikke økt til tross for det betydelige økte

ikke lenger dekker kostnadene kommunen har

antallet søknader som har kommet inn.

for målgruppen.

Digitaliseringen knyttet til Digisos har gjort det

mindreårige

flyktninger,

som

mulig å klare den betydelig økte arbeidsDet

er store

kontraster

mellom

hvordan

mengden. Mottaket blir brukt til Jobbcafe med

flyktningene

kommer

fra

og

aktiv oppfølging av intern jobbspesialist for å få

samfunnet i vår kommune fungerer. Noe

tidligere kartlegging og for å øke overgangen til

som fordrer tettere og mer ressurskrevende

ordinært arbeid.

samfunnet

oppfølging av både Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og Nav.

Søkelyset på ungdom har også fortsatt. Her er
trenden at mange av de NAV møter har flere

I 2019 er det ute høring om ny lov til

utfordringer enn tidligere. Kontrasten er derfor

integrering. Om loven vedtas vil den blant annet

stor gitt at flertallet nå nyter godt av et gunstig

kunne medføre økonomiske konsekvenser for

arbeidsmarked. Som en konsekvens av dette

kommunen. Et av forslagene er obligatoriske

har ungdomsteamet derfor startet en prosess

elementer i introduksjonsordningen og en

med å dreie noe på tilbudet. Blant annet er

differensiering av programtid for den enkelte.

VEMA lagt noe om. Dette endringsarbeidet

Noe som kan resultere i at programdeltakere

fortsetter i 2020.

som får kortere gjennomføringsfrist, kan få
behov for sosialhjelp. Samtidig kan program-

Det er også frigjort en ressurs til å følge tettere

deltakere med rett og plikt til lengre program-

opp en gruppe brukere som har mottatt sosial-

tid, gi større utgifter til introduksjonsstønad.

stønad langvarig. Disse brukerne kjennetegnes

Det er ikke i forslaget lagt frem endringer i

ved at de har meget sammensatte utfordringer.

tilskuddsordningene

Prosjektet har som mål på sikt å sørge for at
disse brukerne enten får en varig stønad eller

10.2.3.4 NAV
NAV sin omverdensanalyse fra 2019 om

kommer helt eller delvis i arbeid. Her er det

samfunnstrender og konsekvenser for NAV mot

funnet rom for i budsjettet.

behov for ytterligere satsing, noe det ikke er

2030 viser at det er ventet økende inntektsforskjeller i Norge. Grunnen til dette er blant

Det er en utfordring at en del av brukerne ikke

annet at økt konkurranse på arbeidsmarkedet

er kvalifiserte til å delta på dagens arbeids-

kan gi større inntektsforskjeller. Noe av

marked. Her er det også bruk for at flere
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brukere blir motivert for å delta i Kvalifiserings-

håndtere søknader og vedtak om startlån og til-

programmet slik at de får målrettet oppfølging

skudd. Askøy kommune har alt innført Start-

over lengre tid. Å øke antallet deltagere her er

skudd

nødvendig for å fylle måltallet til direktoratet.

kommunens interne digital infrastruktur med

Da trengs det både en stillingsressurs og penger

Husbanken sin.

i

sin

ordinære

drift,

og

knyttet

til kvalifiseringsstønad. Dette er det ikke funnet
rom for i budsjettet.

Det foreslås at barnetrygden legges inn igjen
som inntekt ved beregningen av økonomisk

Mange

av

brukerne

har

også

psykiske

sosialstønad. Det vil da bli en individuell

utfordringer. Her har IPS Askøy fått til mye,

vurdering av utgifter til barn. Men selv etter

både for den enkelte, men også ved å øke

dette er det beregnet at kommunen vil spare

fokuset på arbeid som en aktivtetsarena i andre

rundt 2 millioner på å gjøre dette.

tjenester. Dette arbeidet er viktig å styrke i
2020.

Videre foreslås frysing av veiledende satser, for
2020 til satsene for 2019.

Søknadsmengden på bostøtte, startlån og tilskudd holder seg på et stabilt nivå. Det er en

NAV Askøy estimerer at dette vil medføre at det

svak øke i søknader om startlån. Dette henger

utbetales ca. kr. 250 000 mindre sosialhjelp i

sammen

2020 enn hvis satsene justeres til å følge vei-

med

innføringen

av

elektronisk

søknadsskjema i januar 2019, som øker

ledende statlige satser.

tilgjengeligheten.
Tilslutt foreslås det at det innføres en korttidsTil nå i 2019 har NAV Askøy til enhver tid rundt

sats for nye enslige stønadsmottakere uten

70 personer med alvorlige gjeldsproblem på

forsørgeransvar.

økonomisk rådgivning. Dette er en øke fra
tidligere år. Dette henger mest sannsynlig

Forslaget innebærer at denne brukergruppen

sammen med den nasjonale veksten i kreditt-

får utbetalt stønad tilsvarende 80 % av vei-

og forbrukslånsmarkedet de siste årene.

ledende sats de første 6 månedene de går på
økonomisk sosialstønad. NAV Askøy estimerer

Alle skal bo trygt og godt i Askøy kommune.

at dette vil medføre en reduksjon i sosialhjelps-

Gjennom

utbetalinger på ca. kr. 650 000 årlig.

boligrådgivningstjenesten

tilbyr

Askøy kommune tverrfaglig boligrådgivning til
personer med behov for tilpassing av bolig på
grunn av alder, sykdom og skade. Husbanken

10.2.3.5 Rus- og psykisk helsetjeneste
Pasienter med psykiske lidelser som skrives ut

pålegger kommunene å satse på eldre i årene

fra spesialisthelsetjenesten er dårligere enn før,

fremover. NAV Askøy har som mål at flere skal

og det forventes at flest mulig med psykiske

kunne bo hjemme i egen bolig, ved å tilby

lidelser skal få sin oppfølging i hjemkommunen.

koordinering med entreprenør, rådgivning i

Behovet for oppfølging har økt, og dette fordrer

søknadsprosesser og hjelp til finansiering

at vi til enhver tid har kvalifisert personell i

gjennom egne og statlige ordninger.

avdelingen. Etter endringer i lovverket erfarer
vi at personell må håndtere et økende antall

Fra 01.01.2020 skal alle kommuner bruke Hus-

brukere med utfordrende atferd. Dette har

bankens digitale Startskudd-system for å

ført til økt antall avviksmeldinger. Innføring av
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pakkeforløp stiller krav til større grad av

behov er det etablert en FACT- tjeneste og det

tilrettelegging for brukerne i kommunen. Antall

planlegges utvidelse av døgnbemannet botilbud

brukere som mottar døgntjenester i spesialist-

med 4 enheter.

helsetjenesten er kraftig redusert. I 2019 fikk
pårørende en lovfestet rett til oppfølging. Dette

10.2.3.6 Psykologtjenesten
Innholdet i tilbudet som kan gis videre henger

utfordrer kapasiteten i avdelingen.

sammen

med

antall

årsverk

psykologer

for

kommunen velger å ha videre, muligheten for å

utskrivningsklare pasienter fra psykisk helse-

rekruttere og beholde samt omstrukturering av

vern ble innført i 2019. For å møte et økende

tilbudet innen psykisk helsehjelp i kommunen.

Innføring

av

kommunal

betaling

10.2.4 Satsingsområder og mål
Barneverntjenesten


Familiehelsetjenesten

Medvirkning fra alle barn som kan uttrykke



seg om sin situasjon.

grupper som bidrar til å gi opplevd mestring i



Overholde frister i undersøkelsesarbeidet.



Fokus på dokumentasjon og kvalitet i alle

foreldrerollen, gode relasjoner og samspill


faser av barnevernssakene.


Tilbud om familieråd til alle familier som har

og

unge

opplever

økt




Styrke samarbeid med andre instanser.

til

Stabilt,

høyt

kvalifisert

og

tilstrekkelig

Tidlig identifisering av mulig problemutvikling

Rus- og psykisk helsetjeneste



Kvalifisering til arbeid og utdanning



Koordinerte

tjenester

for

brukere


med

Styrke det helsefremmende og forebyggende
arbeidet

gjennom

fysisk

aktivitet,

sunt

sammensatte behov

kosthold, sosiale og kulturelle aktiviteter og

Foreldreveiledning

deltakelse i samfunnet.


Fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen
til å mestre eget liv.

NAV


God internkontroll



Følge opp aktivitetsplikten, ha et variert tilbud
til mottakere av økonomisk sosialstønad



God utnyttelse av Kvalifiseringsprogrammet



Fokus på arbeidsrettet aktivitet i egen
tjeneste, bidra til arbeidsrettet fokus i andre
tjenester



evne

personell

Flyktningtjenesten



Barn

egenomsorg og mestring

hjelpetiltak.


Tilbud om foreldreveiledning individuelt og i

Integrering

i

ordinært

arbeidsliv

av

innvandrere


Digitalisering



Bidra til at alle kan bo trygt og godt
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Handlingsplan Rus og psykisk helse (2018-2022) skal svare på nasjonale føringer, og gi grunnlaget for
kommunen sine prioriteringer innen fagfeltene rus og psykiatri for voksne over 18 år.

Mål

Tiltak

Forventet resultat



Nærjordmorsenter - opprettholde hjemmebesøk.



Tidlig svangerskapskontroll ved uke 12
(retningslinjer).

Hindre økt hjelpebehov ved tidlig
identifisering.



Gjennomføre helseopplysningsskjema til alle
elever på VG1.



Opprettholde forebyggende rusteam
(Ungdomstjenesten).



Være en tilgjengelig helse-tjeneste for barn og
unge.



Mestringsgrupper for engstelige barn/unge.



Etablere Psykologisk førstehjelp og
undervisning om vold/seks.overgr/incest som
fast tilbud i barneskolen.



Etablere skilsmissegrupper (PIS) i barneskole.



HFU - gruppetilbud til minoritetsungdom om
seksuell helse.



Utvide samarbeid med barnehagene
(forebyggende arena).



Utvidet åpningstid Helsestasjon for Ungdom
(HFU).



Utvide tilbudet om administrering av LARC
- prevensjon (HFU).



Prevensjonsveiledning til kvinner med
minoritetsbakgrunn.



Opprettholde fokus på vaksinasjon.



Bredere lavterskel tilbud om foreldre-veiledning
individuelt og i grupper (ICDP, COS, NBO).
Styrke foreldreveiledning minoritetsforeldre
(tverrfaglig innsats).



Holde regelmessige kurs i svangerskap
(foreldreforberedende kurs).



Tilby livsstilssamtale til gravide tidlig etter
gjeldende retningslinjer.



Grunnbemanning til normtall.



Fokus på lederutvikling.



Heve grunnkompetanse i fokusområdene
(kommunikasjon, foreldreveiledning,
spedbarnsobservasjon, vold/overgrep, psykisk
helse).



Systematisk kartlegging av viktige livsområder,
deriblant KLEM kartlegging for enslige
mindreårige flyktninger.



Miljøterapeutisk oppfølging tilbys alle som
bosettes utfra den enkeltes behov.



Samskaping med nærmiljø som setter
lokalsamfunnene bedre i stand til selv å ta
ansvar for å motta og inkludere de som
bosettes.



Kartlegge ønske om fritidsaktiviteter og kobling
av rett fritidsaktivitet.



Mer triangulert samarbeid mellom
flyktningtjenesten/psykisk helse og
rus/helsetjenester med bedre kompetansedeling
og utvikling, samt hvordan gi tjenester til
flyktninger/innvandrere.

Familiehelsetjenesten
Identifisere problem-utvikling
så tidlig som mulig for å
forebygge eller redusere
negativ utvikling.

Gi barn og unge kunnskap og
metoder til mestring og
egenomsorg.

Opprettholde den reduserte
forekomst av
infeksjonssykdommer og
uønsket graviditet.

Gi foreldre kunnskap og
metoder for å styrke
foreldrekompetansen og godt
samspill.

Tilstrekkelig, stabilt og høyt
kvalifisert personale.

Autonomi for barn og unge,
forebygge skjevutvikling.

Forebygge uønsket graviditet.
Høy vaksinasjonsdekning.

Forebygge skjevutvikling, foreldre
opplever mestring.

Stabil, kompetent ledelse,
kvalifisert personale.

Flyktningtjenesten
Den enkelte som bosettes
tilbys god start i kommunen
og de beste forutsetninger for
å bli inkludert.

Bedre individuelt koordinerte
tjenester for brukere med
sammensatte behov.





Bedre tilrettelagt og
individuelt tilpasset
oppfølging. · Utvikle gode
nettverk på tvers av
nasjonaliteter.



Bedre tilhørighet og
inkludering i nærmiljø.



Økt kjennskap mellom
tjenestene.



Bedre individuelt tilpassa
tjenester.

Bedre bruk av individuell plan.
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

60 %av alle programdeltakere
er i arbeid eller utdanning ved
endt program.



Systematisk kartlegging og tildeling av
individuell plan i samarbeid med
voksenopplæringen.



Mer triangulert samarbeid mellom
flyktningtjenesten/voksenopplæringen og NAV.

Reduserte kostnader til sosialhjelp
i NAV, flere kvalifisert for arbeid
og utdanning, økt økonomisk
selvstendighet og bedre
folkehelse.



Gi tilbud om karrierelæring for alle deltakere i
gruppe og individuelt.



Rekruttere språkpraksisplasser.



Kunsten å bo.



Bidra og rekruttere deltakere til
bransjepakkeløp.



Gruppetilbud for minoritetsforedler i samarbeid
mellom flyktning-, familiehelse- og
psykologtjenesten.

Bredere tilbud om
familieveiledning utenfor
barnevernet.



God inkludering av familier.



Kunnskap om og evne til god
omsorgs-utøvelse i en norsk
kontekst.



Færre familier med behov for
tiltak i barnevernstjenesten.

Barneverntjenesten
Alle barn skal gis mulighet til å
medvirke i sin barnevernssak.

Tilrettelegge for samtaler med barn i undersøkelsen, i
forbindelse med evalueringsmøter og i forkant av
avslutning av tiltak.

Barns uttalelser fremkommer i
undersøkelsesrapporter, i vedtak
og i referat fra evalueringsmøter.

Overholde frister i
undersøkelsesarbeidet.



Kontaktpersoner lager undersøkelsesplan og
starter undersøkelsen umiddelbart.



Undersøkelser gjennomføres
innen 3 måneders fristen.



Avdelingsleder og kontaktperson drøfter saken
underveis.





Avdelingsleder følger med på
undersøkelsesfrister.

Kun undersøkelser med
lovlig begrunnelse utvides til
6 måneder.



Arbeidet med undersøkelsesrapport starter
tidlig.



Fokus på holdninger, skriftlig arbeid og oss selv
som redskap i team-møter og personalmøter.



Jobbe med hva som er gode barnevernfaglige
vurderinger og formuleringer i tjenesten.



Det tilbys familieråd til flere familier.



Kommunen driver opplæring av egne
familieråds-koordinatorer.



Invitere til samarbeidsmøter.



Invitere til minikurs om meldinger og samarbeid.
Gi informasjon om barnevernet.



Videreutvikle eller utarbeide samarbeidsavtaler
med andre instanser.



Flere ansatte gjennomfører videreutdanninger.



Hele familieteam sertifiseres/tar kurs i
sinnemestring- og COS-program.



Videreutvikle ambulerende tjenester.



Tilby Individuell plan og koordinatorer til flere.



Gi god oppfølging og informasjon til pårørende.



Utvikle samhandling på tvers av fagavdelinger.



Prosjekt «Følges-venn» i regi av rådgivere med
bruker-erfaring.

Dokumentasjon og kvalitet i
arbeidet.

Familieråd til flere barn.

Styrke samarbeidet med
andre instanser.

Styrke den barnevernfaglige
kompetansen.

Krav til dokumentasjon er oppfylt.

Gjennomføring av min. 8
familieråd.

Andre instanser kan vise til
kunnskap om barnevernet.

Økt kompetanse på jus,
observasjonsmetodikk,
dokumentasjonsmetodikk, analyse
og vurderinger.

Rus- og psykisk helsetjenester
Bidra til egenmestring og
utsette store hjelpebehov.

Den enkelte bruker skal ha
muligheter til å delta i
aktiviteter eller arbeid.

Få bedre tjenester ved
målrettet kompetanseheving
og tverrfaglig samhandling.

Redusert behov for kommunale
boliger, redusere venteliste. Bedre
koordinerte og helhetlige tjenester.


Redusert bruk av
helsetjenester og ytelser fra
NAV.



Bedre fysisk og psykisk
helse.



Økt kompetanse på kommunikasjon
Fagsamlinger med spesialisthelsetjenesten



Flere og bedre tilpassede
tjenester



Opp-læring i arbeidsmetodikken i FACT.



Styrket samhandling med
spesialisthelsetjeneste
Økt brukermedvirkning
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

Redusere konsekvenser av
rusmis-bruk.



Tidlig innsats.





Etablere felles arena/møteplass for
fagavdelingene.



Tilby rent bruker-utstyr

Redusert behov for
institusjons-døgn og
ambulansetjenester. Færre
overdosedødsfall.



Informasjon og veiledning om Nalokson
nesespray.



Redusere «rekruttering» inn i
rusmiljøet.



Videreutvikle VEMA.





Videreutvikle Jobbcaféen

Mer målrettet tilbud til
brukere.



Tidligere og tettere
oppfølging av brukere.



Økt overgang til arbeid.



Tidligere avklaring av
stønadsmuligheter.

NAV
Gi innhold til aktivitetsplikten

Utnytte
Kvalifiseringsprogrammet
(KVP)



Flere veiledere med ansvar for deltakerne i
KVP.



Flere brukere i
kvalifiseringsprogram.



Enda bedre kvalitet på innhold i program. Aktivt
informere om muligheten for program.



Økt overgang til arbeid for
deltakere i program.

Økt arbeidsdeltakelse for
innvandrere



Videreutvikle team flyktning sitt arbeid





Arbeide enda mer aktivt ut mot arbeidsgivere.

Flere innvandrere med egen
arbeidsinntekt.



Knytte arbeidet opp mot jobbcaféen i enda
større grad.





Bruke mulighetene i KVP

Bedre muligheter for
innvandrere til deltakelse i
ordinært arbeidsliv.



Jobbe tett sammen med flyktningtjenesten og
voksenopplæringen



Fortsette tiltakene for å øke andelen som søker
sosialstønad og bostøtte digitalt. Fortsette
kartleggingen av henvendelsene i mottak. Flytte
oppgaver og ressurser til oppfølging og
motiveringsarbeid.



Kunne gi god nok tjeneste til
tross for økt
brukertilstrømming



Gi brukerne bedre tjenester



Levekårsteamet fortsetter sitt målrettede arbeid
overfor utsatte barnefamilier





Arbeide aktivt med å finne gode alternativer for
midlertidig bolig.

Den enkelte/den enkelte
familie bor i en bolig som er
hensiktsmessig.



Flere eier egen bolig



Arbeide med å få flere til å eie egen bolig, blant
annet gjennom Husbankens virkemidler.



Flere får redusert utgiftene
sine til bolig



IPS-teamet forsetter sitt arbeid med å sette
arbeid på agendaen hos andre tjenester.



Økt antall innbyggere får
bistand til selvfølelse.



Fortsette samarbeidet med det lokale
næringslivet





Tilføre enda mer kompetanse hos egne
medarbeidere om mulighetene i ordinært arbeid

Ordinært arbeidsliv blir
arenaen som får hovedfokus
på som aktivitetsarena.



Næringslivet får gitt sitt
bidrag til
inkluderingsdugnaden

Fortsette gevinstrealisering
knyttet til digitalisering

Alle skal bo trygt og godt

Fokus på arbeid
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10.2.5 Driftsbudsjett
Barn og familie
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

129 583

133 600

133 600

133 600

133 600

-500

-500

-500

-500

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

4 017

Rullering av siste økonomiplan:
-

Styrket helsesøstertjeneste for familieveiledning i utsatte familier
– 2 årsverk

-

Helårseffekt 2 årsverk som familieveiledere
(helsesøstertjenesten)

100

100

100

100

-

Budsjettvedtak 14.12.2017 Barnefattigdom

800

800

800

800

-

Avvikling Grønebrekka

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-

Nærjordmorsenter – videreføring (1,5 stilling)

600

600

600

600

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Opprettholder Grønebrekka – Ligger
inne for 2019. Om det kommer flere vil ekstra midler fra staten
motregnes fra disp.fondet for videre drift.

-4 000

-4 000

-4 000

-4 000

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Styrke helsesøstertjeneste for
familieveiledning i utsatte familier

500

500

500

500

1 400

1 400

1 400

1 400

15 005

15 005

15 005

15 005

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Flytting tilskudd FACT fra Individ og levekår

-

Flytting Psykisk helsetjeneste (31800) fra Individ og levekår

-

Kommunalt rusarbeid – nedtrapping tilskudd fra staten (HEVD)

330

330

330

330

-

Flytting av kjøp av tjenester psykolog fra NAV til Barn og familie

475

475

475

475

1 000

1 000

1 000

1 000

1

-1 400

0

0

0

2

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Tilskudd til psykologstillinger inn i rammetilskuddet

-

FACT – mulig forlengelse 2020 (år 4)

-

Drift av Grønebrekka i 2020 (K-sak 158/19)

5 000

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Aktivitetstilpasning
Flyktningtjenesten. Krav på 2,5 mill. i 2019 ikke løst.

2 500

2 500

2 500

2 500

4

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

5

149 410

145 810

145 810

145 810

3

Nye tiltak:
-

Strukturendring «Askøyhjelpen»

Ny netto ramme
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NAV

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

40 796

42 061

42 061

42 061

42 061

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

1 265

Rullering av siste økonomiplan:
-

Sosialstønad – effektivisering

-

Kommunal egenandel/bortfall av tilskudd – IPS

-

Sosialstønad tilpasset dagens satser og utvikling i antall brukere

-250

-500

-500

-500

500

1 000

1 000

1 000

0

-1 000

-1 000

-1 000

-475

-475

-475

-475

2 600

2 600

2 600

2 600

6

10 000

11 000

11 000

11 000

7

-650

-650

-650

-650

8

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

9

-250

-250

-250

-250

10

51 536

51 786

51 786

51 786

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Flytting av kjøp av tjenester psykolog fra NAV til administrasjon

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Tilskudd til etablering og tilpasning inn i rammetilskudd

Nye tiltak:
-

UFL 17/19 – Sosialstønad – styrket budsjett ihht aktivitetsnivå
2019

-

Innføring av korttidssats for nye enslige stønadsmottakere uten
forsørgeransvar

-

Barnetrygd innlemmes som inntektsgrunnlag sosialhjelp

-

Fryse sosialhjelpssatser på 2019-nivå

Ny netto ramme

10.2.6 Forklaring og konsekvens
Det jobbes med strukturering av tilbudet slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med behov
og krav fastsatt i lov eller forskrift. Innføring av kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter fra
psykisk helsevern ble innført i 2019.

(TYPE) POST

FORKLARING

(Endring) Tilskudd til
psykologstillinger inn i rammetilskudd

Fra 2020 blir det lovpålagt å ha psykologkompetanse i kommunen.
Finansiering av psykologstillinger må dekkes helt av rammetilskuddet fra
2020.

(Endring) FACT – mulig forlengelse
2020 (år 4)

Innføring av pakkeforløp stiller økte krav om tilrettelegging for brukerne i
kommunen. Det er fra 2019 innført kommunal betaling for utskrivningsklare
pasienter fra psykisk helsevern. Pårørende fikk i 2019 lovfestet rett til
oppfølging.

3

(Endring) Drift av Grønebrekka i
2020 (K-sak 158/19)

Jf. vedtak i kommunestyret videreføres driften i 2020 og det skal fremmes
ny sak våren 2020.

4

(Endring) Budsjettvedtak 13.12.2018
Aktivitetstilpasning Flyktningtjenesten.
Krav på 2,5 mill. i 2019 ikke løst

Se PS 38/19 i UFL.

REF.
1

2

5
(Ny) Strukturendring «Askøyhjelpen»

Tilbudet om psykisk helsehjelp skal omstruktureres slik at tjenestenes
omfang og innhold er i samsvar med behov og krav fastsatt i lov eller
forskrift.

6

(Endring) Tilskudd til etablering og
tilpasning inn i rammetilskuddet

Fra 2020 skal det ikke søkes Husbanken om tilskudd.

7

(Ny) UFL 17/19 – Sosialstønad –
styrket budsjett ihht aktivitetsnivå
2019

Utviklingen på levekårsområdet fortsetter i 2020. Knyttet til økt tilstrømming
av brukere og at de som får innvilget stønad har større utgifter enn tidligere
legges denne posten inn.
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8

(Ny) Innføring av korttidssats for nye
enslige stønadsmottakere uten
forsørgeransvar

Forslaget innebærer at denne brukergruppen får utbetalt stønad tilsvarende
80 % av veiledende sats de første 6 månedene de går på økonomisk
sosialstønad. NAV Askøy estimerer at dette vil medføre en reduksjon i
sosialhjelpsutbetalinger på ca. kr. 650 000 årlig.

(Ny) Barnetrygd innlemmes som
inntektsgrunnlag sosialhjelp

Det foreslås at barnetrygden legges inn igjen som inntekt ved beregningen
av økonomisk sosialstønad. Det vil da bli en individuell vurdering av utgifter
til barn. Men selv etter dette er det beregnet at kommunen vil spare rundt 2
millioner kroner på tiltaket.

(Ny) Fryse sosialhjelpssatser på
2019-nivå

NAV Askøy estimerer at dette vil medføre at det utbetales ca. kr. 250 000
mindre sosialhjelp i 2020 enn hvis satsene justeres til å følge veiledende
statlige satser.

9

10

10.2.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
UFL 46/19 Tre nye stillinger barnevernet

Budsjett 2020

2021

2022

2023

2 250

2 250

2 250

2 252

Fortsatt brudd på frister hvor Fylkesmannen har gitt pålegg om å lukke avvik. Ved oversittelse av fristene kan
Fylkesmannen ilegge kommunen mulkt
K-sak 60/19 Styrke Familiehelsetjenesten

1 400

1 400

1 400

1 400

Redusert kapasitet av helsesykepleiere på skolene. Færre lavterskeltilbud til foreldre, barn og ungdom
K-sak 61/19 Etablere Home Start

0

375

375

375

300

300

700

700

Krever godkjent økonomiplan. Krav om kommunal forpliktelse i 3 år ved inngåelse av avtale.
UFO 53/19 Alternativ til vold

300

300

Manglende tilbud om behandling for mennesker som bruker aggresjon og vold mot sine nærmeste
Ny stilling NAV oppfølging av langtidsmottakere
sosialhjelp

700

700

Flere mottakere av økonomisk sosialstønad med komplekse utfordringer blir stående passivt på stønad
Økt kapasitet 1 stilling kvalifiseringsprogram ihht tilsyn
fylkesmann

850

850

850

850

Kommunen vil ikke kunne følge opp antallet brukere direktoratet har satt som måltall i kvalifiseringsprogrammet
Styrking av budsjett kvalifiseringsprogram

1 200

1 200

1 200

1 200

Det vil ikke være satt av tilstrekkelig penger til å dekke utgiften til kvalifiseringsstønaden dersom det skulle søke så
mange som måltallet tilsier. Søkere som oppfyller inngangsvilkårene i loven har krav på KVP.

Sum

6 700

7 075

7 075

7 077

10.2.8 Effektiviserings- og omstillingstiltak
Effektiviserings- og omstillingstiltak

Konsekvens

Deltakelse på det årlige fellesforumet Askøy har hatt i
samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden på området
barn, unge og familier er avviklet

Fellesforumet Askøy har hatt i samarbeid med Fjell,
Sund og Øygarden på området barn, unge og
familier er tatt vekk.

Felles årlig fagdag alle ansatte i fagavdeling Barn og
familie er avviklet

Ett av tiltakene iverksatt for å lukke avviket etter
tilsynet med Barneverntjenesten og
Familiehelsetjenesten i 2017 er fjernet.

Innsparing i Familiehelsetjenesten

Bemanning lørdager ved Nærjordmorsenteret er
avviklet

1 stilling som familieveileder holdes vakant
Har avviklet tilbud om oppfølging av vektproblematikk
Innsparing ledelse og administrasjon i
Familiehelsetjenesten

En avdelingslederfunksjon er avviklet

Innsparing i ledelse og administrasjon i
Barneverntjenesten

En avdelingslederfunksjon i Barneverntjenesten er
avviklet
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Effektiviserings- og omstillingstiltak

Konsekvens

Innsparing og dimensjonering av bemanning ut fra
behov i Flyktningtjenesten

4,6 årsverk tatt ned i 2019

0,6 årsverk holdes vakant i forbindelse med AFP og
permisjon
Ansatt veiledere til omsorgshjem i barneverntjenesten

Avviklet eksterne kontrakter med private aktører

Innsparing i psykologtjenesten

5 av 8 stillinger holdes vakante

Askøyhjelpen

Strukturering psykisk helsehjelp slik at tjenestenes
omfang og innhold er i samsvar med behov og krav
fastsatt i lov eller forskrift.

Redusert åpningstid NAV

Tiden er omdisponert til Jobbcafe og mer
arbeidsrettet oppfølging

Innføring av Digisos i NAV

Effektivisert saksbehandling. Veier delvis opp for økt
søknadsmengde.

Har gitt mulighet for tettere oppfølging av flere brukere
Redusert merkantile oppgaver NAV

Funksjonen delvis gitt statlige oppgaver med
tilhørende lønnsrefusjon fra statsdelen av NAV

Innført Startskudd

Effektivisert saksbehandling for Husbankens
virkemidler
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10.3 Omsorg
10.3.1 Oppgaveområde

det hjemmebaserte tjenester og fysio-/ergo-

Sektor Omsorg gir døgnbaserte tjenester til

/servicetjenester,

befolkningen i hele livsløpet. Sektoren består av

hemmede,

Institusjonsplasser, omsorgsboliger. I tillegg er

psykisk helse.

tjenester

til

utviklings-

booppfølgingstjeneste,

boliger

Oppgaveområder
Institusjonsdrift/sykehjem

Langtidsopphold, korttids-rehabiliteringsopphold, avlastningsopphold,
palliativ behandling, øyeblikkelig-hjelp plasser

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleie, praktisk bistand

Dagtilbud

Dagsenter for eldre, hjemmeboende

Omsorgsboliger

Omsorgsbolig for somatikk, psykiatri og utviklingshemmede

Fysio/ergo/servicetjeneste

Kommunal og privat fysioterapi for voksne og barn, ergoterapi for voksne
og barn, servicetjeneste - hjelpemidler inkl. velferdsteknologi

Forvaltning

Vurderingsteam, Mestringsteam, saksbehandling BPA, omsorgsstønad,
støttekontakt, velferdsteknologi, trygghetsalarmer

Tjenester utviklingshemmede

Bofelleskap, sykehjem, avlastningstilbud i og utenfor institusjon, dagtilbud

Booppfølgingstjeneste

Botilbud og ambulerende tjenester

Boliger psykisk helse

Botilbud for mennesker med alvorlige psykiske lidelser

10.3.2 Status

For å bidra til en mer effektiv drift, økt kvalitet

Det er startet et omfattende endrings- og

på tjenestene, samt mer brukerrettet tid, er det

forbedringsarbeid i omsorgstjenestene hvor

gjort strukturelle endringer i hjemmetjenesten

hovedfokus

brukermed-

ved at 4 avdelinger reduseres til 3. For å sikre

virkning og mobilisering av nettverk. Vi har 2

helhetlig forbedringsarbeid er det kartlagt og

innsatsområder:

identifisert tidstyver/flaskehalser i driften.

1.

er

Brukers

egenmestring,

fokus

og

brukersentrert

utvikling.
2. Jobbe smartere - effektiv drift, effektive

Dette sikrer standardisering av arbeidsmåter
med utgangspunkt i beste praksis, samt en felles
praksis på tvers av avdelingene.

interne prosesser.
Det er tatt i bruk styrings- og forbedringstavler
Gjennom å spørre ansatte og ledere samt

på ledelsesnivå for å sikre bedre kontroll og

brukerundersøkelse har vi fått noen svar som

styring samt kontroll på kostnadsdrivere. Målet

har ført til prioriterte prosjekter. Endrings- og

er at tjenesten kan ta imot flere brukere innen-

forbedringsarbeidet har ført til bedre ressurs-

for dagens rammer.

utnyttelse i hjemmetjenesten ved at tverrfaglig
vurderingsteam finner andre løsninger på

Det er gjennomført en analyse av dagens drift

brukers behov enn tradisjonell hjemmetjeneste.

der det har vært sett på effektivitetstap, turn

Videre ser vi bedring i pasientflyt mellom

over i stillinger og i vakter. Funn i analysen er

sykehus og sykehjem, sykehus og hjemme-

bl.a. at Askøy kommune har en svak heltids-

tjenesten. Dette har ført til færre betalingsdøgn

kultur innenfor Omsorg, og gjennomsnittlig

og i perioder mindre press på korttidsplasser i

stillingsstørrelse for turnusarbeidere er lav.

sykehjem.
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Helse og omsorg og Individ og levekår har
videre arbeidet med å fremme heltidskultur,

Stortingsmelding 15 (2017-2018): Leve hele

redusere deltid ved å sette mål for heltidskultur

livet - en kvalitetsreform for eldre blir en viktig

i avdelingene. Målene er nedfelt i Lokale

del i omstillingsarbeidet. Reformperioden er

retningslinjer for heltidskultur som er forankret

satt til fem år, og er særlig rettet mot helse- og

i et trepartssamarbeid.

omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra
for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor
eldre kan være mer aktive og selvstendige. Leve

10.3.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

hele livet har fem innsatsområder:

Nasjonalt er omsorgssektoren inne i store



Et aldersvennlig Norge

endringer.

bærekraftige



Aktivitet og fellesskap

tjenester blir en stor utfordring for Askøy



Mat og måltider

kommune i de neste tiårene. Dagens folkehelse-



Helsehjelp

utfordringer er knyttet til livsstilssykdommer,



Sammenheng i tjenestene

Hvordan

utforme

økende andel eldre, flere som lever med
kroniske lidelser og utfordringer knyttet til

I det videre arbeidet 2019 - 2020 skal

psykisk helse og rus. Dette gjør at helse- og

kommunen ta stilling til løsninger i reformen,

omsorgstjenesten får utfordringer som krever

og planlegge hvordan vi skal utføre og gjennom-

økt kompetanse og økte ressurser.

føre den lokalt. Kommunen skal kartlegge egne
behov og utfordringer og gjennom politiske

For Askøy kommune har det helsefremmende

vedtak ta stilling til forslagene i Leve hele livet,

og forebyggende arbeidet en målsetning om å

og følge dette opp i budsjett og økonomiplan.

gjøre folk i stand til å ta ansvar for egen helse og
trivsel gjennom å kunne ta riktige og gode helse-

Kommunene har fått ansvar for nye tjenester

valg i hverdagen. Dette er viktig for å redusere

som en følge av endret arbeidsdeling mellom

etterspørselen av omsorgstjenestene. Askøy

kommunene og spesialisthelsetjenesten. I til-

kommune har satset på å utvikle ny praksis i

legg står vi foran store demografiske endringer.

forbindelse med tildeling av tjenester ved bruk

For Askøy vil dette gi et økt press på alle

av tillits- og dialogmodell, hvor en etterspør i

tjenester innenfor sektor omsorg. Fremfor å

større grad brukerens fokus, og hvor brukeren

heve terskelen for å få hjelp må det i større grad

skal i større grad medvirke i utformingen av

utvikles tjenester som støtter opp under

tjenesten/tilbudet.

hverdagsrehabilitering,

egenmestring,

nett-

verksbygging og brukermedvirkning.
I

opptrappingsplan

for

habilitering

og

rehabilitering (2017-2019) legger regjeringen til

Det er fire utfordringer det må planlegges for i

grunn en bred forståelse av habilitering og

økonomiplanperioden:

rehabilitering som inkluderer alle brukerne av

1.

helse- og omsorgstjenesten som har behov for

2. Endret arbeidsdeling - nye tjenester

en målrettet innsats. Den målrettede innsatsen

3. Underskudd

er for å opprette, gjenopprette, vedlikeholde og
bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og lære
og mestre livet med sykdom og funksjons-

Demografiske endringer
av

kompetanse/arbeidskraft
4. Hvordan utvikle økonomisk bærekraftige tjenester

nedsettelse.
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I arbeidet framover blir det viktig å redusere



Brukerrepresentanter går inn i likestilt

utgifter ved å effektivisere tjenestene med fokus

samarbeid

på kontinuerlig forbedring i tjenestene. Et viktig

tjenesteapparatet

element framover blir å gjøre strukturelle



med

fagpersoner

fra

Arbeidsform hvor brukergrupper og

endringer i tjenestene ved bl.a. å styrke

brukerorganisasjoner involveres i plan-

hjemmetjenestene hvor også velferdsteknologi

legging av ulike tjenester og deltar i råd

blir en integrert del av tjenestetilbudet. Det er

og utvalg på styringsnivå.

en utfordring å frigi ressurser høyt i trappen for
å styrke lavere omsorgsnivå, og samtidig sikre

Videre bygger programplan Aktiv og trygg om-

at brukerne opplever trygge og gode tjenester.

sorg - hele livet med tilhørende prosjekter på
nasjonale

Det

skjer

en

demografisk

utvikling

for

føringer,

kommunale

politiske

planer.

vedtak,

Satsingsområdene

mennesker med en utviklingshemming ved at

omstillingsprogrammet

for

også denne delen av befolkningen lever lenger.

Individ og levekår og Helse og omsorg er:

i

fagavdelingene

Prinsippene i tillits- og dialogmodellen gjelder
også for denne brukergruppen.
Familier

med

barn

som

har



Forebygging og tidlig innsats



Redusere behov for tjenester høyt oppe

funksjons-

i omsorgstrappen

nedsettelser har behov for avlasting og støtte i
hverdagen, og vi ser at etterspørsel etter

Brukernes

avlastningstilbud er økende.

trygghet:


Større

grad

mer
av

forutsigbarhet

og

egenmestring

og

mobilisering av ressurser i nettverk

10.3.4 Satsingsområder og mål
Framtidens helse- og omsorgstjenester skal

fokus,



utvikles sammen med pasienter, brukere og

Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser optimaliseres

deres pårørende. Brukerne skal ha større inn-



Fremme heltidskultur, redusere deltid

flytelse over egen hverdag gjennom mer valg-



Redusere sykefravær ved blant annet

frihet og større mangfold av tilbud. Dette skal

NED-prosjektet.

nås gjennom:
Ut fra utfordringsbildet og målsettingene i



Rettighet til å ha innflytelse på sitt

programplan Aktiv og trygg omsorg - hele livet

støtte- eller behandlingstilbud

er nedenforliggende satsingsområder prioritert

Barn og foresatte sin stemme, ønsker

i Sektor omsorg.

og behov skal komme tydeligere frem
og bli tatt hensyn til.
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

Vi legger til rette for at den enkelte
skal mestre egen livssituasjon og
bo lengst mulig hjemme i egen
bolig.








Videreutvikle
vurderingsteamet.
Forsterke innsatsen i
hjemmet.
Innarbeide
velferdsteknologiske løsninger
som en integrert del av
tjenestetilbudet.






Vi bruker frisk-livstenkning i alle
våre tiltak og ha særlig fokus på
rehabilitering.



Vi fremmer heltidskultur, reduserer
deltid.



Vurderingsteamets arbeid.








Bemanningssentral som
prøveprosjekt til 2021.
Følge og implementere mål
satt i Lokale retningslinjer for
heltidskultur.
Bruk av årsturnus.







V har kompetanse- og arbeidskraft
til å dekke tjenestebehovet.






Vi bidrar til egenmestring for å
utsette store hjelpebehov for alle
brukergrupper i sektoren.





Bruk av e-læringsmodul for
basiskunnskap.
Kompetanse-opplæringsplan
med handlingsplan for hver
avd.
Rekruttere flere med
høgskole- og
helsefagutdanning.



Videreutvikle
booppfølgingstjenesten.
Ta i bruk Individuell plan for å
koordinere tjenestetilbudet.
Bidra til at pårørende som
ressurs bevares lengst mulig
ved veiledning og dialog.








Økt selvstendighet for bruker.
Økt deltakelse og medvirkning
for bruker i utforming av
tjenestene.
Økt brukermedvirkning og
dialog med bruker og
pårørende.
Mindre press på
institusjons-plasser.
Bedre ressursutnyttelse av
hjemmetjenesten.
Bedre tilpassede tjenester, rett
tjeneste på rett nivå.
Mer tverrfaglig samhandling,
og økt kompetanse.
Høyere stilling pr. ansatt,
sterkere heltidskultur.
Økonomisk kontroll på
vikarbudsjett.
Frigi tid til ledelse, strategi og
utvikling.
Bedre utnyttelse av
kompetanse og arbeidskraft.
Brukere får færre ansatte å
for-holde seg til som gir mer
forutsigbarhet og trygghet.
Bedre kompetanse og høyere
grad av mestring hos ansatte.
Økt kvalitet på tjenesten.

Økt selvstendighet og
mestring.
Bedre tilpassede tjenester.
Økt brukermedvirkning og
dialog med bruker og
pårørende.

Differensiere botilbudet til boliger
med og uten bemanning.

Omgjøre noen boliger til tilbud uten
døgnbemanning.

Rett tjeneste på rett nivå.

Sikre implementering, oppfølging
av leveranser innenfor de ulike
prosjekter i programplan Aktiv og
trygg omsorg. Implementering av
ny praksis.

Følge plan for implementering,
sikre gevinstrealisering.

Mer effektive tjenester, system for
kontinuerlig forbedringsarbeid.

Redusert sykefravær - mål 8 % for
sektor omsorg.

Alle avdelinger deltar i NED
- satsingen.

Redusert sykefravær, bedre
kontinuitet, mindre bruk av vikarer,
økt kvalitet på tjenesten.

Økt kapasitet til personer med
alvorlig psykisk lidelse.

Etablere 4 nye boenheter i
Kleppevegen bofellesskap.




Redusert behov for
innleggelse i institusjon.
Økt mulighet for å ta imot
ferdigbehandlede pasienter fra
spes. helsetjenesten.
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10.3.5 Driftsbudsjett
Helse og omsorg
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

B2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP2023

259 561

267 608

267 608

267 608

267 608

0

0

0

0

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

8 046

Rullering av siste økonomiplan:
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-

Omstillingsmidler friskliv, hverdagsrehabelitering,
frivillighetskoordinator trekkes ut

-1 950

-1 950

-1 950

-1 950

-

Omstilling Aktiv og trygg omsorg hele livet

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-

Nye omsorgsboliger fra 2021 K-sak 89/17 oppstart 2022

0

0

30 000

30 000

-

Kleppestø sykehjem -7,1årsverk -sikkerhetstiltak
alderspsykiatriske pasienter/ pålegg fra Arbeidstilsynet

0

0

-6 000

-6 000

-

Omgjøre korttidsplasser til trygghetsplasser

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-

Delta i prosjekt statsfinansiert omsorgstjeneste

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Ikke omgjøre korttidsplasser til
trygghetsplasser

2 000

2 000

2 000

2 000

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Kjøper omsorgsplasser Ask bo og
omsorgssenter - Olaviken ren omsorgsbolig

0

0

-20 000

-20 000

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Videreføring av
kreftrehabiliteringsprosjekt og hjertesviktprosjekt

1 840

1 840

1 840

1 840

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Effektivisering renhold

-750

-750

-750

-750

-

Budsjettvedtak 13.12.2018 Hverdagsrehabilitering 0,5 årsverk

0

0

0

0

-547

-547

-547

-547

1 600

1 600

1 600

1 600

1

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Tilsynslege Ask bo og omsorg, overført personalansvar

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Tilskudd dagsenterplasser hjemmeboende demente inn i
rammetilskudd

-

Økning ubekvemstilegg turnuser helse og omsorg

-

Delta i prosjekt statsfinansiert omsorgstjeneste

2 000

2 000

2 000

2 000

2

10 000

10 000

10 000

10 000

3

550

1 300

1 300

1 300

2 000

2 000

2 000

2 000

0

-8 500

-8 500

-8 500

4

Urealiserte innsparinger ØP 2019 - 2022
-

Budsjettvedtak 13.12.2018. Effektivisering renhold. Krav på 750'
i 2019 delvis løst

-

Omstilling Aktiv og trygg omsorg hele livet. Krav i 2019 på 1 mill.
ikke løst

Nye tiltak:
-

Omstrukturering av korttidsplasser og flytting brukergrupper
(Kleppestø-Furubakken)

-

Prosjekt kreftrehabilitering nedskaleres etter 2019

-430

-430

-430

-430

5

-

Prosjekt hjertesvikt nedskaleres etter 2019

-400

-400

-400

-400

6

-

Sommerstenge en avdeling Kleppestø sykehjem

-500

0

0

0

7

-

Sommerstenging dagsentre

-200

-200

-200

-200

8

-

Avvikle friskliv

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

9

-

Avvikle ett av tre dagsenter

-370

-370

-370

-370

10

-

Avvikle hukommelsesteamet

-400

-400

-400

-400

11

...fortsetter på neste side
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...fortsettelse fra forrige side
Helse og omsorg

B2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP2023

Ref.

-

Redusere ergo-/fysioterapitjenesten med 1 årsverk

-560

-560

-560

-560

12

-

Avvikle 50 % stilling kreftkoordinator

-410

-410

-410

-410

13

-

Utsatt oppstart omsorgsboliger/ kjøp av plasser

0

0

-10 000

-10 000

14

-

Redusere tjenesteomfang praktisk bistand

-600

-1 200

-1 200

-1 200

15

-

Effektivisere saksbehandling Omsorg

-700

-700

-700

-700

16

-

Effektivisere bilordning kommunale biler

0

-500

-500

-500

17

-

Fra institusjon til hjemmetjeneste med velferdsteknologi

-1 000

-3 000

-4 000

-7 000

18

264 781

254 431

247 431

244 431

B2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP2023

227 983

235 050

235 050

235 050

235 050

0

0

0

0

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-800

-800

-800

-800

-4

-8

-8

-8

Ny netto ramme

Individ og levekår
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

7 067

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-

Omstilling Aktiv og trygg omsorg hele livet

-

Omstillingsmidler Ambulant team / Booppfølging

-

Forvaltning - ny organisering

-

Lege FACT Team inkl. praksiskompensasjon flyttet til Barn og
familie

400

400

400

400

-

Kommunalt rusarbeid - nedtrapping tilskudd fra staten (HEVD)

330

330

330

330

-

Deler av tilskudd FACT forlenget i 2019

1 400

1 400

1 400

1 400

-

Nedlegging Kleppegrend bofelleskap

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-15 005

-15 005

-15 005

-15 005

-330

-330

-330

-330

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Utskrivningsklare pasienter Psykisk helse ref. statsbudsjett

-

Flytting tilskudd FACT til barn og familie

-

Flytting Psykisk helsetjeneste (31800) til Barn og familie

-

Kommunalt rusarbeid - nedtrapping tilskudd fra staten (HEVD)

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Økning ubekvemstilegg turnuser individ og levekår

19

Urealiserte innsparinger ØP 2019 - 2022
-

Omstilling Aktiv og trygg omsorg hele livet. Krav i 2019 på 1 mill.
ikke løst

Nye tiltak:
-

Borgerstyrt personlig assistent ( BPA) Økte vedtakstimer lovfestet
rett, sees mot økning inntekt ressurskrevende

3 000

3 000

3 000

3 000

20

-

Nye ressurstunge brukere - ses mot økning inntekt
ressurskrevende

4 000

4 000

4 000

4 000

21

-

Strukturendring omsorgstjenester, inkl. bofellesskap

0

-5 000

-5 000

-5 000

22

-

Bruke tilskudd til bolig for velferd

-400

0

0

0

23

-

Effektivisere saksbehandling Omsorg

-400

-400

-400

-400

24

-

Tilpasset BPA-ordning

-1 000

-3 000

-4 000

-5 000

25

226 841

220 237

219 237

218 237

Ny netto ramme
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10.3.6 Forklaring og konsekvens
(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Tilskudd
dagsenterplasser hjemmeboende
demente inn i rammetilskudd

Tidligere mottatt tilskudd til nye dagsenterplasser for demente.

2

(Endring) Økning ubekvemstilegg
turnuser helse og omsorg

Økning i satsen på tilleggene og endringer i turnus

3

(Endring) Delta i prosjekt
statsfinansiert omsorgstjeneste

Det vil bli tatt opp 6 nye prosjektkommuner i ordningen om statlig finansiering
av omsorgstjenestene med søknadsfrist 1.2.20.

4

(Ny) Omstrukturering av
korttidsplasser og flytting
brukergrupper (KleppestøFurubakken)

Flytte 10 institusjonsplasser for utv.hemmede til Kleppestø sykehjem. Det vil
føre til en reduksjon i antall somatiske korttidsplasser. Det vil bli overtallige
av ansatte. En vil få reduserte driftsutgifter.

5

(Ny) Prosjekt kreftrehabilitering
nedskaleres etter 2019

Askøy kommune vil stå mindre rustet til å imøtekomme nasjonale føringer
som kommer innen fagområdet. En vil unngå økte driftsutgifter

(Ny) Prosjekt hjertesvikt
nedskaleres etter 2019

Hjertesviktpasienter mister et lavterskeltilbud som hindrer unødige
innleggelser i sykehus. Det vil bli overtallighet av ansatt. En vil unngå økte
driftsutgifter.

7

(Ny) Sommerstenge en avdeling
Kleppestø sykehjem

Det vil kunne føre til redusert tilbud om sommeren. Kan føre til flere
betalingsdøgn på sykehus. En vil få reduserte driftsutgifter.

8

(Ny) Sommerstenging dagsentre

Det vil bli redusert tilbud om sommeren. Kan bli økt press på pårørende,
hjemmesykepleien og øvrige tjenester.

(Ny) Avvikle friskliv

Vi vil miste fastlønnstilskudd for fysioterapeuter. Innbyggerne mister et
forebyggende tiltak for livsstilsendringer og bedre folkehelse. Vi vil redusere
drift og driftsutgifter. Erstatningsbygg jf. Myraneplanen blir ikke nødvendig.

(Ny) Avvikle ett av tre dagsenter

Det kan føre til økte ventelister for dagopphold. Aktivitet og samhold svekkes
og kan føre til økt behov for høyere omsorgsnivå. Det vil bli overtallighet av
ansatte. Vi vil redusere driftsutgifter.

(Ny) Avvikle hukommelsesteamet

Utredninger og kartlegging av hjemmeboende med en demensutvikling
opphører. Veiledning av ansatte og pårørende reduseres. Reduserer
driftsutgifter.

12

(Ny) Redusere ergo/fysioterapitjenesten med 1 årsverk

Ressurser må omfordeles. Dette vil kunne gi reduksjon av fysioterapitilbudet.
Mister fastlønnstilskudd.

13

(Ny) Avvikle 50 % stilling
kreftkoordinator

Et lavterskeltilbud til pasienter og samarbeid med fastlegene reduseres og
forringes.

14

(Ny) Utsatt oppstart omsorgsboliger/
kjøp av plasser

Utsatt oppstart av omsorgsbolig på øst. Utsatte driftsutgifter.

15

(Ny) Redusere tjenesteomfang
praktisk bistand

Det vil bli redusert tilbud om praktisk bistand for hjemmeboende. Det vil bli
overtallighet av ansatte. Vi vil få redusere driftsutgifter.

16

(Ny) Effektivisere saksbehandling
Omsorg (Helse og omsorg, Individ
og levekår)

Det vil kunne føre til økt saksbehandlingstid for enkelte saker. Det vil bli
overtallighet av ansatte. Reduserte driftsutgifter.

17

(Ny) Effektivisere bilordning
kommunale biler

Felles utfordring for de avdelinger som har bruker kommunale biler.
Gjennomgang av ordningen med mål om bedre utnyttelse og effektivisering.

18

(Ny) Fra institusjon til
hjemmetjeneste med
velferdsteknologi

En reduksjon i antall langtidsplasser kan føre til økte ventelister. Mulighet for
å kunne tilby økte hjemmetjenester sammen med tilpasset velferdsteknologi
slik at innbyggerne vil kunne bo hjemme lenger.

19

(Endring) Økning ubekvemstilegg
turnuser individ og levekår

Økning i satsen på tilleggene og endringer i turnus

20

(Ny) Borgerstyrt personlig assistent
( BPA) Økte vedtakstimer lovfestet
rett, sees mot økning inntekt
ressurskrevende

Rettigheten er gjeldende for personer som har omfattende og langvarige
behov for personlig assistanse 22 timer og mer pr. uke. Økningen i utgifter
kan sees opp mot inntekter for ressurstunge brukere.

21

(Ny) Nye ressurstunge brukere - ses
mot økning inntekt ressurskrevende

Endring i brukerbehov.

REF.

6

9

10

11

22
(Ny) Strukturendring
omsorgstjenester, inkl. bofellesskap

Flytte bofelleskapet Holmedalen for utviklingshemmede til Flagget
omsorgsbolig. Videre flyttes Bo-oppfølgingstjenesten fra Kleppegrend til
Holmedalen. Dette gir en mulighet for å selge boligmassen på Kleppegrend.
Det vil føre til en reduksjon i antall omsorgsboliger for somatikk. Dette kan
føre til økte ventelister. Positive konsekvenser er at en får en bedre helhetlig
drift ved å samlokalisere 2 bofelleskap for utv.hemmede. Samdrift kan føre til
økonomiske gevinster.
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23

(Ny) Bruke tilskudd til bolig for
velferd

Engangsfinansiering av deler av årsverk.

24

(Ny) Effektivisere saksbehandling
Omsorg

se punkt 16.

25

Oppfølging og evaluering av eksisterende ordninger, oppfølging av bruk av
timer. Gjøre gode kartlegginger og vurderinger ved nye søknader for best
mulig tilpasset tjeneste.

(Ny) Tilpasset BPA-ordning

10.3.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)

Budsjett 2020

2021

2022

2023

350

350

350

350

1 095

1 095

1 095

UFL 2019 Ernæringsfysiolog

Kjøp av kompetanse eller delstilling for styrket innsats innen kosthold og ernæring
Videreføring 1,5 årsverk habilitering/rehabilitering.
Bortfall av tilskudd

1 095

Statlige tilskudd i habilitering og rehabilitering utgår i 2020, og hvis innsatsen avsluttes vil koordinerte tjenester for
brukere i alle aldre måtte reduseres.
1 nytt driftstilskudd fysioterapeut

445

445

445

445

Det er behov for flere fysioterapeuter i kommunen. Askøy har færre fysioterapeuter enn snittet for sammenlignbare
kommuner.
Kommunal lager - hjelpemidler

0

200

0

100

350

350

350

350

Utskifting pga. slitasje og modernisering av hjelpemidler.
Ergoterapeut barn og unge 0,5 årsverk

Det er liten kapasitet på ergoterapi for barn og unge. Det er behov for tettere oppfølging av barn og familier for
tilrettelegging av hverdager i hjem, skole og fritid.
K 59/19 Vurdere konkurranseutsettedeler av sykehjem
i 2020

500

0

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000

1 000

Det kreves økt ressursbruk for å kunne gjennomføre et slikt tiltak.
Behov for økt kapasitet skjermet avlastning barn og
unge

Det er økt etterspørsel etter avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelse.
Etablere bemanningssentral

1 000

1 000

Utnyttelse av Bemanningssentral krever ansettelse av faste vikarer med helsefagutdanning og høgskoleutdanning.
Velferdsteknologi

0

1 000

1 000

1 000

Velferdsteknologi skal implementeres som en del av helse- og omsorgstjenestene innen 2020
Ask bo og omsorgssenter styrking nattevakt 1,3
årsverk.

1 200

1 200

1 200

1 200

6 440

7 140

6 940

7 040

Endring av pasientbehov.

Sum

10.3.8 Effektiviserings- og
omstillingstiltak



DigiHelse



SvarUT

Det pågår et omfattende omstillings- og



Årsturnus



Pasientflyt

utviklingsarbeid i Sektor omsorg. Det er



Heltidskultur



Økt bruk av

etablert ulike prosjekter i Program Aktiv og



Jakten på

trygg omsorg og i avdelingene. Etter prosjektfase blir det fokus på implementeringsfasen for
å

styrke

ny

praksis.

Eksempler

på

tidstyver



Tillitsmodell Askøy/
Vurderingsteam

velferdsteknologi


Fra 4 til 3 avdelinger i
hjemmetjenesten



NED satsing

effektiviserings- og omstillingstiltak:
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10.4 Samfunnsmedisin
10.4.1 Oppgaveområde
Samfunnsmedisinsk avdeling består av følgende tjenesteområder: Legetjenester, legevakt og miljørettet
helsevern.

Oppgaveområder
Askøy legevakt

Sykehjemsleger

Askøy legevaktsentral

Miljørettet helsevern

Allmennpraksis

Samfunnsmedisinere (herunder kommuneoverlege og smittevernlege)

Legevaktordningen skal sikre befolkningens

henhold til forurensningsloven § 7. Utslipps-

behov for øyeblikkelig hjelp. Vi skal bl.a.:

myndighet for avløpsanlegg opptil 10 000



Vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser

personekvivalenter.

om øyeblikkelig hjelp 24/7


Diagnostisere
medisinske

og

behandle

tilstander

akutte

Samfunnsmedisinere: Utøver medisinsk-

lege-

faglig rådgivning til de ulke tjenesteområdene i

ved

konsultasjoner og sykebesøk



kommunen.

Ved behov henvise til andre tjenester i
kommunen og spesialisthelsetjeneste

10.4.2 Status

Yte hjelp ved ulykker og andre akutte

Figuren viser avtalte legeårsverk pr. 10 000

situasjoner, bl.a. annet rykke ut umiddel-

innbyggere

bart der det er nødvendig. (Akuttmedisin-

kommune

forskriften §6).

samfunnsmedisin

(årsverk;
har

KOSTRA)

trolig

færre

enn

leger

Askøy
innen

sammenlignbare

kommuner.
Askøy

legevaktsentral:

Skal

motta

og

håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp i

12

kommunen via nasjonalt legevaktnummer (116
117) (jf. Akuttmedisinforskriften § 12).
Allmennpraksis: Fastlegene er de eneste
tjenesteleverandørene

i

kommunehelse-

10

8

6

tjenesten som inkluderer alle kommunens innbyggere i alle livsfaser.

4

Sykehjemsleger: Behandling og medisinsk-

2

faglig rådgivning for pasienter i sykehjem.

0
Askøy

Miljørettet helsevern: Utøvelse av forebyggende helsearbeid. Tilsynsmyndighet for
miljøfaktorer som kan ha innvirkning på helsen
(biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale). Prøve-

Kommgrp
13
2016

Landet
u/Oslo
2017

Fjell

Os

2018

Figur 22: Legeårsverk per 10 000 innbygger
(SSB tabell 11996)

taking og faglig veiledning for drikkevann.
Tilsynsmyndighet for avløpsforurensinger i
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10.4.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

10.4.3.2 Legevakt
I Askøy kommune er legene ansatt både ved

10.4.3.1 Legetjenesten
Askøy kommune har

legevakten og næringsdrivende på samme tid,
hatt

og avtalebestemmelsene er innviklede. De

utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger

senere årene har mange legevakter gått over til

til ledige fastlegehjemler/vikariater. Det er ved

å ansette legene, enten i fast stilling eller på

utgangen av september tre fastleger som har

timelønnsbasis. Allmennlegeutvalget i Askøy

sagt opp sine hjemler. En av legene er blitt

kommune har bedt kommunen å utrede

pensjonist og de to andre er yngre leger.

muligheten for fast timelønn ved Askøy lege-

Stillingene er lyst ut uten at det har vært

vakt. Rådmannen kommer tilbake med egen sak

kvalifiserte

om fast lønn i legevakt.

søkere. Fem

siden

av

2017

kommunens

nåværende fastleger vil om 5 år være 70 år eller
eldre, og forventes å gå av med pensjon.

Legevakten er avhengig av en stabil fastlege-

Kommuneoverlegestillingen vil bli ledig i

ordning for å sikre tilgang til legevaktsleger. Det

begynnelse av 2020, og vi har medio oktober

arbeides videre med kompetansehevning for å

2019 ledig en 50 % sykehjemslegestilling.

oppfylle kravene i Akuttmedisinforskriften. Fra

Årsakene til legemangelen i fastlegeordningen

1.1.2020 må det opprettes bakvaktsordning for

er sammensatte. Leger er ingen ensartet

leger som ikke oppfyller kompetansekravene i

gruppe. Det er derfor ikke mulig å identifisere

Akuttforskriften.

ett eller to konkrete tiltak som vil løse
problemet.

10.4.3.3 Miljørettet helsevern
I 2019 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med

Det vil være nødvendig å gi rom for ulike virke-

kommunens arbeid med miljørettet helsevern i

midler for å hindre frafall av eksisterende fast-

skoler og barnehager. Dette har ført til at

leger og klare å rekruttere nye leger til

avdelingen for inneværende og neste år må ha

kommunen. For å rekruttere og beholde fast-

ett økt fokus og ressursfordeling på tilsyn med

leger vil rådmannen fokusere på tiltak som gir

barnehager og skoler.

faglig trygghet ved å styrke kompetanseutvikling samt økonomisk forutsigbarhet ved

Folkehelseoversikt over Askøy kommune skal

etablering eller overtagelse av fastlegepraksis.

etter planen revideres innen våren 2020, slik at
den kan legges til grunn for ny planstrategi.

Kommunen har med bakgrunn i forskrift fått en
utvidet plikt fra 1. mars 2019 til å tilrettelegge

Svakheter som ble avdekket i løpet av

for spesialisering og spesialistgodkjenning av

sommeren

alle leger i kommunehelsetjenesten. Askøy har

distribusjonssystemet for drikkevann, peker

p.t. 12 fastleger inkl. 4 nye ALIS leger via Sjø-

mot at Miljørettet helsevern som en utøvende

forsvaret hvor kommunen skal tilrettelegge

part i kvalitetssikringen av kommunalt drikke-

strukturerte individuelle utdanningsplaner og

vann, må avsette tilstrekkelig med ressurser til

tilrettelegging for den enkelte leges gjennom-

videreføring av dette arbeidet i 2020.

2019

ved

det

kommunale

føring av spesialistutdanningsløpet
For tilsyn med avløp vurdere vi effektivitetspotensiale i å øke andelen av systematisk og
områdemessig tilsyn. Etterhvert som det
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kommunale avløpsnettet utbygges, håper vi

2018 og 2019, vi vil følge opp og sikre at vi

med denne tilnærmingen at flere områder,

oppfyller lovkravet fremover.

spesielt i tettbebygde strøk, gradvis kan ryddes
for forurensende utslipp fra avløpsanlegg.

Helsedirektoratet har lagt inn forslag til
kvalitetsindikatorer for legevakt, hvor en av

10.4.4 Satsingsområder og mål

indikatorene

10.4.4.1 Legetjenesten
Dagens fastlegeordning slik den er organisert

vurdering) for oppmøtte pasienter ved legevakt.

gir både nasjonale og kommunale utfordringer
med hensyn til rekruttering, stabilisering og
kompetanseheving av leger. Kommunen iverk-

er

triagering

(hastegrads-

Vi innførte SATS for voksne i 2016, og har
startet arbeidet med å innføre SATS for barn.
Dette vil ha prioritet ved kvalitetsarbeidet ved
legevakten fremover.

setter ulike tiltak for å sikre en stabil, forsvarlig
og funksjonell fastlegeordning. Det er inngått
avtale med Sjøforsvaret sanitet for å bedre fast-

10.4.4.3 Miljørettet helsevern
Det fysiske miljøet som omgir oss er grunn-

legeordningen.

leggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern har som målsetning å redusere

10.4.4.2 Legevakt
Oppfylle forskrift om krav til og organisering av
kommunal
tjeneste,

legevaktordning,

medisinsk

ambulanse-

nødmeldetjeneste

(Akuttmedisinforskriften).

Lovkrav

mv.
og

kvalitetsindikator fra helsedirektoratet om at
80 % av alle henvendelser til legevaktsentralen
skal besvares innen 2 minutter. Her har vi
oppfylt lovkravet med god margin gjennom

negative og fremme positive miljøpåvirkninger
i omgivelsene våre. Vi skal også være en
bidragsyter i arbeidet med å fremme helse,
trivsel, og gode sosiale forhold. Gjennom vårt
arbeid vil vi tilrettelegge for at Askøy blir et
helsefremmende og grønt samfunn, gjennom å
sikre et godt og helsemessig trygt miljø, samt
forebygge og begrense forurensning fra avløpsanlegg.

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Være en aktiv pådriver som
fremmer barn og unges
oppvekstmiljø

Hyppig tilsyn og tett oppfølging av skole- og
barnehagemiljø

Forbedring av barn
og unges
oppvekstmiljø

Bidra til kartlegging av
folkehelsefaktorer i Askøy
kommune

Delta i arbeidet med å oppdatere
folkehelseoversikten for Askøy kommune

Generere ett
kunnskapsgrunnlag
som gir bedre
muligheter for å
fremme folkehelse i
planarbeidet

Bistå arbeidet med å sikre
kommunal vannleveranse med
høy hygienisk kvalitet

Revidering av prøvetakingsplan for kommunalt
drikkevann i henhold til krav i
drikkevannsforskriften

Bidra til økt sikkerhet
for kommunal
vannleveranse

Bidra til Askøy skal nå
målsetningen om å være ett grønt
og helsefremmende samfunn

Tilrettelegge for systematisk oppfølging av eldre
avløpsløsninger

Redusert
forurensning og
miljøbelastningen fra
mindre avløpsanlegg
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

Legevakt og legevaktsentral
Oppfylle lovpålagte krav iht.
Akuttforskriften




Søke tilskudd der dette er mulig.
Tilrettelegge for at personell ved legevakt
gjennomfører lovpålagt opplæring
Tilrettelegge for fagdager
Bakvaktordning for ikke vaktkompetente
leger iht. forskrift.
Begynne planlegging av daglegevakt og
fastlønn på legevakt

Organisere
akuttmedisinske
tjenester iht. til lov og
forskrift

Tilrettelegge for ulike driftsformer i
allmennpraksis
Tilrettelegge for spesialistutdanning
Tilrettelegge for å godkjenne Kleppestø
sykehjem som utdanningsinstitusjon
Tilrettelegge for stabilisering og
kompetanseheving av etablerte leger
Søke tilskudd der dette er mulig
4 leger fra Sjøforsvaret skal ivareta 2
fastlegehjemler






Fastleger:

Alle skal være spesialister
eller være i spesialisering.

Rekruttere og tilrettelegge for
en funksjonell fastlegeordning
som er tilpasset
befolkningsvekst og utvikling.

Inngå avtale med
Sjøforsvaret sanitet.



Innføre SATS Norge for barn ved
legevakt

Samarbeid med Helse Bergen som utarbeidet
verktøyet.
Opplæring til alle sykepleiere.









En stabil,
forsvarlig og
funksjonell
fastlegeordning.
Alle fastleger
skal være
spesialister eller
være under
spesialisering.

Bedre kvaliteten på
den initiale
vurderingen og
prioriteringen av barn
med akutt sykdom
eller skade.

10.4.5 Driftsbudsjett
Samfunnsmedisin

B2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP2023

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

41 975

43 276

43 276

43 276

43 276

100

200

200

200

-400

-400

-400

-400

-50

-350

-350

-350

547

547

547

547

300

300

300

300

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

1 301

Rullering av siste økonomiplan:
-

Basistilskudd leger- kompensasjon nye innbyggere

-

Lege FACT Team inkl. praksiskompensasjon fra Individ og levekår

-

Akuttforskriften § 7 - krav til kompensasjon lønn av leger
til opplæring / krav til samtrening ansatte

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Tilsynslege Ask bo og omsorg, overført personalansvar

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

K-sak 135/19 -Nytt forskriftskrav for kommuner om spesialisering
av leger i allmennmedisin - ansette medisinsk faglig rådgivere i
20 % stilling - rekruttere, stabilisere, veilede og koordinere
veiledning av fastleger. Forutsetter at vi får tilskudd til veiledning.

1

Nye tiltak:
-

Reduksjon tiltak flyktninger, lege vakant

Ny netto ramme

-200

43 276

43 573

2

43 573

43 573
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10.4.6 Forklaring og konsekvens
REF.
1

(TYPE) POST

FORKLARING

(Endring) K-sak 135/19 -Nytt forskriftskrav for kommuner om
spesialisering av leger i allmennmedisin - ansette medisinsk
faglig rådgivere i 20 % stilling - rekruttere, stabilisere, veilede
og koordinere veiledning av fastleger. Forutsetter at vi får
tilskudd til veiledning.

Askøy har per oktober 2019 12 fastleger uten
spesialisering i allmenn medisin som skal
påbegynne pålagt veiledning for å oppnå
kompetansekravene i forskriften.

2

Stillinger er midlertidig vakant grunnet permisjon
for spesialisering i allmenn medisin (praksis i
institusjon). Konsekvens er redusert tilbud om
medisinsk faglig rådgivning til flyktninger.

(Ny) Reduksjon tiltak flyktninger, lege vakant

10.4.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
Ask Bo og omsorgssenter økt behov tilsynslege 10 %
stilling

Budsjett 2020

2021

2022

2023

150

150

150

150

Grunnet endring i sykdomsbildet for beboerne ved institusjonen er det behov for økt tilstedeværelse med 1/2 dag pr uke.
K 135/19 - Etablering av faglig forum for fastlegene i
Askøy - frikjøp fra praksis

600

600

600

600

Etablere fagmiljø for kommunens fastleger med rom for erfaringsutveksling og faglig utvikling vil kunne fungere som et
stabiliserende og rekrutterende tiltak
K 135/ 19 - Tilrettelegging for nye fastlegehjemler i
Askøy

500

500

500

500

For å rekruttere og beholde fastleger vil rådmannen fokusere på tiltak som gir faglig trygghet ved å styrke
kompetanseutvikling samt økonomisk forutsigbarhet ved etablering eller overtagelse av fastlegepraksis

Sum

1 250

1 250

1 250

1 250

10.4.8 Effektiviserings- og
omstillingstiltak

med tiltak som ledige stillinger som blir holdt

Samfunnsmedisinsk avdeling opparbeidet et

forsvarlighet. Denne tilnærmingen vil fortsette i

avvik fra sin tildelte budsjett ramme hvor det

2020 for å redusere rammeavviket.

vakant der det er mulig og innenfor faglig

ikke har vært mulig å finne langsiktige
løsninger. Det er jobbet innenfor regnskapsåret
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11 Teknisk

Teknisk (0,7 %)
Øvrige avdelinger

Teknisk

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Teknisk

12 267

6 557

-2 720

-11 231

Sum

12 267

6 557

-2 720

-11 231

11.1 Oppgaveområde
Området Teknisk består av:

Oppgaveområder
Askøy Brann og redning

Beredskap mot brann og ulykker, brannforebyggende aktiviteter, tilsyn og
kommunal beredskap

Vann og avløp

Forvaltning, drift og utbygging

Samferdsel

Forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av kommunale veier, kaier og broer

Eiendom

Forvaltning, teknisk drift av bygg og boliger, utbygging av kommunale bygg og
boliger, kvalitetsansvar renhold. Grunnerverv til prosjekt i kommunal regi, kjøp,
salg, leieavtaler og utbyggingsavtaler

11.2 Status
11.2.1 Vannkrisen

redusert for området, men mange utfordringer
står igjen. Det er påbegynt arbeid med

Askøy kommune er preget av fjorsommerens

evaluering av både årets og fjorårets vannkrise.

situasjon med fare for vannmangel i deler av

Resultatet av evalueringen vil resultere i tiltaks-

kommunen, og sommerens vannkrise der

planer. Kontinuerlig avvikslukking vil pågå i det

forurenset vann gjorde mange syke. Denne

nye året. Det er fortsatt mye etterarbeid som

hendelsen er både av lokal og nasjonal

følge av krisen i sommer. Det skal gjennomføres

interesse. Det er gjort en kjempeinnsats fra VA-

en ekstern granskning etter krisen. Alt dette vil

avdelingen for å sikre trygt vann, og vi går inn i

igjen påvirke arbeidet med handlingsplanens

det nye året uten fjellbasseng. Risikoen er

prioriteringer for VA som skal opp til politisk
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behandling i 2020. Summen av alle disse

trender over tid, som igjen vil vise om verdi-

tiltakene vil sette VA under stort press. Ansatte

bevaringsprinsippet opprettholdes eller ikke.

er allerede slitne etter sommerens hendelser.
Det jobbes derfor for å styrke enheten med mer
kompetanse og kapasitet for å løse fremtidige
utfordringer og opprettholde god drift.

11.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
11.3.1 Askøy brann og redning
Askøy brann og redning er dimensjonert hen-

11.2.2 Kvalitetsarbeid
Kvalitetsarbeidet for prosjektdelen i VA og
eiendomsavdelingen fortsetter. Prosjektet er i
god rute, selv om det ble en liten forsinkelse i
forbindelse med vannkrisen. Målsettingen med
ISO 9001 sertifisering består. Det vil også
startes opp et kvalitetsarbeid for drift og
forvaltning som skal pågå i de nærmeste årene.
Arbeidet er bevisst satt litt på vent for å høste
erfaringer fra kvalitetsarbeidet på prosjektdelen.

hold til brann- og eksplosjonsloven, og er basert
på innbyggertall og risiko i kommunen. Antall
årsverk er tilfredsstillende på beredskapsavdelingen, men det mangler omtrent ett årsverk på forebyggende avdeling i forhold til at
kommunen nærmer seg 30.000 innbyggere.
Det pågår en utredning av hva en sammenslåing
av Askøy brann og redning (ABR) og Bergen
brannvesen

(BB)

kan

innebære.

Brann-

samarbeidet Vest Brann og Redningsregion
(VBR) begynner å ta form og det forventes
videre framgang på dette området i 2020.

11.2.3 Nedtrekk
Mye tid og ressurser på Teknisk har gått med til
å finne tiltak for effektivisering og innsparing.

Ny

Arbeidet preger organisasjonen og en møter

implementert i løpet av 2020. Denne kan by på

utfordringene endringer ofte fører med seg.

utfordringer med hensyn til bemannings-

Avdelingen får mange innsynsbegjæringer.

situasjonen i beredskapsavdelingen. Brannsjef

Dette tar mye tid fra saksbehandlerne. Ned-

vil avvente nærmere avklaring før en gjør en

trekk vil medføre lengre saksbehandlingstid.

videre vurdering.

11.2.4 Dokumentering av verdibevaring og tilstandsvurderinger

Det er begrenset tilgang på øvelsesfasiliteter

Det

alle

bedre dette. Per i dag medfører dette økte

kostnader knyttet til forvaltning, drift og

kostnader, da vi tidvis øver i nabokommunene.

vedlikehold etter Norsk standard fra 2010 til

Vi må begrense slikt arbeid til et minimum av

2018. Dette arbeidet videreføres hvert år og gir

hensyn til kostnadene. En vil i fremtiden

kommunen oversikt på årlig forbruk og trender

begrense øvelser i nedbrenningsobjekt og heller

over tid. I tillegg planlegges det tilstands-

gjennomføre

vurderinger av alle bygg og anlegg. Skole-

øvelsescontainer,

byggene ble gjennomgått i år, og andre anlegg

problematikken ved arbeid i røykfylt miljø. VBR

kommer fortløpende ut over 2020. Oppdaterte

har startet arbeidet med å kjøpe inn øvelses-

tilstandsvurderinger gjør at kommunen til en-

container. Denne vil vi ha tilgang på, via vårt

hver tid har oversikt over vedlikeholds- og

medlemskap i VBR.

er

gjennomført

registrering

av

dimensjoneringsforskrift

ventes

lokalt på Askøy. Det jobbes for å bedre dette, og
vi tror brannsamarbeidet (VBR) vil bidra til å

lovpålagt
dette

varme

røykdykk

grunnet

investeringsbehov. I tillegg vil en kunne se
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Det er sannsynlig at ny forskrift vil påvirke

dagsorden i Askøy kommune etter smitte-

dimensjoneringen av brann og rednings-

utbruddet ved Kleppe vannverk sommeren

tjenesten i Askøy kommune. For å være i

2019. Det kan være hensiktsmessig å re-

forkant, vil vi starte en opp arbeidet med å

vurdere kr 15.000 per husstand per år som

gjennomføre ny risiko- og sårbarhetsanalyse,

ble satt som absolutt tak for vann- og

samt beredskapsanalyse basert på de kravene

avløpsavgifter i KVU.

som er skissert i utkast til ny dimensjonerings-



Som følge av vannmangel sommeren 2018

forskrift. På denne måten har en et godt grunn-

ble det som et hastetiltak bygget

lag å kartlegge behov i ny dimensjonering.

overføringsledning for råvann fra Askevatn
til Ingersvatn.

Askøy brann og redning har behov for å bytte ut



Bergen kommune har åpnet for at

utstyr oftere pga. endret krav. Dagens drifts-

overføringsledningen fra Bergen kan være

budsjett er en utfordring i forhold til å ha en

en permanent forsyning og ikke kun

systematisk

forsyning av reservevann. Det er mulig at

utskifting/fornying

av

verne-

bekledning, røykdykkerutstyr, slangemateriell,

Bergen kommune kan forsyne Askøy

pumper og annet materiell.

kommune med en større vannmengde enn
tidligere antatt.

11.3.2 Vann og avløp
11.3.2.1 Investeringsprosjekt

Utredningen skal vurdere om vedtatt konsept
for vannforsyning endres som følge av de nye

Vannforsyning
Det er behov for betydelig oppgradering av
vannforsyningssystemet, spesielt for området

premissene. Det kan for eksempel bli aktuelt å
bygge

nytt

vannbehandlingsanlegg

på

et

tidligere tidspunkt.

som i dag forsynes av Kleppe vannverk. Kleppe
vannverk har nådd forventet levealder og har
gammel renseteknologi som er utfordrende å
drifte. Både Kleppe og Ingersvatn vannverk har
for liten kapasitet i forhold til dagens befolkning

Det er også behov for flere høydebasseng slik at
bassengkapasiteten

økes.

Dette

er

blitt

aktualisert etter utkobling av tre fjellbasseng
sommer/høst 2019.

innenfor sine forsyningsområder.
Mye av ledningsnettet er gammelt og har behov
Nytt vannverk må bygges så fort som mulig.
Krav til reservevannforsyning må også tilfredsstilles. Det skal lages en utredning som vurderer
nye premisser som er kommet til i etterkant av
Konseptvalgutredning for vann og avløp (KVU)
fra 2017. De nye premissene er som følger:


Endring av gebyrforskriften. Nye anlegg
kan nedskrives etter faktisk levetid. Dette
kan gi utslag for hvor raskt utbyggingen
kan gjennomføres.



Sikker vannforsyning er satt øverst på

for utskifting. Dette medfører blant annet en
stor lekkasjeandel i ledningsnettet, samt relativt
hyppige ledningsbrudd. Det pågår en rekke
prosjekter, både for å forbedre sikkerheten i
vannforsyningen ved Kleppe vannverk, og
utbygging av nytt ledningsnett.
Avløpshåndtering
Eksisterende avløpsanlegg for tettbebyggelsen
Søre Askøy tilfredsstiller ikke krav til rensing i
gjeldende forskrifter. Samtlige utslipp med over
50 personer tilknyttet må samles og føres til nye
renseanlegg. Dette krever store investeringer,
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både utbygging av nytt ledningsnett og bygging

profesjonelle aktører knyttet til tilgjengelighet

av nye renseanlegg. Det er utarbeidet en frem-

og saksbehandlingstid. For å møte denne

driftsplan for utbygging av avløpsanleggene for

kritikken, og yte tjenester på et nivå som er

Søre Askøy. Blant annet skal det bygges nytt

akseptabelt, må flere funksjoner knyttet til

renseanlegg på Horsøy og i Skarholmen. Frem-

forvaltning/myndighet styrkes.

driftsplanen danner grunnlaget for søknad om
ny utslippstillatelse til Fylkesmannen.

Avgiftsfangst er et viktig satsningsområde, og
økning i ressurser på seksjon vann- og avløp kan

Det pågår flere prosjekter for å sanere utslipp og

gi ytterligere rom for fokus på dette. Det er

bygge nytt ledningsnett, blant annet gjennom

avgjørende på lang sikt at så mange innbyggere

Askøypakken. Eksisterende ledningsnett har til

som mulig tilknyttes offentlig vann og avløp, og

dels dårlig tilstand, og det er stort behov for

således er med og dekker kostnaden med utbyg-

utskifting. Blant annet er det en betydelig

ging, drift og vedlikehold av kommunale vann-

mengde overvann som i dag er ført inn på

og avløpsanlegg.

avløpsanlegget. Dette må separeres for å unngå
store ekstrakostnader ved pumping og rensing

11.3.3 Samferdsel

av avløpsvann.

Det kommunale veinettet står overfor store
utfordringer når det gjelder fremkommelighet,

11.3.2.2 Drift av VA-anlegg
Drift av eksisterende anlegg krever store

trygghet og sikkerhet. For at vi skal kunne legge

ressurser på grunn av til dels dårlig tilstand. Det

tilrettelegge for sykkel og gangveier for å gi

oppstår stadig nye akutte hendelser og drifts-

trygge og trivelige lokalsamfunn og ikke minst

avvik på anleggene som krever umiddelbare til-

øke folkehelsen blant våre innbyggere. Vi må

tak. På grunn av begrensede ressurser får man

bidra til å sikre et godt kollektivtilbud i lokal-

dermed for liten tid til forebyggende vedlike-

sentrene

hold, noe som igjen kan føre til dårligere til-

parkeringsplasser både for sykkel og bil.

til rette for gode og varierte lokalsamfunn må vi

og

tilrettelegge

med

innfarts-

stand.
Ett av våre mål er å trygge skoleveiene slik at
11.3.2.3 Forvaltning og myndighet
Det er et økende fokus og press på tjenester som
leveres fra vann- og avløp, og saksomfanget
øker både i antall og kompleksitet.

selv betydelig økning i behovet for grunnerverv,
samt tilknytningssøknader og vedtak om pålegg
om tilknytning. Tvungne tilknytninger gir også
økt klagetilfang. Det er sannsynlig at det vil
være behov for å øke ressursene knyttet til
grunnerverv, særlig med hensyn til fremdrift i
prosjekter i Askøypakken.
møter

kritikk

fra

med de driftskostnadene det innebærer. For å
nå dette målet må man bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelveinett på kryss og

Økt aktivitet i utbyggingsprosjekter, gir i seg

Man

man unngår unødvendig bruk av skoleskyss

tvers av lokalsamfunnene og ikke minst til
offentlige bygg. Overnevnte målsettinger vil
kreve utarbeidelse av strategiske veiplaner og
reguleringsplaner.
Når det gjelder drift av det eksisterende veinettet står vi overfor en utfordrende situasjon.
Årsaken

er

nedskjæringer

vedlikeholdsbudsjettene
innbyggere

og

av

på

drift-

og

samferdsel.

Utfordringen blir enda større ved å tilføre
kommunen flere km med veier uten at det følger
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penger med. Gjennom vedtatte regulerings-

bli redusert med 1 person fra nyttår. Mål-

planer i forbindelse med utbygging av boligfelt

settingen om kr 200,- pr kvm til drift og

tilføres kommunen kommunale veier. I henhold

vedlikehold er ikke nådd. Strømkostnader er en

til regulert offentlig veg overtok vi i 2019 ca. 4,1

stor utfordring. Prognose 2019 er et overfor-

km nye veier til drift og vedlikehold. I 2020 skal

bruk på 3 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett.

vi overta ca. 2,5 km nye veier. Mange av disse

Strømprisen for 2020 er nå bundet for halv-

veiene er bygget ut etter gammel veg norm og

parten av kommunens volum med ca. 3 øre

holder ikke den standarden som vi har i dag.

lavere enn prisen vi har betalt på snitt i 2019, og

Samferdsel må overta disse veiene med bak-

budsjettposten foreslås oppjustert med 2 mill.

grunn i at det er gitt ferdigattest på boligene.
For å opprettholde den kvaliteten som vi pr i

11.3.4.2 Investeringsprosjekt
Av større prosjekt nevnes at Tveit skole er

dag har på vegnettet, uten at det blir tilført noen

ferdigstilt. Kleppestø barneskole trinn 1 er

form for økte rammer ser vi oss nødt til å

ferdigstilt og trinn 2 er ferdigstilt 2. halvår

redusere på det vi forvalter. Dette kan gjøres

2020. Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole

ved en nedklassifisering av kommunale veier

er under utredning. Fargeriet i Strusshamn

som ikke er regulert til kommunal vei og som

nærmer seg ferdigstillelse sammen med 2 etg.

ikke holder en kommunal standard etter vår

tidligere omsorgsboliger på Helsetunet. Det er

vedtatte veinorm. I tillegg til dette kan vi også

meldt inn behov for nytt modulbygg på Erdal

redusere våre utgifter på veilys på private veier

barneskole, da skolen er sprengt. Satsings-

ved å tilbakeføre dette til de private vei/vel

områder er beskrevet i kapitlene for fag-

lagene.

tjenestene.

11.3.4 Eiendomsavdelingen

11.3.4.3 Eiendomsforvaltning
Det er stor saksmengde på 2 årsverk. Mange

11.3.4.1 Kommunale bygg

politiske bestillinger og utredninger, innsyn og

Avdelingen har de siste årene fått tatt mye etter-

oppfølgingssaker

slep på vedlikehold skoler pga. av ekstra-

gjennomfører

også

ordinære bevilgninger i perioden 2016-2019.

eiendommer.

Det

Fremover

forvaltningsrevisjon av kommunal utleie til

vil

det

likevel

være

store

vedlikeholdsutfordringer både på skoler og

mot

publikum.
salg

har

Enheten

av

kommunale

vært

gjennomført

næring.

andre kommunale bygg som ikke er finansiert.
Vedlikeholdsprogram for skolene for de neste 4
årene er lagt frem politisk og er i utgangspunktet ikke finansiert. Det er utarbeidet
vedlikeholdsprogram for barnehagene, men det
var ikke avsatt midler i 2019. Vedlikeholdsprogram for sykehjem og tjenestebygg vil bli
lagt fram våren 2020.
127 000 kvm er driftet og vedlikeholdt i 2019 på
byggdrift. Bemanningen på driftsteknikere vil

11.3.4.4 Boligforvaltning
Det er fortsatt etterslep på vedlikehold av
bygningsmassen.

Tilstandsberegning

må

gjennomføres i 2020. Større vedlikehold tas i
forbindelse med leietakerskifte. I 2017 var det
60 innflyttinger, i 2018 var det 58 innflyttinger
i kommunale boliger. Det er kommunestyrevedtak om å bygge 3 leiligheter i arealene til
psykiatriboligene

på

Helsetunet.

Endrede

brukerbehov tilsier at det bør bygges 4
leiligheter og utvide fasiliteter for brukere og
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ansatte. Det vil legges frem egen sak om tilleggs-

posten i investeringsbudsjett «kjøp av enkelt-

kostnader når tilskuddsramme er avklart med

eiendommer».

Husbanken. Ekstra kostnader kan dekkes av

11.4 Satsingsområder og mål
11.4.1 Askøy brann og redning
Satsingsområder
Forebyggende arbeid







Brannforebyggende arbeid med risikogrupper. Dette omfatter de risikogruppene som har størst
sannsynlighet for å omkomme i brann, basert på nasjonale statistikker.
Utarbeide brannforebyggende analyse med bakgrunn i ny risiko og sårbarhetsanalyse og krav i ny forskrift
om dimensjonering av brannvesen.
Utføre tilsyn med særskilte brannobjekt i kommunen, i henholdt til risikoanalyse.
Gjennomføre feiinger/boligtilsyn i henhold til egen risikoanalyse. Dette vil også i 2020 omfatte fritidsboliger
med fyringsanlegg.
Riktig og effektiv saksbehandling.
Gjennomføre motivasjons og informasjonstiltak.

Avdeling beredskap









Ferdigstille ROS og beredskapsanalyse for Askøy Brann og redning, for å sikre riktig fokus i
beredskapsarbeidet.
Ingen skal komme til skade eller bli syk i/av tjenesten i ABR.
Videreutvikle kompetanse blant mannskaper.
Tilstrebe høyt nivå på øvelser og kompetanseheving.
Delta i forbyggende arbeid i kommunen. Blant annet ved å bistå forebyggende avdeling med deres arbeid
opp mot skoler og barnehager, samt risikogrupper i kommunen.
Aktiv deltakelse i Vest brann og redningsregion.
Sørge for godkjent og egnet utstyr innen alle beredskapstjenester.
Oppnå inntjeningskravet.

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Ingen omkomne i brann,
begrense negativ
påvirkning på miljø og tap
av materielle verdier

Gode forebyggende tiltak for å unngå branner.
Herunder kartlegging av hvor vi skal fokusere det
brannforebyggende arbeidet (brannforebyggende
analyse). Videreutvikle kompetanse for å sikre hurtig
og riktig respons fra beredskapsavdelingen dersom
det likevel oppstår brann.

Skape en tryggere
hverdag for innbyggere i
Askøy kommune, med
tanke på brannsikkerhet.

Begrense konsekvensen
av alle ulykker og andre
uønskede hendelser ABR
responderer på.

Hurtig og riktig respons ved ulykker.

Skape en tryggere
hverdag for innbyggere på
Askøy generelt.

Riktig og effektiv
saksbehandling

Ha fokus på dette gjennom hele året.

Fornøyde innbyggere og
virksomheter i kommunen.
Regelverk ABR forvalter
blir fulgt.

Ingen branner i særskilte
brannobjekt

Utføre tilsyn med særskilte brannobjekt i kommunen,
i henholdt til risikoanalyse.

Sikre bygg som vil påføre
ekstra stor belastning for
samfunnet ved brann.

God HMS

Høyt fokus på dette gjennom hele året. Sørge for
godkjent og egnet materiell i avdelingen.

Opprettholde en trygg
arbeidsplass med lavt
sykefravær.

Oppnå inntjeningskravet

Ha fokus på inntjening gjennom hele året

Oppnåelse av
inntjeningskravet.
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11.4.2 Vann og avløp
Satsingsområder











Fullføre kortsiktige prosjekter for å forbedre sikkerheten i vannforsyningen ved Kleppe vannverk
Planlegge nytt vannbehandlingsanlegg
Planlegge nye avløpsrenseanlegg på Horsøy og i Skarholmen
Bygge ut nytt ledningsnett både for vann og avløp, blant annet gjennom samarbeidsprosjektene med
Statens Vegvesen i Askøypakken
Utarbeide ny handlingsplan for vann og avløp
Ferdigstille farekartlegging og ROS-analyse av hele vannforsyningssystemet for hele Askøy, samt
iverksette tiltak for å redusere identifiserte risikoer
Intensivere arbeidet med lekkasjesøking på vannledninger og separering av overvann på avløpsledninger
Rengjøring av høydebassenger
Utskifting av filtermasse ved Ingersvatn vannverk
Fortsette arbeidet med tilknytning av nye abonnenter

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Befolkningen skal ha helsemessig
trygt drikkevann, uten fremtredende
lukt, smak og farge

Bygge nytt vannbehandlingsanlegg,
samt utskifting og vedlikehold av
ledningsnett

Bedre folkehelse, bedre
omdømme og tilrettelegging
for videre befolkningsvekst.

Det skal være tilstrekkelig mengder
vann til enhver tid, også i
avvikssituasjoner

Bygge anleggene slik at krav til
reservevann tilfredsstilles

Bedre sikkerhet i
vannforsyningen, også i
avvikssituasjoner.

Transport og rensing av forurenset
avløpsvann fører ikke til
helseskade, går ikke ut over
trivselen eller skader naturen sin
evne til produksjon og selvforsyning

Bygge nye renseanlegg, samt
ledningsnett for sanering av
eksisterende utslipp

Bedre vannkvalitet i sjø og
vassdrag. Større trivsel, bedre
miljø og økt biologisk
mangfold.

Renseanlegg skal tilfredsstille
forskriftskrav og skal kunne
tilpasses til eventuell fremtidig
skjerping av rensekravene

Bygge renseanleggene fleksible, slik
at renseprosesser kan endres uten
større ombygging

Reduserte kostnader ved
endring av forskriftskrav.

Alle innbyggere er tilknyttet
kommunale vann- og
avløpstjenester

Bygge ut ledningsnett i nye områder,
samt kreve tilknytning av nye
abonnenter som ligger i nærheten av
eksisterende anlegg.

Bedre folkehelse for de som
tilknyttes, sanering av private
utslipp, og økte inntekter ved
at flere betaler avgifter.

Befolkningen skal ha helsemessig
trygt drikkevann, uten fremtredende
lukt, smak og farge

Bygge nytt vannbehandlingsanlegg,
samt utskifting og vedlikehold av
ledningsnett

Bedre folkehelse, bedre
omdømme og tilrettelegging
for videre befolkningsvekst.
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11.4.3 Samferdsel
Nedenforliggende planer følges opp gjennom investeringsprogrammet i økonomiplanen. Dette vil være
samferdsel sine hovedmål. Hver av planene har beskrevne egne mål som tar for seg hvordan vi skal
ivareta del mål samt overordnede mål.

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Sykkeltrafikken skal økes med 50 %. 80 % av barn og
unge skal gå eller sykle til og fra skolen

Handlingsplan veg
2019-2022

Økt folkehelse. Flere velger å
bruke sykkel og gange. Økt
bruk av kollektiv transport.

Redusere drepte og hardt skadde til null innen
utgangen av perioden. Reduksjon i ulykkestyper som
normalt har alvorlig utfall- Lavere alvorlighets grad på
de ulykkene som skjer

Handlingsplan
trafikksikring 20192022

Nullversjonen (baserer seg på
null hardt skadde og drepte i
trafikken

11.4.4 Eiendomsavdelingen
Bygg drift jobber etter vedlikeholdsplan skoler og barnehager. Dette er i henhold til vedtatt politisk
bestilling. Prosjekt jobber etter vedtatte skolebruksplaner, boligsosial handlingsplan og barnehageplan.
Gjennomføres etter budsjettvedtak i investeringsbudsjettet i økonomiplanen.
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11.5 Driftsbudsjett
Teknisk

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

16 650

17 167

17 167

17 167

17 167

-6 919

-15 901

-27 212

-27 212

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

516

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Økt kapitaldekning VA

-

Driftskonsekvens økt areal Tveit skole

350

350

350

350

-

Driftskonsekvens økt areal Kleppestø barneskole

510

1 020

1 020

1 020

-

Vedlikehold skoler

-1 060

-6 780

-6 780

-6 780

-

Budsjettvedtak 14.12.2017: Vei til næringspark Horsøy

0

6 700

6 700

6 700

-

Budsjettvedtak 14.12.2017: Skilt

-800

-800

-800

-800

-

Leieinntekter 4 nye boliger psykisk helsevern

-318

-318

-318

-318

-

Kommunale bygg – vedlikehold pga. av arealøkning Tveit skole 2.
halvår 2019

300

300

300

300

-

Budsjettvedtak 13.12.2018: Vei til Horsøy

0

-6 700

-6 700

-6 700

-

Budsjettvedtak 13.12.2018: Ansettelsesstopp i ledelse og admin,
ved naturlig avgang ingen automatiske nyans./effektivisering
ledelse og admin, lønnsfrys kommunalsjef

-1 000

-2 000

-2 000

-2 000

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Voksenopplæringssenter leie HFK fra 2023 (halvår i 2023)

0

0

0

1 800

1

-

Kultursal leie HFK fra 2022

0

0

1 036

2 072

2

-

Redusert leie Kanvas bhg. som flytter fra Myrane 30.06.2020

370

740

740

740

3

-

Tap husleie boliger som rives i forbindelse med Myrane-planen

430

860

860

860

4

-

Korreksjon kapitaldekning VA

-

Ny kapitaldekning VA

-

Stilling forebyggende avdeling brann, jf. krav vedr. bemanning ved
30 000 innbyggere

-

Økte strømpriser

6 919

15 901

27 212

27 212

5

-1 892

-4 002

-14 665

-24 412

6

0

0

700

700

7

1 000

1 000

1 000

1 000

8

Budsjettvedtak 13.12.2018: Ansettelsesstopp i ledelse og admin,
ved naturlig avgang ingen automatiske nyans./effektivisering
ledelse og admin, lønnsfrys kommunalsjef. Krav fra 2019 på 3,5
mill. er delvis løst. Kravet økes i planperioden, må omdefineres.

3 640

4 640

4 640

4 640

Budsjettvedtak 13.12.2018: Reduksjon i avsetning til økte strømpriser. Krav i 2019 på 1,0 mill. ikke løst

1 000

1 000

1 000

1 000

-700

-1 400

-1 400

-1 400

9

-350

10

Urealiserte innsparinger ØP 2019 - 2022
-

-

Nye tiltak:
-

Redusert drift og vedlikehold fra 17 til 15 skoler

-

Redusert drift og vedlikehold fra 15 til 14 skoler

-

Redusert drift og vedlikehold fra 9 til 7 kommunale barnehager

-

Leietap Teknisk pga. beboerendringer Kleppegrend

-

Reduksjon vaktmestertjeneste

-

Avslutte tiltak ekstra vedlikehold skoler allerede i 2020 (eiendomsskattepenger)

-

-210

-420

-420

-420

11

700

700

700

700

12

-500

-500

-600

-600

13

-5 220

0

0

0

14

Færre ledere Teknisk

0

-1 000

-1 000

-2 000

15

-

Nedklassifisering av veier

0

-500

-750

-1 000

16

-

Nedklassifisering av veilys

0

-500

-500

-500

17

-

Avgiftsparkering Kleppestø

-1 500

-3 000

-3 000

-3 000

18

12 267

6 557

-2 720

-11 231

Ny netto ramme
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11.6 Forklaring og
konsekvens

Driften må bemannes opp for å imøtekomme
drift- og vedlikeholdsbehovet for eksisterende

11.6.1 Brann og redning
Brann og redning har i sine innspill til budsjett

anlegg, samt kunne drifte nye anlegg som skal

2020 belyst behov for ett nytt årsverk på fore-

bygges. Det er særlig behov for flere ingeniører

byggende avdeling for å oppfylle kravet i

i driftsorganisasjonen.

Dimensjoneringsforskriften, og en årlig økning
i driftsbudsjettet på 125 000 for komplettering

Forvaltning må også styrkes tilsvarende da

og utskiftning av forbruksmateriell som slange-

volumet på saksbehandling øker kraftig.

materiell,

vernebekledning

og

røykdykkeI tillegg må driftsbudsjettet økes for å kunne

materiell.

kjøpe

inn

mer

materiell

til

drift-

og

Brannvesenet har krav til ekstern inntjening for

vedlikeholdsarbeid. Dette inkluderer blant

å finansiere sitt budsjett. Inntjeningskravet på

annet mindre ombygginger av eksisterende

2,65 mill. vurderes å være noe for høyt. Det vil

anlegg, utskifting av komponenter som har

være krevende å finne innsparinger som

nådd forventet levetid, utstyr til for eksempel

kompenserer for en eventuell mindreinntekt.

lekkasjesøking, osv.

Enkelte oppgaver brannvesenet utfører har

11.6.3 Samferdsel

stort skadepotensiale. For å minimere risikoen
for skader blant ansatte, er vi avhengig av å
skifte ut vernebekledning og utstyr regelmessig.

11.6.2 Vann og avløp

Samferdsel har analysert budsjettet for hvert år
siden 2010 og fordelt alle postene på drift,
vedlikehold og forvaltning. I løpet av denne 10
års perioden har vi brukt ca. 76 % på drift,
ca. 12 %

på

vedlikehold

og

ca. 12 %

på

For å oppnå definerte målsettinger innen vann

forvaltning. Drift av kommunale veier, broer,

og avløp, må hele avdelingen styrkes både med

kaier med mer gir ingen verdiskapning, men er

tilføring av økt kapasitet og kompetanse.

nødvendig for at dette skal fungere. For å
ivareta den kapitalen som vi forvalter må det

Det må ansettes flere prosjektledere for å kunne

brukes mer penger på vedlikehold. Det er

gjennomføre planlagte investeringsprosjekter.

gjennom planlagt, tilstandsstyrt vedlikehold vi

Her er det viktig med god kompetanse for å

ivaretar den vegkapitalen som vi har ansvaret

oppnå ønsket fremdrift, kvalitet og økonomi.

for. Å endre dette til å bruke mer penger på

Det er et meget utfordrende arbeidsmarked

vedlikehold og mindre på drift er og blir en

blant vann- og avløpsingeniører, og dermed

utfordring for 2020 og videre inn i økonomi-

vanskelig å få ansatt personer med riktig

planperioden.

kompetanse og erfaring.
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(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Voksenopplæringssenter
leie HFK fra 2023 (halvår i 2023)

jf. K-vedtak om å leie lokaler i ny videregående skole

2

(Endring) Kultursal leie HFK fra
2022

jf. K-vedtak om å leie kultursal i ny videregående skole

3

(Endring) Redusert leie Kanvas
barnehage som flytter fra Myrane
30.06.2020.

Halvårsvirkning leietap. Det er i tillegg søkt om fritak leie 1. halvår 2020. Egen
sak legges frem.

4

(Endring) Tap husleie boliger som
rives i forbindelse med Myraneplanen

jf. utbygging av videregående skole. Alle byggene er strategiske kjøp med
forutsetning om å rive.

5

(Endring) Korreksjon
kapitaldekning VA

Prinsippet om 200 m2 for netto tilleggsareal ved nye bygg/arealer.

6

(Endring) Ny kapitaldekning VA

7

(Endring) Stilling forebyggende
avdeling brann, jf. krav vedr.
bemanning ved 30 000 innbyggere

8

(Endring) Økte strømpriser

Se nærmere under Utfordringer Eiendom.

9

(Ny) Redusert drift og vedlikehold
fra17 til 15 skoler

Fagavdelingen har startet opp arbeidet med handlingsdelen til
Skolebruksplan. Det skal lages nye prognoser og struktur er til vurdering.
Rådmannen regner med å legge frem saken senest i mars 2020 slik at et
vedtak kan få effekt fra høsten 2020.

10

(Ny) Redusert drift og vedlikehold
fra 15 til 14 skoler

Se punktet over.

11

(Ny) Redusert drift og vedlikehold
fra 9 til 7 kommunale barnehager

Fagavdelingen vil fremme egen sak om struktur våren 2020.

12

(Ny) Leietap Teknisk pga.
beboerendringer Kleppegrend

Utflytting av beboere. Vil kunne selges.

13

(Ny) Reduksjon vaktmestertjeneste

1 årsverk reduksjon drift kommunale bygg ved bruk av «sluttpakke».

14

(Ny) Avslutte tiltak ekstra
vedlikehold skoler allerede i 2020
(eiendomsskattepenger)

Vedlikeholdsplan gikk ut 2019. Ny plan under politisk behandling høsten
2019, men bevilgningene varte ut 2020.

15

(Ny) Færre ledere Teknisk

Kommunalsjef har sagt opp stillingen. Planlagt omorganisering for å redusere
lederstillinger etter politisk vedtak er satt på vent og ikke gjennomført enda.
Gjennomføring satt på vent av politisk spørsmål om KF for VA. Det blir ikke
riktig å gjennomføre to omorganiseringer på kort tid om dette inntreffer. En
besparelse er foreløpig ikke realiserbar.

16

(Ny) Nedklassifisering av veier

Samferdsel har i dag en god del veier som ikke er regulert som offentlig vei,
men som vi har drifts- og vedlikeholdsansvar for. Mange av disse veiene
holder en svært lav standard som krever mye ressurser på drift og
vedlikehold.

REF.

Per i dag bruker vi ca. 76 % av budsjettet vårt på drift av veier og bare 12 %
vedlikehold. For å kunne bruke mer penger på vedlikehold ser vi at det er
nødvendig å redusere våre driftskostnader. Dette kan vi oppnå ved å
nedklassifisere veier som ikke er regulert til offentlig vei og som ikke holder
en kommunal standard i henhold til vår veinorm.
17

(Ny) Nedklassifisering av veilys

Askøy kommune drifter og vedlikeholder ca. 1 900 lyspunkt som er montert
på private veier. Ved å nedklassifisere veier kan vi også tilbakeføre en god
del av belysningen, da dette er en del av ett veiobjekt. Ved å overføre disse
tilbake til private veilag og velforeninger, vil dette være den riktige og
rettferdige løsningen med tanke på alle de private veiene som kommunen
ikke drifter veilysene på i dag.

18

(Ny) Avgiftsparkering Kleppestø

Avgiftsparkering etter 2 timers regel er blitt vanlig flere steder. Kleppestø
kaiområde og kjøpesenteret er ikke avgiftsbelagt. Kommunen har et
inntektspotensial ved å innføre avgift på eget område.
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11.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)

Budsjett 2020

2021

2022

2023

200

-

-

-

75

75

75

75

Materiell brannvesen

200

200

200

200

Oppbemanning forebyggende avdeling brann

800

800

800

800

250

250

250

250

Vedlikehold kontorer kultur
Ikke tilfredsstillende lokaler
Helsevernavvik skoler

12 270

Jf. sak vedrørende vedlikeholdsplan skoler, rapport fra miljørettet helsevern
Opplæring vikarer brannvesen

Oppbemanning i henhold til Dimensjoneringsforskriften
Brøyting skoler – utvidet til hele skoleplassen

Er ikke lagt inn i økonomiplanen, men er likevel bestilt av eiendomsavdelingen av samferdsel for vinteren 2020/2021 av
HMS, dekkes av driftsbudsjett eiendom.
Vedlikeholdsplan skoler

17 500

17 500

17 500

17 500

Plan under politisk behandling høsten 2019
Vedlikeholdsplan barnehager
Plan vedtatt ingen bevilgning (får konsekvenser for tilskudd private barnehager 2 år etter bevilgning)
Vedlikeholdsplan helsebygg
Utarbeides og legges frem våren 2020
Vedlikeholdsplan andre tjenestebygg
Utarbeides og legges frem våren 2020

Sum

11.8 Effektiviserings- og
omstillingstiltak
11.8.1 Askøy Brann og redning

31 295

18 825

18 825

18 825

utgifter ved drift av brannvesen uten å gå på bekostning av kvalitet. Vi er også i dialog med 110Hordaland angående endring av utalarmering-

ABR har i 2019 gjort flere tiltak for å kutte

rutiner, fra radio til UMS, som vil redusere

utgifter for kommunen.

utgifter til lisensen som betales per radioterminal.

Sparetiltak som er gjennomført:


Kuttet låserunde kommunale bygg.



Salg av reservemannskapsbil



Tatt bort «personsøkertillegg» for overbefal



Redusert bilparken med en bil på forebyggende.

11.8.2 Vann og avløp
Det er i vannbransjen stort fokus på teknologiutvikling og digitalisering for å effektivisere
driften av anleggene. Det vil blant annet bli
vurdert å innføre et nytt driftsovervåkingsprogram med flere muligheter for fjernovervåking av komponenter og anlegg. Større

I tillegg ble det primo 2019 startet et prosjekt
for å utrede om samarbeid/sammenslåing med
Bergen brannvesen, vil medføre reduserte

grad av fjernovervåking vil effektivisere driften
ved at antall fysiske besøk på anleggene kan
reduseres noe.
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Det er behov for å etablere flere måleinstrumenter ute på ledningsnettet med fjernovervåking. Disse vil på et tidlig tidspunkt
kunne indikere et avvik, slik at tiltak kan iverksettes

før

avviket

får

konsekvenser

for

abonnentene. Slike målere kan dermed øke
sikkerheten i vannforsyningen, samt føre til
mindre direkteutslipp til sjø og vassdrag.

11.8.3 Samferdsel
Samferdsel har redusert utgifter ved blant annet
å avskaffet dekkhotell på alle våre kjøretøyer,
samt at vi skifter dekkene selv. I tillegg har vi
redusert antall kjøretøyer.
Det vil ikke bli utført noen form for kantklipping i henhold til budsjettvedtak.

11.8.4 Eiendomsavdelingen
En

driftstekniker

går

av

med

pensjon

31.12.2019. Denne blir ikke erstattet.
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11.9 Investeringsbudsjett
Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter
Prosjekt navn

Ferdig

Tot.
sum

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

20242030

4218

Gangveier/trafikksikring

(årlig)

(årlig)

3 000

3 000

3 000

3 000

21 000

4239

Utskifting veilys (2016-2019)

2019

16 530

1 030

4265

Oppgradering veidekke, asfaltering

2021

16 000

3 000

3 000

6199

Samlepost kjøp enkelteiendommer

(årlig

(årlig)

10 000

14 000

14 000

14 000

98 000

17 030

20 000

17 000

17 000

119 000

Nr.

Sum årlige eller påbegynte
prosjekter
4188

2020

3 000

Sum forslag til prioritert liste

-

1 000

-

1 000

SUM IKKE-SELVFINANSIERENDE
INVESTERINGSPROSJEKTER

18 030

20 000

17 000

17 000

119 000

Tot.
sum

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

20242030

835 800

15 000

60 000

24 000

13 000

382 900

79 786

-

-

-

-

7 000

32 500

44 000

63 800

71 400

25 800

Selvfinansierende investeringsprosjekter
Nr.

Prosjekt navn

Ferdig

4701

Askevann

4702

Høydebasseng vann

4703

VA Askøy sør trase vest

308 923

4704

VA Askøy sør trase midt

111 000

6 000

29 000

29 000

29 000

7 000

4705

VA Askøy sør trase øst

169 638

25 000

21 000

-

-

41 000

4706

VA Askøy sør andre VA tiltak

145 400

12 000

15 100

24 100

11 000

33 000

4707

Renseanlegg

317 500

19 500

90 000

109 000

70 000

-

4708

VA Askøy Nord

10 000

-

-

-

-

-

SUM SELVFINANSIERENDE
INVESTERINGSPROSJEKTER

110 000

259 100

249 900

194 400

496 700

SUM
INVESTERINGSPROSJEKTER

128 030

279 100

266 900

211 400

615 700
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Tiltak det ikke er funnet plass til i investeringsbudsjettet
Tiltak (i hele 1000 kroner)
Trådløst nett Ravnanger omsorgsboliger og
sykehjem
Talevarsling alle skoler
Kjøp av fastlegepraksis UFL 37/19
Veteran plan K 43/19
Nytte dekke Askøy Forum
Uteareal Kleppestø barneskole etter moduler
Offisersmessen Herdla
Oppgradering kontorer Kultur (Kleppestø senter)
Follese og Strusshamn skole ombygging til 1-4
skole
Investeringer i vedlikeholdsplan Askøyhallene
Tjenestebygg Haugland jf. sak om kontortjenestebygg
Tjenestebygg Kleppestø jf. sak om kontortjenestebygg
Ombygging av lager i rådhuskjeller til renholdsrom
Arbeidsplasser lærere 9 skoler
Plan for vedlikehold skoler, tiltak av
investeringsmessig karakter
Kringkasteren Erdal oppgradering for utstilling
Kollevågveien Del 1
Kollevågveien Del 2
Bergheimvegen Del 1
Bergheimvegen Del 2
Skarholmsvegen
Ramper for båtopptrekk/ utsetting
Rindadalsvegen
Forsterkning bygdeveger
Hanevik bro
Skiftesvik bro
Marholmen bro
Søre Erdal kai - riving
Kleppestø kai
Vikane kai
Beredskapskai Mjølkeviksvarden
Mjølkeviksvarden kai
Florvåg kai
Øvrige kaier og broer
Opprusting K-sal
Riving 3 hytter UTM 30/18
Riving E blokken Furuly
Ny branntankbil erstatte den fra 2007
Ny mannskapsbil brannvesen erstatte den fra
2015
Høyderedskap brannvesen
ATV brannvesen
Brannbåt
Båt på henger til brannvesen
2 stk. RD kamera Taktikk brannvesen
2 store og 6 smågassmålere brannvesen

Kommentar
ønske fra beboere/pårørende
innspill fra skolekontor
60
4 000

3 000
300

innspill fra Askøyhallene KF
konsekvens dersom modulbygg skal fjernes når skolen er
ferdig
Ombygging til «leirskole og annen overnatting»
dårlige lokaler innspill fra kulturavd.
konsekvenser av gjeldende skolebruksplan
jf. rapport om Askøyhallen

102 000
173 900
375

dårlige arbeidsforhold renholdere
konsekvens av økt lærertetthet trenger mer areal

21 000
innspill fra kultur
35 000
16 200
42 000
51 000
32 000
1 750
12 500
10 000
875
500
750
500
500
875
30 000
100
125
226
4 000
500
200
4000
4500
6 000
250
1 000

innspill fra stab

Planlagt utskiftet i 2027 ihht. avskriving
Planlagt utskiftet i 2025 ihht. avskriving
Denne må ses i sammenheng med ROS/samarbeid med
andre brannvesen
Planlagt bruk i forbindelse med hyttefeiing. Selvfinansiert
Behov for dette grunnet hyttefeiing og beredskapsoppdrag
til sjøs.

250
120
120
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12 Areal og samfunn
Areal og samfunn

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Areal og samfunn

5 946

5 196

5 196

5 196

Sum

5 946

5 196

5 196

5 196

12.1 Oppgaveområde
Fagavdeling areal og samfunn består av disse avdelingene:
Oppgaveområder
Plan og utvikling

Kommuneplan, kommunedelplaner, utredninger, utarbeidelse av offentlige
reguleringsplaner, landbruk, miljø, kartverk/GIS

Byggesak og private planer

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven (byggesaker, delingssaker og
reguleringsplaner), konsesjonssaker, stor publikumskontakt

Oppmåling

Saksbehandling etter matrikkelloven (oppmålingsforretninger og matrikkelføring), seksjoneringssaker, adressering, Infoland, fakturering, stor publikumskontakt

12.2 Status

Kommuneplanens arealdel ble levert til 1.-

Fagavdeling areal og samfunn har 34 ansatte

gangsbehandling i januar 2019, men formann-

(35 ansatte i 2018). Cirka 2/3 er innenfor de fire

skapet returnerte saken til utvalg for teknikk og

selvkostområdene oppmåling, seksjonering,

miljø for videre behandling. Planarbeidet er satt

byggesak og plan (private reguleringsplaner).

i bero inntil videre politisk behandling.

Lovbestemt saksbehandlingstid overholdes i
stor grad innenfor samtlige områder.

I tråd med politisk vedtak, K-sak 140/18 (budsjett 2019), ble det meldt oppstart på plan 510

For 2. kvartal 2019 er det en økning i antall

(Kleppestø sentrum) i mars 2019. Planarbeidet

behandlede byggesaker (140 stk.) i forhold til

vil

tilsvarende periode i 2018 (97stk). I samme

avdelingen.

kreve

store

personalressurser

ved

periode er det også en økning i antall
behandlede fradelingssøknader og avholdte

Plan 369 Byneset blir en av hovedsatsingene for

oppmålingsforretninger. Antall nye private

seksjonen, dette planarbeidet som startet opp i

reguleringsplaner er på samme nivå som 2018.

2013 har blitt satt til side i påvente av vedtatt

Pr. juli-2019 hadde kommunen 97 % veg-

plan for Kleppestø sentrum og hovedrense-

adresser.

anlegg for søre Askøy. Planen blir nå prioritert
og gjennom vedtatt planprogram vil en hoved-

12.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

sakelig legge til rette for kontorarbeidsplasser
og boliger med høy utnyttelse.

12.3.1 Plan og utvikling

Seksjonen har det siste året mistet 3 ansatte, en

Seksjonens aktivitetsnivå er i stor grad styrt av

rådgiver på kart og geodata og 2 planleggere. I

kommunal planstrategi og de prioriteringene

tillegg har en utfordringer med langtids-

som fremkommer av investeringsbudsjettet.

sykemeldte som det ikke tas inn vikarer for.
Dette resulterer i merarbeid for den enkelte
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planlegger, som vil bruke lengre tid til å

for å redusere den økte tidsbruken.

utarbeide planene.
Satsene i gebyrregulativet har økt lite eller stått
Utarbeiding av planer er et langsiktig arbeid

i ro de senere år og avdelingen har brukt av

som fort kan løpe over flere år. Planmidler må

midler avsatt i fond for å dekke utgiftene. For gå

da avsettes eller fordeles over flere år.

i balanse vil vi i utgangspunktet måtte øke
gebyrene med 51 %. Ved å la 3 stillinger i

12.3.2 Byggesak og private planer

permisjon stå ledig så vil gebyrøkning med

Det er en nedgang i mottatte byggesøknader i

inntil 36 % gi balanse i budsjettet, noe det er

2019, i forhold til 2018. Dette skyldes bl.a. at

lagt opp til i forslaget til gebyrregulativ for

mindre/enkle byggesaker ble unntatt søknads-

2020.

plikt i 2016. Utfordringen er at disse sakene
genererer et betydelig antall henvendelser som

12.3.3 Oppmåling

krever

og

Arbeidsmengden innenfor selvkostområdene

informasjon uten at vi får inntekter ved

påvirkes av byggeaktiviteten i kommunen. Det

arbeidet. Videre medfører disse sakene økt

har vært en stor nedgang i antall seksjonerings-

ressursbruk innen ulovlighetsoppfølging, noe

saker siste året. Det har vært en økning i opp-

som heller ikke gjenspeiles i gebyrinntektene.

målingssaker i 2019, dette skyldes i hovedsak

tilbakemelding,

veiledning

økning i mottatte saker ved ferdigstilte fylkesDen manglende skolekapasiteten har også

vegutbedringer (Askøypakken).

betydning for den reduserte søknadsmengden.
Det legges videre ned betydelig innsats i å

Gebyrsatsene innenfor oppmåling har vært til-

håndtere den omfattende mengden innsyns-

nærmet uendret de siste årene, og en har brukt

begjæringer avdelingen mottar daglig og som er

av fondet. Vi ser behov for å øke satsene utfra

svært ressurskrevende.

selvkostberegninger og i forhold til nivået på
gebyrene i nabokommunene, Fjell og Bergen.

Ovennevnte forhold og økt kompleksitet i saker

Gebyrsatsene

til behandling samt 2 ubesatte stillinger ved

uendret.

for

seksjonering

beholdes

byggesak og 1 stilling ved plan, gjør at saksbehandlingstiden øker. Det jobbes med tiltak
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12.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Få ned saksbehandlingstiden for
byggesaker (12-ukers saker) til
gj.20 dager.

Effektivisering, finne tidstyver.
Redusere antall befaringer, både
politiske og adm. ( bruke digitale
løsninger).

Redusert saksbehandlingstid, mer
fornøyde kunder. Reduserte
gebyrer.

Ingen tilbakebetaling av
saksbehandlingsgebyr.

Effektivisering, finne tidstyver.
Bedre tilpasset
saksbehandlingsverktøy.

Reduserte gebyrer.

Økt tilgjengelighet for våre kunder.

Ny telefonløsning. Øke innsatsen
på å besvare direkte henvendelse
( telefon og e-post).

Økt kundetilfredshet.

Redusere tiden for 1.
gangstilbakemelding for private
reguleringsplaner til 14 dager.

Prioritere gjennomgang av mottatt
planforslag.

Økt kundetilfredshet,
redusert saksbehandlingstid.

Selvbetjente kart- og
meglertjenester.

Videreutvikle e-torg.

Enklere og tidsbesparende for
både publikum og avdelingen. Økt
salg, nye produkter.

Kontinuerlig oppdaterte kartdata.

Innføre sentral felles kartdatabase.

Alle kan skaffe oppdaterte
kartdata. Økt kvalitet på kart som
sendes inn i forbindelse med
søknader.
Færre henvendelser til avdelingen.

Klart språk - tydelig skriftlig
kommunikasjon.

Gjennomgang av standard tekster
/ maler.

Økt kundetilfredshet.
Færre henvendelser til avdelingen.
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Planer

Vedtak/iverksettelse

Kommunal planstrategi
for 2020-2024.

Produsere grunnlagsdokument og forslag til
planstrategi. Legge frem for politisk behandling.

Vedtak i K høst 2020.

Følge opp gjeldende
kommunal planstrategi
2016-2020.

Ferdigstille kommuneplanens arealdel etter 1.
gangsbehandling. Fremdrift avhengig av politiske
vedtak. Dersom forslaget som ble levert til
1.gangsbehandling legges på høring i januar forventes
vedtatt plan i K i desember 2020.

Vedtatt plan i K desember
2020.

Kommunedelplan barn og unge. Utarbeide planforslag
og fremme til politisk behandling.

Vedtatt plan i K mars
2020.

Kommunedelplan klima, miljø og infrastruktur.
Utarbeide planforslag og fremme til politisk behandling.

Vedtatt plan i K juni 2020.

Handlingsplan/Strategi for helhetlig gang- og
sykkelvegnett. Utarbeide forslag til strategi og fremme
til politisk behandling.

Vedtatt strategi i K høst
vår 2021.

Plan 345 Askebakken del 1. Ferdigstille planforslag og
fremlegge til ny 1. gangsbehandling, høring og
sluttbehandling.

Vedtatt plan i K vinter
2020.

Plan 348 Florvåg skole: Ferdigstille planforslag og
fremlegge til sluttbehandling.

Vedtatt plan i K: vinter
2020

Plan 362 Myrane: Ferdigstille planforslag og fremme til
sluttbehandling

Vedtatt plan i K: januar /
februar 2020.

Plan 369 Byneset: Utarbeide planforslag og fremlegge
til 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.

Vedtatt plan i K:
Desember 2021.

Plan 483 Gang- og sykkelveg Tveit skole.

Vedtatt plan i K: Juni
2020.

Plan 492 Ny Erdal barneskole: Utarbeide planforslag
og fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og
sluttbehandling. Avventer politisk avklaring.

Uavklart.

Plan 495 Gang- og sykkelveg Munkebotn: Ferdigstille
planforslag og fremlegge til sluttbehandling.

Vedtatt plan i K vår 2020.

Plan 502 Bergheim: Utarbeide planforslag og
fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og
sluttbehandling.

Vedtatt plan i K høst
2020.

Plan 504 Svartedalsvegen: Utarbeide planforslag og
fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og
sluttbehandling.

Vedtatt plan i K vår 2020.

Plan 510 Kleppestø sentrum: utarbeide planforslag og
fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og
sluttbehandling.

Planprogram vedtatt vår
2020.

Plan 512 Herdla Fort: Utarbeide planforslag og
fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og
sluttbehandling.

Vedtatt plan i K juni 2019.

Tiltaksplan for opprydning i forurenset sjøbunn i
Skiftesvik og Småvika: gjennomføre
tiltaksforberedende undersøkelser og utarbeide
tiltaksplan for opprydning i forurenset sjøbunn.

Meldes politisk våren
2020.

Følge opp politiske
vedtak om
reguleringsplaner.

Følge opp vedtatte
prosjekt
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12.5 Driftsbudsjett
Areal og samfunn

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

12 072

12 446

12 446

12 446

12 446

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

0

-750

-750

-750

-500

-500

-500

-500

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

5 946

5 196

5 196

5 196

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

374

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Budsjettvedtak 14.12.2017 Trygge skoleveier –
detaljer se budsjettvedtak

-

Budsjettvedtak 14.12.2017 Reguleringsplan
Juvikflaten søndre kryss

-

Detaljprosjektering opprydning Skiftesvik (F-sak 196/18)
(fra havbruksfondet 2018)

Nye tiltak:
-

Større egenproduksjon kommunale planer, redusert
bruk av konsulenter

Ny netto ramme

1

12.6 Forklaring og konsekvens
REF.
1

(TYPE) POST

FORKLARING

(Ny) Større egenproduksjon
kommunale planer, redusert bruk
av konsulenter.

For å kunne opprettholde produksjonen innenfor offentlige planer, og
samtidig redusere rammen med 1 mill., må avsatte og ubrukte planmidler for
2019 overføres til 2020, samt videreføres i økonomiplanen.
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12.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i tusen kroner)

Budsjett 2020

Regulerings Mjølkeviksvarden (UTM 158/17)

2021

500

2022

2023

1 000

Regulering Hanevik Åsebø

500

500

Forvaltningsplan for gjess

100

Økt kapasitet (ny stilling) kommunale kart

400

800

800

Detaljplan fylkesvei 563 (Kleppestø)

500

500

500

Regulering av GS-veg langs fylkesveg 2019 Hanøyvegen, jf. K-sak
56/18

500

500

500

Regulering av GS-veg langs fylkesveg 220 Davanger, jf. K-sak 56/18

500

500

500

300

300

3 100

2 100

Opprydding Skiftesvik, jf. UTM-sak 174/18

9 000

Overordnet planlegging

300

300

Reguleringsplan 369 Byneset

750

750

Ferdigstilling av plan 348 – Florvåg skole

500

Sum

lavere

aktivitet

innen

3 050

13 850

der kartdata fra Askøy kommune blir direkte

12.8 Effektiviserings- og
omstillingstiltak
Grunnet

800

oppdatert i en sentral database hos Kartverket.
Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til

private

oppdaterte og kvalitetssikrede data. Næringsliv,

reguleringsplaner, har en midlertidig overført

offentlige aktører og innbyggere vil få tilgang til

et årsverk til offentlige reguleringsplaner. Dette

online oppdaterte geodata og dermed til enhver

vil også være gjeldende for 2020. Ved

tid ha samme beslutningsgrunnlag. På kort sikt

permisjoner og sykefravær tas det ikke inn

vil

vikarer.

løsningen

medføre

merarbeid

for

avdelingen. På lengre sikt vil gevinster blant
annet være færre henvendelser til kommunen i

Etablerer e-torg oktober 2019 - automatisering

form av økt selvbetjening og etablering av nye

av meglertjenester. Forventer bedre inntjening

tjenester f. eks innen e-plan og e-byggesak.

ved salg av flere tjenester til næringsliv og
innbyggere.

Grunnet en nedgang i mottatte byggesøknader
og større selvbetjening, vil en redusere beman-

Starter arbeidet med sentral felles kart-

ningen innenfor dette fagfeltet, ved naturlig

databaser i 2019. Dette er et forvaltningssystem

avgang.

12.9 Investeringsbudsjett
Prosjekt navn

Ferdig

Tot.
sum

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

20242030

4187

Reguleringsplan Herdla

2020

1 500

750

4920

Kartfond

(årlig)

(årlig)

180

180

180

180

1 260

930

180

180

180

1 260

Sum Areal og samfunn

1 500
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13 Askøy kirkelige fellesråd
Askøy kirkelige fellesråd

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Askøy kirkelige fellesråd

17 660

17 640

17 620

17 620

Sum Askøy kirkelige fellesråd

17 660

17 640

17 620

17 620

13.1 Driftsbudsjett
Askøy kirkelige fellesråd
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

18 118

18 679

18 679

18 679

18 679

-20

-39

-59

-59

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

17 660

17 640

17 620

17 620

Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

562

Rullering av siste økonomiplan:
-

Rentekompensasjon utbygging Tveit kirke

Nye tiltak:
-

Tiltak for effektivisering og innsparing

Ny netto ramme

1

13.2 Forklaring og konsekvens
REF.
1

(TYPE) POST

FORKLARING

(Ny) Tiltak for
effektivisering og
innsparing

En innsparing på 1 mill. betyr minimalt med vedlikehold på kirkene og gravplassene i
2020, økning av festeavgiften, innsparing på innkjøp og utstyr samt bruk av fondsmidler
til driften.

13.3 Investeringsbudsjett
Prosjekt navn

Ferdig

Tot. Sum

5510

Askøy kirkelige fellesråd

(årlig)

(årlig)

4 000

5511

Erdal gravplass

2020

22 000

16 000

Askøy kirkelige fellesråd

B2020

20 000

ØP 2021
4 000

ØP 2022
4 000

ØP 2023
4 000

2024-2030
24 000
-

4 000

4 000

4 000

Utbyggingen av Erdal gravplass er beregnet til å koste 42 mill. kr. Dette finansieres gjennom fellesrådets
økonomiplan med 20 mill., og et ekstratilskudd på kr. 22 millioner fra Askøy kommune. Siste andel av
det kommunale ekstratilskuddet utbetales i 2020. Fellesrådets økonomiplan viser i investeringsbudsjettet som en årlig bevilgning på 4 millioner. I økonomiplanperioden er 3 mill. knyttet til utbyggingen av Erdal gravplass, og 1 mill. til Tveit kirke.
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14 Kommunale foretak
Rammen er en videreføring av økonomiplanen med justering for pris- og lønnsvekst, på samme måte
som for kommunalavdelingene. Budsjettforslaget krever tiltak for effektivisering og innsparing, og
Askøyhallene KF blir også omfattet av dette. Det vil være opp til foretaket å spesifisere tiltakene.

Askøyhallene

B 2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

Askøyhallene

6 184

6 184

6 184

6 184

Sum Askøyhallene

6 184

6 184

6 184

6 184

14.1 Driftsbudsjett
Askøyhallene

B 2019

B2020

ØP 2021

ØP 2022

ØP 2023

6 968

7 184

7 184

7 184

7 184

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

6 184

6 184

6 184

6 184

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2019 til 2020

Ref.

216

Nye tiltak:
-

Tiltak for effektivisering og innsparing
Askøyhallene KF

Ny netto ramme

14.2 Forklaring og konsekvens
REF.
1

(TYPE) POST

FORKLARING

(Ny) Effektivisering og innsparing

Krav om effektivisering og innsparing legges også på Askøyhallene KF.
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15 Vedlegg
15.1 Fagavdeling med hovedposter
Beskrivelse

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

10 334 580

10 334 580

10 334 580

10 334 580

10 Politisk styring
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj egenprod
Kjøp av varer og tj erstatter egenprod
Overføringer
Refusjoner
Sum Inntekt

1 092 000

892 000

892 000

892 000

668 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

122 421

822 421

122 421

822 421

-182 500

-182 500

-182 500

-182 500

-182 500

-182 500

-182 500

-182 500

Sum Utgift

12 217 801

13 117 801

12 417 801

13 117 801

Sum Netto

12 035 301

12 935 301

12 235 301

12 935 301

Lønn og sosiale utgifter

65 187 552

64 413 552

62 413 552

62 413 552

Kjøp av varer og tj egenprod

17 118 207

17 052 207

16 552 207

16 552 207

Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

3 762 870

3 332 870

3 332 870

1 532 870

Overføringer

4 562 533

4 562 533

4 437 533

4 437 533

-605 000

-1 055 000

-1 055 000

-1 055 000

-7 699 463

-7 699 463

-7 574 463

-7 574 463

11 Stab

Salgsinntekter
Refusjoner
Sum Inntekt

-8 304 463

-8 754 463

-8 629 463

-8 629 463

Sum Utgift

90 631 162

89 361 162

86 736 162

84 936 162

Sum Netto

82 326 699

80 606 699

78 106 699

76 306 699

1 560 945

1 560 945

1 560 945

1 560 945

20 Kommunalsjef oppvekst
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj egenprod
Overføringer
Salgsinntekter
Refusjoner
Sum Inntekt

52 704

52 704

52 704

52 704

510 389

10 389

10 389

10 389

-3 393 649

-4 463 649

-6 463 649

-6 463 649

-360 389

-360 389

-360 389

-360 389

-3 754 038

-4 824 038

-6 824 038

-6 824 038

Sum Utgift

2 124 038

1 624 038

1 624 038

1 624 038

Sum Netto

-1 630 000

-3 200 000

-5 200 000

-5 200 000

21 Skole
Lønn og sosiale utgifter

427 466 300

427 766 300

427 766 300

427 766 300

Kjøp av varer og tj egenprod

30 046 607

30 046 607

30 046 607

30 046 607

Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

12 095 000

12 095 000

12 095 000

12 095 000

Overføringer

12 908 968

14 102 968

14 102 968

14 102 968

Salgsinntekter

-31 694 834

-33 917 834

-33 917 834

-34 917 834

Refusjoner

-14 108 041

-14 108 041

-14 108 041

-14 108 041

Sum Inntekt

-45 802 875

-48 025 875

-48 025 875

-49 025 875

Sum Utgift

482 516 875

484 010 875

484 010 875

484 010 875

Sum Netto

436 714 000

435 985 000

435 985 000

434 985 000

122 107 358

122 107 358

122 107 358

122 107 358

6 379 733

6 379 733

6 379 733

6 379 733

241 499 835

233 029 835

232 579 835

232 579 835

22 Barnehage
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj egenprod
Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

ii

Beskrivelse
Overføringer
Salgsinntekter

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

793 922

793 922

793 922

793 922

-21 380 926

-22 055 926

-22 240 926

-22 240 926

Refusjoner

-1 093 922

-1 093 922

-1 093 922

-1 093 922

Sum Inntekt

-22 474 848

-23 149 848

-23 334 848

-23 334 848

Sum Utgift

370 780 848

362 310 848

361 860 848

361 860 848

Sum Netto

348 306 000

339 161 000

338 526 000

338 526 000

11 688 641

11 688 641

11 688 641

11 688 641

Kjøp av varer og tj egenprod

803 359

803 359

803 359

803 359

Overføringer

121 143

121 143

121 143

121 143

Refusjoner

-371 143

-371 143

-371 143

-371 143

Sum Inntekt

-371 143

-371 143

-371 143

-371 143

Sum Utgift

12 613 143

12 613 143

12 613 143

12 613 143

Sum Netto

12 242 000

12 242 000

12 242 000

12 242 000

23 PPT
Lønn og sosiale utgifter

25 Kultur og idrett
Lønn og sosiale utgifter

21 329 953

20 679 953

20 679 953

20 679 953

Kjøp av varer og tj egenprod

3 452 513

3 452 513

3 452 513

3 452 513

Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

1 135 000

1 135 000

1 135 000

1 135 000

Overføringer

5 598 357

5 098 357

5 098 357

5 098 357

Salgsinntekter

-3 842 971

-4 070 266

-4 070 266

-4 070 266

Refusjoner

-662 557

-662 557

-662 557

-662 557

Finansinntekter og finanser

-227 295

0

0

0

Sum Inntekt

-4 732 823

-4 732 823

-4 732 823

-4 732 823

Sum Utgift

31 515 823

30 365 823

30 365 823

30 365 823

Sum Netto

26 783 000

25 633 000

25 633 000

25 633 000

1 209 335

1 209 335

1 209 335

1 209 335

242 574

242 574

242 574

242 574

38 000

38 000

38 000

38 000

-1 916 909

-11 695 909

-15 542 909

-18 665 909

-38 000

-38 000

-38 000

-38 000

-1 954 909

-11 733 909

-15 580 909

-18 703 909

30 Kommunalsjef levekår
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj egenprod
Overføringer
Salgsinntekter
Refusjoner
Sum Inntekt
Sum Utgift

1 489 909

1 489 909

1 489 909

1 489 909

Sum Netto

-465 000

-10 244 000

-14 091 000

-17 214 000

30 029 369

29 928 369

29 927 369

29 927 369

7 274 474

7 275 474

7 276 474

7 276 474

16 371 068

16 471 068

16 471 068

16 471 068

1 707 240

1 707 240

1 707 240

1 707 240

31 Samfunnsmedisin
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj egenprod
Kjøp av varer og tj erstatter egenprod
Overføringer
Finansutg og finanstrans
Salgsinntekter

27 740

0

0

0

-9 456 651

-9 428 911

-9 428 911

-9 428 911

Refusjoner

-2 380 240

-2 380 240

-2 380 240

-2 380 240

Sum Inntekt

-11 836 891

-11 809 151

-11 809 151

-11 809 151

Sum Utgift

55 409 891

55 382 151

55 382 151

55 382 151

Sum Netto

43 573 000

43 573 000

43 573 000

43 573 000

iii

Beskrivelse

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

120 575 421

115 572 421

115 569 421

115 569 421

Kjøp av varer og tj egenprod

11 813 343

11 816 343

11 819 343

11 819 343

Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

17 282 861

17 282 861

17 282 861

17 282 861

Overføringer

11 996 411

11 996 411

11 996 411

11 996 411

-90 000

-740 000

-740 000

-740 000

-11 518 036

-10 118 036

-10 118 036

-10 118 036

-650 000

0

0

0

33 Barn og familie
Lønn og sosiale utgifter

Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekter og finanser
Sum Inntekt

-12 258 036

-10 858 036

-10 858 036

-10 858 036

Sum Utgift

161 668 036

156 668 036

156 668 036

156 668 036

Sum Netto

149 410 000

145 810 000

145 810 000

145 810 000

21 245 311

21 245 311

21 245 311

21 245 311

911 642

911 642

911 642

911 642

35 NAV kommune
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj egenprod
Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

86 500

86 500

86 500

86 500

Overføringer

32 936 940

33 186 940

33 186 940

33 186 940

Refusjoner

-3 644 393

-3 644 393

-3 644 393

-3 644 393

Sum Inntekt

-3 644 393

-3 644 393

-3 644 393

-3 644 393

Sum Utgift

55 180 393

55 430 393

55 430 393

55 430 393

Sum Netto

51 536 000

51 786 000

51 786 000

51 786 000

37 Helse og omsorg
Lønn og sosiale utgifter

212 026 075

201 420 075

191 165 075

188 165 075

Kjøp av varer og tj egenprod

20 579 847

20 079 847

20 079 847

20 079 847

Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

64 114 400

64 114 400

64 114 400

64 114 400

Overføringer
Salgsinntekter

6 369 667

7 000 667

10 255 667

10 255 667

-32 188 522

-32 188 522

-32 188 522

-32 188 522

Refusjoner

-6 120 467

-5 995 467

-5 995 467

-5 995 467

Sum Inntekt

-38 308 989

-38 183 989

-38 183 989

-38 183 989

Sum Utgift

303 089 989

292 614 989

285 614 989

282 614 989

Sum Netto

264 781 000

254 431 000

247 431 000

244 431 000

189 308 124

184 304 124

184 304 124

184 304 124

9 448 173

9 448 173

9 448 173

9 448 173

28 908 909

26 908 909

25 908 909

24 908 909

5 506 918

5 506 918

5 506 918

5 506 918

Salgsinntekter

-3 078 000

-3 078 000

-3 078 000

-3 078 000

Refusjoner

-2 853 124

-2 853 124

-2 853 124

-2 853 124

-400 000

0

0

0

38 Individ
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj egenprod
Kjøp av varer og tj erstatter egenprod
Overføringer

Finansinntekter og finanser
Sum Inntekt

-6 331 124

-5 931 124

-5 931 124

-5 931 124

Sum Utgift

233 172 124

226 168 124

225 168 124

224 168 124

Sum Netto

226 841 000

220 237 000

219 237 000

218 237 000

Lønn og sosiale utgifter

91 569 373

91 569 373

91 469 373

91 469 373

Kjøp av varer og tj egenprod

88 098 852

86 198 852

85 698 852

84 848 852

Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

12 711 964

12 711 964

12 711 964

12 711 964

Overføringer

14 512 118

22 128 946

18 395 946

18 195 946

43 Teknisk

iv

Beskrivelse
Salgsinntekter

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

-178 310 964

-188 883 964

-193 952 964

-201 613 964

Refusjoner

-16 314 343

-17 168 171

-17 043 171

-16 843 171

Sum Inntekt

-194 625 307

-206 052 135

-210 996 135

-218 457 135

Sum Utgift

206 892 307

212 609 135

208 276 135

207 226 135

Sum Netto

12 267 000

6 557 000

-2 720 000

-11 231 000

30 311 554

30 310 554

30 311 554

30 311 554

4 309 859

3 559 859

3 559 859

3 559 859

41 Areal og samfunn
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj egenprod
Kjøp av varer og tj erstatter egenprod
Overføringer
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekter og finanser

321 280

321 280

321 280

321 280

1 226 567

1 226 567

1 226 567

1 226 567

-23 469 879

-27 768 393

-27 768 393

-27 768 393

-1 454 867

-1 454 867

-1 454 867

-1 454 867

-5 298 514

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

-30 223 260

-30 223 260

-30 223 260

-30 223 260

Sum Utgift

36 169 260

35 418 260

35 419 260

35 419 260

Sum Netto

5 946 000

5 195 000

5 196 000

5 196 000

Sum Inntekt

80 Skatt og rammetilskudd
Refusjoner

-60 000 000

-60 000 000

-60 000 000

-60 000 000

Overføringer

-1 780 808 000

-1 783 575 000

-1 795 569 000

-1 808 354 000

Sum Inntekt

-1 840 808 000

-1 843 575 000

-1 855 569 000

-1 868 354 000

Sum Netto

-1 840 808 000

-1 843 575 000

-1 855 569 000

-1 868 354 000

Finansutg og finanstrans

234 212 000

248 055 000

264 588 000

278 766 000

Finansinntekter og finanser

-38 494 000

-37 626 000

-38 474 000

-40 204 000

Sum Inntekt

-38 494 000

-37 626 000

-38 474 000

-40 204 000

Sum Utgift

234 212 000

248 055 000

264 588 000

278 766 000

Sum Netto

195 718 000

210 429 000

226 114 000

238 562 000

Lønn og sosiale utgifter

48 270 784

48 270 784

48 270 784

48 270 784

Overføringer

28 000 000

28 000 000

28 000 000

28 000 000

710 000

710 000

710 000

710 000

Refusjoner

-48 270 784

-48 270 784

-48 270 784

-48 270 784

Sum Inntekt

-48 270 784

-48 270 784

-48 270 784

-48 270 784

Sum Utgift

76 980 784

76 980 784

76 980 784

76 980 784

Sum Netto

28 710 000

28 710 000

28 710 000

28 710 000

-27 500 000

-26 500 000

-24 500 000

-23 500 000

0

0

7 691 000

24 762 000

Finansinntekter og finanser

-50 630 000

-13 596 000

0

0

Sum Inntekt

-50 630 000

-13 596 000

0

0

Sum Utgift

-27 500 000

-26 500 000

-16 809 000

1 262 000

Sum Netto

-78 130 000

-40 096 000

-16 809 000

1 262 000

17 660 000

17 640 000

17 620 000

17 620 000

90 Renter, utbytte, avdrag

91 Fellesposter

Finansutg og finanstrans

93 Interne transaksjoner
Lønn og sosiale utgifter
Finansutg og finanstrans

50 AKF
Overføringer

v

Beskrivelse

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Sum Utgift

17 660 000

17 640 000

17 620 000

17 620 000

Sum Netto

17 660 000

17 640 000

17 620 000

17 620 000

Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

6 184 000

6 184 000

6 184 000

6 184 000

Sum Utgift

6 184 000

6 184 000

6 184 000

6 184 000

60 Komm foretak

vi

15.2 Økonomiplan på tjeneste
Tjeneste

Beskrivelse

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

1000

Politisk styring og kontrollorganer
-116 000

-116 000

-116 000

-116 000

Utgift

10 675 419

11 375 419

10 675 419

11 375 419

Netto

10 559 419

11 259 419

10 559 419

11 259 419

-66 500

-66 500

-66 500

-66 500

Utgift

1 687 382

1 887 382

1 887 382

1 887 382

Netto

1 620 882

1 820 882

1 820 882

1 820 882

Inntekt

1100

Kontroll og revisjon
Inntekt

1200

Administrasjon
Inntekt

1202

-17 525 370

-27 754 370

-31 476 370

-34 599 370

Utgift

86 215 582

84 940 582

82 311 582

80 511 582

Netto

68 690 212

57 186 212

50 835 212

45 912 212

Rådmannens adm.
Inntekt

1210

-35 250

-35 250

-35 250

-35 250

Utgift

2 425 351

2 425 351

2 425 351

2 425 351

Netto

2 390 101

2 390 101

2 390 101

2 390 101

Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltn.
Inntekt

1300

-296 633

-296 633

-296 633

-296 633

Utgift

6 552 224

6 453 976

6 453 976

6 403 976

Netto

6 255 591

6 157 343

6 157 343

6 107 343

-976 055

-976 055

-976 055

-976 055

Utgift

5 042 442

5 042 442

5 042 442

5 042 442

Netto

4 066 387

4 066 387

4 066 387

4 066 387

Utgift

-27 500 000

-26 500 000

-24 500 000

-23 500 000

Netto

-27 500 000

-26 500 000

-24 500 000

-23 500 000

Administrasjonslokaler
Inntekt

1700

1800

1900

2010

2012

Premieavvik

Diverse fellesutgifter
Inntekt

-5 384

-5 384

-5 384

-5 384

Utgift

33 441

33 441

33 441

33 441

Netto

28 057

28 057

28 057

28 057

Inntekt

-76 566 266

-78 636 266

-80 636 266

-80 636 266

Utgift

119 523 253

119 023 253

118 923 253

118 923 253

Netto

42 956 987

40 386 987

38 286 987

38 286 987

Inntekt

-22 092 473

-22 767 473

-22 952 473

-22 952 473

Utgift

330 158 075

321 688 075

321 238 075

321 238 075

Netto

308 065 602

298 920 602

298 285 602

298 285 602

-125 875

-125 875

-125 875

-125 875

Utgift

6 782 418

6 782 418

6 782 418

6 782 418

Netto

6 656 543

6 656 543

6 656 543

6 656 543

Interne serviceenheter

Førskole, kommunale

førskole, felles kommunal privat
Inntekt

2020

Grunnskole
Inntekt

2110

-9 754 796

-11 854 796

-11 854 796

-12 854 796

Utgift

412 656 569

414 150 569

414 150 569

414 150 569

Netto

402 901 773

402 295 773

402 295 773

401 295 773

Styrket tilbud til førskolebarn

vii

Tjeneste

Beskrivelse
Inntekt

2112

2114

2150

-2 500

-2 500

-2 500

17 332 017

17 332 017

17 332 017

Netto

17 329 517

17 329 517

17 329 517

17 329 517

Utgift

462 000

462 000

462 000

462 000

Netto

462 000

462 000

462 000

462 000

Tiltak minoritetsspråkl. barn

Spes.ped. etter opplæringsloven
-223 250

-223 250

-223 250

-223 250

Utgift

13 871 545

13 871 545

13 871 545

13 871 545

Netto

13 648 295

13 648 295

13 648 295

13 648 295

Voksenopplæring minoritetsgr.
-6 230 948

-6 230 948

-6 230 948

-6 230 948

Utgift

8 934 580

8 934 580

8 934 580

8 934 580

Netto

2 703 632

2 703 632

2 703 632

2 703 632

Utgift

405 626

405 626

405 626

405 626

Netto

405 626

405 626

405 626

405 626

Voksenopplæring-spesialunderv.

Skolefritidstilbud
-27 360 392

-27 483 392

-27 483 392

-27 483 392

Utgift

32 388 146

32 388 146

32 388 146

32 388 146

Netto

5 027 754

4 904 754

4 904 754

4 904 754

Førskolelokaler og skyss
Inntekt

2220

2230

-731 483

-705 311

-705 311

-705 311

Utgift

5 787 423

5 649 499

5 649 499

5 649 499

Netto

5 055 940

4 944 188

4 944 188

4 944 188

Skolelokaler
Inntekt

-4 299 028

-5 429 028

-5 429 028

-5 354 028

Utgift

41 521 457

41 961 457

41 961 457

41 586 457

Netto

37 222 429

36 532 429

36 532 429

36 232 429

-1 850 000

-1 850 000

-1 850 000

-1 850 000

Utgift

9 250 000

9 250 000

9 250 000

9 250 000

Netto

7 400 000

7 400 000

7 400 000

7 400 000

-286 683

-286 683

-286 683

-286 683

Utgift

4 043 986

3 543 986

3 543 986

3 543 986

Netto

3 757 303

3 257 303

3 257 303

3 257 303

-1 225 755

-575 755

-575 755

-575 755

Utgift

5 983 969

5 980 969

5 980 969

5 980 969

Netto

4 758 214

5 405 214

5 405 214

5 405 214

Utgift

4 186 810

4 186 810

4 186 810

4 186 810

Netto

4 186 810

4 186 810

4 186 810

4 186 810

Skoleskyss
Inntekt

2310

Aktivitetstilbud barn og unge
Inntekt

2320

Forebygg., helsestasjon og skolehelsetj.
Inntekt

2321

2323

Helsestasjon

Helsestasjon barneskole
Utgift
Netto

2324

Budsjett 2023

-2 500

Inntekt

2210

Budsjett 2022

17 332 017

Inntekt

2135

Budsjett 2021

Utgift

Inntekt

2130

Budsjett 2020

6 441 019

6 441 019

6 441 019

6 441 019

6 441 019

6 441 019

6 441 019

6 441 019

2 987 093

2 987 093

2 987 093

2 987 093

Helsestasjon ungdomsskole
Utgift
Netto

2 987 093

2 987 093

2 987 093

2 987 093

viii

Tjeneste
2325

2330

2331

2340

2410

2412

Beskrivelse

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Utgift

3 046 753

3 046 753

3 046 753

3 046 753

Netto

3 046 753

3 046 753

3 046 753

3 046 753

Jordmor

Annet forebyggende helsearbeid
Inntekt

-1 039 889

-1 689 889

-1 689 889

-1 689 889

Utgift

17 744 792

17 744 792

17 744 792

17 744 792

Netto

16 704 903

16 054 903

16 054 903

16 054 903

Inntekt

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

Utgift

12 500

12 500

12 500

12 500

Netto

10 000

10 000

10 000

10 000

Inntekt

-2 728 702

-2 728 702

-2 728 702

-2 728 702

Utgift

44 281 000

44 281 000

44 281 000

44 281 000

Netto

41 552 298

41 552 298

41 552 298

41 552 298

Folkehelsearbeid

Aktivisering og serv.tj overf.eldre/funksj.h.

Diagnose, behandling, rehabilit.
Inntekt

-3 555 170

-3 555 170

-3 555 170

-3 555 170

Utgift

40 593 377

40 894 377

40 894 377

40 894 377

Netto

37 038 207

37 339 207

37 339 207

37 339 207

Askøy legevakt
Inntekt

-1 395 271

-1 395 271

-1 395 271

-1 395 271

Utgift

17 691 696

17 391 696

17 391 696

17 391 696

Netto
2414

Inntekt
Utgift
Netto
2420

2430

2432

-5 078 250

-5 078 250

-5 078 250

-5 078 250

6 271 513

6 271 513

6 271 513

6 271 513

1 193 263

1 193 263

1 193 263

1 193 263

-1 020 535

-1 020 535

-1 020 535

Utgift

18 913 379

18 913 379

18 913 379

18 913 379

17 892 844

17 892 844

17 892 844

17 892 844

Utgift

266 942

266 942

266 942

266 942

Netto

266 942

266 942

266 942

266 942

Prosjekt mottak flyktninger

Tilbud til personer med rusproblemer
Inntekt

-2 444 493

-1 044 493

-1 044 493

-1 044 493

Utgift

13 302 671

13 293 671

13 288 671

13 288 671

Netto

10 858 178

12 249 178

12 244 178

12 244 178

-6 946

-6 946

-6 946

-6 946

Utgift

3 351 445

3 351 445

3 351 445

3 351 445

Netto

3 344 499

3 344 499

3 344 499

3 344 499

-4 875 626

-4 875 626

-4 875 626

-4 875 626

9 618 848

9 618 848

9 618 848

9 618 848

Utekontakten

Barnevernstjeneste

Utgift
Netto

2442

15 996 425

-1 020 535

Inntekt

2441

15 996 425

Inntekt

Inntekt

2440

15 996 425

Råd, veiledn. og sosial forebygg. arb.

Netto
2425

16 296 425

Fenring legesenter

4 743 222

4 743 222

4 743 222

4 743 222

Barnevern/undersøkelse tiltaksteam
Utgift

9 104 185

9 104 185

9 104 185

9 104 185

Netto

9 104 185

9 104 185

9 104 185

9 104 185

Barnevern/omsorgsteam

ix

Tjeneste

2510

Beskrivelse

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Utgift

5 333 481

5 333 481

5 333 481

5 333 481

Netto

5 333 481

5 333 481

5 333 481

5 333 481

Barneverntiltak i familien
Inntekt

2520

8 597 125

8 597 125

8 597 125

8 566 000

8 566 000

8 566 000

8 566 000

Barneverntiltak utenfor familien

45 464 802

Netto

47 654 026

42 654 026

42 654 026

42 654 026

Barneverntiltak u fam med ref
-155 000
-155 000

-88 380 295

-88 380 295

-88 380 295

-88 380 295

233 028 973
144 648 678

223 784 973
135 404 678

226 039 973
137 659 678

223 039 973
134 659 678

-6 694 184

-6 569 184

-6 569 184

-6 569 184

250 081 571

241 861 571

230 866 571

229 866 571

Netto

243 387 387

235 292 387

224 297 387

223 297 387

Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten
2 420 198
2 420 198

2 420 198
2 420 198

2 420 198
2 420 198

2 420 198
2 420 198

Institusjonslokaler
-1 189 473

-1 189 473

-1 189 473

-1 189 473

Utgift

10 707 773

10 707 773

11 457 773

11 457 773

Netto

9 518 300

9 518 300

10 268 300

10 268 300

Kommunalt disponerte boliger
Inntekt

-31 006 775

-30 606 775

-30 606 775

-30 606 775

Utgift

15 436 161

15 436 161

15 436 161

15 436 161

Netto

-15 570 614

-15 170 614

-15 170 614

-15 170 614

Introduksjonsordningen
Inntekt

-112 325

-112 325

-112 325

-112 325

Utgift

18 330 833

18 330 833

18 330 833

18 330 833

Netto

18 218 508

18 218 508

18 218 508

18 218 508

Kvalifiseringsordningen
Utgift
Netto

3 384 209

3 384 209

3 384 209

3 384 209

3 384 209

3 384 209

3 384 209

3 384 209

-2 230 000

-2 230 000

-2 230 000

-2 230 000

Økonomisk sosialhjelp
Inntekt
Utgift
Netto

28 422 547
26 192 547

28 672 547
26 442 547

28 672 547
26 442 547

28 672 547
26 442 547

Økonomisk sos.hj. utl.statsb.
Utgift
Netto

2830

-155 000
-155 000

Utgift

Inntekt

2811

-155 000
-155 000

Kjernetj. pleie,omsorg,hjelp hjemmeboende

Netto

2810

-155 000
-155 000

Pleie, omsorg, hjelp / rehab. i institusjon

Utgift

2760

-2 810 776

45 464 802

Inntekt

2750

-2 810 776

45 464 802

Netto

2650

-2 810 776

50 464 802

Utgift

2610

-2 810 776

Utgift

Inntekt

2560

-31 125

8 597 125

Netto

2540

-31 125

Netto

Inntekt

2530

-31 125

Utgift

Inntekt

2522

-31 125

1 710 000

1 710 000

1 710 000

1 710 000

1 710 000

1 710 000

1 710 000

1 710 000

-3 007 850

-3 007 850

-3 007 850

-3 007 850

Bistand etabl/oppretth egen bolig
Inntekt
Utgift
Netto

7 138 271
4 130 421

7 138 271
4 130 421

7 138 271
4 130 421

7 138 271
4 130 421

x

Tjeneste
2850

Beskrivelse

Utgift
Netto

Netto

Utgift
Netto

Utgift
Netto

3027

3030

92 136

92 136

-142 864

-142 864

-385 000

-385 000

-385 000

-385 000

-385 000

-385 000

-385 000

-385 000

-3 141 229

-3 141 229

-3 141 229

-3 141 229

2 703 151

2 703 151

2 703 151

2 703 151

-438 078

-438 078

-438 078

-438 078

-1 933 612

-1 933 612

-1 933 612

-1 933 612

9 090 665

8 340 665

8 340 665

8 340 665

Inntekt

-915 390

-915 390

-915 390

-915 390

Netto

-915 390

-915 390

-915 390

-915 390

Inntekt

-21 500

-21 500

-21 500

-21 500

Utgift

139 902

139 902

139 902

139 902

Netto

118 402

118 402

118 402

118 402

-6 317 269

-6 317 269

-6 317 269

-6 317 269

Utgift

6 028 009

6 028 009

6 028 009

6 028 009

Netto

-289 260

-289 260

-289 260

-289 260

Kontroll forurensing

Kart og oppmåling

Kart- og oppmåling - komm.utg.
-480 891

-480 891

-480 891

-480 891

Utgift

2 093 126

2 093 126

2 093 126

2 093 126

Netto

1 612 235

1 612 235

1 612 235

1 612 235

Bygge og delesaksbehandling
-14 830 028

-14 830 028

-14 830 028

-14 830 028

Utgift

13 076 331

13 076 331

13 076 331

13 076 331

Netto

-1 753 697

-1 753 697

-1 753 697

-1 753 697

Kontroll forurensing fra 2014
-2 329 260

-2 301 520

-2 301 520

-2 301 520

Utgift

2 179 701

2 151 961

2 151 961

2 151 961

Netto

-149 559

-149 559

-149 559

-149 559

-502 481

-502 481

-502 481

-502 481

Eierseksjonering

Utgift

294 597

294 597

294 597

294 597

Netto

-207 884

-207 884

-207 884

-207 884

-167 518

-167 518

-167 518

-167 518

Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak
Inntekt

3200

92 136
-142 864

Kontroll ulovelig bygging

Inntekt

3150

92 136
-142 864

6 407 053

Inntekt

3050

-235 000

6 407 053

Inntekt

3047

-235 000

6 407 053

Inntekt

3040

-235 000

7 157 053

Inntekt

3032

-235 000

Kommuneplan
Inntekt

3026

Budsjett 2023

Plansakbehandling
Inntekt

3012

Budsjett 2022

Interkommunale samarbeid
Inntekt

3010

Budsjett 2021

Tjen. utenfor komm. ansvarsomr.
Inntekt

2900

Budsjett 2020

Utgift

62 590

62 590

62 590

62 590

Netto

-104 928

-104 928

-104 928

-104 928

-707 500

-707 500

-707 500

-707 500

Kommunal næringsvirksomhet
Inntekt
Utgift

137 500

137 500

137 500

137 500

Netto

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

xi

Tjeneste

Beskrivelse

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

3250

Tilrettelegg./bistand for næringslivet
-573 550

-573 550

-573 550

-573 550

Utgift

1 165 065

7 928 065

4 320 065

4 320 065

Netto

591 515

7 354 515

3 746 515

3 746 515

-5 024

-5 024

-5 024

-5 024

Utgift

781 770

781 770

781 770

781 770

Netto

776 746

776 746

776 746

776 746

Inntekt

-9 590 819

-10 840 819

-10 715 819

-10 590 819

Utgift

16 418 060

15 168 060

14 543 060

13 918 060

Inntekt

3290

Landbruk
Inntekt

3320

Kommunale veier, miljø- og
trafikksikkerhetstiltak og parkering

Netto
3350

Inntekt
Utgift
Netto
3380

Utgift
Netto

Utgift
Netto

Utgift
Netto

Netto

Utgift
Netto

Netto

Utgift
Netto

76 275

61 100

61 100

61 100

61 100

-5 602 366
7 192 789

-5 602 366
7 192 789

-5 602 366
7 192 789

-5 602 366
7 192 789

1 590 423

1 590 423

1 590 423

1 590 423

-3 595 795

-3 595 795

-3 595 795

-3 595 795

25 550 498

25 550 498

25 550 498

25 550 498

21 954 703

21 954 703

21 954 703

21 954 703

-2 574

-2 574

-2 574

-2 574

206 179
203 605

206 179
203 605

206 179
203 605

206 179
203 605

7 928 582

7 928 582

7 928 582

7 928 582

7 928 582

7 928 582

7 928 582

7 928 582

-64 521 316

-68 103 316

-67 516 316

-75 177 316

29 269 705

29 269 705

29 269 705

29 269 705

-35 251 611

-38 833 611

-38 246 611

-45 907 611

738 107

738 107

738 107

738 107

738 107

738 107

738 107

738 107

-44 461 543

-48 952 543

-54 608 543

-54 608 543

26 756 169

26 756 169

26 756 169

26 756 169

-17 705 374

-22 196 374

-27 852 374

-27 852 374

-2 318 844

-2 318 844

-2 318 844

-2 318 844

Tømming slamavskillere (sept.tank)
Inntekt

3550

-15 175

76 275

Avløpsnett/innsaml avløpsv. 40 år
Inntekt

3540

-15 175

76 275

Avløpsrensing - 20 år
Utgift

3530

-15 175

76 275

Distribusjon av vann- 40 år (ledn.nett)
Inntekt

3500

-15 175

Produksj. vann - 20 år
Utgift

3450

3 327 241

Oljevernberedskap
Inntekt

3400

3 827 241

Beredskap mot branner o..a. ulykker
Inntekt

3391

4 327 241

Forebygging branner o.a. ulykker
Inntekt

3390

6 827 241

Rekreasjon i tettsted

Utgift

1 868 023

1 868 023

1 868 023

1 868 023

Netto

-450 821

-450 821

-450 821

-450 821

-283 000

-283 000

-283 000

-283 000

Innsamling av forbruksavfall
Inntekt
Netto

-283 000

-283 000

-283 000

-283 000

xii

Tjeneste
3600

Beskrivelse

Utgift
Netto

Utgift

57 000

57 000

57 000

57 000

48 000

48 000

48 000

-262 524

-262 524

-262 524

-262 524

4 176 608

4 176 608

4 176 608

4 176 608

3 914 084

3 914 084

3 914 084

3 914 084

Utgift

507 196

507 196

507 196

507 196

Netto

507 196

507 196

507 196

507 196

Bibliotek - barn og ungdom

Museer
-25 000

-25 000

-25 000

-25 000

Utgift

1 332 072

1 332 072

1 332 072

1 332 072

Netto

1 307 072

1 307 072

1 307 072

1 307 072

Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
-40 900

-40 900

-40 900

-40 900

2 870 652

2 370 652

2 370 652

2 370 652

2 829 752

2 329 752

2 329 752

2 329 752

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Inntekt

-41 852

-41 852

-41 852

-41 852

Utgift

4 484 889

4 484 889

4 484 889

4 484 889

4 443 037

4 443 037

4 443 037

4 443 037

Musikk- og kulturskoler
-3 171 070

-3 171 070

-3 171 070

-3 171 070

Utgift

10 406 203

10 256 203

10 256 203

10 256 203

Netto

7 235 133

7 085 133

7 085 133

7 085 133

-28 275

-28 275

-28 275

-28 275

2 550 428

2 550 428

2 550 428

2 550 428

Andre kulturaktiviteter

Utgift
Netto

2 522 153

2 522 153

2 522 153

2 522 153

-924 533

-924 533

-924 533

-924 533

2 578 419

2 578 419

2 578 419

2 578 419

Komm. kulturbygg
Inntekt
Utgift
Netto

8000

48 000

Hovedbiblioteket

Inntekt

3930

2 081 114

-9 000

Inntekt

3920

2 081 114

-9 000

Netto

3900

2 081 114

-9 000

Netto

3860

2 081 114

-9 000

Utgift

3850

-100 719

Inntekt

Inntekt

3830

-100 719

Kulturminnevern

Inntekt

3810

-100 719

1 980 395

Netto

3800

-100 719

1 980 395

Utgift

3750

Budsjett 2023

1 980 395

Inntekt

3705

Budsjett 2022

1 980 395

Netto
3700

Budsjett 2021

Naturforvaltning og friluftsliv
Inntekt

3650

Budsjett 2020

1 653 886

1 653 886

1 653 886

1 653 886

Den norske kirke
Utgift

12 490 000

12 470 000

12 450 000

12 450 000

Netto

12 490 000

12 470 000

12 450 000

12 450 000

Utgift

1 430 000

1 430 000

1 430 000

1 430 000

Netto

1 430 000

1 430 000

1 430 000

1 430 000

Utgift

5 170 000

5 170 000

5 170 000

5 170 000

Netto

5 170 000

5 170 000

5 170 000

5 170 000

-796 860 000

-803 048 000

-811 078 000

-819 189 000

Andre religiøse formål

Kirkegårder, gravlunder, krematorier

Skatt på inntekt og form.
Inntekt

xiii

Tjeneste

Beskrivelse

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

-796 860 000

-803 048 000

-811 078 000

-819 189 000

Inntekt

-938 026 000

-944 384 000

-952 195 000

-959 992 000

Netto

-938 026 000

-944 384 000

-952 195 000

-959 992 000

Inntekt

-45 922 000

-36 143 000

-32 296 000

-29 173 000

Netto

-45 922 000

-36 143 000

-32 296 000

-29 173 000

Inntekt

-35 494 000

-34 626 000

-35 474 000

-37 204 000

Utgift

231 212 000

245 055 000

261 588 000

275 766 000

Netto

195 718 000

210 429 000

226 114 000

238 562 000

-51 630 000

-14 596 000

-1 000 000

-1 000 000

Netto
8400

8500

8700

8800

Statl. rammetilskudd o.a. gen.statstilsk.

Generelt statstilskudd vedr. flyktn. m.v.

Renter/utbytte og lån

Interne finansieringstransaksjoner
Inntekt
Utgift

710 000

710 000

8 401 000

25 472 000

Netto

-50 920 000

-13 886 000

7 401 000

24 472 000

-2 363 008 383

-2 351 544 471

-2 361 641 471

-2 387 740 471

2 363 008 383

2 351 544 471

2 361 641 471

2 387 740 471

Inntekt
Utgift

