Vedtatt i Kommunestyret, 13.12.2018
K-sak 140/18

Rådmannens forslag til

handlingsprogram

Økonomiplan 2019-2022
Årsbudsjett 2019
1

INTERESSERT

RAUS

KOMPETENT

MODIG

Tett på utviklingen - tett på menneskene
askoy.kommune.no
2

Vedtak i Kommunestyret 13.12.2018
Budsjettet tar utgangspunkt i rådmannens grunnlagsdokument med følgende endringer:
1. Henviser til Kleppestøplanen og den manglende interessen som har vært for
gjeldende plan. Den første planen med høy utnyttelse legges ut på høring og tas
stilling til etter innspill.
2. Gebyrene i Askøy kommune heves ihht. Indeks
3. Henviser til rådmannens grunnlagsdokument og vi vil presisere at strukturendringer
innen skole og barnehage ikke hører hjemme i et budsjett, men i rullering av planene.
4. Justeringer i budsjettet skal opp som sak i kommunestyret. Ref. rådmannens
innstilling punkt 8.
5. Der hvor det er innført ansettelsesstopp kan dette kun oppheves av kommunestyret
etter innstilling fra formannskapet.
6. Settes i gang forhandlinger med HFK for å få realisert veistykket fra fotballbanen i
Hetlevik og frem til skolen.
7. Overskuddsmidler som følge av ekstrabevilgninger fra Staten ifbm. Budsjettforliket,
tilføres disposisjonsfondet.

Endringer i drift (budsjettskjema 1A og 1B) ift. Rådmannens forslag, alle tall i
1 000.
Post

B 2019

ØK 2020

ØK 2021

ØK 2022

Kommentar

Beregnet konsekvens renteutgifter

Konsekvens av endringer i netto låneopptak

-145

-2 028

-6 607

-9 771

Beregnet konsekvens –
avdrag på lån

Konsekvens av endringer i netto låneopptak

0

-301

-3 894

-10 051

0

0

0

0

55 060

56 115

57 191

58 287

Avdrag på lån (utover
minimumsavdrag)

Eiendomsskatt

Fjerner skatt på eiendom og næring

Skatt på inntekt og formue

Vekst om enn lav gir økte inntekter i skatteinngang

0

-6 000

-12 000

-18 000

Ordinært rammetilskudd

Havbruksfondsmidler

0

-3 000

0

-3 000

Bruk av ubundne
avsetninger

Bruk av disposisjonsfond

-44 420

-20 890

-6 034

40 021

Overført til
investeringsbudsjettet

Redusert overføring til investeringsbudsjettet

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Kommunalavdeling stab

Besparelser i politisk styreform

-1 000

-1 200

-1 200

-1 200

Kommunalavdeling stab

Pensjonskasse endres/reforhandles fra Storebrand

0

-7 500

-7 500

-7 500

Kommunalavdeling stab

Ansettelsesstopp i ledelse og admin, ved naturlig
avgang ingen automatiske nyans./effektivisering ledelse,
fjerne omstillingssjef, lønnsfrys kommunalsjef og
rådmann

-4 000

-6 000

-10 000

-10 000

Kommunalavdeling stab

Mindre bruk av konsulenter

-3 000

-4 000

-4 000

-4 000

Kommunalavdeling stab

Programarbeid Askøy 2020

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

Kommunalavdeling stab

Ingen innkreving av eiendomsskatt

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Kommunalavdeling stab

refusjon av sykepenger

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Kommunalavdeling oppvekst

Ingen reduksjon i PPT

700

700

700

Kommunalavdeling oppvekst

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

-2 500

-3 500

-5 000

-6 000

Kommunalavdeling oppvekst

Renhold - effektivisering

-750

-1 500

-1 500

-1 500

Kommunalavdeling oppvekst

Herdla Museum Vest

300

300

300

300

Kommunalavdeling oppvekst

Tidlig innsats funksjonshemmede bhg-barn

650

650

650

650

Kommunalavdeling oppvekst

Ingen strukturendring skole

690

1 500

1 500

1 500

Kommunalavdeling oppvekst

Leirskole – økt bevilgning fra staten ved innføring av lov

460

600

600

600

Kommunalavdeling oppvekst

Ingen økning i SFO satser

2 500

500

5 000

5 000

Kommunalavdeling oppvekst

Gratis leie av skolebygg for lag og organisasjoner

915

1 830

1 830

1 830

Kommunalavdeling oppvekst

Kontorplass og admin for lag og org.

100

100

100

100

Kommunalavdeling oppvekst

Styrking av kulturskolen

Kommunalavdeling oppvekst

Ingen utsettelse av bemanningsnorm

Kommunalavdeling oppvekst

700

400

400

400

400

3 300

0

8 910

0

Ingen strukturendring barnehage

400

800

800

800

Kommunalavdeling oppvekst

Vedlikeholdsmidler museumssamlinger, kulturminner og
bygg

100

100

100

100

Kommunalavdeling oppvekst

Forprosjekt Kulturhus

1 000

0

0

0

Kommunalavdeling oppvekst

Tilskudd kultur og historiebøker

100

100

100

100

Kommunalavdeling oppvekst

Økt åpningstider Ask og Furuly

353

983

1 433

1 430

Kommunalavdeling oppvekst

Økt tilskudd private bhg. grunnet ingen strukturendring
bhg.

0

0

1 080

2 160

Kommunalavdeling oppvekst

Ingen reduksjon på miljøveiledere i skolen

1 250

2 500

2 500

2 500

Kommunalavdeling levekår

Ikke omgjøre korttidsplasser til trygghetsplasser

3 000

5 000

5 000

5 000

Kommunalavdeling levekår

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

4 000

0

0

0

Kommunalavdeling levekår

Ansettelsesstopp i ledelse og admin, ved naturlig
avgang ingen automatiske nyans./Effektivisering ledelse
– Lønnsfrys kommunalsjef

-3 000

-5 000

-7 000

-7 000

Endringer i drift (budsjettskjema 1A og 1B) ift. Rådmannens forslag, alle tall i
1 000.
Post

B 2019

ØK 2020

ØK 2021

ØK 2022

2 000

2 000

2 000

2 000

Kommentar

Kommunalavdeling levekår

Holde barnetrygden utenfor sosialhjelpsatsene

Kommunalavdeling levekår

Kjøper omsorgsplasser Ask bo og omsorgssenter –
Olaviken ren omsorgsbolig

0

0

0

-20 000

Kommunalavdeling levekår

Videreføring av hjertesviktprosjekt

0

850

850

850

Kommunalavdeling levekår

Etablere home start i Askøy fra 1.1.19

0

750

750

750

Kommunalavdeling levekår

Styrke helsesøstertjeneste for familieveiledning i utsatte
familier

500

1 000

1 000

1 000

Kommunalavdeling levekår

Effektivisering renhold

-750

-1 500

-1 500

-1 500

Kommunalavdeling levekår

Hverdagsrehabilitering 0,5 årsverk

350

350

350

350

Kommunalavdeling levekår

Aktivitetstilpasning Flyktningetjenesten

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

Kommunalavdeling levekår

Videreføring av kreftrehabiliteringsprosjekt

0

990

990

990

Kommunalavdeling levekår

Færre barn i barneverninstitusjon grunnet Home start

0

-750

-750

-750

Kommunalavdeling levekår

Bedring i arbeidsmarked gir færre på sosialhjelp

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Kommunalavdeling teknisk

Vei til Horsøy

0

0

-6 700

-6 700

Kommunalavdeling teknisk

Ansettelsesstopp i ledelse og admin, ved naturlig
avgang ingen automatiske nyans./Effektivisering ledelse
og admin, lønnsfrys kommunalsjef

-3 500

-4 500

-5 500

-5 500

Kommunalavdeling teknisk

Reduksjon i avsetning til økte strømpriser

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Kommunalavdeling teknisk

Opprettholde åpen dag brannstasjonen. Dette
finansieres innenfor rammen

0

0

0

0

Kommunalavdeling teknisk

Effektivisering byggesak

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Askøyhallene KF

Økt bevilgning

400

400

400

400

Budsjettskjema 1A

Regnskap

Beskrivelse

Budsjett

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Skatt på inntekt og formue

-684 373

-735 905

-765 154

-771 154

-777 154

-783 154

Ordinært rammetilskudd

-767 299

-754 397

-838 765

-855 395

-859 972

-869 587

Eiendomsskatt

-2 512

-40 000

0

0

0

0

Vertskommunetilskudd

-38 738

-37 880

-39 700

-39 200

-38 700

-38 200

Integreringstilskudd

-39 471

-32 442

-56 412

-42 247

-33 323

-26 859

Rentekompensasjon

-6 840

-7 000

-4 630

-4 510

-4 385

-4 260

-1 539 233

-1 607 624

-1 704 661

-1 712 506

-1 713 534

-1 722 060

Renteinntekter og utbytte

-47 027

-32 251

-38 632

-39 281

-40 030

-40 780

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

-11 290

0

0

0

0

0

Renteutgifter og andre finansutgifter

101 523

105 433

106 506

113 885

118 911

126 977

5 266

0

0

0

0

0

Sum frie disponible inntekter

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdragsinntekter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter

-510

0

0

0

0

0

84 245

93 368

99 795

112 601

118 592

122 586

132 207

166 550

167 669

187 205

197 474

208 782

Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger

0

0

0

0

0

0

20 735

9 232

13 793

8 088

22 633

8 159

Til bundne avsetninger

3 130

0

0

0

0

0

-9 001

0

0

0

0

0

Bruk av ubundne avsetninger

0

0

-44 920

-24 843

-6 034

16 721

Bruk av bundne avsetninger

0

0

0

0

0

0

14 864

9 232

-31 127

-16 755

16 599

24 880

2 836

0

700

700

700

700

Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk

Netto avsetninger

Overført til investeringsbudsjettet

Til fordeling drift

-1 389 326

-1 431 842

-1 567 419

-1 541 356

-1 498 762

-1 487 698

Sum fordelt til drift fra skjema 1B

1 344 315

1 431 842

1 567 419

1 541 356

1 498 762

-1 487 698

Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

-45 010

0

0

0

0

0

Budsjettskjema 1B
Netto drift per fagavdeling
Kommunalavdeling stab

R 2017

B 2018

B 2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

82 972

87 863

88 160

76 855

73 553

72 851

Kommunalavdeling oppvekst

692 734

717 531

782 034

802 897

780 539

779 523

Kommunalavdeling levekår

607 703

607 699

700 417

681 255

678 285

682 271

Kommunalavdeling teknisk

11 707

30 900

16 650

7 711

-7 482

-18 794

Fagavdeling areal og samfunn
Askøy kirkelige fellesråd
Askøyhallene KF
Sum kommunal- og fagavdelinger

8 338

9 382

11 072

5 572

4 821

4 821

16 246

16 896

18 118

18 098

18 078

18 058

5 770

6 070

6 968

6 968

6 968

6 968

1 425 469

1 476 342

1 623 419

1 599 356

1 554 762

1 545 698

-43 850

-42 500

-55 000

-55 000

-55 000

-55 000

Fellesposter
Tilskudd ressurskrevende
Mva. kompensasjon drift
Premieavvik/felles pensjonskostn.
Lønnsavsetningspott
Andre fellesposter

-477

0

0

0

0

0

-42 028

-15 000

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

0

13 000

19 000

17 000

19 000

17 000

5 201

0

0

0

0

0

Sum fellesposter

-81 154

-44 500

-56 000

-58 000

-56 000

-58 000

Sum fordelt drift

1 344 315

1 431 842

1 567 419

1 541 356

1 498 762

1 487 698

Endringer i investeringer (budsjettskjema 2A) ift. Rådmannens forslag, alle tall i
1 000.

B 2019

ØK 2020

ØK 2021

ØK 2022

-6 700

-107 600

-175 900

-20 000

Utlån og forskutteringer

0

0

0

0

Kjøp aksjer og andeler

0

0

0

0

Avdrag på lån

0

0

0

0

Dekning tidligere års
udekket

0

0

0

0

Avsetninger

0

0

0

0

B 2019

ØK 2020

ØK 2021

ØK 2022

Post
Investeringer i anleggsmidler

Kommentar
Konsekvens av endringer i budsjettskjema 2B

Endringer i investeringer (budsjettskjema 2A) ift. Rådmannens forslag, alle tall i
1 000.
Post
Bruk av lånemidler

Kommentar
6 700

107 600

175 900

20 000

Inntekter salg av
anleggsmidler

0

0

0

0

Tilskudd til investeringer

0

0

0

0

Mottatte avdrag utlån og
refusjoner

0

0

0

0

Andre inntekter

0

0

0

0

Salg aksjer og andeler

0

0

0

0

Overført fra driftsbudsjettet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 2019

ØK 2020

ØK 2021

ØK 2022

-3 000

-18 600

-24 900

-51 000

0

5 000

5 000

20 000

Bruk av tidligere års
udisponert

Konsekvens av endringer i investeringer og finansiering

2

Bruk av avsetninger

Endringer i investeringer (budsjettskjema 2B) ift. Rådmannens forslag, alle tall i
1 000.
Prosjekt

Kommentar

2162/2167

Erdal B & U skole ned 30 % i kost på total

2128

Skogstunet skole/Strusshamn krets

2153

1. full PC dekning i skolen / 2. Hanøy skole

2 300

0

10 000

30 000

1102/1122

Konsekvenser Myraneplanen

-4 000

-11 000

-5 000

-12 000

Kjøp enkelteiendommer/Salg av kommunale
eiendommer

-2 000

-83 000

-161 000

-7 000

-6 700

-107 600

-175 900

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum endring ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter

Sum endring selvfinansierende investeringsprosjekter
Sum endring alle investeringsprosjekter

0

0

0

0

-6 700

-107 600

-175 900

-20 000

Endring i netto låneopptak, redusert opptak (-), / økt opptak (+), alle tall i mill.

B 2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

0

0

0

0

Avdrag utover minimumsavdrag
Endring i lånemidler

7

108

176

20

-7

-108

-176

-20

Beregnet konsekvens – renteutgifter

0

-2

-7

-10

Beregnet konsekvens – avdrag på lån

0

0

-4

-10

Sum finanseffekt

0

-2

-10

-20

Netto endring i låneopptak, reduksjon (-) / økning (+)

Budsjettskjema 2A
Beskrivelse
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler

Regnskap

Budsjett

2017

2018

2019

2020

2021

2022

257 085

306 852

362 282

282 960

240 380

501 680

12 887

0

0

0

0

0

1 100

0

700

700

700

700

100 140

0

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

10 812

0

0

0

0

0

382 024

306 852

366 982

287 660

245 080

506 380

-213 391

-306 352

-353 154

-273 832

-234 252

-495 552

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-65 851

0

-3 000

-3 000

0

0

Tilskudd til investeringer

-12 068

0

0

0

0

0

Mottatte avdrag utlån og refusjoner

-47 801

0

-5 128

-5 128

-5 128

-5 128

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-339 049

-306 352

-361 282

-239 380

-239 380

-500 680

-2 836

0

-5 700

-5 700

-5 700

-5 700

0

0

0

0

0

0

Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler

Andre inntekter
Salg aksjer og andeler
Sum ekstern finansiering

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

-40 138

-500

0

0

0

0

-382 024

-306 852

-366 982

-287 660

-245 080

-506 380

Innkomne intensjonsforslag oversendes formannskapet.
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Rådmannens innledning
Det går godt i norsk økonomi. Bedriftene

unge generelt. Programmet «Aktiv og trygg om-

investerer mer og lavere arbeidsledighet gir

sorg - hele

høyere lønns- og prisvekst. Det ventes at renten

besparelsene som ligger i økonomiplanen er

vil begynne å stige litt igjen.

vanskelige å innfri i praksis når de mest ressurs-

livet»

pågår, men

kostnads-

krevende tjenestene ikke kan bygges ned.
Folketallet i Norge antas å holde seg på dagens
nivå framover. Befolkningsprognosen for Askøy

Det

tilsier en årlig vekst på i overkant av én prosent

Omstillingsprogrammet

de nærmeste årene. Det er ventet at det blir

programmet gjennomføres. Kommunen er en

stadig færre småbarn de kommende fem årene,

aktiv deltaker i det regionale samarbeidet om

mens gruppen eldre begynner å vokse. Denne

digitalisering, og har gjennom styrking av

situasjonen fordrer at vi må se med nytt blikk på

interne ressurser fått kapasitet og kompetanse

planer som er lagt ut fra en antakelse om mye

til å følge opp den digitale strategien. Det er

høyere behov for barnehageplasser og skole-

ønskelig å komme mer i gang med Kvalitet

kapasitet. Rådmannen gir innspill på dette i

2020 som er det tredje elementet i Askøy 2020.

denne

Foreløpig skorter det på kapasitet.

økonomiplanen,

samtidig

som

er

fortsatt

trykk

på
og

Askøy

2020.

lederutviklings-

handlingsregelen for lånegjeld justeres ned til
8 %.

Kleppestøplanen er vedtatt, og det er satt av ressurser til oppfølgende planlegging. I 2019 er ny-

Askøy er fortsatt en kommune med inntekter

bygget på Tveit skole ferdig for innflytting, og

under landsgjennomsnittet, mens lånegjelden

rehabiliteringen av den gamle delen av Tveit

ligger langt over. Da er det spesielt utfordrende

skole og Kleppestø barneskole satt i gang. Disse

når det innføres bemanningsnormer på store

store skoleprosjektene styrker skolekapasiteten

sektorer som skole og barnehage. Normene

og gir mange elever bedre læringsvilkår og

krever en høyere bemanning enn det som har

mange ansatte får en bedre arbeidshverdag.

vært, og staten kompenserer bare delvis. Kommunen opplever også at det som konsekvens av
samhandlingsreformen
kostnadskrevende

må

tilbud

opprettes
for

eldre

nye,
med

alvorlige, psykiske lidelser. Når også utbetalingene til sosialhjelp øker, ligger det i
kortene at det økonomiske handlingsrommet er
innskrenket, og at budsjettet som legges fram er
stramt.
Sammenliknet

med

landsgjennomsnittet

bruker kommunen mest penger på tjenester rettet mot målgruppen barn og unge, og mindre på
omsorgstjenester. Det er i tråd med satsingen
på forebyggende arbeid, folkehelse og barn og
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1 Om dokumentet og
budsjettprosessen
Rådmannen legger fram et handlingsprogram

Budsjetteringsmetoden

som i tillegg til årsbudsjett og økonomiplan for

tidligere

fireårsperioden

budsjettering er forankret gjennom vedtak i F-

også

omfatter

samfunns-

planens mål og strategier. Handlingsdelen av

praksis.

følger

Prinsippet

i

hovedsak

om

ramme-

sak 108/2009, og videreføres.

kommunedelplaner og temaplaner er gjenspeilet i kommunalavdelingenes satsinger og



Sentrale poster som skatt, rammetilskudd,

mål, og andre prioriteringer følges opp gjennom

andre tilskudd og finansposter justeres i

Askøy 2020.

henhold til kommuneproposisjonen, foreslått statsbudsjett og vurderinger basert på

Budsjettet for året er bindende, mens økonomi-

kunnskap på budsjetteringstidspunktet og

planen er retningsgivende. Forslaget legges

handlingsregler.

fram for formannskapet, og sendes deretter til



Investeringsplanen er forankret i fjorårets

behandling i råd og utvalg. Etter dette, og ny be-

økonomiplan, men justeres i henhold til

handling i formannskapet, legges budsjett-

handlingsregel, oppdaterte planer og råd-

forslaget ut til høring. Da kan alle komme med

mannens anbefaling.

sine synspunkter. Til sist er det de folkevalgtes



Rammer framskrives i tråd med fjorårets

prioriteringer og vedtak i kommunestyret i

økonomiplan justert for lønns- og prisvekst,

desember som avgjør hva som blir Askøy

befolknings-/brukervekst,

kommunes mål og rammer for de neste fire

føringer, politiske vedtak og rådmannens

årene.

anbefalte prioriteringer.


sentrale

Rammer fastsettes på kommunalavdelingsnivå.

Gjennomgang

av

rådmannens

grunnlags-

dokument med formannskap, gruppeledere og
tillitsvalgte skjer 30. oktober 2018. Deretter:


Utsending til formell politisk behandling



Presentasjon for partigrupper og andre

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

Behandling i utvalg og råd

Fra 5. november

2.

Behandling i Formannskapet med innstilling

20. november

3.

Forslag legges ut på høring

21. november

4.

Kommunestyret, endelig behandling

13. desember
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2 Organisering
2.1 Politisk organisering

Formannskapet (11 medlemmer) er driftsstyre

Askøy kommunes politiske struktur følger

og planutvalg. Utvalg for oppvekst (11 medlem-

formannskapsmodellen med tre faste hoved-

mer), Utvalg for levekår (11 medlemmer) og Ut-

utvalg. Kommunestyret (35 medlemmer) er

valg for teknikk og miljø (11 medlemmer) er

øverste politiske organ, og fatter vedtak på

opprettet som faste utvalg. Utvalgene har

vegne av kommunen så langt ikke annet følger

direkte innstillingsrett til kommunestyret i

av lov eller delegeringsvedtak.

saker innenfor eget arbeidsområde.

Figur 1: Politisk struktur i Askøy kommune
Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet er

kommunens ansatte. Utvalget består av 5

begge rådgivende organ som har fem medlem-

formannskapsmedlemmer og 3 tillitsvalgte.

mer hver der to i hvert råd er politisk valgte
representanter,

og

tre

er

fra

interesse-

Valgstyret (5 medlemmer) behandler saker som

organisasjonene. Kontrollutvalget (5 medlem-

er tillagt valgstyret etter valgloven. Eiendoms-

mer) skal på vegne av kommunestyret føre

skattenemnden og Klagenemnd for eiendoms-

løpende tilsyn og kontroll med den kommunale

skatt er sakkyndige nemnder som skal verdsette

forvaltningen.

skal

eiendommer i Askøy kommune og behandle

sikre de ansatte medinnflytelse i saker av over-

klager på utskrivingen av eiendomsskatt. Ung-

ordnet og prinsipiell karakter og som angår for-

dommens kommunestyre består av 13-15

holdet mellom kommune som arbeidsgiver og

representanter i alderen 13-18 år, og er et organ

Administrasjonsutvalget
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som gir mulighet til å påvirke og medbestemme

2.2 Administrativ struktur

i kommunale saker som vedkommer barn og

Askøy kommune er administrativt organisert

unge.

med fire kommunalavdelinger og en fagavdeling i direkte linje til rådmannen.

Figur 2: Administrativ struktur i Askøy kommune

Rådmannen

er

kommunens

øverste

sikre enhetens drift og utvikling både når det

administrative leder, og ansvarlig for saks-

gjelder faglige, økonomiske, personalmessige

utredninger for folkevalgte organer og iverk-

og organisatoriske forhold.

settelse av politiske vedtak. Rådmannens
ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i

2.3 Foretak og selskap

delegasjonsreglementet som er vedtatt av

Askøy kommunale eiendomsselskap AS med

kommunestyret.

ledergruppe

underliggende eiendomsselskaper driver med

består av rådmann, kommunalsjefer og fagsjef

forvaltning og utvikling av fast eiendom på

Areal

er

vegne av Askøy kommune. Askøyhallene KF har

ansvarlig for sine virksomheter innenfor de full-

ansvar for den daglige driften av Askøy Forum,

makter som er delegert fra rådmannen. Det

Askøyhallen og Askøy terapibad og har ansvar

innebærer at kommunalsjefer, fagsjefer og

for å sikre avtalt drift av andre idrettsanlegg

enhetsledere har nødvendig myndighet til å

inne og ute.

og

Rådmannens

samfunn.

Kommunalsjefene
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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 ved-

verktøy for iverksettelse og oppfølging av

tak. 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 2019-2022: Strategisk styring
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Planstrategi for Askøy kommune 2016-2020 ble

med juridisk bindende virkning.

vedtatt av kommunestyret 20.10.2016. De
største utfordringer kommunen har i dag er et

3.1.3

resultat av den sterke befolkningsveksten Askøy

Handlingsprogrammet består av kommune-

har hatt siden tusenårsskiftet. For å kunne

planens handlingsdel og økonomiplanen, og er

håndtere den fremtidige befolkningsveksten må

koblingen mellom kommunens planer og kom-

kommunen ta grep for å styre veksten, og se

munens

sammenhengene

boligbygging,

planens handlingsdel er hjemlet i plan- og

næringsutvikling og utbygging av sosial og

bygningsloven og skal vise hvordan kommune-

teknisk infrastruktur.

planens samfunnsdel skal følges opp de fire på-

mellom

Handlingsprogram

økonomiplanlegging.

Kommune-

følgende år. Økonomiplanen er hjemlet i
Gjennom planstrategien har kommunestyret

kommuneloven

vedtatt plansystemet for Askøy kommune.

kommunen skal anvende sine ressurser for å nå

Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon,

vedtatte politiske mål. Det er i arbeidet med

overordnede mål og peker ut satsingsområder.

handlingsprogrammet at tiltak fra handlings-

Tematiske kommunedelplaner utdyper, og

delene krever tilføring av friske midler blir

handlingsplaner konkretiserer og foreslår til-

prioritert

tak. Kommunens nye plansystem legger opp til

programmet har en tidshorisont på 4 år og skal

at

rulleres årlig.

det

skal

utarbeides

faste

tematiske

og

og

skal

tildelt

angi

midler.

hvordan

Handlings-

kommunedelplaner for følgende tema:

3.2 Operativ planlegging
og gjennomføring



Kultur, fritid og naturopplevelser



Helse og velferd



Oppvekst

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
styringsdokument, og skal være et strategisk



Visjon og verdier

virkemiddel

utvikling.



Handlingsprogram

Kommuneplanen er en langsiktig plan og har



Omstillingsprogram

normalt en tidshorisont på 12 år. En samlet



Virksomhetsplaner

kommuneplan består av en samfunnsdel med



Internkontroll

handlingsdel og en arealdel. I samfunnsdelen



Styringsverktøy som budsjett, kvalitets-

for

kommunens

tas det strategiske valg for utvikling av
kommunesamfunnet

og

kommunen

system og årshjul

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

3.3 Eierstyring
Askøy kommune har eierinteresser i ulike
selskap.

Eierskapsmeldingen

kommunens
forventningene

eierskapspolitikk,
til

det

enkelte

bestemmer og fastlegger kommunens arealbruk

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2019-2022 - Strategisk styring
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Eierskapsmeldingen gjennomgås av kommune-

prosjektene og prioritere knappe ressurser inn

styret årlig.

mot de viktigste satsingsområdene. Programmet

3.4 Askøy 2020

omfatter

10

programområder

med

tilhørende prosjekter (se figur under).

Askøy kommune er en kommune i vekst.
Kommunen opplever økt innbyggertall, økende
grad

av

oppgaver

og

brukerbehov,

økt

overføring av oppgaver og rettighetsfestinger
fra statlig nivå, og stort press på tjenestetilbudet
innenfor

stramme

økonomiske

rammer.

Intensjonen med programmet Askøy 2020 er å
tenke strategisk og langsiktig på hvordan
kommunen skal håndtere disse utfordringene,
samt hvordan endrings- og utviklingsarbeidet
skal organiseres. Både visjoner og målsettinger
kan strekke seg godt utover 2020, men
programmets resultatoppfølging vil vektlegge
år 2020 som målepunkt.
Askøy 2020 består av tre hovedkomponenter:


Omstilling 2020



Prestasjonsledelse 2020



Kvalitet 2020

3.4.1

Omstilling 2020

Omstillingsprogrammet bygger på politiske
vedtak og planer. Selve innholdet i programmet

Figur 4: Omstillingsprogrammene

er et resultat av faglige, administrative og
økonomiske vurderinger av viktige satsingsområder. Intensjonen med å organisere det

3.4.2 Prestasjonsledelse 2020
Ledelsesutviklingsprogrammet

Prestasjons-

med programstyring- og prosjektledermetodikk

ledelse 2020 skal bidra til at lederne i Askøy

er å styrke organisasjonens gjennomførings-

kommune

kraft.



fastsetter mål og følger opp resultater,



gjennomfører prosjekter og iverksetter

Programstyring er en metodikk for endringsledelse og er den overordnede strukturen for

aksjoner som bidrar til måloppnåelse,


prosjektledelse som styringsform i kommunen.
Programstyring er å formulere overordnede

arbeid,


målsettinger på større fokusområder (høyere
abstraksjonsnivå enn prosjekt). Et programområde består av flere prosjekter som har

tilrettelegger for og iverksetter forbedringser gode på kommunikasjon og relasjonelle
ferdigheter, og



følger fastlagte metoder, prosedyrer og
rutiner

avhengigheter til hverandre. Programstyring er
å

styre

disse

sammenhengene

mellom
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Det er en tett kobling mellom Prestasjons-

Målnivå

Beskrivelse

ledelse 2020 og begrepet mestringsorientert

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

ledelse som brukes i 10-faktor sammenheng.
Programmets suksess måles på ulike nivåer,
men det viktigste er at lederne utvikler en
kompetanse som bidrar til gjennomføringskraft
og forbedret drift.

Figur 5: Ulike kompetanseområder i programmet Prestasjonsledelse 2020

3.4.3 Kvalitet 2020
Det ble gjort en solid innsats i kvalitetsprosjektet som pågikk i årene 2010-2014, og kommunen har langt
på vei et godt kvalitetssystem. Kvalitet 2020 skal vitalisere og videreføre dette arbeidet. Et sentralt
element i kvalitetsarbeidet er å bygge en endrings- og forbedringskultur som bidrar til kontinuerlig forbedring. Da må disse elementene virke sammen (se figur under).
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Figur 6: Kvalitet 2020
Det arbeides med flere av disse faktorene innenfor Askøy 2020. Å ha et kvalitetssystem er et hjelpemiddel i arbeidet.

Figur 7: Kvalitetssystemet
Mye av arbeidet som gjøres i tilknytning til Omstilling 2020 er systematisk kvalitetsforbedring, og 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.

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2019-2022: Strategisk styring

9

4 Samfunnsutvikling
Befolkningsutvikling og næringsutvikling er

over 2 % årlig befolkningsvekst hvert år fra

viktige faktorer for både overordnet planlegging

2001 og frem til 2012. Som vist under har

og økonomiplan.

kommunens befolkning vokst også de siste
årene, men i mindre grad enn tidligere. Inn-

4.1 Vekst og utvikling

vandringen til kommunen har gradvis avtatt de

4.1.1 Befolkningsvekst

siste årene, og sammen med en brå nedgang i

Det bor 29 172 mennesker på Askøy per andre

antallet innflyttere ser vi at kommunens

kvartal

befolkningsvekst i 2017 stort sett bestod av

2018.

Askøy

har

hatt

en

sterk

befolkningsvekst siden tusenårsskiftet, med

fødselsoverskuddet (fødte minus døde).

700
600
500
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400
300
200
100
0
Sum befolkningsendring

2011
608

2012
621

2013
515

2014
512

2015
522

2016
441

2017
250

Fødselsoverskudd

251

264

208

235

248

218

209

Nettoinnvandring

105

167

145

91

63

14

20

Netto innflytting

254

189

163

187

212

205

24

Figur 8: Befolkningsendring på Askøy, 2011-2017
Oppdaterte befolkningsprognoser er et viktig
verktøy for kommunal planlegging, men å

Prognosene utarbeidet av Hordaland fylkes-

estimere vekst er krevende, og det vil alltid være

kommune viser at veksten er antatt å minke

knyttet usikkerhet til tallene. Usikkerheten øker

gradvis fremover. Askøy får fremdeles vekst og

dess lenger frem i tid en ser, og dess mindre

vil innen 2025 ha i underkant av 32 000

geografiske områder tallene brytes ned på.

innbyggere.

Prognosene bør derfor rulleres minst hvert 4.

Askøy vil ha mer enn 35 000 innbyggere.

Innen 2035 er det estimert at

år. I langsiktig planlegging må en bruke
prognoser med forsiktighet. Planer må være

Nedenfor er det samme diagrammet som over,

robuste og fleksible nok til at de kan håndtere

men nå med tillagt beregnet befolkningsvekst i

både høyere og lavere vekst enn prognosene

antall personer per år.

tilsier.

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2019-2022 - Samfunnsutvikling

10

700

600

500

400

300

200

100

0
2011

2015

2019

2023

2027

Sum befolkningsendring

Fødselsoverskudd

Nettoinnvandring

Netto innflytting

2031

2035

Prognose Nettoflytting (innflytting + innvandring)

Figur 9: Befolkningsendring og prognose, Askøy 2011-2035
Fylkesprognosen for Hordaland beregner at
37 000

gjennomsnittsalderen for Askøy vil øke fra

Personer

dagens 36,5 år til 40,1 år i 2035.
32 000

Fordelingen i de ulike aldersgruppene vil endre
seg fremover. Det er de eldste aldersgruppene
27 000

som vil ha relativt størst vekst. Framskrivingen
(middels alternativ) viser at andelen barn og
unge (0-15 år) vil gå fra 24 prosent i dag til 20

22 000

prosent i 2035. Aldersgruppen over 85 år vil gå
Hovedalternativ HFK

Historisk

fra dagens 1,4 prosent til 3,0 prosent i 2035.
Nedenfor er endring i antall personer i enkelte

Figur 10: Befolkningsprognose, Hordaland
fylkeskommune 2018-2035, med øvre og nedre
anslag

aldersgrupper vist. Det vil bli færre barn i
alderen 0-5 år sammenlignet med i dag de neste
årene. Innen 2030 skal imidlertid denne

Andelen eldre vil stige, og Askøy vil ifølge
beregningene få en befolkningsfordeling som

trenden snu. Vi ser også at de over 85 år vil bli
betraktelig flere i årene fremover.

ligner mer på regionen og landet etter hvert.
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Figur 11: Endring fra 2018 i antall personer i tre
aldersgrupper, Hordaland fylkeskommune

6-15 år

85 + år

Figur 12: Aggregert befolkningsvekst, endring fra
2018, Hordaland fylkeskommune

Tabell 1: Barnehagealder (0-5 år), utvikling frem til 2028
Antall

Årlig endring

01.01.2018

Antall

2019

2020

2021

2022

387

-5

-1

2

5

1-5 år

2 191

-53

-42

-62

Totalt

2 578

-58

-43

-60

0 år

Som oversikten viser vil antall barn 0-5 år være
omtrent det samme som i dag om 10 år. Over-

Antall
Sum endring
2018-2022

01.01.2022

01.01.2028

395

2,1 %

412

-76

2098

-4,2 %

2 180

-71

2 493

-3,3 %

2 592

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

sikten over antall fødte barn på Askøy viser

Faktisk

Prognose

stabile tall framover. Det er mindre innvandring

År

Fødte

År

Fødte

og innflytting som gjør forskjellen i denne

2010

389

2019

382

aldersgruppen.

2011

400

2020

386

2012

412

2021

389

2013

360

2022

392

2014

389

2023

395

2015

405

2024

398

2016

397

2025

402

2017

373

2026

405

2018

387
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Grunnskolealder (6-15 år)
Tabell 3: Grunnskolealder (6-15 år), utvikling frem til 2028
Antall
01.01.2018

Årlig endring

Antall

Antall

2019

2020

2021

2022

01.01.2022

Sum endring
2018-2022

01.01.2028

6-9 år

1850

37

-69

-10

-9

1799

-2,8 %

1741

10-12 år

1295

18

56

1

17

1387

7,1 %

1325

13-15 år

1187

18

48

16

32

1301

9,6 %

1326

4332

73

35

7

40

4487

3,6 %

4392

Totalt

Blant de yngste i grunnskolen viser prognosene
at antall barn vil synke noe de neste årene. Det
blir imidlertid flere i aldersgruppene som går de
siste årene på barneskolen og på ungdomsskolen. Samlet er det 60 flere skolebarn om 10

år.
Barn, unge og de eldste eldre er gruppene som i
størst grad trenger kommunale tjenester. Under
vises en beregning av utgiftsbehovet for disse
aldersgruppene i Askøy.

50,0
40,0
30,0

Prosent

20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
2018

2019

2020

2021

Pleie og omsorg

2022

2023

Grunnskole

2024

2025

Barnehage

2026

2027

2028

I alt

Figur 13: Prosentvis endring fra i dag i utgiftsbehovet innenfor tre kategorier, målt ved inngangen til
det enkelte år (KS demografimodell)

4.1.2

Næringsutvikling

på Askøy har økt fra 7933 (2016) til 8024

Askøy har en arbeidsplassdekning på 56,7 %

(2017), en økning på cirka 1,1 %. Askøy hadde

som er en nedgang fra 56,8 % i 2016

en innpendling på cirka 26,9 % i 2017, som er

(Hordaland i tal 2/2016). Det vil si at Askøy har

en økning fra 26,5 % i 2016.

netto utpendling, og i 2017 pendlet 8288
personer ut av kommunen. Dette tilsvarer en

Det var per 1.1.2018 registrert 1855 bedrifter på

utpendling på omtrent 59 % og er en økning fra

Askøy. Dette er en økning på 475 bedrifter fra

55 % i 2006. De fleste pendler til Bergen og

2009, og en økning fra 2017 på 37 bedrifter.

nabokommunene i vest. Antall arbeidsplasser

Figuren viser utvikling av antall bedrifter fra
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2009 til 2018. De fleste arbeidsplasser på Askøy
finnes innen helse og sosial, varehandel, bygg

4.1.2.1 Mål for næringsarbeidet
Askøy kommune har som mål å være en ny-

og

skapende og konkurransedyktig kommune der

anlegg,

undervisning

og

offentlig

private bedrifter og offentlige styresmakter

administrasjon.

spiller på lag for å fremme lønnsomme
16 000

virksomheter, gode rammevilkår og god infra-

14 000

struktur. I kommuneplanens arealdel er det satt

12 000

opp følgende næringsmål:

10 000



Askøy skal tilrettelegge næringsareal med

8 000

best mulig rammevilkår for framvekst av

6 000

næringsliv.


4 000

Askøy skal fremstå som attraktiv for
lokalisering av hovedkontorfunksjoner.

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

2007

2012

Innovasjon og nytekning skal økes i samspill mellom næringsliv, FoU-miljøene og
andre offentlige styresmakter.



Tallet på nyetableringer i kommunen skal
økes.

2017

Figur 14: Utviklingen av sysselsetting og



Kommunen skal ha et livskraftig næringsliv, basert på egne forutsetninger og sær-

pendling, 2007-2017 (SSB)

trekk, som grunnlag for gode arbeidsplasser.

1 855
1 8271 818

1 900
1 800

1 744

Flest mulig arbeidsplasser på minst mulig
areal.

1 650

1 700

1 598

1 600
1 500



1 5281 544
1 456
1 380

1 400

4.1.2.2 Næringsutviklingsprosjekter
I april 2016 ble det gjennomført en næringssamling med utvalgte bedrifter på Askøy. Målsettingen var å gjennomføre en idédugnad og på
det grunnlaget definere de viktigste satsings-

1 300

områdene for næringsutvikling i kommunen og
regionen. Det er særlig to prosjekter som er
Figur 15: Antall bedrifter på Askøy

videreført etter denne samlingen:
1.

«Homesourcing» av leveranser til og
mellom

leverandørbedrifter

i

petroleumsindustrien.
2. Industrielt

kompetansesenter

Askøy.
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4.2 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

Samfunnsutvikling
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4.2.1

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.

Samfunnsutvikling
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4.2.2 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

Samfunnsutvikling
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4.2.3 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

Samfunnsutvikling
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4.2.4 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

Samfunnsutvikling
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4.2.5

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.

Samfunnsutvikling
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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.

Arealdisponering og infrastruktur
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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

Arealdisponering og infrastruktur
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5.2 Den grønne øyen
Delmål
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

Strategier


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.

Arealdisponering og infrastruktur
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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.

Arealdisponering og infrastruktur
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6 Økonomi
6.1 Økonomisk handlingsrom
6 000
4 000
2 000

-2 000
-4 000
-6 000
Frie disponible
Tjenester
Administrasjon
Tjenester
inntekter
INNTSYS eks.
utenfor inntsys
administrasjon
Askøy

KOSTRA Gr13 snitt

Premieavvik

Netto finans og
avdrag

Netto
driftsresultat

Hordaland snitt

Figur 16: Kommunens frie disponible inntekter og ressursbruk som avvik fra landsgjennomsnitttet
(=0) korrigert for kommunens utgiftsbehov (kr pr innbygger)
Figuren viser at kommunens inntekter er langt

Kommunen må ha evne til å betjene renter og

under gjennomsnittet i Hordaland og godt

avdrag selv om rentesatsen skulle stige og

under kommunegruppe 13 når det korrigeres

inntektene gå ned. Kommunen har lave

for at utgiftsbehovet er ulikt. Kategorien

inntekter og driver jevnt over billig.

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

Netto driftsresultat uttrykker hvilke midler som

pleie

helsetjenester,

ikke er blitt benyttet til drift og betjening av lån,

sosialhjelp og barnevern. Askøy bruker mindre

og dermed kan brukes til avsetninger til

ressurser enn de andre her. Det samme gjelder

fremtidig bruk og til å finansiere deler av

for administrasjon. Også på tjenesteområdene

fremtidige investeringer. Driftsresultatet har i

utenfor inntektssystemet bruker Askøy mindre

flere år vært under det tilrådde minstekravet på

enn de andre. Netto finans og avdrag er det

1,75 % av driftsinntektene. Høye finansutgifter

eneste området som peker seg ut i motsatt

er medvirkende til at netto driftsresultat

retning. Netto driftsresultat er også på et lavere

budsjetteres til 0,4 % i 2019.

og

omsorgstjenester,

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

Renter og avdrag bør i henhold til normtall

avdrag.

utgjøre maksimalt 6-8 % av de frie disponible
inntektene. I budsjettet for 2019 blir prosentsatsen nærmere 12 %.

6.1.1 Målsettinger
For å ha en god økonomistyring er bruk av
økonomiske nøkkeltall og målsettinger et godt

6.1.2

hjelpemiddel. For Askøy kommune er det særlig

Om andelen av budsjettet som går til å dekke

relevant å ha kontroll på gjeldsutviklingen.

renter og avdrag blir enda større, vil det gå

Økonomi

Handlingsregler
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direkte utover tjenestetilbudet. Det er som følge
av dette innført en handlingsregel for gjelds-

6.2 Gjeld

utvikling. I denne økonomiplanen er den lagt på

Lånegjeld og finansiering av investeringer

et nivå som sier at lånegjelden for ikke-selv-

Samlet lånegjeld inkluderer investeringslånene

finansierende prosjekter ikke skal øke mer enn

og direkte innlån fra Husbanken og Kommunal-

maks 8 % årlig. Den har tidligere vært på 10 %.

banken. Om lag halvparten av den samlede
lånegjelden er selvfinansierende og betjenes

Økonomifaglige vurderinger sier at gjelden som

over selvkostområdene og egenbetalinger. Nye

skal betjenes av frie inntekter ikke bør være

investeringer er i hovedsak planlagt finansiert

høyere enn størrelsen på de frie inntektene, og

med låneopptak. Det er ikke lagt inn noen større

at gjeldsveksten ikke bør overstige inntekts-

eiendomssalg i økonomiplanperioden, da det er

veksten. Dette vil ikke Askøy kommune oppnå i

usikkerhet om tidspunkt og verdi av realisering

denne

av de større eiendommene.

økonomiplanperioden

heller,

da

inntektsveksten er på cirka 3 %.
Renter og avdrag for den ikke-selvfinansierende
I tillegg til handlingsregelen for gjeldsvekst er

gjelden utgjør i 2018 omtrent 6,3 % av

det innført en handlingsregel for avsetning til

disponible inntekter og budsjetteres til det også

fond. Denne innebærer at en sum som minst

i 2019. Økonomiplanen innebærer en andel i

tilsvarer 0,5 % av de fire disponible inntektene

intervallet 6,3-7,1 %.

skal settes av årlig til disposisjonsfond. Dette
kaller vi avsetning til handlefrihet.
9,3 %

10,0 %
8,0 %

6,4 %

6,3 %

6,3 %

6,5 %

6,8 %

7,1 %

7,0 %

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
2015

2016

Figur 17: Renter og avdrag (ikke-selvfinansierende gjeld) i % av frie disp. inntekter
Det er ikke tilrådd at lånegjelden øker utover veksten i de disponible inntektene. Med videreføring av
vedtatt investeringsplan for 2018 - 2021 vil lånegjelden på ikke-selvfinansierende gjeld øke med
gjennomsnittlig 9 % per år, mens inntektsveksten fra 2018 - 2019 er 3 %.
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0,92
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0,80
2015
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Figur 18: Gjeldsbelastning (ikke-selvfinansierende gjeld) ift frie disp. inntekter
Økonomiplanen legger opp til minimumsavdrag som er stipulert til 3,37 % med en økning til 3,50 % i
slutten av økonomiplanperioden, for å tilpasse til endringer i kommuneloven. Økonomiforskriftene
forutsetter at lånegjelden skal nedbetales i samme takt som anleggsmidlene avskrives. Stipulerte avdrag
skal samsvare godt med dette kravet. Som følge av nye investeringer vil lånegjelden stige i økonomiplanperioden.
Prognose
2015

2016

2017

Samlet lånegjeld (mrd. kr)

2,9

3

3

Hvorav ikke selvfinansierende
lånegjeld (mrd. kr)

1,5

1,6

1,6

9%

8%

-1 %

5,40 %

6,20 %

5,80 %

Årlig vekst i ikke selvfinansierende gjeld
Årlig vekst i disponible inntekter

2018

Økonomiplan
2019

2020

2021

2022

3,2

3,5

3,8

4,2

4,6

1,7

1,8

2

2,1

2,3

9,6 %

8,7 %

8,6 %

4,0 %

10,5 %

3,72 %

2,99 %

Ved inngangen til 2019 vil samlet gjeld være 3,2 milliarder kroner. Ved utgangen av 2022 er den steget
til 4,6 milliarder. Av stigningen utgjør planlagte avgiftsfinansierte investeringer cirka 0,9 milliarder.
Dette beløpet kan anslås mer presist når hovedplanen for VA-investeringer foreligger.

6.3 Fond
Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av reserver til fri bruk (sparebøssen). Som oversikten under
viser, vil beholdningen være på cirka 107 millioner ved utgangen av 2018. Gode regnskapsmessige
resultat de siste årene er medvirkende til at fondet har vokst seg såpass stort. 26,4 mill. av fondsavsetningen er øremerket som finansfond. Dette er en sikring i samsvar med risikoprofilen i finansforvaltningen. Størrelsen på fondsmidlene gir positivt bidrag til driften i form av finansinntekter.
Økonomiplanen tilsier at reservene øker i hele planperioden. Den årlige avsetningen til handlefrihet
utgjør cirka 8 millioner kroner.
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Disposisjonsfond

Ved utgangen av året
R 2017

2018

2019

2020

2021

2022

14 274

14 245

14 245

14 245

14 245

14 245

774

774

774

774

774

774

Regnskapsmessig overskudd 2015

9 001

9 001

9 001

9 001

9 001

9 001

Regnskapsmessig overskudd 2016

31 010

31 010

31 010

31 010

31 010

31 010

Regnskapsmessig overskudd 2016 - finansfond

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

Avsetninger til disposisjonsfond i 2016

11 934

11 134

11 134

11 134

11 134

11 134

Regnskapsmessig overskudd 2017

14 687

14 687

14 687

14 687

11 272

Regnskapsmessig overskudd 2017- finansfond

12 400

12 400

12 400

12 400

12 400

19 360

19 360

19 360

19 360

19 360

-1 749

-1 749

-1 749

-1 479

-1 749

13 293

13 293

13 293

13 293

4 135

4 135

8 005

22 633

22 633

Diverse disposisjonsfond
Fond 22. juli

Avsetninger til disposisjonsfond i 2017

19 360

Netto avsetninger til disp. fond B 2018
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2019
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2020
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2021
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2022

-15 141

Sum disposisjonsfond

100 353

6.4 Driftsbudsjettet
Det

fremlagte

budsjettet

er

124 862

138 155

142 290

164 923

150 237

er innarbeidet årlig vekst i frie disponible
basert

på

inntekter for årene 2019-2022 i henhold til en

regjeringens fremlagte forslag til statsbudsjett

stipulert

befolkningsvekst

for

Askøy

på

for 2019, Prop. 1S. Kommunens frie disponible

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

inntekter øker med 52,7 millioner kroner

Askøy mer enn landet for øvrig, og dette betyr

(3,0 %) fra 2018 til 2019.

at kommunen får en større del av landets skatt
og rammetilskudd for hvert år. Det er ikke lagt

Askøy kommune har beveget seg fra å ha et

inn justering for alminnelig skattevekst fra

utgiftsbehov over landsgjennomsnittet til å

2020. På utgiftssiden er det tilsvarende ikke tatt

være omtrent på landsgjennomsnittet. Dette

høyde for demografiendringer og lønns- og

betyr i praksis at overføringene blir noe lavere

prisvekst. Følgende forutsetninger er lagt til

enn før. Samlet overføring fra staten innebærer

grunn for statsbudsjettets økonomiske rammer:

en vekst utover lønns og prisstigning på 0,2 %.
Prisvekst varer og tjenester
Deler av veksten er for øvrig knyttet til konkrete

Lønnsvekst

satsingsområder som tidlig innsats i skolen,

Samlet prisvekst

2,0 %
3,25 %
2,8 %

opptrappingsplan for rusomsorg, og opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.
Som

resultat

av

høye

investeringer

har

kommunen også sterk vekst i rente- og avdragskostnadene, noe veksttilskuddet er ment å
kompensere for. Veksttilskuddet for 2019 utgjør
imidlertid bare 0,5 mill. I 2018 var det på 6 mill.
Driftsbudsjettet er lagt fram i faste priser. Det

Kostnadskutt og effektivisering
Budsjett 2019 inneholder en del salderingskutt
som følge av nødvendig tilpasning til inntektene
og økt lånegjeld. Disse er listet opp under den
enkelte

kommunalavdeling.

Ellers

viser

KOSTRA-statistikkene at Askøy kommune
driver billig på de aller fleste områder.
Effektivisering er mulig å oppnå på ulike
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områder, og det gjennomføres fortløpende

det som er angitt som nye tiltak.

spesifikke prosjekt og tiltak for å ta ut kvalitetshevende og kostnadsbesparende gevinster. I

Det arbeides fortsatt også aktivt for å øke

budsjettframlegget ligger det en forutsetning

inntektene i form av tilskudd og prosjektmidler.

om effektivisering tilsvarende en kostnads-

Slike midler gjør det mulig å sette inn ressurser

besparelse på 13,2 millioner. Dette er beløpet

for å jobbe med utviklingsarbeid som det ellers

som ligger i framskriving av økonomiplanen. I

ikke er kapasitet eller penger til å utføre i den

tillegg

ordinære driften.

er

det

lagt

inn

effektiviseringer

tilsvarende et uttrekk på 2,4 millioner kroner i

6.4.1

Hovedoversikt

Hovedoversikt drift i hele 1000
Budsjett
Beskrivelse

2019

Brukerbetalinger

2020

2021

2022

-83 255

-85 755

-85 755

-85 755

Andre salgs- og leieinntekter

-175 196

-182 835

-191 818

-203 130

Overføringer med krav til motytelse

-205 091

-204 947

-204 947

-204 947

Rammetilskudd

-838 762

-852 392

-859 969

-866 584

Andre statlige overføringer

-103 242

-88 457

-78 908

-71 819

Andre overføringer

0

0

0

0

-765 154

-765 154

-765 154

-765 154

-55 060

-56 115

-57 191

-58 287

0

0

0

0

-2 225 760

-2 235 655

-2 243 742

-2 255 676

1 056 787

1 056 635

1 055 861

1 055 838

Sosiale utgifter

313 602

312 698

312 698

312 698

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod

204 051

197 049

191 089

191 089

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj.prod

377 702

388 858

358 120

365 943

Overføringer

138 285

147 583

156 203

177 482

0

0

0

0

-41 312

-56 262

-56 262

-56 262

2 049 115

2 046 563

2 017 711

2 046 790

-176 644

-189 092

-226 031

-208 886

Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)

Lønnsutgifter

Avskrivninger
Fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

...fortsetter på neste side
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... fortsettelse fra forrige side
Budsjett
Beskrivelse

2019

2020

2021

2022

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

-37 362

-38 011

-38 760

-39 510

Gevinst på finansielle instrumenter

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån

0

0

0

0

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)

-37 362

-38 011

-38 760

-39 510

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

105 343

114 568

124 173

135 402

Tap på finansielle instrumenter

0

0

0

0

99 795

112 825

122 410

132 560

0

0

0

0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)

205 138

227 393

246 583

267 962

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

167 776

189 382

207 823

228 452

Avdrag på lån
Utlån

Motpost avskrivninger

0

0

0

0

-8 868

290

-18 208

19 566

0

0

0

0

-500

-3 953

0

-23 300

Bruk av bundne fond

-12 668

-12 668

-12 668

-12 668

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)

-13 168

-16 621

-12 668

-35 968

5 700

5 700

5 700

5 700

0

0

0

0

13 793

8 088

22 633

8 159

2 544

2 544

2 544

2 544

22 037

16 332

30 877

16 403

0

0

0

0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
SUM AVSETNINGER (K)

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L=I+J-K)

6.4.2 Driftsinntekter
6.4.2.1 Skatt og rammetilskudd
Skatt og rammetilskudd utgjør cirka 91 % av
kommunens frie disponible inntekter. Disse
kan disponeres fritt, i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål.
For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til
innbyggerne

omfordeles

noe

av

skatte-

inntektene mellom kommunene gjennom såkalt
inntektsutjevning. Askøy kommunes skatteinntekter

ligger

gjennomsnittet

på
per

83,6 %
september

av

lands-

2018,

og

Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet
kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske,
geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Askøy
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
Askøy kommune er denne satt til 1,083 i 2019.
Veksttilskuddet inngår i rammetilskuddet.
Kommuner som har vokst mer enn 1,4 % siste 3

kommunen tilføres midler gjennom inntektsutjevning opp til cirka 95 % av snittet for landet.
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år og har skatteinntekter under 140 % av lands-

i Retningslinjer for beregning av selvkost for

gjennomsnittet, får slikt tilskudd. Det beregnes

kommunale

et tilskudd i 2019 på 58 792 kr for hver nye inn-

omfatter vann, avløp, feiing, plan- og byggesak

bygger utover vekstgrensen. Kommunen vil

og oppmåling. For disse gebyrene foretar

motta 0,5 millioner kroner i 2019 i veksttil-

kommunen

skudd.

regnskap). Dette sikrer at inntektene ikke

tjenester.

Selvkostområdene

etterkalkulasjoner

(selvkost-

overstiger kommunens kostnader på området.
Inntekten fra eiendomsskatt er beregnet til 55

Eventuelle overskudd eller underskudd i selv-

millioner kroner. Skattesatsen videreføres med

kostregnskapet føres mot selvkostfond.

2 promille.

6.4.3 Driftsutgifter
6.4.2.2 Andre frie inntekter
Vertskommunetilskuddet er korrigert for frafall

I budsjettet for 2019 er fagavdelingenes rammer

og lønns- og prisvekst. Integreringstilskuddet er

2,8 % (deflator). Lønn utgjør knapt 2/3 av

tilpasset forventet bosetting av flyktninger og

deflator, mens resten er prisvekst på varer og

gjeldende

tjenester.

satser.

Integreringstilskuddet

justert med den samlete lønns og prisveksten på

reduseres betydelig i økonomiplanperioden
som følge av antatt færre flyktninger.

6.4.3.1 Lønn
Tjenestestedene budsjetterer i utgangspunktet

6.4.2.3 Toppfinansiering ressurskrevende
tjenester
Ordningen strammes til ved at innslagspunktet

lønnskostnader

øker mer enn lønnsveksten. Tilskuddet opphører

for

tjenestemottakere

over

67

år.

Samtidig viser erfaring at brukergruppen oppnår høyere alder enn før, og at tjenestetilbudet
ofte må styrkes på grunn av aldersrelaterte

oppjustert

til

lønnsnivå

1.1.2019. Rammene er derfor justert for lønnsveksten som tilsvarer datolønnsvekst i løpet av
2018. Resterende lønnsvekst i 2019 dekkes av
lønnsavsetningspotten når resultatet av lønnsforhandlingene for neste år er kjent.

plager. For Askøy kommune medfører dette en

6.4.3.2 Pensjon
Pensjon er en av kommunens største utgifts-

betydelig kostnadsøkning.

poster, og den årlige prosentvise premiene for
arbeidsgivers pensjonsutbetaling fremgår av

6.4.2.4 Gebyrer og brukerbetaling
Mange av kommunens tjenester finansieres

tabellen under.
Premiesats i %

gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer
både som selvkost og delfinansiering. Der
kommunen er forvalter eller eier av varer eller
tjenester som innbyggerne er forpliktet til å

2018

2019

Storebrand

18,8

21,3

Statens pensjonskasse

10,74

10,74

KLP

19,82

18,4

benytte seg av, kreves det lovhjemmel for å
kunne kreve betaling. I økonomiplanen for
2019-2022 legges det opp til at endringer i
gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt
gjennom lov og forskrift, minimum skal endres
med prisveksten.

Differansen mellom innbetalt pensjonspremie
og netto pensjonskostnad kalles premieavvik.
Dersom denne differansen er positiv, blir den
inntektsført i regnskapet. Er den negativ blir
den utgiftsført. Premieavviket er kun en fiktiv

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt

størrelse, da det kun er en føring i regnskapet
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som ikke endrer oppgjøret vis-à-vis pensjons-

6.4.4 Finansposter

kassen (premiebetalingen). Regnskapsføringen

I finansforvaltningen inngår oppfølging av

av

imidlertid

kommunens bankavtale, forvaltning av kraft-

kommunens resultat. Det budsjetteres med en

fond, disposisjonsfond, overskuddslikviditet og

inntektsføring på 20 millioner i 2019.

gjelds- og renteporteføljen. Utbyttet fra BKK-

premieavviket

påvirker

aksjene er beregnet til å bli på 2018-nivå.
Det inntektsførte premieavviket skal utgifts-

Resten av finansinntektene består av rente-

føres i de neste regnskapsårene. Fram til 2011

inntekter på bankinnskudd (ca. 1,75 %) og av-

ble premieavviket amortisert over 15 år.

kastning på finansplasseringer (satt til 4,5 % for

Deretter over 10 år fram til 2014, og fra og med

2019 lik Nordea Markets anbefalte plasserings-

2014 over 7 år. Storebrand har redusert

portefølje). Signalene fra markedet indikerer et

satsingen på offentlig tjenestepensjon, men

fortsatt lavt rentenivå i Norge. Det budsjetteres

Askøy kommune har så langt valgt å opprett-

i gjennomsnitt med 3,16 % lånerente i økonomi-

holde denne pensjonsordningen.

planperioden.

6.4.5 Budsjettskjema 1A drift
Oversikten viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «til fordeling
drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene.

Budsjettskjema 1A i hele 1000
Budsjett
Beskrivelse

2019

2020

2021

2022

Skatt på inntekt og formue

-765 154

-765 154

-765 154

-765 154

Ordinært rammetilskudd

-838 762

-852 392

-859 969

-866 584

Skatt på eiendom

-55 060

-56 115

-57 191

-58 287

-103 242

-88 457

-78 908

-71 819

-1 762 218

-1 762 118

-1 761 222

-1 761 844

Renteinntekter og utbytte

-37 362

-38 011

-38 760

-39 510

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter

105 343

114 568

124 173

135 402

99 795

112 825

122 410

132 560

167 776

189 382

207 823

228 452

Til ubundne avsetninger

13 793

8 088

22 633

8 159

Til bundne avsetninger

2 544

2 544

2 544

2 544

-500

-3 953

0

-23 300

-12 668

-12 668

-12 668

-12 668

Netto avsetninger

3 168

-5 990

12 508

-25 266

Overført til investeringsbudsjettet

5 700

5 700

5 700

5 700

-1 585 574

-1 573 026

-1 535 191

-1 552 958

1 585 574

1 573 026

1 535 191

1 552 958

Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter

Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger

Til fordeling drift
Sum fordelt til drift fra skjema 1B
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6.4.6 Budsjettskjema 1B drift
Oversikten viser hvordan «til fordeling drift» fra budsjettskjema 1A er fordelt på tjenesteområdene.

Budsjettskjema 1B i hele 1000
2019

2020

2021

2022

Kommunalavdeling stab

101 160

100 555

101 253

100 551

Kommunalavdeling oppvekst

772 066

792 334

761 036

768 850

Kommunalavdeling levekår

697 817

681 065

680 095

704 081

Kommunalavdeling teknisk

21 150

13 211

5 718

-5 594

Fagavdeling areal og samfunn

12 072

6 572

5 821

5 821

Askøy kirkelige fellesråd

18 118

18 098

18 078

18 058

6 568

6 568

6 568

6 568

Tilskudd ressurskrevende

-55 000

-55 000

-55 000

-55 000

Premieavvik/felles pensjonskostnader

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

Lønnavsetningspott

19 000

17 000

19 000

17 000

Netto bundne fond i kommunal avdelinger

10 122

10 124

10 122

10 123

2 500

2 500

2 500

2 500

Sum kommunal- og fagavdelinger

1 585 574

1 573 026

1 535 191

1 552 958

Sum fordelt til drift fra skjema 1B

1 585 574

1 573 026

1 535 191

1 552 958

Askøyhallene KF

Andre statstilskudd ført i kommunalavdelinger
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6.5 Investeringsbudsjettet
Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2019-priser. For å justere i henhold til faktisk befolkningsvekst og unngå overkapasitet, må investeringsplanene for skolebygg og barnehager justeres årlig.

6.5.1

Budsjettskjema 2A investering

Oversikten viser bevilgningen i perioden 2019-2022 og hvordan disse er finansiert.

Budsjettskjema 2A hele 1000
Budsjett
Beskrivelse

2019

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger

2020

2021

2022

368 982

390 560

416 280

521 680

40 000

40 000

40 000

40 000

700

700

700

700

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

413 682

435 260

460 980

566 380

-399 854

-421 432

-450 152

-555 552

-3 000

-3 000

0

0

Tilskudd til investeringer

0

0

0

0

Kompensasjon for merverdiavgift

0

0

0

0

-5 128

-5 128

-5 128

-5 128

0

0

0

0

-407 982

-429 560

-455 280

-560 680

Årets finansieringsbehov

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsregnskapet

-5 700

-5 700

-5 700

-5 700

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

Bruk av avsetninger

0

0

0

0

-413 682

-435 260

-460 980

-566 380

0

0

0

0

Sum finansiering

Udekket/udisponert
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6.5.2

Budsjettskjema 2B investering

Oversikten viser detaljert oversikt over de ulike investeringsobjektene.

IKKE-SELVFINANSIERENDE
PROSJEKTER
Nr.

Ferdig

Totalsum

2019

2020

2021

2022

20232029

Prosjektnavn

1102

Ikt-tjenester / utstyr

(årlig)

(årlig)

3 500

3 500

3 500

3 500

21 000

1122

Digitalisering

(årlig)

(årlig)

4 000

4 000

4 000

4 000

24 000

2119

Elevrettet inventar/utstyr

(årlig)

(årlig)

1 000

1 000

1 000

1 000

6 000

2129

Oppgraderinger i Vedlikeholdsplan skoler (prioritet D)

2019

2140

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

2020

275 000

70 830

2168

Hanøy skole modul til garderobe
og arbeidspl. lærere

2019

6 000

3 000

2156

Kleppestø barneskole - utbygging B600

2020

322 000

66 500

66 500

6 000

2157

Elev PC-er

(årlig)

(årlig)

1 600

1 600

1 600

2535

Lysløype

2020

2 000

500

500

-

2547

Innløsing idrettsanlegg

2020

2 500

2 500

-

3368

Ombygging 2 etasje omsorgsboliger Kleppestø

2018

12 500

2 500

4218

Gangveier/trafikksikring

(årlig)

(årlig)

3 000

3 000

4239

Utskifting veilys (2016-2019)

2019

16 530

2 000

1 030

4265

Oppgradering veidekke,
asfaltering

2021

16 000

3 000

3 000

3 000

4920

Kartfond

(årlig)

(årlig)

180

180

180

180

1 080

5510

Askøy kirkelige fellesråd

(årlig)

(årlig)

4 000

4 000

4 000

4 000

24 000

6199

Samlepost kjøp enkelteiendommer

(årlig)

(årlig)

-

10 000

14 000

14 000

84 000

174 532

124 510

44 280

31 280

187 680

1 000

1 000

9 000

110 000

244 000

20 000

40 000

12 000

1 000

27 000

20 000

19 000

6 422

Sum årlige eller påbegynte prosjekter
2162

Erdal barneskole (prioritet B)
B600

2024

390 000

Idrettshall Erdal

72 000

Infrastruktur skoler Erdal

67 000

23 700

4 000

1 600

9 600

3 000

3 000

18 000
-

2167

Erdal ungdomsskole U360

2021

101 000

9 000

60 000

27 000

3369

Omsorgsboliger Øst

2022

50 000

3 000

5 000

19 500

19 500

2 000

2545

Idrettsanlegg Myrane

2025

215 500

5 000

5 500

-

50 000

150 000

ny

Konsekvenser av Myraneplanen
infrastruktur (anslag vår andel)

2025

75 000

4 000

8 000

5 000

5 000

53 000

ny

Konsekvenser av Myraneplanen
bygninger

8 000

8 000

2128

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

2025

517 000

1 000

3 000

10 000

481 000

2139

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

2026

223 000

-

-

2158

Haugland skole B250 byggetrinn
1 (prioritet F)

2026

160 000

150 500

2164

Kleppe skole (prioritet H), K-sak
131/14

2023

38 000

38 000

2153

Hanøy skole (prioritet J)

2026

195 000

195 000

19 000

3 000

5 000

-
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IKKE-SELVFINANSIERENDE
PROSJEKTER
Nr.

Ferdig

Totalsum

2019

2020

1 500

2021

2022

20232029

Prosjektnavn

ny

Forlengelse Kjebergveien til
Listerholene

2020

2 000

500

2231

Ny barnehage Ravnanger Hanøy

2024

87 000

-

ny

Furuly barnehage - ombygging

2023

10 000

ny

Ny barnehage Træet

2025

74 000

ny

Ny Florvåg barnehage

20252030

113 000

113 000

ny

Ny barnehage Skarholmen

20252030

120 000

120 000

ny

Ny barnehage Erdal

20252030

150 000

150 000

ny

Ny barnehage Stongafjellet

20252030

123 000

123 000

ny

Ny barnehage Fromreide

20252030

130 000

123 000

ny

Sjoddien tak

2019

30 000

-

ny

Erdal gravplass

2020

22 000

6 000

ny

Påbygg modulbygg Fromreide

2019

800

800

-

3367

Merkostnad ombygging legevakt

2019

700

700

-

ny

Flytting avdelinger Kleppestø
sykehjem

2019

1 000

1 000

-

ny

Reguleringsplan Herdla

2019

750

750

750

-

ny

Kleppestøplanen oppfølging

2019

3 000

2 000

1 000

-

ny

Flytting modulbygg fra Tveit til
Erdal U

2019

2 000

2 000

-

ny

Kleppestø og Ravnanger sykehjem- oppgradering sykesignal

2019

3 600

3 600

-

Sum forslag til prioritert liste
SUM IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

77 000
10 000

-

-

69 000

30 000
16 000

-

40 350

105 750

112 500

262 500

2 352 500

214 882

230 260

156 780

293 780

2 540 180
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SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER
Nr.

Total
sum

2019

2020

835 800

58 900

57 000

74 000

7 000

426 900

79 786

12 500

-

-

-

7 000

2021

20232029

2022

Prosjektnavn

4701

Askevann

4702

Høydebasseng vann

4703

VA Askøy sør trase vest

297 423

27 500

21 000

44 000

63 800

97 200

4704

VA Askøy sør trase midt

194 000

6 000

40 600

71 800

48 600

22 000

4705

VA Askøy sør trase øst

220 938

23 000

23 000

23 000

40 300

52 000

4706

VA Askøy sør andre VA tiltak

142 100

15 200

8 700

15 100

24 100

44 000

4707

SAHARA

221 000

10 000

10 000

30 000

30 000

122 000

4708

VA Askøy Nord

25 700

1 000

-

1 600

14 100

-

SUM SELVFINANSIERENDE
INVESTERINGSPROSJEKTER

154 100

160 300

259 500

227 900

771 100

SUM INVESTERINGSPROSJEKTER

368 982

390 560

416 280

521 680

3 311 280

2020

2021

SALG AV ANLEGGSMIDLER
Ferdig
Nr.

6.5.3

Totalsum

2019

20232029

2022

Prosjektnavn
Diverse salg av anleggsmidler

-3 000

-3 000

0

0

-0

Sum salg anleggsmidler

-3 000

-3 000

0

0

0

Finansiering

Forslag til investeringsprogram innebærer en investeringskostnad på 1,7 milliarder kroner over fire år
inklusiv VAR-investeringer, og 0,9 milliarder kroner eksklusiv VAR-investeringer. Investeringene de
nærmeste årene ligger i all hovedsak på skolebygg og vann- og avløpsanlegg. Nye investeringer er i
hovedsak planlagt finansiert med låneopptak.
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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, samt
eventuelle virkninger på senere års budsjett/regnskap.

Opprinnelig
garantiansvar

Garanti gitt til

Garantiansvar
per 31.12.17

Utløper

6 820

639

2024
2034

NORGES KOMMUNALBANK
Follese Fotballklubb

36 000

24 480

Askøy kirkelige fellesråd

7 100

4 969

2038

Askøy kirkelige fellesråd

4 353

2 101

2028

Askøy kirkelige fellesråd

32 450

28 517

2046

Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)

22 500

20 852

2051

Askøy Fotballklubb

1 970

337

2021

Askøy Fotballklubb

20 900

18 350

2036

NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus

65 000

41 963

2040

1 200

441

2024

485

116

2021

4 090

1 125

2026

5 500

2 429

2031

13 850

4 000

2040

5 000

2 400

2023

16 430

12 095

2037

2 800

1 633

2026

250 000

15 658

2051

Ask bo- og omsorgssenter

NORDEA
Askøy Bowlingklubb

DEN NORSKE STATS HUSBANK
Boliglån
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)
Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)
Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)

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

SOSIALKONTORET
450

Garantier depositum , 22 stk.

Sum garantiansvar per 31.12.17

496 448

182 553

Garantier for Lillebror og Knerten barnehage er under avklaring som følge av eierskifte.
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7 Medarbeidere
Askøy kommune er en av de største arbeids-

Ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført

giverne

en

våren 2017, og gjennomføres for andre gang i

profesjonell og utviklingsorientert organisasjon

2019. 10-faktorundersøkelsen bygger på omfat-

med viktige samfunnsoppdrag og dyktige med-

tende forskning om effektiv ledelse og gode

arbeidere. Sentralt for kommunen som en

virkemidler for å motivere medarbeiderne og

kompetansebedrift er et sterkt fokus på med-

hente ut best mulig ytelse. Dette er et viktig

arbeiderne som den viktigste ressursen vår.

verktøy for gode prosesser knyttet til arbeid

i

Hordaland.

Kommunen

er

med arbeidsmiljø, nærvær/helsefremmende
I inneværende planperiode jobbes det spesielt

arbeidsplasser, medarbeiderskap og ledelse.

med områdene ledelse, kompetanse og med-

Det er gjennomført omfattende opplæring i de

arbeiderskap.

10 faktorene og det å gjennomføre tiltakene i
10-faktor handlingsplanene vil ha høyt fokus
fremover.

Mål

God ledelse og godt medarbeiderskap

Tiltak

Systematisk arbeid med 10-faktor i
samsvar med egen tiltaksplan

Forventet
resultat

Økt tilfredshet på medarbeiderundersøkelsen

Askøy kommune skal ledes i samsvar med
verdiene raus, interessert, modig og kompetent.
Følgende praktiske lederadferd skal kjennetegne våre ledere:
Være mål- og resultatbevisste



Følge opp og legge til rette



Stimulere til samarbeid, selvstendighet og
Gi anerkjennelse og tilbakemelding

Lederutviklingsprogrammet Prestasjonsledelse
2020 omfatter alle resultatenhetsledere i
kommunen og skal bidra til å videreutvikle en
endringsdyktig, resultatorientert og bruker/innbyggerfokusert organisasjon. Programmet
omfatter blant annet opplæring i virksomhetsrelasjons-

ledelse/mestringsorientert ledelse, prosjektledelse og kontinuerlig forbedring. Programmet
er også omtalt under Askøy 2020.

definerte mål. Kompetansesammensetningen
påvirkes både ved en bevisst rekruttering og en
satsing på videreutvikling av dagens medarbeidere.

videreføres

utvikling og mobilisering av kompetanse

(målstyring),

trenger for å løse kommunens nåværende og

Profesjonalisering av rekrutteringsprosessen



planer

Askøy kommune skal ha kompetansen vi
fremtidige samfunnsoppgaver i samsvar med

7.1 Godt lederskap



7.2 Rett kompetanse

ved

at

alle

tjenesteområdene

benytter felles rekrutteringsprosess ved hjelp av
verktøyet Webcruiter. Videre jobbes det med
konkrete tiltak knyttet til det å tiltrekke seg rett
kompetanse,

som

annonseprofil

og

konkurransedyktig

for

eksempel

kanaler,
lønn,

valg

av

vurdering

av

og

bruk

av

personlighetstest ved lederrekruttering.
For å legge bedre til rette for læring og
kompetanseutvikling har kommunen tatt i bruk
KSLæring. Dette er en felles lærings- og
delingsarena

for

kommuner

og

fylkes-

kommuner. Via nettsiden kan man blant annet
administrere kurs og ta ulike nettkurs, noe som
vil forenkle og effektivisere kommunens internopplæring. Innenfor kategorien nettkurs har
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kommunen

blant

et

Sykefravær har en høy økonomisk kostnad for

et

kommunen, tar mye av ledernes tid, svekker

introduksjonskurs for nye ledere, samt et kurs i

kommunens evne til innovasjon, skaper dårlig

10-faktor. I tillegg har kommunen tatt i bruke et

arbeidsmiljø og gir brukerne dårligere tjenester.

kurs i legemiddelhåndtering, og et refleksjons-

Arbeidet med å redusere sykefraværet er derfor

kurs knyttet til etiske valg og dilemma er under

høyt prioritert, og henger tett sammen med

utvikling.

områdene

introduksjonskurs

annet
for

utviklet
nyansatte,

ledelse,

kompetanse

og

medarbeiderskap.

7.3 Godt medarbeiderskap
Askøy kommune skal ha medarbeidere som

Årsakene til sykefravær er sammensatte og

arbeider

komplekse,

i

samsvar

med

verdiene

raus,

og

det

finnes

ingen

enkle

interesser, modig og kompetent, og tar ansvar

forklaringer eller raske løsninger. Kommunen

for sitt eget arbeid, for arbeidsmiljøet og for

har høyt fokus på arbeidsforhold og arbeids-

resultater.

miljø. Dette er faktorer som ledere og
medarbeidere kan påvirke og som kan bidra til

Arbeidet med medarbeiderundersøkelsen og

å redusere sykefraværet. I tillegg fokuseres det

10-faktorverktøyet er sentralt i utvikling og

på

forbedring av medarbeiderskap. Utvikling av

sykefraværsoppfølging, og ledere som er tidlig

mestringsorienterte ledere som er flinke til å gi

og tett på i oppfølgingen. Kommunens til-

retning (mål og rolleavklaring), mening og

nærming til arbeidet med å redusere syke-

individuell oppmerksomhet skal bidra til

fraværet bygger på forskning om hvilke faktorer

utvikling av godt medarbeiderskap.

som fremmer et godt arbeidsmiljø, styrker jobb-

tydelige

nærværet,

og

gode

forebygger

og

retningslinjer

reduserer

for

syke-

Høy endringstakt knyttet til omstilling og

fraværet og hindrer utstøting og frafall fra

digitalisering stiller store krav til den enkelte

arbeidslivet.

medarbeider. Askøy kommune vil fremover bli
enda tydeligere på at vi skal legge til rette for at

Askøy deltar i en særskilt satsing på arbeid med

alle får tilgang til relevant kunnskap, men at det

sykefraværet innenfor sektorene barnehage og

er opp til den enkelte å gripe muligheten og

helse

være nysgjerrig.

gjennomføres i samarbeid med KS og NAV, og

og

omsorg:

NED-satsingen.

startet opp i 2018.

7.3.1 Redusere sykefraværet
Mål

Redusert sykefravær

Tiltak

Gjennomføre NED-satsingen i samsvar med egen tiltaksplan

Forventet
resultat

Redusert sykefravær
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8 Sentrale styringsorganer

Kommunalavdeling stab - oppsummering

B 2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

11 459

10 759

11 459

10 759

1 822

1 822

1 822

1 822

Administrasjon

69 067

69 162

69 160

69 158

Felles tjenester

18 812

18 812

18 812

18 812

101 160

100 555

101 253

100 551

Politisk styring
Kontroll og revisjon

Sum kommunalavdeling Stab

8.1 Politisk styring
8.1.1 Oppgaveområde
Området omfatter lønn til politisk ledelse, samt godtgjøringer og andre refusjoner til folkevalgte, samt
kostnader i forbindelse med politisk møteaktivitet. Utgifter i forbindelse med valgavvikling føres også
her. Området omfatter også kontroll og revisjon som skjer i regi av kontrollutvalget.

Oppgaveområder
Ordfører og varaordfører

Kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon

Politisk møteaktivitet

Valg

8.1.2

Status

Kostnader til regnskapsrevisjon inngår også.

Som oversikten viser bruker Askøy kommune

Hoppet i 2017 skyldes økte kostnader til

mer på politiske organer enn nabokommunene

sekretariat for kontrollutvalget. I 2018 ble

og Kostragruppe 13 ut fra regnskapstallene i

budsjettet for forvaltningsrevisjon økt med

2017. Hoppet i 2016 er knyttet til ny utvalgs-

300.000, og det er brukt betydelige midler til

struktur og økte godtgjøringssatser.

undersøkelsen BDO gjorde knyttet til innkjøp
på Teknisk. I samsvar med kontrollutvalgets

På området kontroll og revisjon føres utgifter

partsbrev er det lagt inn en ytterligere styrking

knyttet til kontrollutvalgets sekretariat, godt-

på 50 000 til ad-hoc oppgaver i 2019.

gjøring, møteaktivitet og forvaltningsrevisjon.
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Netto driftsutgifter
(kr pr. innb.)

2015

2016

2017

296

356

372

100 Politisk styring
110 Kontroll og revisjon

33

33

45

8.1.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
Det ble i 2017 gjort en vurdering av utvalgsstrukturen. Kommunestyret konkluderte med
at det ikke skulle gjøres endringer, men at det

400

skal gjøres en ny vurdering av delegasjons-

380

reglementet i 2019.
360
340

I 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

320

Kommunestyret har vedtatt at valget skal
avvikles over én dag, 19. september 2019.

300
280
260
240
220
200
2015

2016

2017

Skedsmo

Ullensaker

Os

Fjell

Askøy

KOSTRA 13

Figur 19: Brutto driftsutgifter på
funksjon/tjeneste 100 politisk styring (kr pr.
innb.)
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8.2 Stab
8.2.1

Oppgaveområde

Området omfatter stabstjenester og fellesposter, næring og drift av kommunalt eide aksjeselskaper.
Kommunalavdeling stab bidrar med administrativ spisskompetanse og rådgivning, og tar seg av
oppgaver som er felles for hele organisasjonen.

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

Økonomistyring, innkjøp, regnskap, kemner og
eiendomsskattekontor

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

ønsker. På noen områder må tjenester og

Administrative tjenester er en forutsetning for

service legges på minimumsstandard. Inn-

kommunens drift. Den generelle aktiviteten,

satsen må rettes mot særlig prioriterte områder.

omstillingstakten og krav til digitalisering,

Så langt det er mulig prøver en å unngå at

kvalitet og kontroll gir økt og endret etter-

tjenesteproduksjonen blir skadelidende, eller at

spørsel av stabens tjenester både fra politisk

kommunen taper penger som følge av dette.

nivå og internt i organisasjonen. Samtidig er det
et uttrykt politisk ønske om å minimere

Sammenliknet med andre kommuner bruker

administrative kostnader. Dette er et dilemma.

Askøy kommune lite ressurser på overordnet
ledelse og administrasjon, og har få stillinger

Effektivisering

gjennom

optimal

bruk

av

innenfor stabsområdene. Hoppet i 2016 skyldes

systemløsninger og riktig kompetanse i alle

blant annet at kostnadene til innføring av

ledd, er derfor blitt satset på over år. Det

eiendomsskatt er ført som administrasjon.

medvirker til at tjenestenivået i hovedsak er

Staben har fått økte ressurser til å styrke skatte-

godt, men på noen områder er bemanningen

innkreving,

likevel på et så lavt nivå at det ikke er mulig å

digitalisering.

arbeidsgiverkontroller

og

levere i samsvar med forventninger og etterspørsel. Blant annet har Skatteetaten over år
påpekt at Askøy kommune ikke har nådd mål-

Brutto driftsutgifter
(kr pr. innb.)

2015

2016

2017

tallene

120 Administrasjon

2 179

2 567

2 618

for

skatteinnfordring

og

arbeids-

giverkontroll. Styrkingen som ble gjort i 2017
har gitt svært god effekt og rettet opp dette.
Ambisjonen om å bli landets mest effektive stab
er derfor en dyd av nødvendighet, men også et
signal til organisasjonen om at det vil være
nødvendig med tiltak og arbeidsmåter der
hensynet til effektiv drift veies tyngre enn andre
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en nyopprettet stilling for å utvikle IT-nett-

4 500

verket

samt

to

nye stillinger øremerket

digitaliseringsarbeid, er kommunen i en mye
4 000

bedre posisjon for å mestre dette. Kommunen
har hittil ikke hatt full oversikt over systemporteføljen. Dette bedres når virksomhets-

3 500

arkitekturen kommer på plass.
3 000

Skjerpingen av regelverket for å ivareta personvernet,
2 500

samt

utfordringer

knyttet

til

informasjonssikkerhet generelt, er også en del
av utfordringsbildet. Funksjon som personvernombud er etablert gjennom samarbeid med

2 000
2015

2016

2017

Bergen kommune. Det må også i 2019 jobbes

Skedsmo

Ullensaker

målrettet med å få på plass mer av grunnleg-

Os

Fjell

gende krav i forhold til personvernregelverket,

Askøy

KOSTRA 13

og verktøy som sikrer bedre tilgangsstyring og

Figur 20: Brutto driftsutgifter på
funksjon/tjeneste 120 Administrasjon (kr pr
innb.)

kontroll.
Det er utarbeidet en digitaliseringsstrategi for
perioden

2018-2020,

Tett

på

fornying,

8.2.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

forenkling og forbedring. Den gir føringer og

8.2.3.1 Digital kommune
Utviklingen mot å bli en digital kommune som

bildet for Digital kommune og digitaliserings-

har evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale
løsninger, har stor betydning også for staben.
Også på dette området er det naturlig at det bygges opp kompetanse og kapasitet i staben for at
ting skal skje i fagavdelingene og tjenesteapparatet.

prioriteringer, og skal bidra til å realisere målarbeidet for øvrig. Regjeringens føringer i
Digital agenda og KS' Digitaliseringsstrategi gir
retning for det videre arbeidet. Kommunen er
også en aktiv part i det regionale digitale
samarbeidet i Hordaland, og bidragsyter i en
nasjonal

satsing

på

fellesløsninger

for

kommunal sektor.

Digitalisering koster mye, både i form av
utviklingskostnader og drift, men etter hvert

8.2.3.2 Dokumentasjonsbevaring
Riksarkivet har etter tilsyn pålagt Askøy

kan både kvalitetsmessige og kostnadsmessige

kommune å sikre sine avsluttede arkiver på en

gevinster tas ut. En betydelig satsing på

forskriftsmessig måte. Kommunen har ingen

digitalisering er nødvendig for at kommunen

lokaler som tilfredsstiller kravene, noe som

skal holde tritt med samfunnsutviklingen og

betyr at cirka 1 500 hyllemeter med papir-

forventningene som stilles både fra innbyggere,

arkiver må flyttes til Interkommunalt arkiv i

næringsliv og sentrale myndigheter. For å greie

Hordaland IKS (IKAH) for ordning og depot.

dette må det prioriteres ressurser med riktig

Kommunen har inngått avtale med IKAH om

kompetanse. Gjennom gode tilsettinger i 2018 i

avlevering, oppstilling og ordning som innebærer at alle avsluttede papirarkiver skal være
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flyttet innen 2019, og ferdig ordnet innen 2022.

arbeid for å bygge en endrings- og forbedrings-

Kostnadene er lagt inn i økonomiplanen.

kultur for kontinuerlig forbedring i hele

Planarkivene og VA-arkivet skal digitaliseres i

organisasjonen, må det etableres et eget større

2019.

prosjekt for å komme opp på et nivå som
tilsvarer ISO-sertifisering. Dagens tekniske

8.2.3.3 Omstilling
Oppgavene
innenfor

systemløsning har mangler i forhold til å være
område

et fullgodt kvalitetssystem. Det kan derfor bli

spesialiseres, og kompetansekravene endres.

aktuelt å anskaffe et nytt system i 2019.

Målforankret utviklingsarbeid og kontinuerlig

Ambisjonsnivået på kvalitetsarbeidet avhenger

driftsforbedring er nødvendig for å gjennom-

av stabens ressurssituasjon.

føre

omstillinger

organisasjonen.

stabens

og

Det

effektivisering

er

etablert

et

i

eget

omstillingsprogram med 10 programområder

8.2.4 Satsingsområder og mål
Ett av programområdene i Omstilling 2020 er

og en rekke delprosjekter, og det bygges

Digital

kompetanse på prosjektmetodikk. Sammen

programområdene

med

kommune.

Programmet

omfatter

ledelsesutviklingsprogrammet

Prestasjonsledelse 2020 og Kvalitet 2020 er



Bedre brukeropplevelser - enklere hverdag

formålet å styrke utviklingsarbeidet, gjennom-



Mer effektiv kommunedrift

føringskraften og resultatoppnåelsen. Stillingen



Datarom og nettverk

som omstillingssjef er nødvendig for å greie



Informasjonssikkerhet og personvern

dette, og for å utvikle en felles helhetlig og
metodisk

tilnærming

til

å

gjennomføre

Å bidra til å realisere Askøy 2020, og særlig

endringer. Alternativet er at det blir for lite

utvikle en «digital kommune», er stabens

trykk på utviklingsarbeidet, eller at det må

viktigste

kjøpes konsulenttjenester til en mye høyere

perioden.

kostnad.

implementere

satsingsområde
Dette

i

innebærer

digitale

økonomiplanmer

enn

komponenter.

å
Det

viktigste er å skape en organisasjon som evner å
8.2.3.4 Kvalitet
Forvaltningsrevisjoner og undersøkelsen som
ble gjort av BDO i Teknisk, dokumenterer at
kommunen har mangelfull kvalitetsstyring av
utbyggingsprosjekter. Parallelt med videre

utvikle tjenester og tilpasse arbeidsmåter og
organisasjonskultur til nye måter å jobbe og
tenke på. Det må satses målrettet og mye
kompetanseutvikling på spesifikke områder, og
generell endringskompetanse.
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Mål

Tiltak

Brukervennlige, digitale
innbyggertjenester



Innsyn i dokumenter: Historisk
byggesaksarkiv gjøres tilgjengelig
for publikum i innsynsløsning.
Skal suksessivt utvides til også å
omfatte andre saksområder og
fulltekstdokumenter på nett.
Digital dialog: Utvikle og forbedre
digitale skjema og digital dialog
med innbyggerne.
MinSide: Legge innhold i løsning
der innbygger kan finne
informasjon om sin kontakt med
kommunen, f.eks. tjenester som
mottas, søknader, fakturaer.



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






Kontroll på behandlingene
Oversikt over alle behandlinger i
systemløsninger. Oppdaterte databehandleravtaler, personvernerklæringer og konsekvensutredninger.



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



Forbedre systemet for oppfølging
og internkontroll personvern.



Økt sikkerhet, bedre kvalitet og
raskere håndtering. Redusert
dobbeltregistrering av informasjon.



Identitetsstyring: System for å
sikre rett tilgang til rette systemer
for den enkelte ansatte.



Sikker bevaring av dokumentasjon
iht. lov.



Internkontroll for
dokumentasjonshåndtering



Rutiner for håndtering/bevaring
av dokumentasjon iht. arkivloven,
med tydelig ansvarsangivelse.



KSLæring: Utvide bruken av
KSLæring for elæring, samt ta i
bruk funksjonalitet for å
administrere kursvirksomheten.



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






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

Kompetanse

Forventet resultat









Innbyggerne får raskere og enklere
tilgang til informasjon, ved at det gis
direkte tilgang til dokumenter i
innsynsløsningen. Slipper å søke om
innsyn. Økt åpenhet og
tilgjengelighet, samt økt kundetilfredshet.
Bedre samspill med innbygger, økt
service, økt kvalitet og effektiv
ressursutnyttelse.
Raskere og enklere tilgang til
informasjon. Samlet oversikt.

Felles og standardisert måte å utføre
like oppgaver på. Riktig "første
gang". Likebehandling. Fornøyde
brukere.
Digitale operasjoner framfor
papirbaserte. Økt service, økt
kvalitet og effektiv ressursutnyttelse
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8.2.5 Driftsbudsjett
Kommunalavdeling stab

B 2018

B 2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

94 594

97 243

97 243

97 243

97 243

930

0

930

0

-474

-478

-480

-482

300

300

300

300

Lønns- og prisjustering fra 2018 til 2019

2 649

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Kostnader valgavvikling

-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-

Digital satsing oppbemanning 2 årsverk, delårseffekt i 2018

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Renholdere Kleppestø senter overføres til Stab

900

900

900

900

-

Kvalitetsrådgiver 50 % stilling overført fra Samfunnsmedisin til
Stab

450

450

450

450

-

Bilansvarlig overført til Teknisk fra Stab

-2

-2

-2

-2

-

50 % stilling overordnet beredskapsarbeid overført fra Brann
og redning til Stab

482

482

482

482

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Økte kostnader ifm drift kontrollutvalg, ref K-sak PS 26/18,
videreføring av økt budsjett 2018

300

300

300

300

-

Økt kostnad Microsoft-lisenser, Office 365

500

500

500

500

-

Økte kostnader Kontrollutvalg, jf. partsbrev vedr. budsjett
2019

130

130

130

130

2 000

2 000

2 000

2 000

Nye tiltak:
-

Omfordeling av effektivisering i henhold til budsjettvedtak
14.12.2017:

-

Effektivisering valgavvikling

-230

0

-230

0

-

40 % stilling controller avvikles

-350

-350

-350

-350

-

20 % stilling adm. støtte fagopplæring avvikles

-100

0

0

0

-

Redusere med 1 lærling kontorfaget

-120

-120

-120

-120

-

Redusere erkjentlighetsgaver for lang tjeneste

-300

-300

-300

-300

-

Redusere satsing næring

-500

-500

-500

-500

101 160

100 555

101 253

100 551

Ny netto ramme

8.2.6 Forklaring og konsekvens

justering for regulær økning i godtgjørings-

Budsjettrammen for sentrale styringsorganer

satser.

omfatter områdene politisk styring, stabsdrift

inkludert i dette, men detaljbudsjetteres i hen-

og fellesposter.

hold til utvalgets partsbrev.

Rullering av økonomiplanen innebærer at det

Budsjettrammen

settes av penger til avvikling av kommunevalget

kostnader og driftsutgifter for stabsstillingene,

i 2019. Forøvrig er det budsjettert for politisk

men også en god del fellesutgifter på vegne av

styring basert på regnskapstall for 2018, og

hele organisasjonen. Eksempel på fellesutgifter

Budsjettet

for

for

kontrollutvalget

Stab

dekker

er

lønns-

er KS-kontingent, lisenser til alle PC-er og
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driftsutgifter til felles datasystemer, og lønn til

skal fortsatt brukes til overordnet risiko- og

alle lærlinger i kommunen.

beredskapsarbeid.

Det er i rammen tatt høyde for helårseffekt av

Avsetningen til handlefrihet innebærer at det

digitaliseringsstillinger, taksering og andre

må effektiviseres eller kuttes med cirka 0,5 mill.

kostnader i forbindelse med eiendomsskatten.

Noe av dette tas inn gjennom økt bruk av digital

Renholderne på rådhuset og Kleppestø senter

forsendelse og sparte papirkostnader og porto.

samles under en felles arbeidsledelse i Stab.

Salderingstiltakene for Stab utgjør 1,4 mill., og

50 % stilling som kvalitetsrådgiver endrer

gjenspeiler at budsjettrammen rommer både

administrativ

fagavdeling

lønnskostnader og driftsutgifter for stabs-

Samfunnsmedisin til Stab. 50 % av stilling til-

stillingene, og en god del fellesutgifter på vegne

knyttet beredskapsarbeid som ble overført fra

av hele organisasjonen.

tilknytning

fra

Stab til Brann i 2017, føres tilbake. Ressursen

Endringer i
satser/bruk/vedtak

Økte kostnader kontrollutvalg

Økt kostnad Microsoftlisenser, Office 365

Forklaring
I 2018 ble budsjettrammen for forvaltningsrevisjon oppjustert med 300.000. Dette er
videreført i 2019.
Budsjett for kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon er lagt inn eksakt i henhold til partsbrev
fra sak 427/18 i Kontrollutvalget. Budsjettet innebærer ordinær pris- og lønnsjustering. Det
er i tillegg plusset på 50.000 til ad-hoc oppgaver.
Det inngås ny avtale på kjøp av Microsoft-lisenser til ansatte og skoleelever i desember 2018.
Økt antall enheter og overgang til Office 365 medfører en økt kostnad på anslagsvis
500.000.

Nye tiltak

Forklaring

Omfordeling
effektivisering i henhold
til budsjettvedtak K
161/17

I budsjettet for 2018 ble det lagt inn et felles effektiviseringskrav på 2 mill. Dette ble budsjetteknisk lagt på Stab. Det er skapt effektiviseringsgevinster i 2018 på flere områder, men disse er
realisert på de ulike tjenestene og kommunalavdelingene. For 2019 blir derfor
effektiviseringskravet trukket ut fra budsjettrammen til Stab og omfordelt.

Effektivisering
valgavvikling

Ved å opprettholde ordningen med 5 stemmesteder kan kostnadene reduseres med 230 000.

40 % stilling som
controller avvikles

Controller 40 % stilling utgår. Funksjonen ble opprettet i 2015 i kombinasjon med 60 % stilling
på Teknisk, for å styrke arbeidet med økonomisk internkontroll, økonomisk styring av
utbyggingsprosjekter og innsats knyttet til inntektssikring. Avviklingen innebærer at deler av
dette oppgaveområdet må prioriteres lavere.

20 % stilling adm. støtte
fagopplæring avvikles

Ressursen ble opprettet i 2017 i forbindelse med ekstra inntak av lærlinger. Oppgavene omfordeles til andre.

Redusere med 1 lærling
kontorfaget

Stab har i mange år hatt to lærlinger i administrasjons- og kontorfaget. Når en av dem går ut
blir det samlet sett færre lærlinger, og redusert kapasitet i Stab.

Redusere erkjentlighetsgaver for lang tjeneste

Etter dagens ordning gis det erkjentlighetsgave for 25, 30 og 40 års tjeneste, samt til alderspensjonister med minst 10 års tjeneste. Innsparingen innebærer at ordningen innskrenkes, slik
at det kun gis gave etter 25 og 40 år.

Redusere satsing næring

Stillingsressursen til næringssjef reduseres, og oppgaver må omfordeles til andre eller nedprioriteres. Konsekvensen er et lavere nivå på tilretteleggingen for næringslivet.
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8.2.7

Tiltak det ikke er funnet plass til

For å få full oversikt over tiltak det ikke er funnet plass til innenfor rammen, se også tabeller for nye
tiltak hvor eksisterende tjenester som trekkes ut kan fremkomme.
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
Kvalitetsrådgiver 50 % stilling

Budsjett 2019

2020

2021

2022

450 000

450 000

450 000

450 000

Staben har kun 50 % årsverk øremerket kvalitetsarbeid. Ved å øke ressursen med 50 % stilling til kan det ansettes en
ny, hel stilling som har nødvendig kompetanse og kapasitet til å sette mer trykk på dette området slik at kvalitetssystemet
kan videreutvikles og en på noen områder kan oppnå et nivå som tilfredsstiller ISO-sertifisering.
Kommunikasjonsrådgiver 100 % stilling

900 000

900 000

900 000

900 000

Kommunikasjonsenheten er liten men får til veldig mye. På bruk av sosiale medier ligger vi foran mange andre. Nye
prosjekter og oppgaver står i kø, blant annet med MinSide, nye portaler for kultur og målgruppen ungdom. Klart språk,
universell utforming av informasjon og profilering av kommunens mangfold av tjenester og aktiviteter er andre områder
der vi ønsker å gjøre mer. Det er behov for økt stillingsressurs om vi skal få dette til.

Sum

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

8.2.8 Effektiviserings- og
omstillingstiltak

som ligger i teknologien, effektive arbeids-

Effektiviseringsgevinster som følge av forbedret

til rett tid, er det viktigste virkemidlene for å

systemstøtte og digitalisering kan hentes ut i

oppnå effektivisering. Evnen til å tenke

samsvar med gjennomføring av slike tiltak.

helhetlige løsninger og gjennomføre endrings-

Konkrete tiltak er synliggjort i tiltaksdelen til

tiltak blir ytterligere forbedret gjennom skole-

digitaliseringsstrategien. Å utnytte mulighetene

ring i prosjektmetodikk og metodikk for

prosesser og at ting gjøres riktig med én gang og

systematisk forbedring.

8.3 Investeringsbudsjett
Prosjekt navn

Ferdig

Tot.
sum

B 2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

2023-2029

1102

Ikt-tjenester / utstyr

(årlig)

(årlig)

3 500

3 500

3 500

3 500

21 000

1122

Digitalisering

(årlig)

(årlig)

4 000

4 000

4 000

4 000

24 000

214 882

230 260

156 780

293 780

2 540 180

Sum kommunalavdeling Stab

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.
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9 Kommunalavdeling oppvekst

Kommunalavdeling oppvekst

B 2019

Administrasjon
Grunnskole
PPT
Barnehage
Kultur og idrett
Sum kommunalavdeling Oppvekst

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

1 950

1 950

1 950

1 950

402 615

409 633

409 624

409 616

11 707

11 707

11 706

11 706

327 526

340 853

309 565

317 388

28 268

28 192

28 191

28 191

772 066

792 334

761 036

768 850

9.1 Oppgaveområde
Oppgaveområder
Grunnskoleopplæring

Barnehagedrift, barnehagemyndighet

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Kultur, idrett og fritid, inkl. samarbeid frivillig sektor

9.2 Status

Nasjonalformuen befinner seg altså i hovedsak

I regjeringens "Perspektivmelding" fra 2013 blir

«mellom ørene» til folk. I Askøy har vi prøvd å

det redegjort for landets nasjonalformue:

prioritere barn og unge, barnehage og skole.
Utdanning og dannelse er verdier samfunnet

Mill (pr. innb.)

Prosent

må ivareta. Her er forebygging bedre enn be-

Realkapital

1,5

11

handling i ettertid. De siste årene har lokale

Finanskapital

0,5

4

prioriteringer og nasjonal satsning bidratt til

Humankapital

10,9

81

Naturressurskapital

0,6

4

Sum

13,5

100

større mulighet for å nå målene om læring,
utvikling, trygge oppvekstsvilkår og gode liv.
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9.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
Den sterke befolkningsveksten vi tidligere
hadde i kommunen har avtatt. Dette er en
utvikling vi også ser i hele bergensregionen.
Årets kull av førsteklassinger i skole (født 2012)
vil bli det største på flere år fremover. Fødselstallene sammen med lav innflytting viser at det
ikke vil være behov for å bygge nye barnehager
i kommunen på mange år. Utbygging av skole-

Statlige myndigheter har nylig innført strenge
normer for bemanning i skoler og barnehager. I
barnehagene handler det både om bemanningsnorm og pedagognorm. I skolene ble det i 2018
innført lærernorm som skal gjelde på «hovedtrinnene» 1.-4., 5.-7. og 8.-10. Kommunene har
ikke anledning til å fravike normene. Normene
i barnehagene måtte Askøy kommune selv
finansiere, mens lærernormen i skole er delvis
finansiert av statlige øremerkede tilskudd.

kapasitet vil det være behov for – her er etterslepet stort i noen kretser og deler av bygningsmassen vil det ha behov for rehabilitering eller
å bli sanert. Det må også skapes ny kapasitet for
å sikre ny vekst og utvikling.

De siste årene er det også kommet nye kvalitetshevinger innenfor sektoren. Lov om barnehager
blir mer lik loven om opplæring. Særlig ser vi
dette innen området som spesialpedagogisk
hjelp og tidlig innsats for barn som trenger noe

Askøy har fortsatt en svært ung befolking. Det
er derfor viktig å satse på opplæring og fritid.
Kommunen har behov for å bygge ut fritidsarenaer som rom på skoler, lekeplasser, idretts-

ekstra. Opplæringsloven fikk i 2017 et nytt
kap. 9a (elevenes skolemiljø), der kravene til
arbeidet for å sikre trygg skolegang ble hevet,
noe som stiller ekstra krav til ledelse.

og svømmehaller, samt å sikre tilbud til de som
ikke finner seg helt til rette i organiserte
aktiviteter der gode ferdigheter og konkurranse
er hovedelementene. Den sterke veksten de
siste 20 årene kan forklare tendenser til
«drabantutfordringer» i deler av kommuner. Vi
ser utfordringer knyttet til rus, adferd og at flere
unge sliter med psykiske problemer.

Behovet for spesialpedagogisk opplæring/hjelp
øker både i skole og barnehage. Det er ikke
nødvendigvis mange flere som får tilbud, men
omfanget hver enkelt får er større enn tidligere.
Fagavdeling skole har de siste årene også opplevd økte kostnader som følge av fosterhjemsplasseringer utenfor kommunen og også mer og
dyrere skoleskyss.

9.4 Satsingsområder og mål
Mål, tiltak og forventet resultat (kommunalavdelingsnivå)
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Mobbefri oppvekst

Fire prosjektstyrte tiltak - alle tverrfaglige med
to med hovedsete i barnehage og to i skole

Nedgang i antall elever om melder at de
blir krenket av barn eller voksne

Bedre tverrfaglig
innsats B og U

Flere felles tiltak og samhandling

Mer sømløs problemløsning, et lag
rundt barnet/eleven

Effektiv drift

Nytt oppvekstadministrativt datasystem

Frigjøre ressurser til mer pedagogiske
sosiale formål
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9.5 Driftsbudsjett
Kommunalavdeling oppvekst
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2018 til 2019

B 2018

B2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

749 913

770 910

770 910

770 910

770 910

-3 764

-3 796

-3 814

-3 830

2 531

2 531

2 531

2 531

250

500

740

980

20 998

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-

Kompensasjon for elevtallsvekst i 2018 (96 elever, 5 mnd.;
lærertetthet: 14,05) UTGÅR

-

Konsekvens av elevtallsvekst: undervisningsmateriell

-

Miljøveileder, mobbefri oppvekst (4 av 5 årsverk, delårseffekt
i 2018), UFO 64/17

1 280

1 280

1 280

1 280

-

Effekt økt voksentetthet kommunale barnehager i 2017,
økning tilskudd private

6 900

6 900

6 900

6 900

-

Effekt utvidet åpningstid barnehagene Ask og Furuly 2017,
økning tilskudd private

1 200

1 200

1 200

1 200

-

Endret pedagognorm/ny bemanningsnorm barnehage
- manglende inndekning

4 300

12 670

21 880

21 880

-

Effekt av ekstraordinært tilskudd vedlikehold kommunale
barnehager i 2017

2 700

0

0

0

-

Effekt av vedlikeholdstiltak kommunale barnehager i 2018 ,
økning tilskudd private

0

5 400

5 400

5 400

-

Miljøveileder Kultur, mobbefri oppvekst (1 av 5 årsverk, delårseffekt i 2018), UFO 64/17

320

320

320

320

300

300

300

300

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Friplasser SFO 5-7 trinn K-sak 54/18

-

Lærernorm 2018/2019 (trinn 1, 12 måneder)

9 825

9 825

9 825

9 825

-

Lærernorm 2019/2020 (trinn 2, 5 måneder)

6 100

14 600

14 600

14 600

-

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

-6 600

0

0

0

-

Kompensasjon for elevtallsvekst i 2018 (96 elever, 5 mnd.;
lærertetthet: 14,05) UTGÅR

-2 531

-2 531

-2 531

-2 531

-

Undervisningsmateriell - korreksjon pga. elevtallsendring
2018/2019 (2500 kr per elev)

-63

-250

-490

-730

-

Endringer ressurstunge tj. 2017 Skole - Videreført budsjettjust for 2018 K-sak 102/18

500

500

500

500

-

Redusert antall nyankomne flyktningbarn i skolen

-1 430

-2 860

-2 860

-2 860

-

Økte utgifter til skoleskyss

1 000

1 000

1 000

1 000

-

Spesialundervisning i skolen

2 100

2 100

2 100

2 100

-

Økt medlemskontingent i Bergen og omland friluftsråd (2017)

95

95

95

95

-

Økning i tilskudd til andre trossamfunn

250

250

250

250

-

60 % stilling kulturmedarbeider flyktning (2017)

360

360

360

360

-

Tall Ships Races 2019, F-sak 197/18

75

0

0

0

-

Reduksjon i antall barn i barnehage

-14 500

-14 500

-39 150

-39 150

-

Økt inntektsgrense for redusert foreldrebetaling i barnehage
og gratis kjernetid

502

502

502

502

-

Økt makspris for foreldrebetaling i barnehage

-

Redusert antall nyankomne flyktningbarn i barnehage

-

Økt renholdsareal ved Tveit skole - 1,3 årsverk

-473

-473

-473

-473

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

780

780

780

780

fortsetter på neste side...
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... fortsettelse fra forrige side
Kommunalavdeling oppvekst

B 2018

B2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

Nye tiltak:
-

Reduksjon miljøveiledere i skolen

-1 250

-2 500

-2 500

-2 500

-

Økt foreldrebetaling ved SFO

-2 500

-5 000

-5 000

-5 000

-

Økte leiesatser i skolebygg for lag og organisasjoner

-400

-800

-800

-800

-

Strukturendring - skole

-690

-1 500

-1 500

-1 500

-

Reduksjon av merkantile årsverk i skolen 10 %

-375

-750

-750

-750

-

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

-175

-350

-350

-350

-

Reduksjon i videreutdanning for lærere

-320

-768

-768

-768

-

Bortfall av leirskole

-460

-1 200

-1 200

-1 200

-

Inndragning av en stilling ved PPT

-700

-700

-700

-700

-

Effekt av redusert vedlikehold av kommunale barnehager
- redusert tilskudd private

0

0

-5 400

-5 400

-

Økt åpningstid Furuly og Ask barnehage (dekkes av grunnbemanning gitt innføring av norm)

-353

-983

-1 433

-1 433

-

Strukturendring - barnehage

-400

-800

-800

-800

-

Strukturendring barnehage - redusert tilskudd til private
barnehager

0

0

-1 080

-2 160

-

Utsette full innføring av bemanningsnorm i barnehage til 1/8
2019

-3 300

0

-8 910

0

-

Styrking av spesialpedagogisk hjelp i barnehage

1 150

1 150

1 150

1 150

-

Økt tidlig innsats for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage

650

650

650

650

-

Økt foreldrebetaling ved kulturskolen

-78

-78

-78

-78

-

Redusert tilskudd til vedlikehold av museumssamlinger,
kulturminne og bygg

-100

-100

-100

-100

-

Redusert kommunal medvirkning ved private idrettsanlegg

-350

-350

-350

-350

-

Redusert tilskudd til Askøy revmatikerforening

-50

-50

-50

-50

-

Redusert tilskudd til Radio Askøy

-50

-50

-50

-50

-

Redusert tilskudd til askøypensjonistene

-100

-100

-100

-100

772 066

792 334

761 036

768 850

Ny netto ramme

9.6 Forklaring og konsekvens
Endringer i satser/bruk/vedtak

Forklaring

Friplasser SFO 5-7 trinn K-sak 54/18

Det er gjort politisk vedtak om at disse elevene skal ha gratis SFO.

Lærernorm 2018/2019 (trinn 1, 12 måneder)

Staten har innført ny lærernorm fra 2018 med helårsvirkning fra 2019.
Normen kan ikke fravikes og heller ikke utsettes

Lærernorm 2019/2020 (trinn 2, 5 måneder)

Trinn to i statlig lærernorm innføres fra august 2019. For fremtiden vil hver
elev utløse 6,2 % lærerressurs.

Øremerket tilskudd til lærernorm 2019/2020
(inn i rammetilskuddet fra 2020)
Kompensasjon for elevtallsvekst i 2018 (96
elever, 5 mnd.; lærertetthet: 14,05) UTGÅR

Utgår for ny lærernorm som kriterium for kostnadsberegning

Undervisningsmateriell - korreksjon pga.
elevtallsendring 2018/2019 (2500 kr per elev)

Matematisk reduksjon
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Endringer ressurstunge tj. 2017 Skole Videreført budsjettjust for 2018 K-sak 102/18

Videreføring av nye behov i 2017, godkjent av revisor i 2018. Derfor legges
det inn i budsjett 2019.

Redusert antall nyankomne flyktningbarn i
skolen

Redusert mottak av flyktninger, herunder barn i skolealder tilsier reduksjon
i undervisningsgrupper

Økte utgifter til skoleskyss

Vedtak om helårsskyss til Træet skole, økt antall elever som har krav på
skyss.

Spesialundervisning i skolen

Økning av SU på trinnene 1.-4. ifølge «tidlig innsats».

Økt medlemskontingent i Bergen og omland
friluftsråd (2017)

Etter vedtak i friluftsrådet

Økning i tilskudd til andre trossamfunn

Nye satser

60 % stilling kulturmedarbeider flyktning
(2017)

Ble utelatt i rammen for budsjett 2018.

Tall Ships Races 2019, F-sak 197/18

Arrangementsstøtte

Reduksjon i antall barn i barnehage

Oppdaterte tall, både på fødte og prognose gir tilsvarende reduksjon i
ramme. Barnetall likevel en usikker faktor, også fordelingen på kommunale,
Private og andre kommuner.

Økt inntektsgrense for redusert foreldrebetaling i barnehage og gratis kjernetid

Statlig føring

Økt makspris for foreldrebetaling i barnehage

Statlig føring

Redusert antall nyankomne flyktningbarn i
barnehage

Færre flyktninger – mindre behov

Økt renholdsareal ved Tveit skole - 1,3 årsverk

Skolen åpner på nyåret med utvidet areal

Nye tiltak

Forklaring

Reduksjon miljøveiledere i skolen

Skolene bruker miljøveiledere både i forhold til arbeidet med læringsmiljøet og
med elever med særskilte behov. Her må vi redusere antallet ut fra hva som ikke
er lovpålagt eller knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning

Økt foreldrebetaling ved SFO

Kommunens bidrag til finansiering av SFO for elever med ekstra behov tas bort og
kompenseres ved økt foreldrebetaling – felles spleiselag. Fra 1.8.19.

Økte leiesatser i skolebygg for lag og
organisasjoner

Her må det fremmes sak om økte leieinntekter. Satsene økes i gebyrheftet og
grunnlaget for inntekter utvides.

Strukturendring - skole

Rådmannen ønsker å benytte ledig kapasitet ved Tveit skole når den står ferdig i
2019 og vil fremme sak om dette våren 2019. Utgifter til drift og ledelse kan
spares.

Reduksjon av merkantile årsverk i
skolen 10 %

Innsparing som følge av punktet over og generelt nedtrekk.

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

Innsparingstiltak. Brukerne kan søke HELFO.

Reduksjon i videreutdanning for lærere

Statens ordninger for videreutdanning er mye brukt av Askøylærerne. Rådmannen
ønsker kun at vi benytter oss av de ordningene som er statlig fullfinansiert. De
øvrige tas bort fra 1.8.

Bortfall av leirskole

Ikke lovpålagt aktivitet

Inndragning av en stilling ved PPT

Innsparingstiltak. Vil medføre svekket tilstedeværelse på skolen og i systemarbeidet. Må forvente økning i saksbehandlingstid igjen.

Effekt av redusert vedlikehold av
kommunale barnehager - redusert tilskudd private
Strukturendring - barnehage

Rådmannen vil fremme sak om rasjonalisering. Vil spare driftskostnader og
ressurs til ledelse.

Strukturendring barnehage - redusert
tilskudd til private barnehager

Følger av punket over

Utsette full innføring av bemanningsnorm i barnehage til 1/8 2019

Kommunene er gitt frist til 1.8.19

Styrking av spesialpedagogisk hjelp i
barnehage

Lovens §19 gir rettigheter om dette tilbudet. Beregnet behov (se F-sak 185/18) og
dekning 50 %. Rådmannen vil følge nøye med utviklingen – også ved gjennomføring av ny norm.

Økt tidlig innsats for barn med nedsatt
funksjonsevne i barnehage

Se punktet over
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Økt foreldrebetaling ved kulturskolen

Rådmannen foreslår en økning på 5,6 % for å sikre inndekning.

Redusert tilskudd til vedlikehold av
museumssamlinger, kulturminne og
bygg

Ikke lovpålagt - inndekningstiltak

Redusert kommunal medvirkning ved
private idrettsanlegg

Inndekningstiltak

Redusert tilskudd til Askøy revmatikerforening

Inndekningstiltak. Foreningen må enten redusere aktivitetene eller øke inntektene
på andre måter

Redusert tilskudd til Radio Askøy

Inndekningstiltak for AK.

Redusert tilskudd til askøypensjonistene

Det er nå kafedrift i rådhusets kjeller
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9.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
For å få full oversikt over tiltak det ikke er funnet plass til innenfor rammen, se også tabeller for nye
tiltak hvor eksisterende tjenester som trekkes ut kan fremkomme.
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
Spes ped. hjelp barnehage. Se F-sak

Budsjett 2019

2020

2021

2022

1 150

1 150

1 150

1 150

Halvparten av beregnet behov er lagt inn i rammen. Det er ønskelig med 100 innsats allerede fra januar 2019. Pri nr. 1
fra rådmannen innen dette området.
Tidlig innsats funksjonshemmede bhg-barn

650

650

650

650

Halvparten av beregnet behov er lagt inn i rammen. Det er ønskelig med 100 innsats allerede fra januar 2019. Pri nr. 2
innen dette området.
Ledelse kulturskolen

360

400

400

400

Skolen er blitt stor, mange elever og mange lærere i deltidsstillinger. Urimelig belastning på leder nå. Tiltak i nærværsperspektiv. Pri nr. 3 innen dette området.
Fagarbeider skole

1 600

1 600

1 600

1 600

PCer og annet utstyr krever drift, tilsyn og vedlikehold. Skolene har behov for teknikere for å sikre verdier og drift, særlig i
forbindelse med eksamen, men generelt sett skjer nå mer og mer læring på digitale plattformer.
IKT barnehage (UFO 71/17)

1 030

1 030

1 030

1 030

600

1 110

1 110

500

500

500

2 970

2 970

Nasjonale føringer for å bruke IT i barnehagene kan i dag ikke følges opp.
IKT tekniker (UFO 71/17)

300

Se over. Alternativt bør IT-avdelingen styrkes tilsvarende.
Regional kompetanseutvikling

Statens nye modell for kompetanseutvikling fordrer lokal egenandel. Kommer for fullt i 2020.
Vikarmidler

1 100

1 100

De siste årene har det kun vært midler til vikar en måned pr år for alle barnehagene. Tema vil bli fulgt opp også når
normen slår inn for fullt høsten 2019.
Gjesteelever – skole

3 500

3 500

3 500

3 500

Vi har elever i fosterhjem og også i private skoler i andre kommuner. Dette gir ofte ekstra kostnader knyttet til spesialundervisning. Posten har vært underbudsjettert i tre år. Pri 4 innen dette området.
Ungdomsarbeider Flimmer

300

300

300

300

50

50

50

50

100

100

100

100

60

60

60

60

100

100

100

100

Økt aktivitet og etterspørsel tilsier økt personalinnsats.
Kulturelle bæremeis
Viktig kulturtilbud til de minste. Gode opplevelser og læring.
Kulturelle skolesekken
Tilsvarende for skole
Tilskudd elitekor og korps
Har vært ønsket politisk, men ikke avsatt midler
Tilskudd Herdla museum

Viktig å sikre aktivitet og utadrettet drift. Store muligheter for å utvikle hele Herdla med muséet som sentral aktør.
Tidlig innsats

1 400

1 400

1 400

1 400

12 540

14 920

14 920

Staten har lagt inn styrking av tidlig innsats i rammen. Disse er ikke tilført skolene.

Sum

11 700
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9.8 Investeringsbudsjett
Prosjekt navn

Ferdig

Tot.
sum

B2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

20232029

2119

Elevrettet inventar/utstyr

(årlig)

(årlig)

1 000

1 000

1 000

1 000

6 000

2129

Oppgraderinger i Vedlikeholdsplan
skoler (prioritet D)

2019

2140

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

2020

275 000

70 830

2168

Hanøy skole modul til garderobe og
arbeidspl. lærere

2019

6 000

3 000

2156

Kleppestø barneskole - utbygging
B600

2020

322 000

66 500

66 500

6 000

2157

Elev PC-er

(årlig)

(årlig)

1 600

1 600

1 600

2535

Lysløype

2020

2 000

500

500

-

2547

Innløsing idrettsanlegg

2020

2 500

2 500

-

2162

Erdal barneskole (prioritet B) B600

2024

1 000

1 000

ny

Idrettshall Erdal

72 000

ny

Infrastruktur skoler Erdal

67 000

2167

Erdal ungdomsskole U360

2021

101 000

2545

Idrettsanlegg Myrane

2025

ny

Konsekvenser av Myraneplanen
infrastruktur (anslag vår andel)

2025

ny

Konsekvenser av Myraneplanen
bygninger

2128

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

2025

517 000

1 000

3 000

2139

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

2026

223 000

-

-

2158

Haugland skole B250 byggetrinn 1
(prioritet F)

2026

160 000

150 500

2164

Kleppe skole (prioritet H), K-sak
131/14

2023

38 000

38 000

2153

Hanøy skole (prioritet J)

2026

195 000

195 000

2231

Ny barnehage Ravnanger Hanøy

2024

87 000

ny

Furuly barnehage - ombygging

2023

10 000

ny

Ny barnehage Træet

2025

74 000

ny

Ny Florvåg barnehage

20252030

113 000

113 000

ny

Ny barnehage Skarholmen

20252030

120 000

120 000

ny

Ny barnehage Erdal

20252030

150 000

150 000

ny

Ny barnehage Stongafjellet

20252030

123 000

123 000

ny

Ny barnehage Fromreide

20252030

130 000

123 000

ny

Sjoddien tak

2019

30 000

-

30 000

ny

Flytting modulbygg fra Tveit til Erdal
U

2019

2 000

2 000

-

Sum kommunalavdeling Oppvekst

6 422

390 000

23 700

4 000

1 600

9 600

9 000

110 000

244 000

20 000

40 000

12 000

1 000

27 000

20 000

19 000

9 000

60 000

27 000

215 500

5 000

5 500

-

50 000

150 000

75 000

4 000

8 000

5 000

5 000

53 000

8 000

8 000

10 000

481 000

19 000

3 000
5 000

-

185 000

-

77 000
10 000

-

174 352

-

177 300

69 000

105 600
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9.9 Kommunalsjef oppvekst
Ny lederstruktur ble innført for vel tre år siden. Nå er det opprettet egen ansvar for stillingen. Lønn er
flyttet fra skole og barnehage som er de to største avdelingene i kommunalavdelingen. I tillegg er folkehelsekoordinator flyttet fra Levekår til Oppvekst og plassert direkte i linjen under kommunalsjef Oppvekst. Dette for å sikre enda bedre koordinering av tiltak for barn og unge.
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9.10 Skole
9.10.1 Oppgaveområde
Oppgaveområder
Grunnskoleopplæring, herunder tilpasset undervisning og spesialundervisning

Voksenopplæring

Skolemiljøsatsing (kap 9a)

Logopedi

Samarbeid skole hjem

Skoleutvikling

IT

Fagfornyingen (stor reform)

9.10.2 Status

Forøvrig vises det til Kvalitetsmelding skole

Økte budsjettrammer i 2017 og 2018 og økt

2018 som gir en mer utførlig status for grunn-

statlig tilskudd til tidlig innsats har gjort at

skolen i Askøy.

lærertettheten i Askøy har bedret seg de siste
årene. En vesentlig del av økte ressurser er

Samlede driftsutgifter pr. elev har økt fra 2016

brukt til spesialundervisning, noe som gjør at

og 2017 og er nå høyere enn Kommunegruppe

lærertettheten i ordinær opplæring (gruppe-

13 selv om lærertettheten er dårligere. Fag-

størrelse 2), ikke har bedret seg i like stor grad

avdelingen vil gå nærmere inn i tallene her.

som gruppestørrelse 1. Ved innføring av ny
lærernorm fra høsten 2018 forutsettes at

kr 100 000

tidligere øremerket tilskudd til tidlig innsats
skal være med å finansiere den nye normen. Vi

kr 95 000

har beregnet at lærernormen i 2018 forutsetter
15 nye lærerårsverk til en helårskostnad på 10,8

kr 90 000

millioner. Av dette har staten i 2018 dekket 3,6
millioner. Neste trinn på lærernormen som blir

kr 85 000

innført høsten 2019 vil for Askøy kommune
medføre 15 nye årsverk med en helårseffekt på

kr 80 000

14,7 millioner (Høst 2019: 6,1 mill.). Det
forutsettes at staten dekker økningen i 2019.

kr 75 000

Fremtidige budsjett etter 2019 må også
kompensere for elevtallsvekst. Som konsekvens

kr 70 000
2015

av ny lærernorm har flere skoler redusert antall
årsverk til ikke-pedagogisk personale i 2018.
Dette vil fremkomme i GSI 2018 som blir lagt til
grunn for neste års Kvalitetsmelding og

Askøy

2016
Nasjonalt

2017
Kostra13

Figur 21: Korrigerte brutto driftsutgifter i
grunnskolen per elev

budsjettdokument.
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2015

2016

2017

329,6

324,4

345,8

Askøy

15,4

15,5

14,7

K-13

14,2

14,2

13,8

Nasjonalt

13,4

13,4

13

Askøy

16,4

17,4

16,2

K-13

14,9

15

15,2

Nasjonalt

14,2

14,2

14,4

Askøy

18,5

18,8

18,7

K-13

18

18

17,8

Nasjonalt

16,9

17

16,8

48

56

57

Askøy

86,7

75

74,8

K-13

82

79

74,6

Nasjonalt

75,1

72

68,2

Årsverk lærer - Askøy
Lærertetthet 1.-7. trinn (Gruppestørrelse
1 - inkl. særskilt språkopplæring)

Lærertetthet 8.-10. trinn (Gruppestørrelse 1 - inkl. særskilt språkopplæring)

Lærertetthet ordinær undervisning 1.-10.
trinn (Gruppestørrelse 2)
Assistentårsverk - Askøy
Elever per assistentårsverk i undervisningen

Lærertetthet er forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Høyt tall er dårligere tetthet.

9.10.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
600

4346

4400
4176

4200

4222

4263

4047
3982

500

4000

400
3800
2013

300

2014

2015

2016

2017

2018

Figur 23: Elevtallet på Askøy. Elevtallet har økt
med 281 elever (7,1 %) fra 2013 til 2017.
Tilsvarende økning for landet var 2,2 %.

200
100

Diagrammet over viser fødte barn pr. årskull.

0
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Figur 22: Elevtallsutvikling på Askøy
Elevtallsutviklingen er omtalt i Kvalitetsmelding 2018 og sak om oppfølging av skolebruksplanen 2018. Oppdaterte befolkningsprognoser utarbeidet av Hordaland fylke og
SSB viser at elevtallsprognosen utarbeidet i
2016 er for høy. Fødte barn i Askøy viser at
veksten vil avta i årene fremover om ikke tilflyttingen øker.

2012 kullet som er det største startet på skolen
høsten 2018.
Skolebruksplanen fra 2016 med årlige status og
oppfølgingssaker

ligger

til

grunn

for

prioritering av skolebygg i økonomiplanen.
Kleppestø barneskole og Tveit skole er under
bygging. Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole har kommet lengst i planleggingsarbeidet.
Planarbeidet for Skogstunet er også i gang.
Hanøy skole er ferdig planlagt, men videre bygging ble stoppet på grunn av manglende
finansiering. Lavere befolkningsprognoser og

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2019-2022:

60
mindre inntekter gjør at handlingsrommet for

viktig å planlegge faginnhold og undervisnings-

investeringer blir mindre. Rådmannen ser at

metoder som stimulerer til læring både hos

det er behov for utbygging og oppgradering av

jenter og gutter.

skolebygg, men kan vanskelig se at behovet kan
løses innenfor dagens skolestruktur. Råd-

Andelen elever som får spesialundervisning har

mannen finner derfor heller ikke rom for å

vært svakt oppadgående de siste årene. Her er

prioritere Hanøy skole i en fireårsperiode slik

det viktig å følge nøye med utviklingen og sørge

kommunestyret har bedt om.

for at elevene får tilfredsstillende utbytte av tilpasset opplæring. Lav lærertetthet er en av de

Fagfornyelsen

vil

føre

til

endringer

i

viktigste driverne for økt spesialundervisning,

undervisningsmetoder og behov for innretning

trolig vil lærernormen gi rom for at flere elever

av undervisningsrom. En mindre teoritung

får tilpasset opplæring innenfor det ordinære

undervisning vil kreve fleksible rom som kan

tilbudet, slik at behovet for spesialundervisning

legge til rette for praktisk og aktiv læring. Dette

etter hvert går ned.

betyr at skoleeier må bygge skoler som har romkapasitet til å organisere undervisningen til

Skolemiljøet i Askøyskolene er jevnt over godt

både praktiske og teoretiske læringsaktiviteter.

og de fleste elevene trives. Likevel har vi tall fra

Det er behov for en ny Askøyhall som kan dekke

elevundersøkelsen som viser at for mange

behov for kroppsøving for ungdomsskolen og

elever opplever mobbing og trakassering. I

videregående skole.

programmet «Mobbefri oppvekst 2020» er fagavdelingen

ansvarlig

for

to

prosjekter:

Kartleggingsprøver og nasjonale prøver viser at

«Læringsmiljøprosjektet» og «Medvirkning for

elevene i Askøyskolen jevnt over har god utbytte

mobbefritt oppvekstnærmiljø som fremmer

av undervisningen. Resultatene over tid viser at

folkehelse». Utvalg for oppvekst, UFO, og

vi har færre elever på og under kritisk grense på

kommunestyret har fått «løypemeldinger» om

kartleggingsprøvene 1.– 3. trinn i lesing, og

programmet og skolemiljø er viet stor plass i

stabilt færre enn nasjonen i regning over år.

siste kvalitetsmelding.

Skolene på Askøy har også færre elever enn
resten av landet på de laveste mestringsnivåene

Det er kommet ny generell del av lærerplanen

på nasjonale prøver i lesing/regning og deler av

for skolen og nå skal det lages nye læreplaner i

faget

fag.

engelsk.

Likevel

har

Askøyskolen

Fagavdelingen

følger

nøye

med

på

fremdeles for få elever på de høyeste mestrings-

utviklingen og vil innlemme planene fort-

nivåene på alle nasjonale prøver. Vi ser at ved å

løpende.

løfte de svakeste elevene tidlig i skoleløpet, vil
dette frigjøre ressurser slik at elevene i mellom-

Fra 1.8.2017 kom det en rekke presiseringer og

sjiktet får mer hjelp og støtte i undervisnings-

noen endringer innholdsmessig i Opplærings-

situasjonen, noe som igjen vil føre til at lærings-

loven kapittel 9A, – skolemiljø. Viktigste

utbyttet for denne gruppen blir bedre. Videre

elementer her er umiddelbar handlingsplikt for

ligger Askøyskolen på nasjonalt nivå når det

skolene, staten ved fylkesmannen er gjort til

gjelder grunnskolepoeng, jentene på Askøy

klageinstans og elevene har nå rett til et trygt og

skårer svært godt, samtidig som det kan se ut

godt skolemiljø, ikke bare få oppleve fravær av

som at forskjellen mellom gutter og jenter øker.

mobbing og trakassering.

I arbeidet med fagfornyelsen blir det særdeles
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Forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning

Askøyskolen. Ansatte får nye kollegaer og skal

og samarbeid med PPT ble behandlet i

jobbe sammen på nye måter, noe som utfordrer

kommunestyret høsten 2017. Fagavdeling skole

eksisterende systemer og den enkeltes arbeids-

og PPT har det siste året samarbeidet godt om

utførelse.

forbedringspunktene som rapporten og skole-

avgjørende for kvalitetsutvikling, men også

eier peker på. Blant annet har rapporten blitt

utfordrende og krevende for den enkelte

brukt som grunnlagsdokument for å bedre

ansatte. Ved siden av dette jobber skolene med

samarbeidsrutinene mellom PPT og skolene,

fagfornyelsen som er et omfattende reform-

samt

med

arbeid som startet 2018. Dette arbeidet vil

vurderingsresultater for å individuelt tilpasse

fortsette gjennom hele økonomiplanperioden,

opplæringen for den enkelte elev.

og trolig lengre enn det.

Et nasjonalt utviklingstrekk er at staten utvider

Askøyskolen står i store omstillinger som fører

skolens mandat og med det, forventinger til

til endringer i undervisningens innhold og

skoler og skoleeier. Det er positive initiativer fra

metoder. Dagens skole skal forberede elevene

staten sin side, men samtidig pålegger det

på morgendagens samfunn, og skolen trenger å

skolesektoren nye oppgaver og krav til utvikling

gjøre endringer for å gi relevant opplæring i nå-

av tjenestene. Ulike satsinger og reform-

tiden og for fremtiden. Slikt utviklingsarbeid

aktiviteter legger press på Askøyskolen for å

må ledes på alle nivå i Askøyskolen, og det er

innfri nye lovkrav og forventinger til kvalitets-

derfor avgjørende for et godt resultat at skole-

utvikling. Fra høsten 2018 ble retten til tidlig

eier legger til rette for at Askøyskolen har til-

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

strekkelig kapasitet til å til å lede arbeidet.

hvordan

skolene

skal

jobbe

Endringsarbeid

er

nyttig

og

medfører at Askøyskolen må styre flere
ressurser til de yngste elevene. På sikt vil dette

9.10.4 Satsingsområder og mål

trolig gi god gevinst i form av at færre elever vil
trenge særlig tilrettelegging senere i skoleløpet.

«I Askøyskolen skal alle elevene ha et

Likevel er det krevende for skolene å frigjøre

positivt læringsmiljø. Gjennom grunnleg-

ressurser fra senere i skoleløpet grunnet en

gende ferdigheter og vurdering for læring,

allerede knapp bemanning og de eldre elevenes

skal de utvikle seg faglig og sosialt.» (Tema-

rettigheter og behov. Høsten 2018 ble også

plan skole 2015-2019)

lærernormen innført, noe som gir skolene en
positiv gevinst i form av flere lærere, men som

Fagavdeling skole har særlig fokus på elevens

utfordrer skoleeier på økonomisk inndekning

rett til et trygt og godt skolemiljø. Resultatene

av normen. Vi ser at en konsekvens er at skolene

fra elevundersøkelsen viser at ikke alle barn i

må veksle inn årsverk fra andre yrkesgrupper

Askøyskolen opplever å ha det trygt og godt på

inn i lærerstillinger for å innfri normen. Dette

skolen, og vi vet at trygghet og trivsel er selve

er en dreining av ressurser som ikke er faglig

grunnmuren for å kunne utvikle seg som

anbefalt, da skoler bør beholde og utvide laget

menneske og for at læring kan skje. Høsten 2017

rundt elevene med ulike yrkesgrupper for å

kom en ny lovbestemmelse (Opplæringsloven

ivareta skolens brede samfunnsmandat på en

§9a) som skjerper kravet til skolen og skoleeiere

tilfredsstillende måte (Udir.no- laget rundt

for å sikre at alle elever opplever et trygt og godt

eleven). Både skjerpet rett til tidlig innsats og

skolemiljø. Alle ansatte har tilegnet seg

lærernormen medfører behov for omstilling i
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kunnskap om den nye bestemmelsen, og fag-

fagarbeidere IKT.

avdeling skole jobber systematisk på alle nivå
for å forebygge for krenkelser og mobbing. Skal

Utdanningsdirektoratet er i gang med å fornye

vi lykkes med målsettingen om mobbefri opp-

læreplanene for å gjøre dem mer aktuelle for

vekst i Askøy vil det være nødvendig å styrke det

fremtidens behov og samfunn. Fagene skal få

sosialpedagogiske

andre

mer relevant innhold og tydeligere prioritering

profesjoner som kan bistå skolens lærere og

og sammenhengen mellom fagene skal bli

ledelse i å sikre et trygt og godt skolemiljø.

bedre. Ny overordnet del erstatter «Generell del

Arbeidet for trygge og gode skolemiljø er

av læreplanen», og utdyper formålsparagrafen i

kontinuerlig, og vil også i fremtiden være en del

Opplæringsloven (§1-1). Den nye læreplanen

av Askøyskolens praksis.

skal innføres i skolene fra høsten 2020, og fag-

arbeidet

med

avdeling skole har startet arbeidet med overDe siste årene er det investert mye i digitale

ordnet del. Fra 2019 og fremover vil Askøy-

læremidler i Askøyskolen. Dette gjør at vi i dag

skolen jobbe med nye fagplaner parallelt med

har digitale tavler i alle klasserom og antall

videre arbeid med overordnet del. Kunnskaps-

elever per PC er redusert betydelig. Flere

departementet har høye forventninger til skoler

maskiner i skolene gir også økt behov for drifts-

og skoleeiere, og beskriver et omfattende

midler. Fra 2017 har Kleppestø barneskole og

utviklingsarbeid som skal gjennomføres ved

Kleppestø ungdomsskole hatt fagarbeider i IKT

siden av daglig drift av skolene. Skolene og

for å løse tekniske oppgaver slik at IKT-

skoleeier må prioritere tid og ressurser til

ansvarlig (lærere) får frigjort tid til arbeid med

arbeidet for å sikre en vellykket fagfornyelse i

pedagogisk bruk av IKT. Stillingen er finansiert

Askøyskolen.

innen fagavdelingens rammer. Det er ønskelig
at endringen kan gjøres i hele askøyskolen. Rådmannen har ikke funnet rom for å ansette flere
Mål, tiltak og forventet resultat
Mål

Tiltak

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






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)

Nettverk for begynneropplæringen.

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.

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

Forventet resultat
Årlig nedgang i tall som viser
mobbing
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

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

Nettverk for den andre leseopplæringen.

Elevene forbedrer leseferdighetene
og nyttiggjør seg lesing som et
verktøy for å tilegne seg kunnskap.
Særlig fokus på guttenes læring
gjør at de blir mer motiverte for
lesing.

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.







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

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

9.10.5 Effektiviserings- og
omstillingstiltak

Fra skolestart 2015 innførte Askøyskolen

Kommunalavdelingen har over lang tid vært

SFO, ved alle skoler tilsvarende «Bergens-

effektivisert og rasjonalisert. Dette fremgår i

modellen». Kvalitetsplan for SFO er også under

statistikk over lærertetthet, voksentetthet, års-

arbeid, med mål om å kunne gi et godt og like-

verk på bibliotek og i PPT. Omstilling i denne

verdig SFO-tilbud ved alle skolene. Foreldre-

avdelingen har hatt som mål å bedre personell-

betalingen i SFO er ikke økt siden 2015. Råd-

innsatsen og derved kvaliteten i tjenestene, og

mannen legger i sitt budsjettforslag opp til at

det er vedtatt politiske mål om økt bemanning.

kommunen reduserer sitt bidrag til utgifts-

Både skole og barnehage har ambisjoner om økt

dekning SFO til null slik at foreldrebetalingen i

bruk av digitale hjelpemidler. Et tiltak i så måte

2019 økes til 100 %.

utvidet åpningstid i Skolefritidsordningen,

er heldigital skole i Hetlevik. Det er i gang et arbeid for å anskaffe nytt oppvekstadministrativt

Fagavdeling skole har i dag 240 % årsverk for å

program.

gi logopedisk hjelp til elever og voksne. Under
1,9 årsverk blir brukt til grunnskoletilbud, noe

"Mobbefri oppvekst" er et program for å sikre

som ikke dekker behovet. Cirka 50 % stilling er

gode og trygge skole- og oppvekstmiljø.

øremerket voksenopplæring. De siste årene har

Prosjektene her er viktige bidrag til å oppnå

vi sett et behov for logopedisk hjelp til voksne.

visjonen om null mobbing og dermed øke

Av økonomiske grunner foreslås likevel å ta bort

læringsutbyttet til elevene.

logopedi til voksne.
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9.11 Barnehage
9.11.1 Oppgaveområde

Den overordnede målsettingen for barnehage-

Det er 27 barnehager i Askøy kommune, 9 (10

sektoren er at Askøy kommune skal gi et

bygg) kommunale og 18 private. Fagavdeling

kommunalt eller privat barnehagetilbud i nær-

Barnehage har også ansvar for Avdeling for

miljøet, som er attraktivt og tilgjengelig for alle

pedagogiske

tildeler

som ønsker det. Barn i barnehager på Askøy

spesialpedagogisk hjelp, logopedi og individuell

skal få et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud,

tilrettelegging for barn med nedsatt funksjons-

uavhengig av om de går i kommunal eller privat

evne. Disse blir benyttet av både kommunale og

barnehage.

støttetjenester,

som

private barnehager.

Oppgaveområder
Drift av kommunale barnehager

Tilsyn og myndighet for private barnehager

Pedagogisk utviklingsarbeid

Kompetanseheving hele sektoren

Samarbeid med PPT og skole

Spesialpedagogisk hjelp

Tidlig innsats, særlig for funksjonshemmede

9.11.2 Status

måneden de fyller ett år. Askøy vil også tilstrebe

Bemanningen i barnehagene har vært gradvis

og ha full behovsdekning. Det innebærer at

svekket siste ti årene. Ved innføring av både

foreldre som ønsker barnehageplass skal få

bemanningsnorm og pedagognorm, sammen

tilbud om dette. Alternativt vil disse søke, og få

med kommunalpolitisk prioriteringer bedrer

barnehageplass i våre nabokommuner, og dette

dette seg nå. Barnehagene drives godt innenfor

er en mer kostbar løsning for kommunen. Da

gjeldende rammer og kommunen fyller sin rolle

refunderes nabokommunen for plassene etter

som myndighet overfor private aktører.

nasjonal sats.

9.11.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

Under 3 år

Over 3 år

Barnehageutbygging har vært et nasjonalt løft

Nasjonal sats
2018

209 200

100 600

gjennom flere år, og rett til barnehageplass er

AK sats 2018

187 539

88 386

lovhjemlet. «Kommunen har plikt til å sørge for
at det finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder»,
heter det i Lov om barnehager.

9.11.3.1 Barnehagekapasitet
Dersom alle barnehagene på Askøy utnyttet
godkjent leke – og oppholdsareal maksimalt,
var det pr 1.9.2018 totalt ledig 435 barnehage-

Askøy kommune har siden lovfestet rett til

plasser for barn under 3 år.

barnehageplass ble innført i 2009, oppfylt
Mange private barnehager ønsker ikke å utnytte

denne retten.

leke – og oppholdsarealet maksimalt. Dette har
Å oppfylle barnehageretten vil si at barn som

kommunen ingen styringsrett over.

fyller ett år i august-november, og har søkt
innen fristen for hovedopptaket (1.mars) skal
tilbys barnehageplass innen utgangen av den

Cirka 85 plasser kommer til å bli fylt opp pr
rapporteringsdato 15.12.2018. Det er dette
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barnetallet som danner grunnlag for budsjett og

1.8.2018 innført et krav om grunnbemanning i

tilskudd til barnehagene.

barnehagen på én voksen per tre småbarnsplasser (1:3) og én voksen per seks storebarns-

9.11.3.2 Bemannings– og pedagognorm
Utfordringene i Askøybarnehagene har i mange

plasser (1:6). Det er åpnet for at kommunene

år vært knyttet til å opprettholde kvalitet på

kravet. Rådmannen har derfor satt innføringen

tjenestetilbudet i tråd med krav i Lov om barne-

på vent så langt som praktisk mulig. Det er

hager og Rammeplan for barnehagens innhold

samtidig innført en skjerpet pedagognorm, som

og oppgaver, samtidig som vi har hatt en svært

angir at det skal være en pedagog per 7 små/14

lav voksentetthet i barnehagene. En ny beman-

store barn, gjeldende fra 1.8.2018.

kan bruke tiden frem til 1.8.19 med å oppfylle

nings – og pedagognorm vil gi en ny virkelighet
for både barn og ansatte.

9.11.4 Satsingsområder og mål
Plan for barnehageutbygging 2013 – 2030,

Siden

2009

har

avdelingen

tatt

store

vedtatt i Kommunestyret desember 2014.

effektiviseringskrav, og det er gjennomført en

Tiltaksdelen blir revidert årlig, og legge fram for

årlig nedskjæring av bemanningen både i

politisk behandling. De siste årene har nye

kommunale og private barnehager. Beman-

utbyggingstiltak blitt utsatt med 1-2 år av

ningen har fram til 2018 vært farlig nær et nivå

gangen, grunnet overkapasitet.

som ikke lenger kan betegnes som forsvarlig
eller tilstrekkelig.

Temaplan Barnehage 2018 - 2021, vedtatt i
Kommunestyret 1.2.2018. I plandokumentet er

For å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle

blant annet følgende satsingsområder omtalt:

barnehager må barnehagene ha god bemanning. Regjeringen har derfor, med virkning fra

Mål, tiltak og forventet resultat
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Mobbefri oppvekst: Alle ansatte har
en grunnlagskompetanse og flere
verktøy for å forebygge og håndtere
mobbing.

Skolere alle ansatte med en opplæringspakke, i samarbeid med Uni Helse,
RKBU Vest.

Gjennomføres for alle
ansatte over en 3-årsperiode.

Varig handlingsendring hos barnehageansatte i Askøybarnehagene i
hvordan mobbing håndteres.

Egne instruktører i fagavdelingen som
kan følge opp, veilede barnehager etter
gjennomført opplæring

Gjennomført i planperioden

Revidere handlingsplan mot mobbing

Gjennomført i planperioden

Utarbeide en veileder, retningslinjer
med tilhørende verktøykasse

Gjennomført i planperioden

Foreldremøter med mobbing som tema
i alle barnehager

Gjennomført i planperioden

Tre barnehager deltar i U-dirs pilotprosjekt om Læringsmiljø - skal dele
sine erfaringer med andre barnehager

Gjennomført i planperioden
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9.12 PPT
9.12.1 Oppgaveområde

skolehverdag

og

behov

for

alternativ

PPT er kommunens lovpålagte sakkyndige

supplerende kommunikasjon. PPT har ansvar

instans for spesialpedagogisk hjelp og spesial-

for å hjelpe skolene med kompetanseutvikling

undervisning for barn 0-16 år, samt voksnes

og organisasjonsutvikling for å legge til rette for

rettigheter innenfor Opplæringsloven.

elever med særlige behov. Dette innebærer også
krav om systemrettet arbeid og fokus på ivare-

I

tillegg

er

PPT

sakkyndig

knyttet

til

takelse av tilpasset opplæring.

utsatt/fremskutt skolestart, behov for alternativ

Oppgaveområder
Sakkyndig instans for spesialpedagogisk hjelp og opplæring

Veiledning av skoler og barnehager

Kompetanseutvikling

Systemarbeid

9.12.2 Status

møter

lovens

krav

om

1-3

mnd.

saks-

PP-tjenesten driver fortsatt aktivt system- og

behandlingstid, jfr. Kontrollutvalgets tilsyns-

veiledningsrettet arbeid inn mot barnehage og

rapport (Deloitte 2017). PPT har fortsatt et ut-

skole, det er kontorets hovedfokus i tillegg til

strakt samarbeid med Fagavdeling barnehage

reduksjon av saksbehandlingstid.

og Fagavdeling skole. I tillegg driver tjenesten
nettverk innenfor ulike fagområder, hvor

Systemarbeidet utvikles i tett kontakt med

ansatte i barnehage og skole får veiledning

skoler og barnehager, via ressursteam, fast-

knyttet til utfordringer innenfor Alternativ

dager og nettverk som PPT drifter. Tjenesten

Supplerende Kommunikasjon (ASK), Autisme-

ble styrket med 3 nye stillinger høsten 2017 (jfr.

spekter samt Konsultasjonsteam for skole-

Kontrollutvalgets Deloitte rapport 2017) og

vegring.

kontoret har pr. 2018 - 15,6 årsverk.
PPT har økte forventninger og krav som følge av
PPT har pr. september 2018, 410 aktive saker,

endringene i barnehageloven. Dette kommer i

pr. saksbehandler har i gjennomsnitt 30 aktive

tillegg til fortsatt økt fokus på systemrettet

individsaker.

arbeid i skolen. PPT har også utviklet et tettere
sammen

Tabell 4: Saksbehandlingstid 2015-2018 (antall
måneder)

med

Voksenopplæringen

og

morsmålslærere, blant annet via eget ressursteam og deltakelse i migrasjonsnettverk.

Barnehageteam

Skoleteam

jan.15

7

7

jan.16

5

7

9.12.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

jan.17

3

5

PP-tjenesten har fått betydelig flere oppgaver

sep.18

4

4

grunnet

endringene

i

barnehagelov.

PPT

tjenesten utfordres fortsatt med ulovlig saksSlik som tabellen viser er tjenesten på god vei til
å redusere saksbehandlingstid slik at Askøy PPT

behandlingstid, selv med tydelig fokus og
reduksjon av saksbehandlingstid de siste årene.
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Askøyskolene har gitt uttrykk for at det er behov
for å ha fastkontaktene tettere på i skole-

9.12.4 Satsingsområder og mål

hverdagen samt økt behov for råd og veiledning

Hovedmål for PPT Askøy er å bidra til tidlig inn-

innenfor den ordinære opplæringen. Skolene

sats overfor barn, unge og voksne med særskilte

uttrykker også et økende behov for at PPT må

behov.

være mer tilgjengelig og tilstede i tilstrekkelig
grad for drøfting av enkeltsaker og problem-

Dette

innebærer

at

tjenesten

har

saks-

stillinger på skolen.

behandlingstid på maksimum tre måneder.

Dette opplever PPT Askøy som utfordrende å

PPT skal ha et styrket og godt samarbeid med

balansere, i forhold til å håndtere fortsatt

barnehager og skoler, og styrker barnehage og

ulovlig saksbehandlingstid og fortsatt stor grad

skoles kapasitet til å ivareta barn, unge og

av henvisning av enkeltsaker som igjen er

voksne med særskilte behov innenfor felles-

utfordrende for videreutvikling og kapasitet

skapet. Dette skjer i forbindelse med faste

knyttet til systemrettet arbeid, (Jfr. Deloitte

møtepunkter hvor PPT er tilstede i samarbeid

2017). Viser til Økonomi og handlingsplan

med barnehage, skole og andre hjelpetjenester,

2018-2021 hvor Rådmannen gjør oppmerksom

både internt i kommunen og eksterne parter.

på behov for flere personellressurser i årene
Tjenesten skal også utvikle en felles plattform

som kommer.

og kompetanse på Nevroaffektiv utviklingsBarnetallet i barnehage og elevtall i skole har

psykologi og Traumebevisst omsorg, knyttet til

økt betydelig siste årene. I tillegg har lovverket,

tjenestens nylig opprettede prosjekt «Lærings-

både i skole og barnehage blitt skjerpet slik at

og utviklingsstøttene pedagogikk (LUP)» i

PPTs rolle og oppgaver har økt. PPT er ofte inne

samarbeid med RVTS, Fauskanger barne- og

i Kap 9a-saker og innen barnehage er det

ungdomsskole, og Træet skole. Tjenesten skal

kommet krav om rettigheter knyttet til spesial-

med dette bidra til at barnehage og skole i en

pedagogisk hjelp og tidlig innsats for barn med

tidlig fase iverksetter hensiktsmessige tiltak

nedsatt funksjonsevne. PPT opplever også

ovenfor barn med særskilte behov.

større forventninger til tilstedeværelse ute på
enhetene for bedre veiledning og systemarbeid.

Mål, tiltak og forventet resultat
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Tidlig innsats

Bemanning

Maks tre måneder behandlingstid. Økt SU på småtrinnet med
resultat reduksjon etter hvert.

Styrket systemarbeid

Bemanning og
organisering
Enkelttiltak

Færre tilmeldte og nedgang i SU.

9.12.5 Forklaring og konsekvens

være tilgjengelig for ansatte i barnehage og

Viser til endringer i Barnehageloven, samt

skole som trenger råd og veiledning (jf.

Kommunestyrets krav til PPT om reduksjon av

Kontrollutvalgets

saksbehandlingstid. I tillegg skal tjenesten i

2017).

tilsynsrapport,

økende grad utvikle systemrettede tjenester og
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For PPT vil den største konsekvensen være

eksempelvis mulighet for veiledning via nett-

reduksjon

verk.

i

rammebetingelser,

dette

vil

medføre belastning for kontoret knyttet til
hovedmål og satsningsområder.

9.12.6 Effektiviserings- og
omstillingstiltak

Det har blitt besluttet i Rådmannens leder-

For mottakere av tjenester fra PPT Askøy vil det

gruppe kutt i faste stillinger, herunder en 70 %

være særlig lite effektiviserende ved kutt i

stilling, gjeldende fra budsjettåret 2019.

stillinger, det vil være lite eller ingen rom for
omstillingstiltak i tjenesten.

Dette vil igjen innebære økt ulovlig saks-

Det vil også ha en negativ effekt på barnehagens

behandlingstid, redusert

tilgjengelighet og

og skolens oppfølging av barn med særskilte

ønsket tilstedeværelse i barnehage og skole. Det

behov, jf. Kontrollutvalgets tilsynsrapport,

vil også medføre flere enkeltsaker pr. saks-

Deloitte 2017.

behandler og samlet sett reduserte tjenestetilbud til barn og voksne med særskilte behov,
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9.13 Kultur og idrett
9.13.1 Oppgaveområde

kultursenter og Herdla fort som satsnings-

Avdelingen er organisert i sju seksjoner med

områder.

ansvarlige for Frivilligsentralen, Strusshamn

samhandlingsarenaer

kultursenter, Kulturskolen, Idrett- og nærmiljø,

enkeltpersoner og andre sammenslutninger.

Allment barne- og ungdomsarbeid, allment

Avdelingens visjon er:

Det

er

etablerte
med

og

frivillig

gode
sektor,

kulturarbeid, bibliotek og kulturminne og
museum.

Avdelingen

utvikler

Strusshamn

«Der drømmer får vinger».

Oppgaveområder
Ungdomsarbeid

Kulturskole

Frivillighetssentralen

Strusshamn kultursenter og Herdla fort

Bibliotek

Idretts- og nærmiljøarbeid

Kulturminne og museum

9.13.2 Status

inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier,

Biblioteket fikk et styrket mediebudsjett i 2018.

og «Musikklabben» i Ungflimmer ungdoms-

Dette gir bedre formidling og styrking av

kulturhus som spesielt retter seg mot uten-

tjenestetilbudet. Utlån, åpningstider, kvalitet og

forskap og ensomhet. Ungflimmer tilbyr under-

besøkende på arrangement har økt, filialen på

visning i kunst- og kulturfag som et supplement

Fauskanger har godt besøk, og biblioteket er en

til skole og kulturskolen.

viktig uformell møteplass. Samarbeid med
skoler og barnehager er styrket gjennom skole-

Innenfor feltet idrett og nærmiljø er det opp-

bibliotekar og den kulturelle bæremeisen.

arbeidet aktivitetsområder på Herdla. Arbeidet
med å etablere lysløype rundt Siglingavatnet er

Kulturskolen har utarbeidet og fått vedtatt

i ferd med å bli ferdigstilt. Tett dialog med

handlingsplan 2018 – 2022 og gjennomført en

skolene for å oppgradere- og etablere nærmiljø-

toårig veiledningsprogram med Norsk kultur-

anlegg.

skoleråd. Gjennom disse prosessene har kulturskolen utviklet seg faglig og kvalitetsmessig.

Innenfor

Kulturskolen opplever en økning i antall søkere.

arbeides det med å skrive ny temaplan for

I Strusshamn kultursenter, Sjoddien er det i

kulturminne.

feltet

kulturminne

og

museum

2018 etablert et spisested Pakkhushallen. Det
pågår byggearbeid som vil ferdigstilles i løpet av
2019.

9.13.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
Som

de

øvrige

fagavdelingene
økte

behov

medfører

Innenfor feltet allment barne- og ungdoms-

befolkningsveksten

arbeid er fokus rettet mot inkludering og barne-

aktivitet for kultur og idrett. Denne fag-

fattigdoms-bekjempelse. Det er prosjekter i

avdelingen spenner over et vidt aktivitetsfelt og

gang: det er «Flere Farger», inkluderings-

er kanskje mer involvert ute blant folk, i lag og

tilskudd for lag- og organisasjoner som vil

organisasjoner enn noen annen avdeling.
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trengs. Ny Askøyhall i Myrane er nødvendig –
Biblioteket er styrket i 2017 som følge av økte

også ut fra et idrettspolitisk ståsted. Det må

rammer knyttet til eiendomsskatt. Dette gir

også gjøres oppmerksom på at rundt omkring i

utlånsvekst, bedre åpningstider og biblioteket

kommunen finnes det ulike kulturbygg i

kan bistå skolebibliotekene på en god måte.

bygdene – disse forfaller, dersom det ikke av-

Likevel

settes midler til oppussing og utbedring

er

behovet

for

tjenester

og

forventninger mye større enn det biblioteket
kan klare å innfri.

Ferdigstilling av påbegynte bygningsarbeider i
Strusshamn kultursenter er påkrevd for å

I forbindelse med Mobbefri oppvekst er flere

kunne få økt aktivitet og inntjening i form av

frivillige lag sterkt inne, det ansatt en miljø-

økte leieinntekter.

veileder i avdelingen. Denne resursen skal ha
som hovedoppgave å arbeide med miljøet inn

9.13.4 Satsingsområder og mål

mot lag og organisasjoner.

I forbindelse med programmet Mobbefri oppvekst har UFO gått inn for å styrke samarbeidet

Kulturskolen har implementere ny rammeplan,

i og mellom frivillige lag og mellom kommunen

samtidig som fagavdelingen har utarbeider

og lagene ved å opprette stilling som miljø-

handlingsplan (temaplan) for kulturskolen. De

veiledere. Rådmannen har lagt videreført til-

største utfordringene for kulturskolen er lange

taket

ventelister,

koordinering av arbeid tett på barn og unge ute

høye

betalingssatser

og

lite

ressurser til ledelse. Kulturtilbud til dem som

i

2018.

Hovedgrepet

skal

være

i miljøene der de er.

ikke deltar i det etablerte organisasjonslivet bør
prioriteres i årene som kommer.

Kulturskolen har vokst og ventelistene er lange.
Det er behov for å styrke funksjonene plan-

Avdelingen er midt i et større prosjekt «Flere

legging, koordinering og utviklingsarbeidet i

farger», et tilbud til flerkulturelle barn og unge

skolen. I 2014 ble det tatt bort en administrativ

knyttet til sang, dans og musikk. Flere farger er

stilling ved skolen og på et tidspunkt bør den

et prosjekt utledet av «Fargespill». Det er et mål

føres tilbake med minimum 50 % stilling til

å gjennomføre to større forestillinger i 2018

ledelse. Personalansvar for deler av lærerstaben

samt gjennomføre to skolekonserter. Formålet

vil være noe av porteføljen. Rådmannen har

er inkludering og integrering. Temaplan kultur-

ikke funnet rom for dette tiltaket. Kulturskolen

minne er under arbeid, et større arbeid som skal

har som målsetting å være åpen for de som

sikre en tematisk god oversikt over viktige

ønsker det, og ønsker å innføre søsken-

bevaringsverdige kulturminne i kommunen.

moderasjon samt friplasser for familier med

Avdelingen er i dialog med Museum Vest med

vedvarende lav inntekt.

en målsetting om å få konsolidert kommunale
og private museumssamlinger og bygg. Ung-

«Flere farger» ser ut til å bli et godt

flimmer utvikler nye tilpassende kulturtilbud

inkluderingstiltak etter intensjonen. Prosjektet

rettet mot ungdom og er en visningsarena for

er finansiert ved eksterne midler. En videre-

ulike kulturuttrykk for et bredt publikum og har

føring vil kreve budsjettmidler i størrelses-

behov for et sitteamfi.

orden kr 300 000 årlig.

Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

«Den kulturelle bæremeisen» etableres som et
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fast tilbud rettet mot barn 1-6 år

Kunst og kultur til skolene – Den kulturelle
skolesekken (DKS).

Det

kunstfaglige

møter

det

barnefaglige.

«Bæremeisen» er et ledd i Askøy kommunes

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal

kunst og kultursatsing for de minste barna, fra

satsing som skal bidra til at alle skoleelever får

1 til 6 år. Det er utviklet modeller for hvordan

møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

kunstnere, barn og pedagoger kan jobbe

Kommunal medvirkning i tillegg til over-

sammen i en kreativ prosess, både i barnehager

føringer fra Fylkeskommunen vil styrke og øke

og på profesjonelle arenaer.

tilbudet.

Mål, tiltak og forventet resultat
Mål

Tiltak

Forventet resultat

I Askøy kulturskolesamarbeider
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 Askøysamfunnet

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

Kulturskolens elevaktivitet blir
mer synlig. Flere konsertarenaer
og bedre utviklingsmuligheter for
elever i kulturskolen.

Implementering av lokale fagplaner i kulturskolen

Utviklingsarbeid for å sette lokale
fagplaner ut i praksis

Økt kvalitet på kulturskoleundervisningen

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 møteplass
og arrangementsarena for kultur,
kunnskap og leseglede.

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

Gode og aktuelle kulturtilbud for
alle.

Styrke fattigdomsbekjempelse

Etablere «Musikklabben» som fast
tilbud

Inkludere barn og unge i musikkaktiviteter på fritiden.

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

Ferdigstille temaplan for kulturminne

Bedre forvaltning av kulturminner

Videreutvikle og styrke friluftsliv

Tilrettelegging og informasjon om
friluftsområder og tilbud, i dialog
med lagene.

Økt aktivitet i lagene, og økt bruk
av friluftsområder. Lavere terskel
for bruk.

9.13.5 Forklaring og konsekvens

Dette bildet har ikke endret seg noe vesentlig.

Ansatt miljøveileder som skal jobbe med miljø-

Av sammenlignbare kommuner, har Askøy

tiltak i lag og organisasjoner som et ledd i

netto driftsutgifter pr. innbygger på ca. kr.

kommunens satsing, mobbefri oppvekst.

830,- beste kommune kr. 2.500,- (2016 tall) Et
nedtak av rammen til fagavdelingen vil bidra til

Norsk kulturindeks, en beskrivelse av kultur-

en ytterligere dårlig plassering. Konsekvensen

tilbud og aktivitet i norske kommuner, viser at

av ned tak, vil gi et dårlige tjeneste tilbud og

Askøy kommunes kulturutgifter er mye lavere

reduserte

enn landsgjennomsnittet. I 2016 havnet Askøy

organisasjoner. Å kutte i kulturbudsjettet vil på

totalt sett på en 335 plass blant 428 kommuner.

sikt gi økte utgifter på andre budsjettposter i

tilskudd

til

frivillige
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kommunen. Gode fritidsaktiviteter og arenaer

Innenfor feltet allment barne- og ungdoms-

er viktig i forebygging og gir god folkehelse.

arbeid er fokus rettet mot inkludering og barnefattigdoms-bekjempelse. Det er prosjekter i

Biblioteket fikk et styrket mediebudsjett i 2018.

gang: det er «Flere Farger», inkluderings-

Dette gir bedre formidling og styrking av

tilskudd for lag- og organisasjoner som vil

tjenestetilbudet. Utlån, åpningstider, kvalitet og

inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier,

besøkende på arrangement har økt, filialen på

og «Musikklabben» i Ungflimmer ungdoms-

Fauskanger har godt besøk, og biblioteket er en

kulturhus som spesielt retter seg mot utenfor-

viktig uformell møteplass. Samarbeid med

skap og ensomhet. Ungflimmer tilbyr under-

skoler og barnehager er styrket gjennom skole-

visning i kunst- og kulturfag som et supplement

bibliotekar og den kulturelle bæremeisen.

til skole og kulturskolen.

Kulturskolen har utarbeidet og fått vedtatt

Innenfor feltet idrett og nærmiljø er det opp-

handlingsplan 2018 – 2022 og gjennomført en

arbeidet aktivitetsområder på Herdla. Arbeidet

toårig veiledningsprogram med Norsk kultur-

med å etablere lysløype rundt Siglingavatnet er

skoleråd. Gjennom disse prosessene har kultur-

i ferd med å bli ferdigstilt. Tett dialog med

skolen utviklet seg faglig og kvalitetsmessig.

skolene for å oppgradere- og etablere nærmiljø-

Kulturskolen opplever en økning i antall søkere.

anlegg.

I Strusshamn kultursenter, Sjoddien er det i

Innenfor

2018 etablert et spisested Pakkhushallen. Det

arbeides det med å skrive ny temaplan for

pågår byggearbeid som vil ferdigstilles i løpet av

kulturminne.

feltet

kulturminne

2019.
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10 Kommunalavdeling levekår

Kommunalavdeling levekår

B 2019

Administrasjon

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

3 519

3 519

3 519

3 519

41 975

41 623

41 422

41 421

127 583

127 578

127 575

127 572

39 796

40 045

39 294

39 293

Helse og omsorg

256 961

242 001

241 995

265 990

Individ og levekår

227 983

226 300

226 291

226 286

Sum kommunalavdeling Levekår

697 817

681 065

680 095

704 081

Samfunnsmedisin
Barn og familie
NAV

10.1 Oppgaveområde
Kommunalavdeling levekår består av disse avdelingene:

Oppgaveområder
Samfunnsmedisinsk avdeling

Legetjenesten, miljørettet helsevern, smittevern, folkehelsekoordinator,
kvalitetsrådgivning

Barn og familie

Helsesøstertjenesten, psykologtjenesten, barnevern, ungdomstjeneste,
flyktningtjenesten

NAV

Sosiale ytelser, kvalifisering til arbeidslivet, boligsosialt arbeid

Individ og levekår

Tjenester for utviklingshemmede, rus og psykisk helse

Helse og omsorg

Eldreomsorg/omsorgstjenester, ergo-/fysioterapi, kreftomsorg
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kommuner.

10.2 Status

Under

delkapitler

for

fag-

Tjenestene i Kommunalavdeling levekår er

avdelingene er noen hovedtall fra KOSTRA.

viktig for alle innbyggere, og særlig de som av

Dessverre er KOSTRA sine nettsider nå blitt slik

ulike årsaker trenger bistand for å mestre

at det er få indikatorer som er tilgjengelige.

hverdagen. Kommunene får overført nye
oppgaver. Dette krever omstilling, kompetanse
og effektivisering. Gjennomføring av dette
samtidig som tjenestene går for fullt er
krevende.

innsats, forebygging, kvalitet og effektivitet vil
være innsatsområdene framover. Det kan bety
at kommunen må redusere innsatsen på noen
andre områder, men innbyggere som trenger
forsvarlig helsehjelp skal få det.

i

arbeid,

og

felles

er

prioriteringene nevnt overfor. Disse tiltakene
skal redusere behovet for tunge og ressurskrevende tjenester i årene framover. Samtidig
ser vi at samhandlingsreformen fører til at nettopp tunge og ressurskrevende oppgaver overføres til kommunalt nivå, ofte uten finansiering.
De neste årene blir viktig med tanke på en
forsvarlig utvikling innenfor samhandlingsreformen - faglig og økonomisk.

tilskuddsmidler

teknologiske

og

effektive. I alt dette er det viktig å ha brukerens
fokus som viktig veileder og premissleverandør.
Brukermedvirkning, tjenester tilpasset den
enkelte, samhandling med pårørende, nettverk
og frivillig - dette er områder som skal satses på

Velferdsteknologi, digitalisering og tverrfaglig
bemanning vil kunne åpne nye muligheter og
skape tilbud som gjør at flere kan få gode
tjenester og økt livskvalitet.
De største utfordringene er overføring av
komplekse og nye oppgaver uten finansiering,
kombinert

med

strammere

økonomiske

rammer på driftsbudsjettet i kommunen. Det er
samhandlingsreformen som er den største
økonomiske utfordringen i helsetjenestene.

En stor del av utviklingsarbeidet er finansiert
eksterne

kompetansekrevende,

de nærmeste årene.

Kommunalavdelingen har flere omstillings-

med

Samlet sett er de kommunale tjenestene blitt
flere, mer varierte, mer komplekse, mer

Prioritering er nødvendig, men vanskelig. Tidlig

programmer

10.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

fra

Helse-

direktoratet og Fylkesmannen. I 2018 klarte
kommunalavdelingen å hente inn cirka 24
millioner kroner til prosjekter og omstilling.
Dette er en krevende form for finansiering som
framover bør revurderes nasjonalt.
Samlet sett er utgiftsprofilen for tjenestene i
avdelingen varierte. Utgiftene til omsorgstjenestene er synkende, men noe høyere enn i
kommunegruppe 13. De øvrige tjenestene har i
hovedsak lavere utgifter enn snittet i øvrige

En annen utfordring som har kommet litt brått
på oss er fastlegeordningen. De nye, unge
legene er skeptisk til de private fastlegeløsningene, og Askøy må vurdere andre
ordninger. Et annet moment er å vitalisere
fastlegene som del av en samlet helsetjeneste,
og et viktig ledd i samhandlingsreformen.
Kommunalavdeling

levekår

må

fortsette

kvalitetsutvikling, effektivisering, kompetanseutvikling og omstilling for å sikre innbyggerne
gode tjenester.
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10.4 Driftsbudsjett
Kommunalavdeling levekår
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2018 til 2019

B 2018

B2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

665 981

684 628

684 628

684 628

684 628

18 647

Rullering av siste økonomiplan:
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-3 335

-3 363

-3 379

-3 393

-

Basistilskudd leger- kompensasjon nye innbyggere

0

100

200

200

-

Akuttforskriften - krav til kompetanse til leger og sykepleiere i
legevakt

0

0

0

0

-

Lege FACT Team inkl. praksiskompensasjon fra Individ og
levekår

0

-400

-400

-400

-

Bakvaktsordning for lege i legevakt

200

200

200

200

-

Salg av legetjenester til Attendo Omsorg AS opphører

195

195

195

195

-

Styrket helsesøstertjeneste for familieveiledning i utsatte
familier – 2 årsverk

-500

-1 000

-1 000

-1 000

-

Barnevern -effektivisering

-700

-700

-700

-700

-

Helårseffekt 2 årsverk som familieveiledere (Helsesøstertjenesten)

100

200

200

200

-

BUDSJETTVEDTAK 14.12.2017: Barnefattigdom

0

800

800

800

-

Sosialstønad - effektivisering

-500

-750

-1 000

-1 000

-

Kommunal egenandel/bortfall av tilskudd - levekårteam

1 345

1 345

1 345

1 345

-

Kommunal egenandel/bortfall av tilskudd - IPS

500

1 000

1 500

1 500

-

Omstillingsmidler friskliv, hverdagsrehabelitering, frivillighetskoordinator trekkes ut

0

-1 950

-1 950

-1 950

-

Omstilling Aktiv og trygg omsorg hele livet

-1 000

-2 000

-2 000

-2 000

-

Attendo omsorg - tilbakeføring av drift på Kleppestø og
Ravnanger K -sak 65/17

600

600

600

600

-

Ernæring K-sak 87/17. ( Stillingsressursen trekkes ut fra
2019)

-300

-300

-300

-300

-

BUDSJETTVEDTAK 14.12.2017: Tilbakeføring drift Attendo
forutsettes å koste mindre

-100

-100

-100

-100

-

Nye omsorgsboliger fra 2021 K-sak 89/17 oppstart 2022

-

Omstilling Aktiv og trygg omsorg hele livet

-

Omstillingsmidler Ambulant team / Booppfølgning

-

Forvaltning - ny organisering

-

Lege FACT Team inkl. praksiskompensasjon flyttet til Barn
og familie

-

Kommunalt rusarbeid - nedtrapping tilskudd fra staten
(HEVD)

-

Reduksjon i tilskudd FACT

0

0

0

30 000

-1 000

-2 000

-2 000

-2 000

0

-800

-800

-800

-4

-8

-12

-12

0

400

400

400

330

660

660

660

2 800

2 800

2 800

2 800

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Kvalitetsrådgiver 50 % stilling overført fra Samfunnsmedisin
til Stab

-450

-450

-450

-450

-

Renholdere Kleppestø senter overføres til Stab

-900

-900

-900

-900

-

Bilansvarlig overført til Teknisk fra Barn og Familie

-16

-16

-16

-16

-

Bilansvarlig overført til Teknisk fra NAV

-3

-3

-3

-3

-

Bilansvarlig overført til Teknisk fra Samfunnsmedisin

-4

-4

-4

-4

-

Bilansvarlig overført til Teknisk fra Helse og omsorg

-36

-36

-36

-36

-

Bilansvarlig overført til Teknisk fra Individ og levekår

-22

-22

-22

-22

fortsetter på neste side...
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...fortsettelse fra forrige side
Kommunalavdeling levekår

B 2018

B2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

674

674

674

674

1 000

1 000

1 000

1 000

285

285

285

285

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Budsjettvedtak 2018 Stortinget - styrking helsesøster

-

Kjøp BUFETAT

-

Budsjettvedtak 2018 stortinget - styrking kommunalt rusarbeid

-

Kjøp av plass Olaviken

2 400

2 400

2 400

2 400

-

Kleppestø sykehjem -7,1årsverk -sikkerhetstiltak alderspsykiatriske pasienter/ pålegg fra Arbeidstilsynet

6 000

6 000

6 000

0

-

Sosialstønad tilpasset dagens satser og utvikling i antall
brukere

6 000

6 000

5 000

5 000

-

Beredskapsfunksjon tilsynslege Ask Bo og omsorgssenter
20 %

190

190

190

190

-

Regulering lønn/ kompensasjon leger - Lokal særavtale for
leger - regulering av takster sist gjort i 2001

850

850

850

850

-

Veiledning av nye fastleger uten spesialitet/ prisjustering
nødnett 1,60 pr innbygger

190

190

190

190

-

Akuttforskriften § 7 - krav til kompensasjon lønn av leger til
opplæring / krav til samtrening ansatte

500

450

150

150

-

Basistilskudd- økning fra kr. 451,- til 486,- pr innbygger,+
200 nye innbyggere i 2018

750

750

750

750

-

Akuttforskriften og Særavtale for leger: Etablere bakvaktsordning lege i legevakt - krav til opplæringsvakt

200

200

200

200

-

Økning ressurstunge tjenester 2018 - Individ og levekår

5 000

5 000

5 000

5 000

-

Endringer ressurstunge tj. 2017 Individ og levekår - Videreført budsjettjust for 2018 K-sak 102/18

2 400

2 400

2 400

2 400

-

Endringer ressurstunge tj. 2017 Helse og omsorg - Videreført budsjettjust for 2018 K-sak 102/18

3 100

3 100

3 100

3 100

-

Deler av tilskudd FACT forlenget i 2019

-1 400

0

0

0

-

Renhold nytt areal " gamle " tannklinikken - 26,67 % stilling

150

150

150

150

-

Driftstilskudd fysioterapeuter - økning sats 5,55 %

200

200

200

200

-

Utskrivningsklare pasienter Psykisk helse ref statsbudsjett

1 000

1 000

1 000

1 000

Nye tiltak:
-

Nærjordmorsenter - videreføring (1,5 stilling)

-

Avvikling Grønebrekka

-

Effekt av innføring Digisos

-

Barnetrygd innlemmes som inntektsgrunnlag

-

Redusert sykefravær NED-satsing Helse og omsorg

-

Omgjøre korttidsplasser til trygghetsplasser

-

Delta i prosjekt statsfinansiert omsorgstjeneste

-

Nedlegging Kleppegrend bofelleskap

-

Redusert sykefravær NED-satsing Individ og levekår

Ny netto ramme

600

1 200

1 200

1 200

-4 000

-5 000

-5 000

-5 000

-600

-600

-600

-600

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-500

-500

-500

-500

-3 000

-5 000

-5 000

-5 000

0

-10 000

-10 000

-10 000

-3 500

-5 500

-5 500

-5 500

-500

-500

-500

-500

697 817

681 065

680 095

704 081
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10.5 Forklaring og konsekvens
Endringer i satser/bruk/vedtak

Forklaring

Budsjettvedtak 2018 Stortinget
- styrking helsesøster

Dette er styrking i statsbudsjettet 2018 som nå legges inn i
budsjettet for 2019.

Kjøp BUFETAT

Endringer i satser, og kjøp av institusjonsplasser fra BUFETAT

Budsjettvedtak 2018 stortinget
- styrking kommunalt rusarbeid

Dette er styrking i statsbudsjettet 2018 som nå legges inn i
budsjettet for 2019.

Kjøp av plass Olaviken - Huntington

Kjøp av plass ved Olaviken for pasient

Kleppestø sykehjem -7,1årsverk sikkerhetstiltak alderspsykiatriske
pasienter/ pålegg fra Arbeidstilsynet

Sikkerhetsbemanning ved sykehjemmet på grunn av utagerende
pasienter. Dette er en voksende pasientgruppe med bakgrunn i
samhandlingsreformen.

Sosialstønad tilpasset dagens satser og
utvikling i antall brukere

Økte satser har ført til at flere får rettigheter til økonomisk sosialhjelp, og utgiftene har økt mer enn beregnet. Det legges opp til at
tiltak ved NAV over tid fører til nedgang i utbetalingene.

Beredskapsfunksjon tilsynslege Ask Bo
og omsorgssenter 20 %

Etablert bakvaktsordning for tilsynslegene på Ask Bo og omsorgssenter som sikrer faglig forsvarlighet for ansatte / beboerne og
redusert trykk på legevakt

Regulering av lønn / kompensasjon
leger - Lokal særavtale for leger
- regulering av takster / sist gjort i 2001

Takstene er ikke endret siden 2001, og de er nå på standard nivå.

Veiledning av nye fastleger uten
spesialitet / Prisjustering nødnett 1,60
pr innbygger

I nye forskrifter stilles det krav til veiledning av nye fastleger uten
spesialitet. Videre er det en ny prisjustering av nødnett som
medfører merutgifter.

Akuttforskriften § 7 - krav til
kompensasjon lønn til 30 leger for 3
dagers opplæring / krav til samtrening
ansatte

Nye forskrifter innebærer krav til kompensasjon for opplæring leger
på legevakt og i akuttberedskapen.

Basistilskudd- økning fra kr. 451,- til
486,- pr innbygger,+ 200 nye innbygger
i 2018

Dette er en overføring fra stat til kommune til fastleger, ut ifra
nasjonale kriterier. Økningen i budsjettet skyldes økte takster og
flere innbyggere.

Akuttforskriften og Særavtale for leger:
Etablere bakvaktsordning for lege i legevakt - krav til opplæringsvakt utover
rammen

Nye forskrifter for kvalitetssikring av legevakt medfører merutgifter.

Nye ressurstunge brukere 2018 - Individ
og levekår - økning årsverk

Endringer i brukerbehov

K-sak 102/18 Endringer ressurstunge
brukere Individ og levekår - fra 2017

Videreføring av nye behov i 2017, godkjent av revisor i 2018. Derfor
legges det inn i budsjett 2019.

K-sak 102/18 - Endringer ressurstunge
brukere - Helse og omsorg fra 2017

Videreføring av nye behov i 2017, godkjent av revisor i 2018. Derfor
legges det inn i budsjett 2019.

Deler av tilskudd FACT forlenget i 2019

I økonomiplanen var det lagt inn at tilskudd til FACT ble avsluttet i
2018, det er imidlertid delvis videreført i 2019.

Renhold nytt areal " gamle " tannklinikken - 26,67 % stilling

Renhold på nye areal i "Tannklinikken"

Driftstilskudd fysioterapeuter - økning
sats 5,55 %

Økte satser utover ordinær lønns- og prisstigning.

Utskrivningsklare pasienter Psykisk
helse ref statsbudsjett

Fra 1.1.2019 skal kommunene betale for oppholdsdøgn ferdig
behandlede pasienter innen psykisk helse og rusomsorgen, på lik
linje som det har vært i somatikken. I statsbudsjettet er det avsatt 1
mill. kroner til Askøy for forventede utbetalinger til spesialisthelsetjenesten.
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Nye tiltak

Forklaring

Nærjordmorsenter
- videreføring ( 1,5 stilling)

Statlige stilskudd til denne ordningen fases gradvis ut i 2019. I samhandlingsreformen legges det opp til kortere liggetid på sykehus for mødre og nyfødte,
med økt oppfølging fra kommunehelsetjenesten.

Avvikling Grønebrekka

Etter UFL-vedtaket i sak om organisering bosetting enslige mindreårige
flyktninger i august har det skjedd endringer som gjør at det er grunn til å ta
Grønebrekka opp i budsjettet. Ut ifra fakta vi kjenner til i dag vil det være 1 beboer igjen på institusjonen fra mars 2019. Askøy er anmodet om å ta imot to nye
ungdommer på 12 og 15 år. De vil havne i omsorgshjem på grunn av familieforhold og alder. Det vil komme egen sak til UFL-møte den 4.12.18.

Digisos

Effektiviseringsgevinst gjennom digitalisering av tjenesten

Barnetrygd innlemmes
som inntektsgrunnlag

Endringer i kriteriene for økonomisk sosialhjelp, der barnetrygden blir en del av
inntektsgrunnlaget.

Redusert sykefravær NEDsatsing

Reduserte utgifter til vikarer og egenbetaling sykelønn på grunn av lavere sykefravær

Omgjøre korttidsplasser til
trygghetsplasser

10 korttidsplasser omgjøres til trygghetsplasser. En trygghetsplass er et lavterskel døgntilbud for hjemmeboende eldre som opplever en vanskelig hjemmesituasjon rundt ensomhet, ernæring, omsorgssituasjon etc. Lavere bemanning
medfører reduserte utgifter. Legger opp til en gradvis overgang for å ivareta de
pasienter som er der i dag. Negative konsekvenser er redusert tilbud på korttidsplass, overtallighet for ansatte, kan føre til økt press på hjemmetjenesten og økte
betalingsdøgn på sykehus. Positive konsekvenser er at brukere får mulighet til å
gjenvinne trygghet og evne til å mestre hjemmesituasjonen bedre og det igjen er
forebyggende for helsetjenester. Pårørende kan få avlastning i sine omsorgsoppgaver

Delta i prosjekt statsfinansiert omsorgstjeneste

Det blir anledning for å søke som prosjektkommune på statlig finansiering av
omsorgstjenestene i 2019, med oppstart 2020. Det er seks nye kommuner som
kan være med. Budsjettallene er hentet fra erfaringer fra Os, det kan bli
justeringer som kommer fram i søknadsprosessen.

Nedlegging Kleppegrend
bofelleskap

Endringer i brukerbehov fører til at bofelleskapet kan legges ned som bemannet
botilbud

Redusert sykefravær NEDsatsing

Reduserte utgifter til vikarer og egenbetaling sykelønn på grunn av lavere sykefravær
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10.6 Tiltak det ikke er funnet plass til
For å få full oversikt over tiltak det ikke er funnet plass til innenfor rammen, se også tabeller for nye
tiltak hvor eksisterende tjenester som trekkes ut kan forekomme.
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)

Budsjett 2019

Velferdsteknologi

2020

2021

2022

0

1 000

1 000

1 000

200

200

200

200

400

400

400

400

0

1 095

1 095

1 095

Øke innsatsen på innføring av velferdsteknologi
Ernæringsfysiolog

Kjøp av kompetanse eller delstilling for styrket innsats innen kosthold og ernæring
Nattevakt Fromreide eldresenter - fra hvilende til våken nattevakt 60 % stilling
Endring i brukerbehov stiller krav om våken nattevakt
Habilitering og rehabilitering - videreføring 1,5 årsverk etter
bortfall tilskudd

Statlige tilskudd til habilitering og rehabilitering utgår i 2020, og hvis innsatsen avsluttes vil koordinerte tjenester for
brukere i alle aldre måtte reduseres.
Trygghetsterapeut hjemmeboende - 0,5 årsverk

350

350

350

350

Trygghetsterapeutstillingen driver forebyggende arbeid rettet mot aldersgruppen 67+, dette innebærer hjemmebesøk,
undervisning, treningstilbud, samtaler/veiledning. Målsettingen er å fremme godt valg for egen helse, utsette behov for
omfattende helsetjenester og legge til rette for at innbyggerne kan leve lengst mulig i egen bolig med god livskvalitet.
Driftstilskudd fysioterapeut - 1 nytt driftstilskudd

445

445

445

445

Det er behov for flere fysioterapeuter i kommunen, Askøy har færre fysioterapeuter enn snittet for sammenlignbare
kommuner.
Hjelpemidler - kommunalt lager

200

200

200

200

250

250

250

250

Utskifting på grunn av slitasje og modernisering av hjelpemidler
Dagsenter - åpningstid om lørdag /søndag

I nasjonal satsing på aktiv omsorg og aktivitetstiltak i eldreomsorgen er åpne dagsenter i helgene tatt inn som aktuelle
tiltak. Midlene her vil gå til drift av dagtilbud i helgene.
Ergoterapeut barn og unge - 1 årsverk

700

700

700

700

Det er liten kapasitet på ergoterapitjenester til barn og unge. Det er behov for tettere oppfølging av barn og familier for
tilrettelegging av hverdager i hjem, skole og fritid.
Hverdagsrehabilitering / vurderingsteam- 50 % stilling

350

350

350

350

Hverdagsrehabilitering er en viktig faktor i omstillingsarbeidet i omsorgstjenestene, og stimulering av egenaktivitet for
hjemmeboende. Den halve stillingen vil inngå som del av vurderingsteamet innen hjemmetjenestene.
Videreføring av kreftrehabiliteringsprosjekt uten tilskudd

0

990

990

990

Eksterne tilskudd utgår i 2020, og det er ønskelig å videreføre innsatsen på samme nivå etter prosjektperioden
Videreføring av hjertesviktprosjekt uten tilskudd

0

850

850

850

Eksterne tilskudd utgår i 2020, og det er ønskelig å videreføre innsatsen på samme nivå etter prosjektperioden
Helsesøstertjenesten 2 årsverk - økt grunnbemanning

1 400

1 400

1 400

1 400

0

750

750

750

Styrket basistjenester på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.
Etablere Home Start i Askøy fra 01.01.2019

Viser til UFL-sak, der dette tiltaket skulle vurderes i budsjettet. Home Start er et lavterskeltilbud til småbarnsforeldre med
ekstra utfordringer i hverdagen.
Alternativ til vold - tiltak i vedtatt Handlingsplan

300

300

300

300

700

700

700

700

900

900

Kjøp av veiledning til personer og familier som utøver eller utsettes for vold
Ny stilling oppfølgning langtidsmottagere av sosialhjelp

Styrket innsats for å få langtidsmottakere av sosialhjelp over i arbeid, utdanning eller andreordninger
Medisinsk faglig rådgiver 50 % stilling - økt kapasitet smittevern, rus og psykisk helse

450

450

Kommunen får stadig flere faglig kompliserte oppgaver, og det er viktig å ha god medisinsk faglige rådgivere for å sikre
kvalitet på tjenestene. Det er også viktig å ha kompetanse og kapasitet inn mot spesialisthelsetjenestene i forhold til
samarbeid og inn-/utskrivinger.
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Økonomiplan
Tilrettelegging for nye fastlegehjemler i Askøy

500

500

500

500

11 380

11 380

Flere innbyggere og endring i listelengder hos fastlegene utløser behov for ny fastlegehjemmel
Sum

pågår

omfattende

omstillings-

folkehelseutfordringer fordi det er en så tydelig
og

utviklingsarbeider i Kommunalavdeling levekår. Det er fem programmer som er beskrevet
nedenfor. I tillegg er det ulike prosjekter i alle
fagavdelinger, det kan nevnes:


landet

for

digitalisering

av

sosial-

tjenestene


Brukerdialog innen tjenestene Barn og
familie



Et mer åpent barnevern for innbyggere og
samarbeidspartnere, prosjektoppstart 2019



Heltid/deltid: Arbeid med å øke andelen
fulle stillinger i omsorgstjenestene



sammenheng

mellom

ulikhet

og

helse-

utfordringer, både fysisk og psykisk.
Levekårsteamet er det viktigste tiltaket i
programmet for å bedre den økonomiske
situasjon og levekår for familier i målgruppen.

Digisos: Askøy er en av fem pilotkommuner
i

10 930

Sosialt ulikhet trekkes frem som en av de største

10.7 Effektiviserings- og
omstillingstiltak
Det

6 245

NED: Redusere sykefraværet i omsorgstjenestene



Hjertesvikt i primærhelsetjenesten



Kreftrehabilitering i primærhelsetjenesten



Samarbeidsprosjekt med Olaviken innen
demens og alderspsykiatri

Teamet har lykkes med å få familier inn på det
private

leiemarked,

fått

etablert

gjelds-

ordninger, fått foreldre over i arbeidsrettet
aktivitet og noen i fast jobb og har redusert de
samlede sosialhjelpsutgifter til de familier de
har fulgt opp. I tillegg har barna fått en bedret
hverdag gjennom økt deltakelse og bedrede
levekår.
For å redusere konsekvensene av lavinntekt
jobbes det med ordninger og tiltak som skal gi
alle barn mulighet til aktivitet og deltakelse. Det
har lykkes å etablere gratis møteplasser og ferieaktiviteter

for

ungdom,

utarbeide

en

samarbeidsordning med frivillige lag som har
gjort det mulig og enklere for 98 barn i målgruppen å delta i organisert aktivitet på fritiden.

10.7.1 Program mot barnefattigdom
Arbeidet i programmet skal både bedre den
økonomiske situasjon og levekår i lavinntektsfamilier og redusere konsekvensene av ulikhet i

Det jobbes kontinuerlig med forvaltning av
gratisprinsippet i skoler og barnehager og med
holdningsarbeid ut mot foreldre for ikke å lage
ekskluderende ordninger og arrangementer.

inntekt.
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

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

- Opprettelse av levekårsteam som
følger opp familier med lavinntekt
og levekårsutfordringer - Økt levekårsfokus i hjelpetjenester, blant
annet barneverntjenesten

- Bedrede levekår for barn og
familie i målgruppen - Reduserte
sosialhjelpsutgifter til familier som
følges opp av levekårsteamet
- Bedret bosituasjon - Flere får
mulighet til å etablere seg på det
private boligmarked - Etablert
gjeldsordninger for familier med
store gjeldsutfordringer - Økt
deltakelse i fritidsaktiviteter for
barn i målgruppen - Økt deltakelse
i arbeidslivet for foreldre

Barn og unge berørt av levekårsutfordringer skal ha mulighet til å
delta på sosiale arenaer sammen
med andre barn og unge uavhengig
av foreldrene sin inntekt

- Samarbeidsavtale med lag og
tilskuddsordning til støtte i
arbeidet -Gratis ferieaktiviteter for
ungdom (Ung Sommer) -Gratis
møteplasser for barn og ungdom
(Pt Q3 på Fauskanger) - Utarbeidet
brosjyre og oppfølging for god
forvaltning av gratisprinsippet i
skole og barnehage - Gratis skoleturer til Herdla for alle 8. klasse
elever - Pilot på 3 skoler med gratis
kulturskole aktiviteter for 4. trinns
elever - Utstyrssentral - Samarbeid
mellom helsestasjon og barnehage
for å få barn i målgruppen i barnehage

- Barn berørt av levekårsutfordringer og lavinntekt får
mulighet til å delta på sosiale
aktiviteter og møteplasser
uavhengig av familiens inntekt
- Flere barn i målgruppen blir
inkludert i organiserte fritidtidsaktiviteter innen idrett og kultur
- Flere barn i målgruppen går i
barnehage

10.7.2 Program inkludering
Programmet skal bidra til å inkludere flyktninger som kommer til Askøy på en best mulig måte gjennom
samarbeid på tvers av tjenester og ut i lokalmiljøet. Målene for programmet er:


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



Flyktninger opplever seg inkludert og akseptert og blir aktive samfunnsdeltakere som deltar på
sosiale, kulturelle og politiske arenaer



Barn med flyktning bakgrunn gis likeverdige muligheter i oppveksten for utdanning, trivsel og
deltakelse



Det lykkes å skape en helhetlig innsats og tverrfaglig kompetanse og samhandling mellom de ulike
tjenestene i arbeidet med inkludering av flyktninger.
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Mål

Tiltak

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





Barn med flyktning bakgrunn gis
likeverdige muligheter i oppveksten for utdanning, trivsel og
deltakelse



Flyktninger opplever seg inkludert
og akseptert og blir aktive
samfunnsdeltakere som deltar på
sosiale, kulturelle og politiske
arenaer







Forventet resultat

Utvikle en felles modell for
arbeid i og etter
introduksjonsprogrammet for
ulike grupper av flyktninger.
Modellen utvikles i et samarbeid mellom Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen
og Nav.
Utvidelse av norskopplæringen fra 3 til 4 dager det
første halve året av
introduksjonsprogrammet for
analfabeter. - Forbedringer i
helsetjenestene ut fra intervju
med flyktninger om sine
erfaringer

- Raskere overgang til enten
utdanning eller arbeid. - Reduserte
sosialhjelpsutgifter til målgruppen
- Kvalifisert flyktninger til varig
inkludering i norsk arbeidsliv
- Helseutfordringer avklares raskt
og følges opp

Foreldreveiledningsgrupper
for flyktningeforeldre
Kompetansenettverk blant
barnehager og skoler med
fokus på minoritetspedagogikk og faglig tilnærming

- Trygge og utviklingsstøttene
minoritetsforeldre i en norsk
kontekst - Gode læringsmiljøer for
barn med flerkulturell bakgrunn

Samarbeid med Røde Kors om
‘Kompis’ og ‘Flyktningguide’
Flere Farger’ prosjektforestillingen med barn og
ungdom - Opplæring i EMF
teamet i metodikken ‘Fritid
med bistand’ for å inkludering
enslige mindreårige
flyktninger i aktivitet og
deltakelse med norske
ungdommer

- Flyktninger blir inkludert i
aktivitet og nærmiljø - Barn og
ungdom med flyktning bakgrunn
blir inkludert på arenaer med
norske ungdommer og danner
nettverk og vennskap på tvers.

10.7.3 Program En landsby rundt
sårbare barn og familier

koordinering

Gjennom

som gir tilbud til samme familie

blant

annet

dokumentasjon

av

prosessen og resultatene mellom tjenestene

«Modellkommune-

prosjektet», forprosjektene til «Villa Vil»,

og



Høyt aktivitetsnivå med behov for bredere

«Familiens Hus» og «Betre saman for borna»

dimensjonering av eksisterende tiltak samt

har det blitt utviklet et bredere tilbud for tidlig

utvikling av flere og/eller nye.

innsats til familier i risiko, og en bedre



Bedre og mer systematisk mobilisering av

koordinert samhandling mellom tjenestene

familie og nettverk i arbeidet med å finne

som gir innsatsen.

gode løsninger for barn og familier




at barn og unge kan være reelle deltakere i

veiledning for utvikling av godt samspill

beslutninger som omhandler eget liv

mellom foreldre og barn




Økt merforbruk i barnevernsbudsjettet.

Behov for bedre kartlegging av sosio-

Gjelder

økonomiske forhold for barn samt foreldre-

plasseringer i omsorgshjem og ettervern

fungering før utforming og prioritering av
tiltak


Bedre prosesser for brukermedvirkning slik

Behov for bredere tilbud om Familie-

Varierende



Endringer

hovedsakelig
knyttet

til

utgifter

til

ordningen med

refusjon for veiledning av omsorgsfamilier.
grad

av

ansvarsavklaring,

Kommunen må selv organisere og dekke
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utgiftene til dette, noe som medfører behov
for kompetanseheving og økte utgifter.



Beholde

og

rekruttere

kvalifiserte

og

erfarne ansatte

Tidligere var dette BUFETATs ansvar


Kostnadskrevende

hasteplasseringer

i

Programmet «En landsby rundt sårbare barn og

barnevernet pga. av manglende innsats og

familier» er etablert for å kunne håndtere disse

forebygging på et tidligere tidspunkt og i

utviklings- og utfordringstrekk, samt å sikre

selve akuttfasen.

styrket gjennomføringskraft.

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Fremme sårbare familiers evner til
gode valg for seg selv, barns
utvikling og framtidsmuligheter

Familieveiledning utenfor barnevernet. Brukerdialoger, Familieråd, Bedre Tverrfaglig Innsats
(BTI), Bredere tiltaksvifte for forebyggende og tidlig innsats i og
utenfor barnevernet.

Færre hasteplasseringer etter Lov
om barneverntjenester. Færre kjøp
av institusjonsplasser og tiltak hos
eksterne aktører i barnevernet

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

Familieråd. Brukerdialoger.
Samarbeid med Forandringsfabrikken.

Økt brukermedvirkning og
mobilisering av nettverk

Tydeliggjøre barneverntjenestens
samfunnsoppdrag og mandat for å
sikre riktig bruk av ressurser jf.
Barnevernreformen

Internveiledning og mentorordning i barneverntjenesten.
Brukerdialoger og mobilisering av
nettverk. Samarbeid med
Forandringsfabrikken. Bedre
Tverrfaglig Innsats (BTI). Bredere
tiltaksvifte for forebyggende og
tidlig innsats i og utenfor barnevernet.

Færre hasteplasseringer etter Lov
om barneverntjenester. Færre kjøp
av institusjonsplasser og tiltak hos
eksterne aktører i barnevernet.
Flere plasseringer i familie, slekt,
nettverk der det er vedtatt
plassering av barn. og ungdom
utenfor hjemmet

Bedre forebygging og økt håndtering av kriser for barn, ungdom
og familier

Hasteteam i barnevernet. Familieråd. Organisering av barnevernvakt.

Et tilgjengelig tjenesteapparat i
akutt krise- og stabiliseringsfaser.
Økt brukermedvirkning og
mobilisering av nettverk. Færre
hasteplasseringer etter Lov om
barneverntjenester. Færre kjøp av
institusjonsplasser og tiltak hos
eksterne aktører i barnevernet.
Flere plasseringer i familie, slekt,
nettverk der det er vedtatt
plassering av barn og ungdom
utenfor hjemmet.

Tiltak utformes slik at slekt og
nettverk gis mulighet til å bidra til
løsninger sammen med barn,
ungdom og foreldre

Familieråd i og utenfor barneverntjenesten. Veiledning omsorgshjem
individuelt og i grupper.

Økt brukermedvirkning og
mobilisering av nettverk. Færre
brudd i omsorgshjem.

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

Mobilt barnevern. Familieveiledning utenfor barneverntjenesten individuelt og i grupper
Internveiledning og mentorordning i barneverntjenesten.
Familieråd utenfor barneverne.t
Veiledning omsorgshjem.

Bruk og videreutvikling av gode
digitale verktøy. Et dimensjonert
tilbud om familieveiledning for
definerte målgrupper utenfor
barneverntjenestene. Fag- og
tiltaksutvikling for flere definerte
målgrupper på tvers av avdelinger
og tjenester.
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10.7.4 Program Aktiv og trygg omsorg - hele livet
Følgende mål og veivalg er vedtatt i Utvalg for levekår i juni 2016. De viktigste prosjektene de neste
årene er tillitsmodellen, pasientflyt, velferdsteknologi og rekruttere, utvikle og beholde.

Mål

Forventede gevinster

Legge til rette for at den enkelte skal mestre egen livssituasjon og bo lengst 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.

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

Økt mobilisering av brukermedvirkning og nettverk.

Bidra til lavere sykefravær og god medarbeidertilfredshet.

Redusert behov for institusjonsplasser.

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.

Økt egenmestring og selvstendighet.

Færre brukere høyt oppe i omsorgstrappen.

Styrket samhandling på tvers av fagområder.

Riktige tjenester til riktig tid.
Redusere driftsutgifter - effektiv ressursutnyttelse

10.7.5 Program Boligsosialt velferdsprogram
Askøy deltar i Husbanken sin kommunesatsing for boligsosialt arbeid. Satsingen varer til 2021. Hovedfokuset er å sikre gode og trygge boliger, boligløsninger og bomiljøer for innbyggerne generelt og
vanskeligstilte spesielt. Alle skal ha et trygt sted å bo, få hjelp til å mestre boforholdet og den offentlige
innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Det er et særskilt fokus mot barnefamilier og unge som ikke
bor bra.

Mål

Forventede gevinster

Få en mer differensiert boligmasse.

Flere vanskeligstilte kan eie egen bolig.

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

Innbyggere bor lengre hjemme i egen bolig.

Sikre at tjenesteapparatet har kompetanse til booppfølging og hva dette innebærer

Variert og tilpasset boligmasse for innbyggerne

Etablere ambulant oppfølgingstilbud

Færre søkere til kommunale utleieboliger

Få en god analyse av kommunens boligsosiale
utfordringer som grunnlag for videre utvikling

Færre søknader til bemannede boliger og institusjonsplasser

Integrere boligsosiale utfordringer i planstrategier,
budsjett- og økonomiplaner og rullere den boligsosiale handlingsplanen

Økt kompetanse på boligsosiale utfordringer hos
ansatte

Sørge for at prosesser er dokumentert i kommunens
kvalitetssystem og derved blir revidert jevnlig.

Bruk av økonomiske virkemidler på en fleksibel måte
tilpasset den enkeltes behov
Tydeligere informasjon om boligsosiale rettigheter
Redusere sosiale ulikheter og forhindre sosial arv
Unngå overopphoping av vanskeligstilte i enkeltområder
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10.8 Investeringsbudsjett
Prosjekt navn

Ferdig

Tot.
sum

B 2019

3368

Ombygging 2 etasje omsorgsboliger Kleppestø

2018

12 500

2 500

3369

Omsorgsboliger Øst

2022

50 000

3 000

ny

Påbygg modulbygg Fromreide

2019

800

800

3367

Merkostnad ombygging legevakt

2019

700

700

ny

Flytting avdelinger Kleppestø
sykehjem

2019

1 000

1 000

ny

Kleppestø og Ravnanger sykehjem- oppgradering sykesignal

2019

3 600

3 600

Sum kommunalavdeling levekår

11 600

ØP 2021

ØP 2022

20232029

5 000

19 500

19 500

2 000

5 000

19 500

19 500

ØP 2020

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2019-2022: Kommunalavdeling levekår

86

10.9 Samfunnsmedisin
10.9.1 Status

mottar

10.9.1.1 Legetjenesten
Askøy har færre legeårsverk enn de fleste andre

medisinske

kommuner, men en del innbyggere har fastlege
i Bergen. Vi har trolig færre leger innen
samfunnsmedisin enn mange andre.

forsvarlige

og

tjenester

koordinerte
utenfor

akutt-

sykehus.

Forskriften setter krav til kommunen med
hensyn til bemanning, organisering, utstyr,
kompetanse, samhandling, samtrening etc. for
de akuttmedisinske tjenestene.

12

10.9.3 Satsingsområder og mål

10

10.9.3.1 Miljørettet helsevern
Det fysiske miljøet som omgir oss er grunn-

8

leggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljø-

6

rettet helsevern har som målsetning å redusere
negative og fremme positive miljøpåvirkninger

4

i omgivelsene våre. Vi skal også være en

2

bidragsyter i arbeidet med å fremme helse,

0

trivsel, og gode sosiale forhold. Gjennom vårt
Askøy

KP13

Landet
u/Oslo

2016

Fjell

arbeid vil vi tilrettelegge for at Askøy blir et

Os

helsefremmende og grønt samfunn, gjennom å

2017

sikre et godt og helsemessig trygt miljø, samt

Figur 24: Avtalte legeårsverk pr. 10 000 innbyggere (KOSTRA)

10.9.2.1 Legetjenesten
Fastlegeordningen slik den fungerer i dag, viser
seg å gi store utfordringer med hensyn til
og

blant

allmennlegene

i

kommunen.
Akuttmedisinforskriften

kommunal
tjeneste,

legevaktordning,

medisinsk

ambulanse-

nødmeldetjeneste

mv.

(Akuttmedisinforskriften).

kompetanse-

heving av allmennlegene. Dette i tillegg til et
generasjonsskifte

anlegg.
10.9.3.2 Legevakt og legevaktsentral
Oppfylle forskrift om krav til og organisering av

10.9.2 Utviklingstrekk og
utfordringer

rekruttering, stabilisering

forebygge og begrense forurensning fra avløps-

10.9.3.3 Fastleger
Dagens fastlegeordning slik den er organisert
har de siste årene gitt kommunen store
utfordringer med hensyn til rekruttering,

skal

bidra

til

at

stabilisering og kompetanseheving av leger.

befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2019-2022 Kommunalavdeling levekår

87

Mål

Tiltak

Legevakt og legevaktsentral:
Oppfylle lovpålagte krav i henhold
til Akuttforskriften



Søke tilskuddsordninger for
kompetanseheving der dette
er mulig



Tilrettelegge for at personell
som arbeider ved legevakt
gjennomfører lovpålagt opplæring innen akuttmedisin



Tilrettelegge fagdager for
personell i legevakt



Bakvaktordning for ikke vaktkompetente leger i henhold til
forskrift



Begynne planlegging av daglegevakt og fastlønn på legevakt for iverksettelse medio
2020



Tilrettelegge for ulike driftsformer i allmennpraksis



Veiledning av nyansatte leger
uten klinisk erfaring



Tilrettelegge for stabilisering
og kompetanseheving av
etablerte leger



Ansette samfunnsmedisinske
ressurser til arbeid med
rekruttering, stabilisering og
kompetanseheving av fastleger

Fastleger: Alle leger skal være
spesialister eller være under
spesialisering. Rekruttere og tilrettelegge for en funksjonell fastlegeordning som er tilpasset
befolkningsvekst og utvikling.

Forventet resultat
Organiserer akuttmedisinske
tjenester i henhold til lov og
forskrift

En stabil, forsvarlig og funksjonell
fastlegeordning. Alle fastlegene
skal være spesialister eller være
under spesialisering
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10.10 Barn og familie
10.10.1Oppgaveområde
Oppgaveområder
Barnevern

Systemkoordinator

Familiehelsetjeneste

Flyktningtjenesten

Psykologtjeneste

10.10.2

Status

10.10.2.1 Barnevern
Avlasterdommen gav besøkshjem endret status
arbeidsrettslig og økonomisk, fra å være

Askøy har færre barn med tiltak enn de fleste
andre kommuner, og med en reduksjon i 2017 i
forhold til 2016.

oppdragstakere til å bli ansatte med rettigheter
til opptjening av feriepenger, sykepengerettigheter og pensjonspoeng.

10.10.2.2 Familiehelsetjenesten
Tjenesten har vært igjennom en organisasjonsjustering som har gitt klar gevinst i forhold til å

Det er i 2018 innført regler som gjør at

kunne innfri krav, forskrift og kvalitetskontroll.

barneverntjenesten ikke lengre har anledning

Dette innebærer ledelse og nye familieveiledere,

til å leie inn eksterne der det er behov for tilsyn

noe både ansatte og brukere har gitt gode

under samvær mellom barn og foreldre. Dette

tilbakemeldinger på. Samtidig har innføring av

må derfor dekkes inn i ordinær drift i tjenesten.

avdelingslederrollen

i

stasjon/skolehelsetjenesten

helsemedført

for-

Barnevernet kjøper i dag eksterne tjenester for

skyvning av personell fra tjenesteoppgaver til

ungdom med behov for tilrettelagt oppfølging i

ledelse.

overgang mellom skole/hjem/fritid. Dette er
kostnadskrevende tiltak, fordi tjenesten selv

Det har også vært gjennomført samlokalisering

ikke har bygget opp tilsvarende tilbud. Pr.

av helsestasjoner, noe som har gitt mer stabilt,

oktober 2018 har det vært kjøpt slike tjenester

likeverdig og tilgjengelig tilbud for brukerne.

for kr 540 000.
Statens satsing på økning av helsesøster
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

stillinger i helsestasjons og skolehelsetjenesten
har medført mer stabilitet i tilstedeværelsen for
helsesøster på skolene. Det har i tillegg medført
at flere oppsøker helsesøster, kan oppsøke
2016

helsetjenester på eget initiativ.

2017

Samlet

mangler

tjenesten

4

helsesøster

stillinger for å være innenfor anbefalt norm.
10.10.2.3 Flyktningtjenesten
Askøy Kommune har i 2018 vedtatt å bosette 40

Figur 25: Andelen barn med barnevernstiltak
(%-andel av barn 0-22 år)

flyktninger. Blant dem som bosettes av enslige
voksne/familier tar kommunen i dag i all
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hovedsak imot overføringsflyktninger som

kommunene i kommunegruppe 13.

krever tett oppfølging.
45

10.10.2.4 Psykologtjenesten
Psykologtjenesten hadde pr oktober i år 435

43

henviste pasienter, noe som er en økning på 235

39

henvisninger i forhold til samme tidspunkt i

41
37
35

2017. I tillegg erfarer tjenesten å få flere

33

pasienter

spesialisthelse-

31

tjenesten, hvor pasienten ikke er ferdig

27

behandlet og det forventes at det kommunale

25

tilbakeført

fra

29

Askøy Kostra13 Landet
u/Oslo

tjenesteapparatet skal ta over oppfølgingen.

2016

Fjell

Os

2017

Det er pr. i dag kun en privatpraktiserende
psykolog i kommunen, noe som også øker etterspørselen etter tjenester fra det kommunale

Figur 27: Avtalte årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten pr. 10 000 innb. 0-20 år

hjelpeapparatet.
10.10.2.5 Barselomsorgen
Diagrammet under viser andelen nyfødte med
hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (i
prosent, KOSTRA 2017). Askøy, Fjell og Os er
alle med i prosjekt med Helse Bergen om
barselomsorgen - i Askøy benevnt som Nærjordmorsenteret. Alle de tre kommunene har
hyppigere hjemmebesøk enn øvrige kommuner.

10.10.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
10.10.3.1 Barnevern
Kommunen ble anmodet om bosetting av to
enslige mindreårige flyktninger for 2018.
Grunnet omlegging av refusjonsordninger f.o.m
2017, samt uforutsigbarhet i hvor mange bosettinger det kan bli anmodet om videre, vil ikke
lengre

tilskuddene

dekke

kostnadene

til

utgiftene kommunen har for denne målgruppen. Tjenestene må derfor tas ned.

95
90

Ordning

85

kommunene i Hordaland er fortsatt under ut-

80

redning. Dersom det ikke gis en løsning

75

gjennom dette prosjektet, vil kommunen i løpet

70
Askøy Kostra13 Landet
u/Oslo

Fjell

Os

Figur 26: Andel nyfødte med hjemmebesøk
innen to uker etter hjemkomst (%), 2017

med

barnevernvakt

felles

for

av 2019 måtte se på hvordan den skal
organisere dette videre.
Barnevernreformen som nå er vedtatt, legger
opp til flere overføringer av oppgaver og

10.10.2.6 Helsesykepleiertjenesten
Diagrammet viser avtalte årsverk i helse-

økonomisk ansvar fra stat og kommune. Dette

stasjons- og skolehelsetjenesten pr 10.000 inn-

forebygging, tidlig innsats. De økonomiske

bygger 0-20 år (årsverk, KOSTRA). Askøy har

insentivene legger opp til økte egenandeler for

som resten av landet hatt en kapasitetsøkning

kommunene ved kjøp av institusjonsplasser

gjelder særlig på områdene omsorgshjem, og

på denne tjenesten, og der på nivå med
Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2019-2022: Kommunalavdeling levekår

90
eller andre forsterkede tiltak fra staten. Dette

tilbudene må finansieres som ordinær drift om

for å sikre at kommunene jobber helhetlig med

det skal kunne driftes videre. Opp mot de lov-

forebygging og tidlig innsats, for å hindre mer

pålagte kravene og oppgavene tjenesten har, vil

inngripende og kostnadskrevende tiltak. Andre

disse tilbudene eventuelt prioriteres vekk uten

tjenester sine tiltak og tilbud, som for eksempel

videre finansiering.

familiehelsetjenesten og psykologtjenesten, vil
ha betydning for om en når målsettingen.

10.10.3.3 Flyktningtjenesten
Prognosene for 2019 så

langt

viser

at

Departementet har gitt signal om at de

kommunen må forvente at det vil bli anmodet

økonomiske endringene vil tre i kraft fra

om å bosette færre flyktninger til neste år.

2019/2020.

Tjenesten står overfor utfordringer i forhold til
å bygge ned tjenesteapparatet, slik at det er

10.10.3.2 Familiehelsetjenesten
UngData undersøkelsen viser at barn og

dimensjonert etter hvor mange som bosettes.

ungdom trenger en familiehelsetjeneste som

allerede er bosatt skal gis god oppfølging

jobber forebyggende og tidlig innsats blant

fremover.

Samtidig skal tjenesten sørge for at de som

annet retter mot psykisk helse, som kan gi barn
og unge kunnskap og metoder til mestring og
egenomsorg. Samlet mangler tjenesten 4 helse-

10.10.3.4 Psykologtjenesten
Tjenesten skal være et tilgjengelig lavterskel-

søster stillinger for å være innenfor anbefalt

tilbud for psykisk helsehjelp. Ut fra økningen i

norm. Noe som har betydning for mulighet til

antall henvendelser er det behov for å utvide

både

gruppetilbud,

tjenestetilbudet med flere gruppetilbud, inn-

individuell oppfølging og samarbeid med andre

føring av digitale selvhjelpsverktøy i samarbeid

instanser som barnehager og skoler. I dag

med fastleger og utvikle bedre kompetanse på

finansieres flere slike tilbud gjennom eksterne

raskere psykisk helsehjelp og IPS samarbeid

tilskuddsmidler. Disse er begrenset i tid og

med NAV.

oppstart

10.10.4

og

drift

av

Satsingsområder og mål

Mål

Tiltak

Redusere flyttinger av barn
og ungdom bort fra familie
og nettverk, og mellom
omsorgstilbud






Redusere kjøp av veiledning
til omsorgshjem




Forventet resultat

Familieråd skal vurderes i alle
saker der det er behov for å
vurdere om barn må flyttes ut
av hjemmet.
Hasteteam som gir rask og
intensiv oppfølging ved akutte
hendelser særlig relatert til
vold, rus og psykisk helse
Utvikle ny ordning for barnevernvakt



Egne veiledere i barneverntjenesten
Avklare ansvar kommune og
spesialisttjenester i den
enkelte sak










Færre brudd i relasjoner til familie,
venner og nettverk
Reduserte kostnader til kjøp av
eksterne institusjonsplasser og andre
tiltak
Bedre lokale løsninger og tilbud i
akutte situasjoner for barn, ungdom og
foreldre

Bedre kvalitet på oppfølging av
omsorgshjem
Reduserte kostnader
Færre brudd i omsorgshjem
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Mål

Tiltak

Redusere kjøp av tjenester
til oppfølging ungdom




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






Tilgjengelig lavterskeltilbud
psykisk helsehjelp







Være en utadrettet
kunnskapsleverandør inn
mot andre aktører og
befolkningen i kommunen





Forventet resultat

Systematisk gjennomgang
samarbeid barnevern/skole
Bruk av miljøterapeut i barnevernet




Systematisk kartlegging og
opprette individuell plan samt
koordinator før oppstart
introduksjonsprogram
Rekruttering av språkpraksisplasser
Rekruttering av
Arbeidspraksisplasser
Kunsten å bo

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

Vurderingssamtaler ved
henvendelser skal være
gjennomført innen to uker
Innføring av to digitale
selvhjelpsverktøy for voksne
Opprettelse av gruppetilbud
Utvikle bedre kompetanse på
raskere psykisk helsehjelp og
IPS-samarbeid med NAV



Utvikle og tilby kurs for
ansatte og pasienter
Utvikle, implementere og tilby
virksomme forebyggende tiltak
Elever i 8. klasse, 10. klasse og
1. videregående får
informasjon om livsmestring
og psykiske vansker
















Identifisere problemutvikling så tidlig som mulig
for å forebygge eller
redusere negativ utvikling









Gi barn og unge kunnskap
og metoder til mestring og
egenomsorg





Gjennomføre helsekontroller i
henhold til nasjonale faglige
retningslinjer og kvalitetsindikatorer
Gi tilbud om førstegangskontroll før/ved uke 12 til
gravide
Etablere et forebyggende rusteam, med mal for oppfølging
og tema for samtaler
Utvikle tilbud om oppfølging
av tidligere rusbrukere som nå
er ungdomsforeldre



Gjennomføre en mestringsgruppe i året på hver
ungdomsskole
Implementere tilbud om
undervisning i psykologisk
førstehjelp til alle elever på 2.
og 5. trinn













Bedre lokale løsninger
Reduserte kostnader

Flere kan gis tilbud om rask psykisk
helsehjelp
Færre pasienter i kø
Alle voksne får tilbud om digital
selvhjelp i påvente av samtale eller
gruppetilbud
Kortere behandlingsforløp for
definerte pasientgrupper
Befolkningen skal ha relevant kunnskap og informasjon om normalpsykologi, og kjennetegn på psykiske
vansker
Innbyggere skal få kunnskap om
hvordan de skal få hjelp og hvilke
tilbud kommunen har
Andre tjenester i kommunen og
samarbeidspartnere skal sikres
kunnskap om normalpsykologi, og
kjennetegn og risikofaktorer på
psykiske vansker
Ansatte i barnehager skal ha
kompetanse på tilknytningsforståelse
og samspill
Psykologtjenesten skal være oppdatert
på aktuelle universelle forebyggende
programmer.
Tidlig identifisering og rett hjelp til
rett tid.
Forebygging av skjevutvikling
Reduserte kostnader til helsehjelp
Identifiserer risikosvangerskap tidlig
Forebyggende rusbruk og annen
kriminell atferd blant ungdom
Reduserte utgifter til kostnadskrevende tiltak i regi av barnevern,
politi, psykisk helse og rus
Reduserte kostnader i NAV til oppfølging og tiltak
Redusert skolefravær
Hindre frafall i vgs.
Gjennomfører utdanningsløp/arbeid
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Mål

Tiltak

Være en tilgjengelig helsetjeneste for barn og unge






Bredere tilbud om familieveiledning utenfor barnevernet





Forventet resultat

Åpne møteplasser på
ungdomsskoler
Øke bemanning av helsesøstre
ved barneskolene opp til
anbefalt norm
Felles internettside/tjeneste
for ungdom i Askøy kommune
Øke aldersgrensen ved Helsestasjonen for ungdom til 23 år.



Gruppetilbud for minoritetsforeldre i samarbeid mellom
flyktning-, familiehelse- og
psykologtjenesten
Gruppetilbud foreldre og barn
ut fra kartlagte behov










Opplevd økning i god psykisk helse hos
barn og unge gjennom tilbakemeldingene i Ung data-undersøkelsene
Stabil tilstedeværelse av helsesøstre
ved alle barneskolene
Hindre uønskede svangerskap
Reduksjon i antall aborter

God inkludering av familier
Kunnskap om og evne til god omsorgsutøvelse i en norsk kontekst
Færre familier med behov for tiltak i
barneverntjenesten
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10.11 NAV
10.11.1 Oppgaveområde
Motivering og kvalifisering for arbeidslivet,

1200
1000

sosiale ytelser, boligsosialt arbeid.
Visjon: «Vi gir mennesker muligheter»

800
600

10.11.2 Status
NAV Askøy ser en utvikling der både antall
brukere som får utbetalt sosialstønad og
utbetalingene de får øker. Dette gjelder hele

400
200
0

brukergruppen.
2015

Justering av satsene på sosialstønad til statens
veiledende satser med virkning fra 1.5.17 og
politisk vedtak i Askøy kommune om at barne-

2016

2017

Figur 28: Antall sosialhjelpsmottakere 20152017 (KOSTRA)

trygden skal holdes utenfor beregning av sosialstønad fra 1.1.18, gjør at flere fyller vilkår for

Diagrammet viser utviklingen av andel sosial-

sosialstønad og kan få utbetalt mer. Disse

hjelpsmottakere

vedtakene gir innbyggerne på Askøy tilsvarende

kommune sammenlignet med nærliggende

rettighetsnivå som er anbefalt og som følges av

kommuner.

i

befolkningen

i

Askøy

de fleste kommuner i Norge.
5,0 %

Det er også et klart utviklingstrekk at en del innbyggere til tross for et gunstig arbeidsmarked
likevel reelt sett står langt fra aktiv deltakelse i

4,5 %
4,0 %

arbeidslivet. NAV Askøy sine målrettede tiltak

3,5 %

virker

gruppen,

3,0 %

tiltakenes omfang er knyttet til ressurs-

2,5 %

situasjonen.

2,0 %

gunstig

overfor

denne

1,5 %

Diagrammet viser antall sosialhjelpsmottakere

1,0 %

i Askøy de siste tre årene (KOSTRA), sammen-

0,5 %

lignet med noen andre kommuner. Dette er

0,0 %

antall klienter, ikke i prosent av innbyggere.
Askøy og Hamar har omtrent like mange innbyggere, de øvrige mindre. Vi ser en markant

2015

2016

2017

økning i 2017 for Askøy, en trend som har
utviklet seg videre i 2018.

Figur 29: Utviklingen av andel sosialhjelpsmottakere i befolkningen, sammenlignet med
utvalgte kommuner.
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10.11.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

omfattet av disse aktivitetene.

Økningen i antallet mottakere av sosialhjelp og

Omfanget av disse aktivitetene er avhengig av

den økte utbetalingen har gitt tjenesten et mer-

hvor mye NAV Askøy har kunnet prioritere

arbeid. Dette arbeidet med håndtering av

annet enn saksbehandling gitt den økte søker-

søknader og økt utbetaling har i noen grad gått

mengden.

på bekostning av arbeidet med motivering og
kartlegging for å gi bedre muligheter for innbyg-

Arbeidsledigheten er lavere enn på lenge. I

gerne.

denne situasjonen blir det enda mer synlig at
noen av ulike grunner reelt står mye lenger fra

NAV Askøy har deltatt i et nasjonalt utviklings-

et stadig mer krevende arbeidsmarked. De

prosjekt DIGISOS som gir søkerne av sosial-

nevnte målrettede tiltakene er det derfor

stønad lik mulighet til å søke digitalt som andre

nødvendig å styrke i tiden som kommer for å

NAV-ytelser. Innbyggerne på Askøy har derved

forhindre

tidlig fått denne muligheten, noe de også har

økonomisk sosialhjelp og økte utgifter for

benyttet seg av: Askøy har den høyeste andelen

kommunen.

en

innlåsing

av

brukerne

på

digitale søkere hittil i 2018 av kommunene som
har tatt i bruk DIGISOS. Når neste fase i dette

Administrativt holdes budsjettet til NAV på

prosjektet kommer vil også svarene kunne

samme nivå. Satsene på økonomisk sosialhjelp

sendes ut digitalt og mer av kommunikasjonen

følger nasjonal anbefaling. Merutgiften slik den

kunne skje digital. Da vil merarbeidet som har

har blitt i 2018 er lagt inn i budsjettet for 2019.

fulgt av økt sats kunne oppveies noe av

Det er i dette lagt inn at aktivitetene som NAV

digitaliseringen. Dette vil også på sikt kunne fri-

Askøy gjennomfører overfor brukere vil hindre

gjøre ressurser til å følge opp aktivitetsplikten

videre økning i utbetalinger. Merarbeidet med

og arbeidslinjen mer, slik forventet i sentrale

økt søknadsmengde er ikke lagt inn som økt res-

føringer.

surs til NAV Askøy gitt innføringen av
DIGISOS.

Aktivitetene som NAV Askøy har satt i gang
overfor prioriterte grupper gitt gode resultater.

Det foreslås at barnetrygden legges inn igjen

Tiltak som VEMA (Veien mot arbeid), VEMA

som inntekt ved beregningen av økonomisk

pluss, Sammen, iArbeid (lokalt jobbsøkerkurs),

sosialstønad. Det vil da bli en individuelle

IPS og Levekårsteam gir kvalitative gode

vurdering av utgifter til barn men selv etter

tjenester til innbyggerne. Tiltakene gir også en

dette er det beregnet av kommunen vil spare

økonomisk gevinst da andelen og graden av

rundt 2 millioner på å gjøre dette.

økonomisk sosialhjelp går ned for de som er
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10.11.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Bolig tilpasset behov og økonomi

Levekårsteamet og deres metode
videreføres

Kommunale boliger frigjøres, flere
får kjøpt egen bolig

Videreutvikling av sosiale tjenester
for utsatte barnefamilier

Levekårsteamet og deres metode
videreføres

Basert på erfaringene fra de to
siste årene: reduksjon i utbetaling
av økonomisk sosialhjelp. Bedre
rom for kvalitetstiltak i familiene
når sosioøkonomiske forhold er
tatt fatt i.

VEMA/VEMA+: Aktivitetsplikten
knyttet til øk. sosialhjelp styrkes

Flere grupper inn i tiltakene
VEMA/VEMA+/Sammen

Ungdom og andre har kortere tid
på økonomisk sosialhjelp og går
over i rett utdannelse/arbeid

Tverrfaglige team som tilbyr
behandling, oppfølging og jobbstøtte for innbyggere med rus
og/eller psykiske utfordringer

IPS team hos NAV Askøy / HEVD
/ kommunepsykologene

Flere i målgruppen helt eller delvis
i arbeid

Fullføre utviklingen av DIGISOS

Ta i bruk DIGISOS etter hvert som
det utvikles

Myndiggjorte brukere, mer effektiv
saksbehandling

10.11.5 Effektiviserings- og
omstillingstiltak

Askøy må selv bidra, utfordre interne sam-

Å ta i bruk DIGISOS er et av NAV Askøy sine

som utvikles sentralt.

arbeidene tjenester på å bidra samt ta i bruk det

effektiviseringstiltak. Å få effekt her er avhengig
av at brukerne tar det i bruk, at NAV bidrar til

NAV Askøy er aktivt med i flere av omstillings-

at systemet blir så brukervennlig at det er reelt

programmene, som inkluderingsprogrammet

nyttig og at det fullføres slik at det blir likt til

og barnefattigdomsprogrammet samt bolig-

løsningen på andre av NAV sine områder. NAV

sosialt velferdsprogram.
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10.12 Helse og omsorg
10.12.1 Status

etterspørselen av omsorgstjenestene. Askøy

Tabellen viser årsverk pr bruker av omsorgs-

kommune satser på å utvikle ny praksis i

tjenestene (årsverk). Askøy har flere brukere pr

forbindelse med tildeling av tjenester ved at en

årsverk enn snittet i kommunegruppe 13, men

går fra en bestiller/utfører modell til tillits- og

færre enn nabokommuner og landet samlet.

dialogmodell, hvor en etterspør i større grad

Tjenestene er mer personelleffektiv i 2017 enn i

brukerens fokus, og hvor brukeren skal i større

2016,

grad

i

motsetning

til

de

fleste

andre

kommuner. Tallene indikerer noe om oppgave-

medvirke

i

utformingen

av

tjenesten/tilbudet.

belastning på de ansatte og effektivitet. Et
moment som er medvirkende til tallene er at

I

Askøy har flere institusjonsplasser enn de fleste

rehabilitering (2017-2019) legger regjeringen til

andre kommuner, noe som er personell-

grunn en bred forståelse av habilitering og re-

krevende pr mottaker av tjenesten.

habilitering som inkluderer alle brukerne av

opptrappingsplan

for

habilitering

og

helse- og omsorgstjenesten som har behov for
en målrettet innsats for å opprette, gjenopprette, vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og lære og mestre livet med
sykdom og funksjonsnedsettelse.
Stortingsmelding 15 (2017-2018): Leve hele
livet - en kvalitetsreform for eldre blir en viktig
del i omstillingsarbeidet. Reformperioden er
satt til fem år, og er særlig rettet mot helse- og

10.12.2 Utviklingstrekk og
utfordringer

omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra

Nasjonalt er omsorgssektoren inne i store

eldre kan være mer aktive og selvstendige. Leve

endringer.

hele livet har fem innsatsområder i denne er:

Hvordan

utforme

bærekraftige

for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor

tjenester blir en stor utfordring for Askøy
kommune i de neste tiårene. Dagens folkehelse-



Et aldersvennlig Norge

utfordringer knyttet til livsstilssykdommer,



Aktivitet og fellesskap

økende andel eldre, flere som lever med



Mat og måltider

kroniske lidelser og utfordringer knyttet til



Helsehjelp

psykisk helse og rus, gjør at helse- og omsorgs-



Sammenheng i tjenestene

tjenesten får utfordringer som krever økt
kompetanse og økte ressurser.

Kommunene har fått ansvar for nye tjenester
som en følge av endret arbeidsdeling mellom

For Askøy kommune har det helsefremmende

kommunene og spesialisthelsetjenesten. I til-

og forebyggende arbeidet en målsetning om å

legg står vi foran store demografiske endringer.

gjøre folk i stand til å ta ansvar for egen helse og

For Askøy vil dette gi et økt press på våre

trivsel gjennom å kunne ta riktige og gode helse-

omsorgstjenester. Fremfor å heve terskelen for

valg i hverdagen. Dette er viktig for å redusere

å få hjelp må det i større grad utvikles tjenester
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som støtter opp under forebygging, tidlig



innsats og rehabilitering.

Brukerrepresentanter går inn i likestilt
samarbeid med fagpersoner fra tjenesteapparatet

Det er fire utfordringer det må planlegges for i



økonomiplanperioden:

Arbeidsform

hvor

brukergrupper

og

brukerorganisasjoner involveres i planlegging av ulike tjenester og deltar i råd og

1.

Demografiske endringer

utvalg på styringsnivå.

2. Endret arbeidsdeling - nye tjenester
3. Underskudd

av

kompetanse/arbeidskraft

Videre bygger programplan Aktiv og trygg omsorg - hele livet med tilhørende prosjekter på

4. Hvordan utvikle økonomisk bærekraftige tjenester

nasjonale

føringer,

kommunale

planer.

omstillingsprogrammet
I forbindelse med Aktiv og trygg omsorg - hele

politiske

vedtak,

Satsingsområdene
for

i

fagavdelingene

Individ og levekår og Helse og omsorg er:

livet skal utgifter reduseres og tidlig innsats og
forebygging prioriteres. Det er en utfordring å



Forebygging og tidlig innsats

frigi ressurser høyt i trappen for å styrke lavere



Redusere behov for tjenester høyt oppe i

omsorgsnivå, og samtidig sikre at brukerne
opplever trygge og gode tjenester.

omsorgstrappen


Brukernes fokus, mer forutsigbarhet og
trygghet

10.12.3

Satsingsområder og mål



Framtidens helse- og omsorgstjenester skal
utvikles sammen med pasienter, brukere og

Større

grad

av

egenmestring

og

mobilisering av ressurser i nettverk


deres pårørende. Brukerne skal ha større inn-

Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser
optimaliseres

flytelse over egen hverdag gjennom mer valg-



Fremme heltidskultur, redusere deltid

frihet og større mangfold av tilbud. Dette skal



Redusere sykefravær ved blant annet NED-

nås gjennom:



prosjektet.

Rettighet til å ha innflytelse på sitt støtte-

Ut fra utfordringsbildet og målsettingene i

eller behandlingstilbud

programplan Aktiv og trygg omsorg - hele livet

Barn og foresatte sin stemme, ønsker og

er nedenforliggende satsingsområder prioritert

behov skal komme tydeligere frem og bli

i fagavdeling Helse og omsorg.

tatt hensyn til.

Mål

Tiltak

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





Etablering av vurderingsteam,
etablere ny praksis.
Forsterke innsatsen i hjemmet
Ta i bruk trygghetsskapende
teknologi/velferdsteknologiske
løsninger

Forventet resultat







Økt selvstendighet for bruker
Økt deltakelse og medvirkning
for bruker i utforming av
tjenesten
Økt brukermedvirkning og
dialog med bruker og
pårørende.
Mindre press på institusjonsplasser
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Mål

Tiltak

Dreie tjenestene i retning av mer
innsats på forebyggende tilbud lavt
i omsorgstrappen og bruke frisklivstenkning i alle våre tiltak og ha
særlig fokus på rehabilitering



Utvikle bærekraftige tjenester slik
at brukerne får nødvendige
tjenester når de trenger det. Skille
tydeligere mellom behandlings- og
rehabiliteringsoppgaver og
omsorgsoppgaver som trygghet,
sosial kontakt og praktiske gjøremål.



Vi skal ha nok kompetanse og
arbeidskraft til å dekke tjenestebehovet. Fremme heltidskultur,
redusere deltid.










Forventet resultat

Videre utvikling av frisklivssentralen med ulike tilbud.
Videre arbeid med prosjektene
rehabilitering for kreftpasienter, og hjerterehabilitering.




Økt mestring for brukere
Mindre behov for tjenester

Utreder og planlegge for
omsorgsboliger for demente
og personer med alderspsykiatriske lidelser
Prosjekt Pasientflyt i
institusjon
Utvikle Askøy lokalmedisinske
senter



Bedre tilpassede tjenester, rett
tjeneste på rett nivå
Mer tverrfaglig samhandling,
og økt kompetanse

Følge opp prosjektet
Rekruttere, utvikle og beholde,
utvikle heltidskultur
Ta i bruk e-læringsmoduler for
basiskunnskap

- Brukere får færre ansatte å forholde seg til - mer forutsigbarhet
og trygghet
- Mer tid til ledelse
- Bedre utnyttelse av kompetanse
og arbeidskraft
- Bedre kompetanse og høyere
grad av mestring hos ansatte
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10.13 Individ og levekår
Dette innebærer at vi må kunne håndtere de

10.13.1 Utviklingstrekk og
utfordringer

ulike livsfasene og overgangene mellom dem.

10.13.1.1 Tjenester for utviklingshemmede
Vi skal tilrettelegge for god livskvalitet ved å gi
brukerne en meningsfull hverdag hvor trygge og

10.13.1.2 Rus og psykisk helse
Pasienter med psykiske lidelser som skrives ut

gode levekår blir vektlagt. Utvikling og god

fra spesialisthelsetjenesten er dårligere enn før,

helse basert på retten til selvbestemmelse skal

og det forventes at flest mulig med psykiske

vektlegges. Tjenestene skal bygge på verdier

lidelser skal få sin oppfølging i hjemkommunen.

som likestilling, likeverd, selvbestemmelse,

Behovet for oppfølging har økt, og dette fordrer

deltakelse og integrering.

at vi til enhver tid har kvalifisert personell i
avdelingen. Det er også et økende behov for

Det skal tilstrebes et likeverdig tilbud uavhengig

differensierte boliger innen psykisk helse og rus

av bosted, alder, kjønn, etnisitet, forutsetninger

området.

og behov, og prinsippet om likeverd er oppnådd
når mennesker med funksjonsnedsettelse har

Det planlegges nå innføring av kommunal

samme sjanse til å nå de målene som er

betaling også for utskrivningsklare pasienter fra

realistisk for han/henne som andre. Tjenestene

psykisk helsevern fra 2019.

til utviklingshemmede gis ofte i hele livsløpet.

10.13.2

Satsingsområder og mål

10.13.2.1 Tjenester for utviklingshemmede
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Bidra til egenmestring og utsette
store hjelpebehov

- Videreutvikle ambulerende
tjenester
- Etablere tett samarbeid med
saksbehandlere og andre
samarbeidsparter i kommunen
- Ta i bruk Individuell plan for å
koordinere tjenestetilbudet
- Bidra til at pårørende som
ressurs bevares lengst mulig ved
veiledning og dialog

- 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

Ansatte skal ha tilstrekkelig
kompetanse til å gi forsvarlige
tjenester

- Rekruttere flere med høgskoleutdanning og helsefagutdanning
- Følge opp prosjektet Rekruttere,
utvikle og beholde, utvikle heltidskultur
- Ta i bruk e-læringsmoduler for
basiskunnskap

- Bedre kompetanse og høyere
grad av mestring hos ansatte
- Mer tid til ledelse
- Bedre utnyttelse av kompetanse
og arbeidskraft

10.13.2.2 Rus og psykisk helse
Askøy kommune skal sikre aktiv omsorg ved å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet
gjennom fysisk aktivitet, sunt kosthold, sosiale og kulturelle aktiviteter og deltakelse i samfunnet. Målet
er å fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv.
Handlingsplan Rus og psykisk helse (2018-2022) skal svare på nasjonale føringer, og gi grunnlaget for
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kommunen sine prioriteringer innen fagfeltene rus og psykiatri for voksne over 18 år.

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Bidra til egenmestring og utsette
store hjelpebehov

- Videreutvikle ambulerende
tjenester og booppfølgingstjenester- Tilby Individuell plan og
koordinatorer til flere- Oppfølging
og informasjon til pårørende

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

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

- Utvikle samhandling på tvers av
fagavdelinger - Prosjekt "Følgesvenn" i regi av rådgivere med
brukererfaring

- Redusert bruk av helsetjenester
og ytelser fra NAV- Bedre fysisk og
psykisk helse

Få bedre tjenester ved målrettet
kompetanseheving og tverrfaglig
samhandling

- Økt kompetanse på
kommunikasjon- Fagsamlinger
med spesialisthelsetjenesten- Opplæring i arbeidsmetodikken i
FACT.

- Flere og bedre tilpassede
tjenester- Styrket samhandling
med spesialisthelsetjeneste- Økt
brukermedvirkning

Redusere konsekvenser av rusmisbruk

- Tidlig innsats- Etablere felles
arena/møteplass for
fagavdelingene- Tilby rent brukerutstyr- Informasjon og veiledning
om Nalokson nesespray

- Redusert behov for institusjonsdøgn og ambulansetjenesterFærre overdosedødsfall- Redusere
"rekruttering" inn i rusmiljøet

Økt kapasitet til personer med
alvorlig psykisk lidelse

- Etablere 4 nye boenheter i
Kleppevegen bofellesskap

- Redusere behov for innleggelse i
institusjon- Økt mulighet for å ta
imot ferdigbehandlede pasienter
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11 Kommunalavdeling teknisk
Kommunalavdeling teknisk

B 2019

Teknisk
Sum kommunalavdeling Teknisk

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

21 150

13 211

5 718

-5 594

21 150

13 211

5 718

-5 594

11.1 Oppgaveområde
Kommunalavdeling 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

folkehelsen blant våre innbyggere. Vi må bidra

11.2 Utviklingstrekk og
utfordringer
Kommunalavdeling
utfordringer

er

teknisk
tilstrekkelig

sine

til å sikre et godt kollektivtilbud i lokalsentrene

største

økonomiske

ressurser i driftsbudsjettet til vedlikehold av
kommunale bygg, veier og grøntområder. Det er
i perioden 2017-2020 bevilget ekstra midler til
vedlikehold til skolene på Askøy. Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides vedlikeholdsplan for de øvrige kommunale byggene, og
vedlikeholdsplan
utarbeidet

i

for

2017.

barnehagene
Vedlikeholdsplan

ble
for

omsorgsbygg, kommunale boliger og kontorbygg er ikke gjennomført i 2018 på grunn av
midlertidig manglende kapasitet i avdelingen.

11.2.1 Samfersel

og tilrettelegge med innfartsparkeringsplasser
både for sykkel og bil.
Ett av våre mål er å trygge skoleveiene slik at
man unngår unødvendig bruk av skoleskyss
med de driftskostnadene det innebærer. For å
nå dette målet må man bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelveinett på kryss og
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.

Det kommunale veinettet står overfor store

Årsaken er nedskjæringer av driftsbudsjettene

utfordringer når det gjelder fremkommelighet,

på

trygghet og sikkerhet. For at vi skal kunne legge

budsjett for 2010 saldering på kr 500.000 hver

til rette for gode og varierte lokalsamfunn må vi

for postene Drift veilys private veier og

tilrettelegge for sykkel og gange for å gi trygge

Kommunal drift private stikkveier. Nedtrekket

og trivelige lokalsamfunn og ikke minst øke

på kr 1.000.000 i budsjettet er videreført uten

samferdsel.

Kommunestyret

vedtok
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at antallet meter kommunal vei eller antall vei-

kommunen, og til og fra arbeidsplassene uten-

lys er tilsvarende redusert.

for

kommunen.

En

velfungerende

infra-

struktur, der veier, sykkelruter, fortau, kaier og
Dette skyldes hovedsakelig to forhold:
1.

broer binder områdene sammen på kryss og

Det har ikke vært økonomisk mulighet

tvers, er avgjørende for at Askøy skal være en

å oppruste de kommunale veiene i en

dynamisk attraktiv og funksjonell kommune.

slik stand at det har vært mulig å ned-

For å få dette til har vi nå utarbeidet en

klassifisere veiene til private veier.

Handlingsplan for vei. Handlingsplan vei har

2. Prosessen er meget ressurskrevende.

kartlagt hvordan kommunen bør utvikle,
forvalte, drifte og vedlikeholde veiarealene for å

I tillegg til dette vil Askøypakken nedklassifisere

bidra til at kommunens visjoner og mål kan nås.

de "gamle fylkesveiene" til kommunale veier.
Ett eksempel er fylkesvei 202 Slettebrekka-

Visjonene for transport i Askøy er å utvikle

Hetlevik. Gjennom vedtatte reguleringsplaner i

transportløsninger i prioriterte vekstområder

forbindelse med utbygging av boligfelt tilføres

som bidrar til mer gange og sykling, god

kommunen kommunale veier. Iht. regulert

tilgjengelighet til kollektivreiser og tettsted-

offentlig veg overtar vi i 2019 ca. 4,1 km nye

kvaliteter. For å nå dette målet, kreves det at

veier til drift og vedlikehold. Mange av disse

både den eksisterende og den kommende infra-

veiene er bygget ut etter gammel veg norm og

struktur er velfungerende og av høy kvalitet.

holder ikke den standarden som vi har i dag.

Handlingsplan vei skal vise både framtidige

Samferdsel må overta disse veiene med bak-

investeringer, forvaltningsoppgaver og drift- og

grunn i at det er gitt ferdigattest på boligene.

vedlikeholdsbehovet

på

det

eksisterende

kommunale veinettet. For eksempel er gode beDen eksisterende

tekniske infrastrukturen

legg på fortau, på sykkelruter og veier av stor

tilfredsstiller ikke dagens krav. I 2006 beregnet

betydning

for

vi en års døgntrafikk (ÅDT) per boenhet med 3.

besøkende opplever gå- eller sykkelturen.

I 2016 er ÅDT per boenhet 7. Det skyldes

Komforten må være på topp hvis innbyggerne

forandringer i kjøremønsteret samt at det er

skal

flere biler per boenhet i dag enn for ti år siden.

fremmende transportformer. Veinettet skal ha

Dette skaper stor slitasje på veinettet. Veienes

en kvalitet som gjør at eldre, forflytnings-

oppbygning har en viss levetid og bæreevne.

hemmede, foreldre med barnevogn, syklende,

Dagens biler blir tyngre og ikke minst flere. Ved

gående, og andre enkelt skal ta seg fram trygt og

å nedprioritere vedlikehold blir veikapitalen

effektivt i årene fremover.

foretrekke

hvordan

innbyggere

miljøvennlige

og

og

helse-

spist opp og veiene går i oppløsning. For å
synliggjøre

behovet

for

vedlikehold

på

Klimaforandringer og økt mengde nedbør

kommunal samferdsel, er det utarbeidet en

stiller større krav til grøfte rensk og drenering

Handlingsplan kommunale veger, tilsvarende

av de kommunale veiarealene. Det må også

vedlikeholdsplaner for de kommunale byggene.

legges til rette for mer lokal overvannshåndtering. Handlingsplan vei er et overordnet

Hver eneste dag året rundt er innbyggere og

styringsverktøy for investeringer, forvaltning,

næringsdrivende avhengig av at de kan komme

drift, vedlikehold av kommunale trafikkarealer

raskt,

i Askøy kommune. Gjennom tidene er det

komfortabelt

og

sikkert

rundt

i

investert betydelige verdier i de kommunale
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trafikkarealene. Handlingsplanen skal angi

brann- og redningsregion, startet opp 1.6.2018.

prioriteringer for en framtidsrettet forvaltning

Det er fortsatt i en oppstartsfase, og en er

og utvikling av disse arealene.

usikker

på

om

samarbeidet

dimensjoneringsutfordringer

løser

i

ny

dimensjoneringsforskrift.

11.2.2 Askøy brann og redning
Askøy brann og redning sin dimensjonering er
styrt av brann- og eksplosjonsloven og er basert

Askøy brann og redning har et krav til inn-

på innbyggertall og risiko i kommunen.

tjening som er høyt. Det er svært utfordrende å

Dimensjonering av årsverk er tilfredsstillende

innfri kravet uten at det går utover de primære

på beredskapsavdelingen, mens en mangler

tjenestene. For å øve beredskapen er man

omtrent 0,9 årsverk på forebyggende avdeling.

avhengig av gode øvelsesfasiliteter lokalt. Dette

Det arbeides med interkommunale samarbeids-

er ikke på plass i Askøy. På grunn av kreftfare-

former, brannsamarbeid i Bergensregionen,

problematikken vedrørende arbeid i røykfylt

som kan forhindre en økning lokalt, samt at det

miljø må vi begrense slikt arbeid til et

ventes ny dimensjoneringsforskrift i løpet av

minimum. En vil i fremtiden begrense øvelser i

2018.

nærmere

nedbrenningsobjekt og heller gjennomføre lov-

avklaring før en gjør en videre vurdering. Askøy

pålagt varme røykdykk i øvelsescontainer. Da

brann og redning skal levere omtrent 6.000-

en ikke har eget øvelsesområde, må en leie plass

7.000 arbeidstimer per år i ulike oppgaver i

til dette hos andre aktører. Ved å ha eget egnet

Askøy kommune, hvorav mesteparten blir for

øvelsesområde kan en få mer mengdetrening,

Vann og Avløp. For å øve beredskapen er man

mer kompetente ansatte og arrangere bedre

avhengig av gode øvelsesfasiliteter lokalt. Dette

kurs.

Brannsjefen

vil

avvente

er ikke på plass i Askøy.
Askøy brann og redning har behov for å bytte
Askøy brann og redning sin dimensjonering er

utstyr ut oftere. Dagens driftsbudsjett er en

styrt av brann- og eksplosjonsloven og er basert

utfordring i forhold til å ha en systematisk

på innbyggertall og risiko i kommunen. Det er

utskifting/fornying av vernebekledning, røyk-

ventet at ny forskrift om dimensjonering av

dykkerutstyr, slangemateriell, pumper og annet

brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) trer i

materiell.

kraft i løpet av 2019 (DSB har sendt utkast til ny
forskrift

til

justis-

og

beredskaps-

11.2.3 Vann og avløp

departementet). Det er sannsynlig at ny for-

Det er i forbindelse med rullering av hovedplan

skrift vil påvirke dimensjoneringen av brann og

for vann og avløp besluttet å utrede ulike

redningstjenesten i Askøy kommune. For å

konsepter for det fremtidige vann- og avløps-

være i forkant starter en opp arbeidet med å

systemet i kommunen, blant annet for å opp-

gjennomføre ny risiko- og sårbarhetsanalyse og

fylle kravene i Fylkesmannens utslippstillatelse

beredskapsanalyse basert på de kravene som er

fra oktober 2016. Løsningene viser seg å være

skissert i utkast til ny dimensjoneringsforskrift.

for

På denne måten har en et godt grunnlag å kart-

investeringene gir uakseptable høye vann- og

legge behov i ny dimensjonering. Gjeldende

avløpsgebyr for innbyggerne i Askøy. Det er

dimensjoneringsforskrift

en

behov for å vurdere alternative konsepter og på

mangler om lag 1 årsverk på brannforebyggende

bakgrunn av dette skal det gjennomføres en

medfører

at

kostbare

med

den

konsekvens

tiltak. Det interkommunale samarbeidet Vest
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utredning

etter

metode

for

konseptvalg-

utredninger.

11.2.4.2 Prosjekt
Det er noe etterslep på gjennomføring av
vedtatte prosjekt; nytt modulbygg sone sør

En konseptvalgutredning er mer overordnet

hjemmetjenester, nytt modulbygg Hanøy skole,

enn en hovedplan og metoden er et verktøy for

ombygging Barn og familie på Kleppestø senter.

å finne de gode idéene og/eller konseptene som

Disse vil bli levert i 2019.

møter

identifiserte

fremtidige

behov.

Konseptvalgutredningen legger grunnlag for
valt mellom hovedkonsepter, og ender med en
tilrådning til valgt konsept.
I juni 2018 vedtok kommunestyret en Konseptvalgutredning for Vann og Avløp. Et viktig prinsipp i utredningen, er at en går fra å bygge ett
hoved-avløpsrenseanlegg, til å bygge 4. Dette
innebærer at det må søkes om revidert utslippstillatelse, basert på fremdriften i konseptvalgutredningen. Når den er godkjent, må det ut-

11.2.4.3 Eiendomsforvaltning
Det er økende saksmengde på de 2 årsverkene.
Det

er

3

hovedgrunner:

Flere

politiske

bestillinger, tilførsel av nye oppgaver og større
fokus på kommunal eiendom og bygg via innsyn.
11.2.4.4 Boligforvaltning
Det er etterslep på vedlikehold av bygningsmassen. Det gjøres større oppgraderinger ved
skifte av leietakere. I 2017 var det innflytting i
60 boliger.

arbeides en ny Handlingsplan (Hovedplan) for
Vann og avløp. Her må også Mattilsynet
av de ulike tiltakene på utbyggingen av

11.3 Satsingsområder og
mål

vannforsyningssystemene.

11.3.1 Vann og avløp

involveres i prosessen i forhold til fremdriften

Mål for Vann og Avløp-tjenesten i Askøy
Vannkrisen gjennom sommeren/høsten 2018

kommune er avledet av de identifiserte

evalueres, og utfra den lages det en ny ROS-

behovene. På den måten vil et konsept som har

analyse som danner grunnlag for å se på sikker

god

vannforsyning på nytt. Det er blant annet behov

Målene blir formulert som et overordnet

for å se på om «akuttiltakene» medfører

samfunnsmål om hvordan VA-systemet skal

endringer i deler av prioriteringene i Konsept-

bidra til utvikling av Askøysamfunnet som

valgutredningen.

helhet, og dette blir konkretisert gjennom et sett

måloppnåelse,

også

møte

behovene.

med "effektmål" som gjelder direkte "output" til

11.2.4 Eiendomsavdelingen

brukerne av tjenestene. Effektmål skal fange

11.2.4.1 Kommunale bygg
Eiendomsavdelingen har overtatt all bygg drift

opp (direkte) virkninger VA-utbyggingen skal gi

fra Brannvesenet 1.9.2017. Tilbakemeldingen

Effektmålene er identifisert med utgangspunkt

fra tjenestene er gode på de tjenestene som

i behovsanalysen. For å kunne vurdere og

utføres. Dette skyldes bedre bemanning (2 års-

rangere grad av måloppnåelse for de ulike

verk) og økte bevilgninger til etterslep vedlike-

effektmålene brukes et sett med målbare

hold skoler og barnehager. Målsetting-en om

indikatorer. Årlig avgiftsnivå (i en gjennom-

200 kr pr kvm til drift og vedlikehold er ikke

snittsbolig) skal ikke overstige kr 15.000,-

nådd.

(2017-kroner).

for befolkningen, næringsliv og miljø på Askøy.
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I forhold til investeringsprogrammet som

i

vannmassene

kan

øke

som

følge

av

Konseptvalgutredningen tar høyde for, er dette

menneskelig aktivitet, eksempelvis gjennom ut-

en utfordring. Det er en forutsetning at det

slipp av avløpsvann. Økt næringstilgang kan

avsettes nok ressurser til å håndtere nye

føre til økt algevekst og økt nedbryting av

abonnenter, for å få høyest mulig tilknytnings-

sedimenterte algerester, noe som kan gi

grad på offentlig nett. Det er derfor opprettet

oksygenfattige forhold på sjøbunnen. Andre

prosjektgrupper, med fokus på å kartlegge dette

forhold som følge av utslipp av avløpsvann kan

i forkant av at man bygger ut VA-prosjekter.

være økt konsentrasjon av tarmbakterier i kystvannet, som i hovedsak vil påvirke bading og

11.3.1.1 Sikker vannforsyning
Det skal være leveringssikkerhet for å kunne

rekreasjon. Det er behov for å sikre bærekraftig

levere tilstrekkelige mengder drikkevann under

og å unngå skadevirkninger i resipientene.

normale forhold, og en beredskap som sikrer

Behovet står også sterkt knyttet opp til utslipps-

tilstrekkelige mengder også under kriser og

tillatelsen, som vil strammes inn dersom det

katastrofer, inklusive krigssituasjoner. Dette

viser seg at resipientene forverres.

bruk og forvaltning av kystvannet rundt Askøy

behovet går altså utover behovet for nok vann i
en normalsituasjon. En sikker vannforsyning
gir med andre ord et behov for tosidig forsyning
i alle ledd, det vil si i kilde, produksjon og nett.

11.3.2 Samferdsel
Nedenforliggende planer følges opp gjennom
investeringsprogrammet

i

økonomiplanen.

Dette vil være Samferdsel sitt hovedmål.
11.3.1.2 Unngå skadevirkninger i avløpsresipientene
Konsentrasjonen av for eksempel næringssalter

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Mål 1

Handlingsplan veg 2019-2022

Verdibevaring av eksisterende veikapital

Mål 2

Handlingsplan trafikksikring
2019-2022

Nullversjonen (baserer seg på null
hardt skadde og drepte i trafikken)

11.3.3 Planer

investeringsprogrammet

i

økonomiplanen.

Teknisk har følgende planer det jobbes etter:

Dette vil også være fagavdelingens hovedmål.



Skolebruksplan

Kommunalavdeling teknisk vil ha ansvaret for



Barnehageutbyggingsplan

to omstillingsprogram: Askøypakken og VA-



Boligsosial handlingsplan

programmet. Investeringene på vann og avløp



Fremdriftsplan avløp

vil medføre økt avgiftsnivå. For å dempe denne



Handlingsplan vann og avløp (legges frem

utviklingen er det en målsetting om å øke antall

til politisk behandling i desember 2017)

abonnenter. Samferdsel og eiendom har i



Trafikksikringsplan

budsjettet fått tilført midler til å delvis nå de mål



Vedlikeholdsplan skoler

som er satt innenfor områdene asfaltering,



Vedlikeholdsplan barnehager

grøfterens, nødvendig vedlikehold av bygg og
boliger og skolene og barnehagenes ute-

Overnevnte

planer

følges

opp

gjennom

områder.

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2019-2022: Kommunalavdeling teknisk

106

11.4 Driftsbudsjett
Kommunalavdeling teknisk

B 2018

B2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

32 473

33 383

33 383

33 383

33 383

-266

-269

-270

-271

-3 239

-10 158

-19 140

-30 451

-250

-250

-250

-250

350

700

700

700

0

510

1 020

1 020

-8 370

-9 430

-15 150

-15 150

-100

-100

-100

-100

-50

-50

-50

-50

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

Lønns- og prisjustering fra 2018 til 2019

909

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-

Økt kapitaldekning VA

-

Omlegging veilys

-

Driftskonsekvens økt areal Tveit skole

-

Driftskonsekvens økt areal Kleppestø barneskole

-

Vedlikehold skoler

-

Sykkelparkering

-

Tilbakeført leietrekk Florvåg helsestasjon (fra 2017, må betale
2 mnd. i 2018)

-

BUDSJETTVEDTAK 14.12.2017: Vedlikehold ventilasjon
Terapibadet

-

BUDSJETTVEDTAK 14.12.2017: Vei til næringspark Horsøy

0

0

6 700

6 700

-

BUDSJETTVEDTAK 14.12.2017: Skilt

0

-800

-800

-800

-482

-482

-482

-482

85

85

85

85

0

-318

-318

-318

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

50 % stilling overordnet beredskapsarbeid overført fra Brann og
redning til Stab

-

Overført fra øvrige avdelinger til 25 % stilling som bilansvarlig

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Leieinntekter nye 4 nye boliger psykisk helsevern

-

Drift av ladestasjoner fra 2020

-

Økte strømpriser

-

Kildesortering av avfall

-

Bortfall inntekt Sambandet Vest AS

0

0

0

0

3 330

3 330

3 330

3 330

0

0

0

0

600

600

600

600

Nye tiltak:
-

Boligforvaltning - redusert ramme drift og vedlikehold

-300

-300

-300

-300

-

Kommunale bygg - vedlikehold pga. av arealøkning Tveit skole
2. halvår 2019

-300

0

0

0

-

Brann - avvikle vaktrunde kommunale bygg

-70

-70

-70

-70

-

Brann - kutt i tilbudet åpen dag på brannstasjonen

-40

-40

-40

-40

-

Samferdsel- kantklipping

-130

-130

-130

-130

-

Vedlikehold kommunale barnehager

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-

Ressurs til kvalitetsarbeid ISO sertifisering

500

500

500

500

21 150

13 211

5 718

-5 594

Ny netto ramme
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Det er ikke funnet rom til å øke ressursene på

11.5 Forklaring og
konsekvens

samferdsel. Samferdsel har krav til ekstern inn-

Både Brannvesen og Samferdsel har krav til
ekstern

inntjening

for

å

finansiere

sine

budsjetter. Dette går ut over primæroppgavene
til begge avdelinger. Det er avsatt midler i
investeringsbudsjettet

til

oppgradering

av

eksisterende veidekke. Det er ikke avsatt midler
til gjennomføring av vedlikeholdsplan barnehager i 2019.

tjening for å finansiere sine budsjetter. Dette
går ut over primæroppgavene til avdelingen.
Konsekvensene er mangelfullt vedlikehold av
forringelse av investert veikapital. Ved å ikke
øke driftsbudsjettet er konsekvensen redusert
fremkommelighet og sikkerhet for brukerne av
veinettet. Det er avsatt midler i investeringsbudsjettet til oppgradering av deler av det
eksisterende veidekket samt veibelysning.

Endringer i satser/bruk/vedtak

Forklaring

Leieinntekter 4 nye boliger psykisk helsevern

Det er vedtatt bygging som gir leieinntekter i 2020.

Drift av ladestasjoner fra 2020

Ikke beregnet inntekter ennå

Økte strømpriser

Kommunen har i 2017 og 2018 bundet strømprisen på ca. 22 øre
pr. kw. Ny avtale fra nyttår foreløpig ikke tilrådelig å binde pris.

Kildesortering av avfall

Vil bli økte kostnader tallfestes til budsjett 2020

Bortfall inntekt Sambandet Vest AS

Selskapet er nedlagt. Askøy kommune fakturerte daglig leder.

Nye tiltak

Forklaring

Boligforvaltning – redusert
ramme drift og vedlikehold

Konsekvens enten reduksjon halv stilling eller mindre til vedlikehold

Kommunale bygg – vedlikehold pga. av arealøkning Tveit
skole 2. halvår 2019

Nedtrekk på prinsipp om 200 kr kvm på økt nettoareal

Brann – avvikle vaktrunde
kommunale bygg

Brann foretar sjekkrunde på Hall 3 og rådhuset hver kveld. En sjekker at alle
dører er låst og at vinduer er lukket. Nedtrekk kr 70 000.

Brann – kutt i tilbudet åpen
dag på brannstasjonen

Hvert år inviterer brann og redning Askøys befolkning til åpen dag, som alle
andre brannvesen i Norge. En bruker en del ressurser i form av overtid og
enkel servering til barna. Det er foreslått å ta ned aktivitet denne dagen, slik
at stasjonen er åpen men minimalt innhold. Nedtrekk kr 40 000.

Samferdsel – kantklipping

Økt vegetasjon langs

Vedlikehold kommunale
barnehager

Foreslått tatt ned 2 mill. kr som og ville fått konsekvens fått tilskudd til
private barnehager om 2 år.

Ressurs til kvalitetsarbeid ISO
sertifisering

Det er helt nødvendig med kompetanse og ressurser for å gjennomføre
kvalitetssikring på ISO 9001-nivå.
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11.6 Tiltak det ikke er funnet plass til
For å få full oversikt over tiltak det ikke er funnet plass til innenfor rammen, se også tabeller for nye
tiltak hvor eksisterende tjenester som trekkes ut kan forekomme.
Økonomiplan
Tiltak (Tall i tusen kroner)

Budsjett 2019

2020

2021

2022

5 000

5 000

5 000

5 000

0

-

-

1800

75

75

75

75

Materiell brannvesen

200

200

200

200

Oppbemanning forebyggende avdeling brann i henhold til
Dimensjoneringsforskriften

800

800

800

800

Utreder/saksbehandler

900

900

900

900

Brøyting skoler -utvidet til hele skoleplassen

250

250

250

250

8 425

7 225

7 225

9 025

Vedlikeholdstiltak barnehage (forutsatt at det ikke ligger noe i rammen)
Voksenopplæringssenter leie HFK fra 2022
Vedlikehold Askøyhallen jf. plan inkl. varmtvannsberedere

1000

Vedlikehold kontorer kultur

200

Økt vedlikeholdsbehov fra 2020
Opplæring vikarer brannvesen

Sum

11.7 Effektiviserings- og omstillingstiltak
Høyt fokus på digitalisering blant annet på styring og overvåking av pumpestasjoner. Det er fortsatt
mange stasjoner som ikke er digitalisert.

11.8 Investeringsbudsjett
Ikke selvfinansierende prosjekt
B2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

20232029

(årlig)

3 000

3 000

3 000

3 000

18 000

2019

16 530

4 500

2 000

1 030

Oppgradering veidekke, asfaltering

2021

16 000

3 000

3 000

3 000

3 000

-

6199

Samlepost kjøp enkelteiendommer

(årlig)

(årlig)

-

-

10 000

14 000

84 000

ny

Forlengelse Kjebergveien til Listerholene

2020

2 000

500

1 500

-

ny

Reguleringsplan Herdla

2019

750

750

750

-

ny

Kleppestøplanen oppfølging

2019

3 000

2 000

1 000

-

11 250

20 280

Prosjekt navn

Ferdig

4218

Gangveier/trafikksikring

(årlig)

4239

Utskifting veilys (2016-2019)

4265

Sum kommunalavdeling teknisk

Tot.
sum

10 500

-

20 000
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Selvfinansierende prosjekt
Prosjekt navn

Ferdig

Tot.
sum

B2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

20232029

835 800

26 000

58 900

57 000

74 000

426 900

79 786

29 000

12 500

-

-

7 000

4701

Askevann

4702

Høydebasseng vann

4703

VA Askøy sør trase vest

297 423

15 000

27 500

21 000

44 000

97 200

4704

VA Askøy sør trase midt

194 000

2 000

6 000

40 600

71 800

22 000

4705

VA Askøy sør trase øst

220 938

10 000

23 000

23 000

23 000

52 000

4706

VA Askøy sør andre VA tiltak

142 100

24 000

15 200

8 700

15 100

44 000

4707

SAHARA

221 000

7 000

10 000

10 000

30 000

122 000

4708

VA Askøy Nord

25 700

2 000

1 000

-

1 600

-

115 000

154 100

160 300

259 500

Sum kommunalavdeling
teknisk
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12 Fagavdeling areal og samfunn
Fagavdeling areal og samfunn
Areal og samfunn
Sum fagavdeling Areal og samfunn

B 2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

12 072

6 572

5 821

5 821

12 072

6 572

5 821

5 821

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, stort publikumskontakt

Oppmåling

Saksbehandling etter matrikkelloven (oppmålingsforretninger og matrikkelføring), seksjoneringssaker, adressering, Infoland, fakturering, stor publikumskontakt

12.2 Status
Fagavdeling areal og samfunn har totalt 35 års-

Avdelingen

verk, cirka 2/3 er innenfor de fire selvkost-

utarbeiding av Askøyprogrammet, som skal

områdene oppmåling, seksjonering, byggesak

være en langsiktig og overordnet transportplan

og plan (private reguleringsplaner). Det er ned-

for Askøy frem mot 2050. Her defineres

gang i gebyrinntektene på plan, i forhold til

satsingsområder, målsettinger og strategier for

budsjetterte inntekter. Innenfor offentlig plan-

framtidige transportløsninger. Arbeidet det

legging (ikke selvkost) har avdelingen fått tilført

siste året har i stor grad dreid seg om å styrke

midler til kommuneplanens arealdel og til ut-

det faglige grunnlaget for utforming av mål,

arbeidelse

strategier

av

offentlige

reguleringsplaner.

er

delaktig

og

i

arbeidet

tiltak,

med

herunder

Saksbehandlingstid for 1. og 2. kvartal 2018

trafikk/problemanalyse og forslag til satsings-

viser at samtlige oppmålingssaker er behandlet

områder med tilhørende handlingsprogram.

innen lovpålagt tidsfrist. For byggesaker har en

Askøyprogrammets hoveddokument vil være et

oversittet behandlingsfristen i 4,7 % av sakene

levende dokument som vil utvikles i takt med at

som er behandlet i 1. og 2. kvartal 2018.

programmet

utvikles,

og

vil

beslaglegge

ressurser på avdelingen også i kommende

12.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

periode.
I K-sak 56/18 ble det bevilget kr. 4,7 mill. til

Avdelingens aktivitetsnivå er i stor grad styrt av

totalt 5 stk. reguleringsplaner, for å sikre tryg-

planstrategien og derav kommunens plan-

gere skolevei. I tillegg ble det bevilget 500 000

behov. Arbeidet med Kommuneplanens areal-

til temaplan for utarbeidelse av gang- og sykkel-

del er et svært omfattende arbeid, og beslag-

strategi.

legger store ressurser. Etter revidert fremdriftsplan skal planen fremlegges for 1. gangs be-

Arbeidsmengden innenfor selvkostområdene

handling til UTM i desember 2018.
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påvirkes av byggeaktiviteten i kommunen. Fra

Gebyrsatsene innenfor oppmåling og byggesak

år til år er det stor variasjon i antall boligenheter

har vært tilnærmet uendret de siste årene. Vi ser

som

annet

behov for å øke satsene innenfor byggesaks-

manglende skolekapasitet er det en nedgang i

behandling, utfra selvkostberegninger og i for-

boligbyggingen fra 2016 til 2017. 1. og 2. kvartal

hold til nivået på gebyrene i nabokommunene,

2018 viser tilsvarende tall som for samme

Fjell og Bergen. Oppmålingsgebyret beholdes i

periode i 2017.

stor grad uendret.

godkjennes.

Grunnet

blant

12.4 Satsingsområder og mål
Planer

Vedtak/iverksettelse

Kommuneplanens arealdel

Vedtatt plan juni 2019

Kommunal planstrategi

Oppstart 2019

Kommunedelplan Klima, miljø og infrastruktur

Vedtatt plan desember 2019

Kommunedelplan Oppvekst (Barn og unge)

Vedtatt plan desember 2019 (fremdrift ikke
vedtatt)

Temaplan Gang og sykkelstrategi

Oppstart 2019

Reguleringsplan 345 Askebakken del 1

Vedtatt plan juni 2019

Reguleringsplan 348 Florvåg skole

Vedtatt plan juni 2019

Reguleringsplan 362 Myrane

Vedtatt plan februar 2019

Reguleringsplan 369 Byneset

Har ventet på SAHARA. Ny oppstart 2019

Reguleringsplan 483 G/S Tveit - Ravnanger

Vedtatt plan desember 2019

Reguleringsplan 487 Skogstunet skole

Vedtatt plan september 2019

Reguleringsplan 492 Erdal barneskole

Vedtatt plan februar 2019

Reguleringsplan 495 GS v/Munkebotten

Vedtatt plan juni 2019

Reguleringsplan 502 Bergheim

Vedtatt plan februar 2020

Reguleringsplan 504 Svartedalsvegen * (midler til planlegging
bevilget i K-sak 56/18, tryggere skolevei)

Vedtatt plan desember 2019

Reguleringsplan Planskilt kryssing fv. 562 v/revura *

Oppstart 2019

Reguleringsplan G/S mellom Krokåsfeltet og Krokåshaugen *

Oppstart 2019

Reguleringsplan G/S langs Berlandsvegen

Oppstart 2019

Reguleringsplan G/S langs kommunal veg - Skarholmsvegen *

Oppstart 2019
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12.5 Driftsbudsjett
Fagavdeling areal og samfunn

B 2018

B2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

10 926

11 232

11 232

11 232

11 232

-58

-59

-59

-59

Lønns- og prisjustering fra 2018 til 2019

306

Rullering av siste økonomiplan:
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-

Reguleringsplan Erdal gravplass (ferdig i 2018)

-150

-150

-150

-150

-

Kartlegging forurensing Skiftesvik (ferdig i 2018)

-200

-200

-200

-200

-

BUDSJETTVEDTAK 14.12.2017: Trygge skoleveier - detaljer
se budsjettvedtak

0

-5 000

-5 000

-5 000

-

BUDSJETTVEDTAK 14.12.2017: Reguleringsplan Juvikflaten
søndre kryss

750

750

0

0

-

Viltfond

0

0

0

0

-2

-2

-2

-2

500

0

0

0

12 072

6 572

5 821

5 821

Rammeendringer mellom avdelingene:
-

Bilansvarlig overført til Teknisk fra Areal og samfunn

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Detaljprosjektering opprydding Skiftesvik. F-sak 196/18 (fra
havbruksfondet 2018)

Nye tiltak:

Ny netto ramme

12.6 Forklaring og
konsekvens
UTM vedtok i sak 174/18 at Askøy kommune
skal søke om midler til videre arbeid for opprydding i Skiftesvik. Dette innebærer søknad
om midler til detaljprosjektering og nødvendig
klargjøring i forkant av oppryddingstiltak. Det
settes av 500.000 på budsjett for 2019. Det må

for gjennomføring av opprydningstiltak i
Skiftesvik.
Arbeid med Askøyprogrammet vil beslaglegge
ressurser på avdelingen også i kommende
periode. Dette er de samme ressursene som
brukes til utarbeiding av offentlige reguleringsplaner.

settes av tilstrekkelig midler i budsjett for 2020

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2019-2022 Fagavdeling areal og samfunn

113

12.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
For å få full oversikt over tiltak det ikke er funnet plass til innenfor rammen, se også tabeller for nye
tiltak hvor eksisterende tjenester som trekkes ut kan forekomme.
Økonomiplan
Tiltak (Tall i tusen kroner)

Budsjett 2019

2020

Regulering Mjølkeviksvarden UTM 158/17

500

Regulering Hanevik Åsebø

500

Askøyprogrammet

2021

2022

1 000

1 000

Forvaltningsplan for gjess

100

Økt kapasitet kommunale kart

400

Detaljplan fylkesvei 563 (Kleppestø)

800

800

800

800

800

1 000

Regulering av GS-veg langs fylkesveg 219 Hanøyvegen, jf. K-sak 56/18

500

1 000

Regulering av GS-veg langs fylkesveg 220 Davanger, jf. K-sak 56/18

500

1 000

Opprydding Skiftesvik, jf. UTM sak 174/18

9 000

Sum

4 500

12 800

på plass.

12.8 Effektiviserings- og
omstillingstiltak

Vi vil ta i bruk "e-Torg", der alt av kart- og

Det historiske byggesaksarkivet er ferdig

eiendomsinformasjon er samlet på ett sted. Her

skannet, skanning av oppmålings-, fradelings-

vil finnes digitale kart, nabovarsel og andre

og reguleringsplanarkivet pågår. Dette gjør

nyttige produkter for innbyggere og for de som

oppslag i arkivene enklere og raskere enn å

skal prosjektere og oppføre bygg. Det vil også

forholde seg til fysiske saksmapper. Vi vil også

være

kunne benytte arkivene i forhold til forskjellige

her

eiendomsmeglere

henter

ut

informasjon om eiendommer. Dette er i dag en

innsynsløsninger, f.eks. "Min side".

delvis manuell løsning, som nå automatiseres.

Avdelingen er med i Samordnet regional

Skråfoto (flyfoto som bl.a. viser fasader på hus,

digitalisering, innenfor fagområdene byggesak

terreng og vegetasjon) vil tas i bruk januar 2019.

og plan. Målet her er å samkjøre prosessene

Dette vil også gjøres tilgjengelig for publikum

innenfor de aktuelle fagområdene, og finne

på lik linje som de øvrige kartproduktene.

«beste praksis», og videre være klar til å ta i

Bruken av skråfoto vil kunne effektivisere og

bruk ny teknologi / felles løsninger når dette er

bedre kvaliteten i saksbehandlingen.

12.9 Investeringsbudsjett
4920

Prosjekt navn

Ferdig

Tot.
sum

Kartfond

(årlig)

(årlig)

Sum fagavdeling areal og samfunn

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

20232029

180

180

180

180

1 080

180

180

180

180

B 2019
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13 Askøy kirkelige fellesråd
Askøy kirkelige fellesråd

B 2019

Askøy kirkelige fellesråd
Sum Askøy kirkelige fellesråd

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

18 118

18 098

18 078

18 058

18 118

18 098

18 078

18 058

13.1 Driftsbudsjett
Askøy kirkelige fellesråd

B 2018

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

B2019

17 730

Lønns- og prisjustering fra 2018 til 2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

18 227

18 227

18 227

18 227

496

Rullering av siste økonomiplan:
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-89

-90

-90

-90

-

Rentekompensasjon utbygging Tveit kirke

-20

-39

-59

-79

18 118

18 098

18 078

18 058

Ny netto ramme

13.2 Forklaring og konsekvens
Rammen er en videreføring av økonomiplanen med justering for pris- og lønnsvekst og avsetning til
handlefrihet, på samme måte som for kommunalavdelingene. Budsjettet fra Askøy kirkelige fellesråd
legger som utgangspunkt opp til en større overføring, med bakgrunn i ønske om forbedring innen IT og
arkivfunksjonen til kirken.

13.3 Investeringsbudsjett
Prosjekt navn

Ferdig

Tot. Sum

5510

Askøy kirkelige fellesråd

(årlig)

(årlig)

4 000

4 000

ny

Erdal gravplass

2020

22 000

6 000

16 000

10 000

20 000

Askøy kirkelige fellesråd

B2019

ØP 2020

ØP 2021
4 000

ØP 2022
4 000

2023-2029
24 000
-

4 000

4 000

Askøy kirkelige fellesråd ber Askøy kommune om finansiering for Erdal gravplass med kr. 42 millioner.
Dette finansieres gjennom fellesrådets økonomiplan med kr. 20 millioner og et ekstratilskudd på kr. 22
millioner fra Askøy kommune. Til sammen kr. 42 millioner. Fellesrådets økonomiplan viser i
investeringsbudsjettet som en årlig bevilgning på 4 millioner.
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14 Kommunale foretak
Askøyhallene
Askøyhallene
Sum Askøyhallene

B 2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

6 568

6 568

6 568

6 568

6 568

6 568

6 568

6 568

14.1 Driftsbudsjett
Askøyhallene
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2018 til 2019

B 2018

B2019

ØP 2020

ØP 2021

ØP 2022

6 616

6 801

6 801

6 801

6 801

-33

-33

-34

-34

-200

-200

-200

-200

6 568

6 568

6 568

6 568

185

Rullering av siste økonomiplan:
-

Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)

-

BUDSJETTVEDTAK 14.12.2017: Tilstandsrapport Askøyhallen

Ny netto ramme

6 801

Styret i Askøyhallene ber om at driftstilskuddet fra Askøy kommune for 2019 settes til kr 6 966 000, en
økning på kr 550 000 i forhold til 2018. Styret vil samtidig ta inn kr 200 000 ekstra i økte priser fra
brukerne, da særlig fra Askøy Terapibad og fra økte billettpriser i svømmehallen i Askøyhallen. Idrettslagene vil i første omgang bli forsøkt spart. Styret mener at dette er en helt nødvendig økning i inntektsbudsjettet for å kunne opprettholde aktivitetsnivået i dag og samtidig sørge for et minimumsnivå på
vedlikehold av stadig eldre bygg. Styret peker særlig på at strømprisen de siste årene har økt med flere
hundre tusen, og også at pensjonsutgiftene har økt kraftig. Rådmannen har ikke kunnet etterkomme
anmodningen fra styret i budsjettforslaget.

Askøy kommune - Økonomi og handlingsplan 2019-2022: Kommunale foretak
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15 Vedlegg
15.1 Fagavdeling med hovedposter
Beskrivelse

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

10 335 583

10 335 583

10 335 583

10 335 583

892 000

892 000

892 000

892 000

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

10 Politisk styring
Netto Lønn og sosiale utgifter
Netto Kjøp av varer og tj egenprod
Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod
Netto Overføringer
Netto Refusjoner
Inntekt

972 421

272 421

972 421

272 421

-132 500

-132 500

-132 500

-132 500

-132 500

-132 500

-132 500

-132 500

Utgift

13 268 804

12 568 804

13 268 804

12 568 804

Netto

13 136 304

12 436 304

13 136 304

12 436 304

Netto Lønn og sosiale utgifter

69 532 138

69 629 138

69 625 138

69 625 138

Netto Kjøp av varer og tj egenprod

11 Stab

17 352 929

17 352 929

17 352 929

17 352 929

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

5 172 870

5 172 870

5 172 870

5 172 870

Netto Overføringer

4 560 971

4 560 971

4 560 971

4 560 971

-605 000

-605 000

-605 000

-605 000

Netto Refusjoner

-7 990 212

-7 990 212

-7 990 212

-7 990 212

Inntekt

-8 595 212

-8 595 212

-8 595 212

-8 595 212

Utgift

96 618 908

96 715 908

96 711 908

96 711 908

Netto

88 023 696

88 120 696

88 116 696

88 116 696

2 246 010

2 246 010

2 246 010

2 246 010

53 990

53 990

53 990

53 990

Netto Salgsinntekter

20 Kommunalsjef oppvekst
Netto Lønn og sosiale utgifter
Netto Kjøp av varer og tj egenprod
Netto Overføringer
Netto Refusjoner
Inntekt

10 710

10 710

10 710

10 710

-360 710

-360 710

-360 710

-360 710

-360 710

-360 710

-360 710

-360 710

Utgift

2 310 710

2 310 710

2 310 710

2 310 710

Netto

1 950 000

1 950 000

1 950 000

1 950 000

413 300 805

411 505 805

411 505 805

411 497 805

Netto Kjøp av varer og tj egenprod

29 275 731

28 598 731

28 598 731

28 598 731

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

12 095 000

12 095 000

12 095 000

12 095 000

21 Skole
Netto Lønn og sosiale utgifter

Netto Overføringer

12 455 390

24 659 390

24 650 390

24 650 390

Netto Salgsinntekter

-30 912 800

-33 812 800

-33 812 800

-33 812 800

Netto Refusjoner

-33 599 126

-33 414 126

-33 414 126

-33 414 126

Inntekt

-64 511 926

-67 226 926

-67 226 926

-67 226 926

Utgift

467 126 926

476 858 926

476 849 926

476 841 926

Netto

402 615 000

409 632 000

409 623 000

409 615 000

115 466 250

118 136 250

117 686 250

117 686 250

22 Barnehage
Netto Lønn og sosiale utgifter
Netto Kjøp av varer og tj egenprod
Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod
Netto Overføringer
Netto Salgsinntekter

6 327 441

6 327 441

6 327 441

6 327 441

225 167 235

236 223 235

205 385 235

213 208 235

420 774

20 774

20 774

20 774

-18 734 926

-18 734 926

-18 734 926

-18 734 926

ii

Beskrivelse
Netto Refusjoner

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

-1 120 774

-1 120 774

-1 120 774

-1 120 774

Inntekt

-19 855 700

-19 855 700

-19 855 700

-19 855 700

Utgift

347 381 700

360 707 700

329 419 700

337 242 700

Netto

327 526 000

340 852 000

309 564 000

317 387 000

11 154 215

11 153 215

11 153 215

11 153 215

800 412

800 412

800 412

800 412

23 PPT
Netto Lønn og sosiale utgifter
Netto Kjøp av varer og tj egenprod
Netto Overføringer

647 923

647 923

647 923

647 923

Netto Refusjoner

-520 550

-520 550

-520 550

-520 550

Netto Finansinntekter og finanser

-375 000

-375 000

-375 000

-375 000

Inntekt

-895 550

-895 550

-895 550

-895 550

Utgift

12 602 550

12 601 550

12 601 550

12 601 550

Netto

11 707 000

11 706 000

11 706 000

11 706 000

25 Kultur og idrett
Netto Lønn og sosiale utgifter

22 513 599

22 512 599

22 512 599

22 511 599

Netto Kjøp av varer og tj egenprod

3 445 958

3 445 958

3 445 958

3 445 958

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

1 135 000

1 135 000

1 135 000

1 135 000

Netto Overføringer

6 834 519

6 759 519

6 759 519

6 759 519

-4 772 862

-4 772 862

-4 772 862

-4 772 862

-660 919

-660 919

-660 919

-660 919

Netto Salgsinntekter
Netto Refusjoner
Netto Finansinntekter og finanser

-227 295

-227 295

-227 295

-227 295

Inntekt

-5 661 076

-5 661 076

-5 661 076

-5 661 076

Utgift

33 929 076

33 853 076

33 853 076

33 852 076

Netto

28 268 000

28 192 000

28 192 000

28 191 000

2 510 944

2 510 944

2 510 944

2 510 944

243 722

243 722

243 722

243 722

1 038 000

1 038 000

1 038 000

1 038 000

-235 666

-235 666

-235 666

-235 666

30 Kommunalsjef levekår
Netto Lønn og sosiale utgifter
Netto Kjøp av varer og tj egenprod
Netto Overføringer
Netto Salgsinntekter
Netto Refusjoner

-38 000

-38 000

-38 000

-38 000

-273 666

-273 666

-273 666

-273 666

Utgift

3 792 666

3 792 666

3 792 666

3 792 666

Netto

3 519 000

3 519 000

3 519 000

3 519 000

29 030 532

28 578 532

28 277 532

28 276 532

Inntekt

31 Samfunnsmedisin
Netto Lønn og sosiale utgifter
Netto Kjøp av varer og tj egenprod

7 115 456

7 115 456

7 115 456

7 115 456

15 271 068

15 371 068

15 471 068

15 471 068

1 668 490

1 668 490

1 668 490

1 668 490

94 000

94 000

94 000

94 000

Netto Salgsinntekter

-8 863 056

-8 863 056

-8 863 056

-8 863 056

Netto Refusjoner

-2 341 490

-2 341 490

-2 341 490

-2 341 490

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod
Netto Overføringer
Netto Finansutg og finanstrans

Inntekt

-11 204 546

-11 204 546

-11 204 546

-11 204 546

Utgift

53 179 546

52 827 546

52 626 546

52 625 546

Netto

41 975 000

41 623 000

41 422 000

41 421 000

33 Barn og familie

iii

Beskrivelse
Netto Lønn og sosiale utgifter

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

107 536 823

107 531 823

107 528 823

107 525 823

Netto Kjøp av varer og tj egenprod

14 020 791

14 020 791

14 020 791

14 020 791

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

12 735 000

12 735 000

12 735 000

12 735 000

Netto Overføringer

15 054 813

15 054 813

15 054 813

15 054 813

Netto Salgsinntekter
Netto Refusjoner
Netto Finansinntekter og finanser

-4 152 989

-4 152 989

-4 152 989

-4 152 989

-13 011 438

-13 011 438

-13 011 438

-13 011 438

-4 600 000

-4 600 000

-4 600 000

-4 600 000

Inntekt

-21 764 427

-21 764 427

-21 764 427

-21 764 427

Utgift

149 347 427

149 342 427

149 339 427

149 336 427

Netto

127 583 000

127 578 000

127 575 000

127 572 000

20 788 872

20 788 872

20 788 872

20 788 872

1 005 876

1 005 876

1 005 876

1 005 876

35 NAV kommune
Netto Lønn og sosiale utgifter
Netto Kjøp av varer og tj egenprod
Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

475 000

475 000

475 000

475 000

Netto Overføringer

26 780 208

27 029 208

26 278 208

26 277 208

Netto Salgsinntekter

-2 677 507

-2 677 507

-2 677 507

-2 677 507

Netto Refusjoner

-4 076 449

-4 076 449

-4 076 449

-4 076 449

Netto Overføringer

-2 500 000

-2 500 000

-2 500 000

-2 500 000

Inntekt

-9 253 956

-9 253 956

-9 253 956

-9 253 956

Utgift

49 049 956

49 298 956

48 547 956

48 546 956

Netto

39 796 000

40 045 000

39 294 000

39 293 000

37 Helse og omsorg
Netto Lønn og sosiale utgifter

210 162 359

210 152 359

210 146 359

210 141 359

Netto Kjøp av varer og tj egenprod

20 680 994

20 680 994

20 680 994

20 680 994

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

63 120 900

63 120 900

63 120 900

63 120 900

6 394 667

6 394 667

6 394 667

30 394 667

Netto Salgsinntekter

-33 193 253

-48 143 253

-48 143 253

-48 143 253

Netto Refusjoner

-10 204 667

-10 204 667

-10 204 667

-10 204 667

Netto Overføringer

Inntekt

-43 397 920

-58 347 920

-58 347 920

-58 347 920

Utgift

300 358 920

300 348 920

300 342 920

324 337 920

Netto

256 961 000

242 001 000

241 995 000

265 990 000

196 579 614

195 047 736

195 038 736

195 033 736

Netto Kjøp av varer og tj egenprod

11 380 503

11 229 381

11 229 381

11 229 381

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

27 663 518

27 663 518

27 663 518

27 663 518

6 479 856

6 446 450

6 446 450

6 446 450

Netto Salgsinntekter

-6 002 835

-6 002 835

-6 002 835

-6 002 835

Netto Refusjoner

-6 937 656

-6 904 250

-6 904 250

-6 904 250

38 Individ
Netto Lønn og sosiale utgifter

Netto Overføringer

Netto Finansinntekter og finanser

-1 180 000

-1 180 000

-1 180 000

-1 180 000

Inntekt

-14 120 491

-14 087 085

-14 087 085

-14 087 085

Utgift

242 103 491

240 387 085

240 378 085

240 373 085

Netto

227 983 000

226 300 000

226 291 000

226 286 000

Netto Lønn og sosiale utgifter

87 817 647

87 817 647

87 817 647

87 817 647

Netto Kjøp av varer og tj egenprod

95 339 240

94 639 240

89 429 240

89 429 240

6 908 750

6 908 750

6 908 750

6 908 750

43 Teknisk

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

iv

Beskrivelse
Netto Overføringer
Netto Finansutg og finanstrans
Netto Salgsinntekter
Netto Refusjoner
Inntekt

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

15 620 434

15 695 434

22 395 434

22 395 434

1 649 257

1 649 257

1 649 257

1 649 257

-168 297 904

-175 536 904

-184 519 904

-195 831 904

-17 887 424

-17 962 424

-17 962 424

-17 962 424

-186 185 328

-193 499 328

-202 482 328

-213 794 328

Utgift

207 335 328

206 710 328

208 200 328

208 200 328

Netto

21 150 000

13 211 000

5 718 000

-5 594 000

30 937 179

30 937 179

30 936 179

30 936 179

8 321 505

2 821 505

2 071 505

2 071 505

321 280

321 280

321 280

321 280

2 229 619

2 229 619

2 229 619

2 229 619

800 289

800 289

800 289

800 289

-21 313 789

-21 313 789

-21 313 789

-21 313 789

-2 938 038

-2 938 038

-2 938 038

-2 938 038

41 Areal og samfunn
Netto Lønn og sosiale utgifter
Netto Kjøp av varer og tj egenprod
Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod
Netto Overføringer
Netto Finansutg og finanstrans
Netto Salgsinntekter
Netto Refusjoner
Netto Finansinntekter og finanser

-6 286 045

-6 286 045

-6 286 045

-6 286 045

-30 537 872

-30 537 872

-30 537 872

-30 537 872

Utgift

42 609 872

37 109 872

36 358 872

36 358 872

Netto

12 072 000

6 572 000

5 821 000

5 821 000

Inntekt

80 Skatt og rammetilskudd
Netto Refusjoner

-55 000 000

-55 000 000

-55 000 000

-55 000 000

Netto Overføringer

-1 759 718 000

-1 759 618 000

-1 758 722 000

-1 759 344 000

Inntekt

-1 814 718 000

-1 814 618 000

-1 813 722 000

-1 814 344 000

Netto

-1 814 718 000

-1 814 618 000

-1 813 722 000

-1 814 344 000

Netto Finansutg og finanstrans

205 138 000

227 393 000

246 583 000

267 962 000

Netto Finansinntekter og finanser

-37 362 000

-38 011 000

-38 760 000

-39 510 000

90 Renter, utbytte, avdrag

Inntekt

-37 362 000

-38 011 000

-38 760 000

-39 510 000

Utgift

205 138 000

227 393 000

246 583 000

267 962 000

Netto

167 776 000

189 382 000

207 823 000

228 452 000

Netto Lønn og sosiale utgifter

48 270 784

48 270 784

48 270 784

48 270 784

Netto Overføringer

19 000 000

17 000 000

19 000 000

17 000 000

91 Fellesposter

Netto Finansutg og finanstrans

5 700 000

5 700 000

5 700 000

5 700 000

Netto Refusjoner

-48 270 784

-48 270 784

-48 270 784

-48 270 784

Inntekt

-48 270 784

-48 270 784

-48 270 784

-48 270 784

Utgift

72 970 784

70 970 784

72 970 784

70 970 784

Netto

24 700 000

22 700 000

24 700 000

22 700 000

Netto Lønn og sosiale utgifter

-20 000 000

-20 000 000

-20 000 000

-20 000 000

Netto Finansutg og finanstrans

13 793 000

8 088 000

22 633 000

8 159 000

-500 000

-3 953 000

0

-23 300 000

93 Interne transaksjoner

Netto Finansinntekter og finanser
Inntekt

-500 000

-3 953 000

0

-23 300 000

Utgift

-6 207 000

-11 912 000

2 633 000

-11 841 000

Netto

-6 707 000

-15 865 000

2 633 000

-35 141 000

v

Beskrivelse

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Netto Overføringer

18 116 000

18 095 000

18 075 000

18 055 000

Utgift

18 116 000

18 095 000

18 075 000

18 055 000

Netto

18 116 000

18 095 000

18 075 000

18 055 000

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod

6 568 000

6 568 000

6 568 000

6 568 000

Utgift

6 568 000

6 568 000

6 568 000

6 568 000

Netto

6 568 000

6 568 000

6 568 000

6 568 000

50 AKF

60 Komm foretak

vi

15.2 Økonomiplan på tjeneste
Beskrivelse
1000

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

-116 000

-116 000

-116 000

-116 000

Utgift Politisk styring og kontrollorganer

11 575 419

10 875 419

11 575 419

10 875 419

Netto Politisk styring og kontrollorganer

11 459 419

10 759 419

11 459 419

10 759 419

-16 500

-16 500

-16 500

-16 500

Utgift Kontroll og revisjon

1 838 385

1 838 385

1 838 385

1 838 385

Netto Kontroll og revisjon

1 821 885

1 821 885

1 821 885

1 821 885

-17 947 867

-17 947 867

-17 947 867

-17 947 867

Utgift Administrasjon

94 327 884

94 101 384

94 089 384

94 079 384

Netto Administrasjon

76 380 017

76 153 517

76 141 517

76 131 517

-35 250

-35 250

-35 250

-35 250

Utgift Rådmannens adm.

2 425 351

2 425 351

2 425 351

2 425 351

Netto Rådmannens adm.

2 390 101

2 390 101

2 390 101

2 390 101

-296 633

-296 633

-296 633

-296 633

Utgift Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltn.

5 946 150

5 946 150

5 946 150

5 946 150

Netto Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltn.

5 649 517

5 649 517

5 649 517

5 649 517

Politisk styring og kontrollorganer
Inntekt Politisk styring og kontrollorganer

1100

Kontroll og revisjon
Inntekt Kontroll og revisjon

1200

Administrasjon
Inntekt Administrasjon

1202

Rådmannens adm.
Inntekt Rådmannens adm.

1210

Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltn.
Inntekt Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltn.

1300

Administrasjonslokaler
Inntekt Administrasjonslokaler

1700

1800

1900

2010

2012

-976 055

-976 055

-976 055

-976 055

Utgift Administrasjonslokaler

5 039 072

5 039 072

5 039 072

5 039 072

Netto Administrasjonslokaler

4 063 017

4 063 017

4 063 017

4 063 017

Utgift Premieavvik

-20 000 000

-20 000 000

-20 000 000

-20 000 000

Netto Premieavvik

-20 000 000

-20 000 000

-20 000 000

-20 000 000

Inntekt Diverse fellesutgifter

-5 384

-5 384

-5 384

-5 384

Utgift Diverse fellesutgifter

33 441

33 441

33 441

33 441

Netto Diverse fellesutgifter

28 057

28 057

28 057

28 057

Inntekt Interne serviceenheter

-73 009 985

-73 009 985

-73 009 985

-73 009 985

Utgift Interne serviceenheter

113 101 521

111 101 521

113 101 521

111 101 521

Netto Interne serviceenheter

40 091 536

38 091 536

40 091 536

38 091 536

Premieavvik

Diverse fellesutgifter

Interne serviceenheter

Førskole, kommunale
Inntekt Førskole, kommunale

-19 473 325

-19 473 325

-19 473 325

-19 473 325

Utgift Førskole, kommunale

308 479 509

321 493 009

290 205 009

298 028 009

Netto Førskole, kommunale

289 006 184

302 019 684

270 731 684

278 554 684

førskole, felles kommunal privat
Inntekt førskole, felles kommunal privat

2020

2110

-125 875

-125 875

-125 875

-125 875

Utgift førskole, felles kommunal privat

5 931 934

5 619 434

5 619 434

5 619 434

Netto førskole, felles kommunal privat

5 806 059

5 493 559

5 493 559

5 493 559

Grunnskole
Inntekt Grunnskole

-26 920 708

-27 135 708

-27 135 708

-27 135 708

Utgift Grunnskole

396 608 117

407 276 617

407 267 617

407 259 617

Netto Grunnskole

369 687 409

380 140 909

380 131 909

380 123 909

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

Styrket tilbud til førskolebarn
Inntekt Styrket tilbud til førskolebarn

vii

Beskrivelse

2112

2114

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Utgift Styrket tilbud til førskolebarn

18 484 460

18 484 460

18 484 460

18 484 460

Netto Styrket tilbud til førskolebarn

18 481 960

18 481 960

18 481 960

18 481 960

Utgift Tiltak minoritetsspråkl. barn

462 000

462 000

462 000

462 000

Netto Tiltak minoritetsspråkl. barn

462 000

462 000

462 000

462 000

Tiltak minoritetsspråkl. barn

Spes.ped. etter opplæringsloven
Inntekt Spes.ped. etter opplæringsloven

2130

2135

2150

-223 250

-223 250

-223 250

-223 250

Utgift Spes.ped. etter opplæringsloven

12 413 941

12 413 941

12 413 941

12 413 941

Netto Spes.ped. etter opplæringsloven

12 190 691

12 190 691

12 190 691

12 190 691

Voksenopplæring minoritetsgr.
Inntekt Voksenopplæring minoritetsgr.

-5 805 018

-5 805 018

-5 805 018

-5 805 018

Utgift Voksenopplæring minoritetsgr.

10 508 171

10 508 171

10 508 171

10 508 171

Netto Voksenopplæring minoritetsgr.

4 703 153

4 703 153

4 703 153

4 703 153

Utgift Voksenopplæring-spesialunderv.

738 244

738 244

738 244

738 244

Netto Voksenopplæring-spesialunderv.

738 244

738 244

738 244

738 244

Voksenopplæring-spesialunderv.

Skolefritidstilbud
Inntekt Skolefritidstilbud

2210

-30 553 868

-33 053 868

-33 053 868

-33 053 868

Utgift Skolefritidstilbud

34 589 574

34 589 574

34 589 574

34 589 574

Netto Skolefritidstilbud

4 035 706

1 535 706

1 535 706

1 535 706

Førskolelokaler og skyss
Inntekt Førskolelokaler og skyss

2220

2230

2310

-1 152 733

-1 152 733

-1 152 733

-1 152 733

Utgift Førskolelokaler og skyss

6 033 423

6 033 423

6 033 423

6 033 423

Netto Førskolelokaler og skyss

4 880 690

4 880 690

4 880 690

4 880 690

Skolelokaler
Inntekt Skolelokaler

-4 832 928

-4 907 928

-4 907 928

-4 907 928

Utgift Skolelokaler

48 591 350

48 766 350

43 556 350

43 556 350

Netto Skolelokaler

43 758 422

43 858 422

38 648 422

38 648 422

Skoleskyss
Inntekt Skoleskyss

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

Utgift Skoleskyss

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Netto Skoleskyss

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

-586 683

-586 683

-586 683

-586 683

Utgift Aktivitetstilbud barn og unge

4 966 189

4 966 189

4 966 189

4 966 189

Netto Aktivitetstilbud barn og unge

4 379 506

4 379 506

4 379 506

4 379 506

Inntekt Forebygg., helsestasjon og skolehelsetj.

-1 775 755

-1 775 755

-1 775 755

-1 775 755

Utgift Forebygg., helsestasjon og skolehelsetj.

22 388 509

23 383 509

23 380 509

23 380 509

Netto Forebygg., helsestasjon og skolehelsetj.

20 612 754

21 607 754

21 604 754

21 604 754

Inntekt Annet forebyggende helsearbeid

-5 782 316

-5 782 316

-5 782 316

-5 782 316

Utgift Annet forebyggende helsearbeid

21 898 673

21 896 673

21 896 673

21 896 673

Netto Annet forebyggende helsearbeid

16 116 357

16 114 357

16 114 357

16 114 357

Inntekt Folkehelsearbeid

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

Utgift Folkehelsearbeid

12 500

12 500

12 500

12 500

Netto Folkehelsearbeid

10 000

10 000

10 000

10 000

-4 265 064

-4 265 064

-4 265 064

-4 265 064

Aktivitetstilbud barn og unge
Inntekt Aktivitetstilbud barn og unge

2320

2330

2331

2340

Forebygg., helsestasjon og skolehelsetj.

Annet forebyggende helsearbeid

Folkehelsearbeid

Aktivisering og serv.tj overf.eldre/funksj.h.
Inntekt Aktivisering og serv.tj overf.eldre/funksj.h.

viii

Beskrivelse

2410

2412

2414

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Utgift Aktivisering og serv.tj overf.eldre/funksj.h.

46 539 162

46 539 162

46 539 162

46 539 162

Netto Aktivisering og serv.tj overf.eldre/funksj.h.

42 274 098

42 274 098

42 274 098

42 274 098

Inntekt Diagnose, behandling, rehabilit.

-7 772 620

-7 772 620

-7 772 620

-7 772 620

Utgift Diagnose, behandling, rehabilit.

43 398 728

43 498 728

43 598 728

43 598 728

Netto Diagnose, behandling, rehabilit.

35 626 108

35 726 108

35 826 108

35 826 108

Inntekt Askøy legevakt

-1 377 771

-1 377 771

-1 377 771

-1 377 771

Utgift Askøy legevakt

17 594 509

17 544 509

17 244 509

17 244 509

Netto Askøy legevakt

16 216 738

16 166 738

15 866 738

15 866 738

-4 943 250

-4 943 250

-4 943 250

-4 943 250

Utgift Fenring legesenter

5 915 061

5 915 061

5 915 061

5 915 061

Netto Fenring legesenter

971 811

971 811

971 811

971 811

Diagnose, behandling, rehabilit.

Askøy legevakt

Fenring legesenter
Inntekt Fenring legesenter

2420

2425

2430

2432

Råd, veiledn. og sosial forebygg. arb.
Inntekt Råd, veiledn. og sosial forebygg. arb.

-2 673 082

-2 673 082

-2 673 082

-2 673 082

Utgift Råd, veiledn. og sosial forebygg. arb.

22 703 520

22 703 520

22 703 520

22 703 520

Netto Råd, veiledn. og sosial forebygg. arb.

20 030 438

20 030 438

20 030 438

20 030 438

Utgift Prosjekt mottak flyktninger

208 888

208 888

208 888

208 888

Netto Prosjekt mottak flyktninger

208 888

208 888

208 888

208 888

Inntekt Tilbud til personer med rusproblemer

-4 346 993

-4 346 993

-4 346 993

-4 346 993

Utgift Tilbud til personer med rusproblemer

13 036 391

12 953 391

12 944 391

12 939 391

Netto Tilbud til personer med rusproblemer

8 689 398

8 606 398

8 597 398

8 592 398

-39 446

-39 446

-39 446

-39 446

Utgift Utekontakten

3 533 670

3 533 670

3 533 670

3 533 670

Netto Utekontakten

3 494 224

3 494 224

3 494 224

3 494 224

Inntekt Barnevernstjeneste

-5 486 126

-5 486 126

-5 486 126

-5 486 126

Utgift Barnevernstjeneste

21 577 322

21 577 322

21 577 322

21 577 322

Netto Barnevernstjeneste

16 091 196

16 091 196

16 091 196

16 091 196

Prosjekt mottak flyktninger

Tilbud til personer med rusproblemer

Utekontakten
Inntekt Utekontakten

2440

2510

Barnevernstjeneste

Barneverntiltak i familien
Inntekt Barneverntiltak i familien

2520

2522

2530

2540

-87 375

-87 375

-87 375

-87 375

Utgift Barneverntiltak i familien

7 064 269

7 064 269

7 064 269

7 064 269

Netto Barneverntiltak i familien

6 976 894

6 976 894

6 976 894

6 976 894

Barneverntiltak utenfor familien
Inntekt Barneverntiltak utenfor familien

-5 259 380

-5 259 380

-5 259 380

-5 259 380

Utgift Barneverntiltak utenfor familien

53 514 576

52 514 576

52 514 576

52 514 576

Netto Barneverntiltak utenfor familien

48 255 196

47 255 196

47 255 196

47 255 196

Inntekt Barneverntiltak u fam med ref

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

Netto Barneverntiltak u fam med ref

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

Inntekt Pleie, omsorg, hjelp / rehab. i institusjon

-86 691 715

-101 641 715

-101 641 715

-101 641 715

Utgift Pleie, omsorg, hjelp / rehab. i institusjon

222 149 737

222 149 737

222 149 737

246 149 737

Netto Pleie, omsorg, hjelp / rehab. i institusjon

135 458 022

120 508 022

120 508 022

144 508 022

-7 153 090

-7 119 684

-7 119 684

-7 119 684

Barneverntiltak u fam med ref

Pleie, omsorg, hjelp / rehab. i institusjon

Kjernetj. pleie,omsorg,hjelp hjemmeboende
Inntekt Kjernetj. pleie,omsorg,hjelp hjemmeboende

ix

Beskrivelse

2610

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Utgift Kjernetj. pleie,omsorg,hjelp hjemmeboende

239 520 994

237 487 588

237 487 588

237 487 588

Netto Kjernetj. pleie,omsorg,hjelp hjemmeboende

232 367 904

230 367 904

230 367 904

230 367 904

-939 473

-939 473

-939 473

-939 473

Utgift Institusjonslokaler

9 883 934

9 883 934

9 883 934

9 883 934

Netto Institusjonslokaler

8 944 461

8 944 461

8 944 461

8 944 461

-30 731 936

-31 049 936

-31 049 936

-31 049 936

Institusjonslokaler
Inntekt Institusjonslokaler

2650

Kommunalt disponerte boliger
Inntekt Kommunalt disponerte boliger

2750

Utgift Kommunalt disponerte boliger

14 177 376

14 177 376

14 177 376

14 177 376

Netto Kommunalt disponerte boliger

-16 554 560

-16 872 560

-16 872 560

-16 872 560

-387 121

-387 121

-387 121

-387 121

Utgift Introduksjonsordningen

21 593 954

21 593 954

21 593 954

21 593 954

Netto Introduksjonsordningen

21 206 833

21 206 833

21 206 833

21 206 833

Utgift Kvalifiseringsordningen

2 684 596

2 684 596

2 684 596

2 684 596

Netto Kvalifiseringsordningen

2 684 596

2 684 596

2 684 596

2 684 596

Inntekt Økonomisk sosialhjelp

-3 810 000

-3 810 000

-3 810 000

-3 810 000

Utgift Økonomisk sosialhjelp

22 342 400

22 591 400

21 840 400

21 839 400

Netto Økonomisk sosialhjelp

18 532 400

18 781 400

18 030 400

18 029 400

Utgift Økonomisk sos.hj. utl.statsb.

1 710 000

1 710 000

1 710 000

1 710 000

Netto Økonomisk sos.hj. utl.statsb.

1 710 000

1 710 000

1 710 000

1 710 000

Introduksjonsordningen
Inntekt Introduksjonsordningen

2760

2810

2811

2830

Kvalifiseringsordningen

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sos.hj. utl.statsb.

Bistand etabl/oppretth egen bolig
Inntekt Bistand etabl/oppretth egen bolig

2850

-5 572 850

-5 572 850

-5 572 850

-5 572 850

Utgift Bistand etabl/oppretth egen bolig

7 039 238

7 039 238

7 039 238

7 039 238

Netto Bistand etabl/oppretth egen bolig

1 466 388

1 466 388

1 466 388

1 466 388

Tjen. utenfor komm. ansvarsomr.
Inntekt Tjen. utenfor komm. ansvarsomr.

3010

-235 000

-235 000

-235 000

-235 000

Utgift Tjen. utenfor komm. ansvarsomr.

92 136

92 136

92 136

92 136

Netto Tjen. utenfor komm. ansvarsomr.

-142 864

-142 864

-142 864

-142 864

-4 595 472

-4 595 472

-4 595 472

-4 595 472

Utgift Plansakbehandling

4 293 612

4 293 612

4 293 612

4 293 612

Netto Plansakbehandling

-301 860

-301 860

-301 860

-301 860

Inntekt Kommuneplan

-4 439 371

-4 439 371

-4 439 371

-4 439 371

Utgift Kommuneplan

16 064 821

10 564 821

9 814 821

9 814 821

Netto Kommuneplan

11 625 450

6 125 450

5 375 450

5 375 450

Inntekt Kontroll ulovelig bygging

-915 390

-915 390

-915 390

-915 390

Netto Kontroll ulovelig bygging

-915 390

-915 390

-915 390

-915 390

Plansakbehandling
Inntekt Plansakbehandling

3012

3026

3027

3030

Kommuneplan

Kontroll ulovelig bygging

Kontroll forurensing
Inntekt Kontroll forurensing

-21 500

-21 500

-21 500

-21 500

Utgift Kontroll forurensing

139 902

139 902

139 902

139 902

Netto Kontroll forurensing

118 402

118 402

118 402

118 402

-4 799 700

-4 799 700

-4 799 700

-4 799 700

4 429 113

4 429 113

4 429 113

4 429 113

Kart og oppmåling
Inntekt Kart og oppmåling
Utgift Kart og oppmåling

x

Beskrivelse
Netto Kart og oppmåling
3032

-480 891

-480 891
1 439 929

Netto Kart- og oppmåling - komm.utg.

959 038

959 038

959 038

959 038

Bygge og delesaksbehandling
-14 738 249

-14 738 249

-14 738 249

-14 738 249

Utgift Bygge og delesaksbehandling

13 070 457

13 070 457

13 070 457

13 070 457

Netto Bygge og delesaksbehandling

-1 667 792

-1 667 792

-1 667 792

-1 667 792

Kontroll forurensing fra 2014
-2 462 000

-2 462 000

-2 462 000

-2 462 000

Utgift Kontroll forurensing fra 2014

2 171 864

2 171 864

2 171 864

2 171 864

Netto Kontroll forurensing fra 2014

-290 136

-290 136

-290 136

-290 136

-466 439

-466 439

-466 439

-466 439

Utgift Eierseksjonering

444 635

444 635

444 635

444 635

Netto Eierseksjonering

-21 804

-21 804

-21 804

-21 804

-168 000

-168 000

-168 000

-168 000

Eierseksjonering

Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak

Utgift Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak

65 000

65 000

65 000

65 000

Netto Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak

-103 000

-103 000

-103 000

-103 000

-707 500

-707 500

-707 500

-707 500

Kommunal næringsvirksomhet

Utgift Kommunal næringsvirksomhet

137 500

137 500

137 500

137 500

Netto Kommunal næringsvirksomhet

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

-573 550

-573 550

-573 550

-573 550

Utgift Tilrettelegg./bistand for næringslivet

1 057 090

1 057 090

7 757 090

7 757 090

Netto Tilrettelegg./bistand for næringslivet

483 540

483 540

7 183 540

7 183 540

-5 024

-5 024

-5 024

-5 024

Utgift Landbruk

781 770

781 770

781 770

781 770

Netto Landbruk

776 746

776 746

776 746

776 746

Inntekt Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak
og parkering

-8 090 819

-8 090 819

-8 090 819

-8 090 819

Utgift Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak
og parkering

18 055 818

17 255 818

17 255 818

17 255 818

Netto Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak
og parkering

9 964 999

9 164 999

9 164 999

9 164 999

Tilrettelegg./bistand for næringslivet

Landbruk
Inntekt Landbruk

3320

3330

Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og
parkering

Komm. veger/nyanlegg, drift/vedlh.
Inntekt Komm. veger/nyanlegg, drift/vedlh.

3350

-200 000

-200 000

-200 000

-200 000

Utgift Komm. veger/nyanlegg, drift/vedlh.

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Netto Komm. veger/nyanlegg, drift/vedlh.

800 000

800 000

800 000

800 000

Rekreasjon i tettsted
Inntekt Rekreasjon i tettsted

3380

-370 587

1 439 929

Inntekt Tilrettelegg./bistand for næringslivet

3290

-370 587

-480 891

Inntekt Kommunal næringsvirksomhet

3250

-370 587

1 439 929

Inntekt Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak

3200

-370 587

-480 891

Inntekt Eierseksjonering

3150

Budsjett 2022

1 439 929

Inntekt Kontroll forurensing fra 2014

3050

Budsjett 2021

Utgift Kart- og oppmåling - komm.utg.

Inntekt Bygge og delesaksbehandling

3047

Budsjett 2020

Kart- og oppmåling - komm.utg.
Inntekt Kart- og oppmåling - komm.utg.

3040

Budsjett 2019

-15 175

-15 175

-15 175

-15 175

Utgift Rekreasjon i tettsted

76 275

76 275

76 275

76 275

Netto Rekreasjon i tettsted

61 100

61 100

61 100

61 100

-5 369 139

-5 369 139

-5 369 139

-5 369 139

6 916 746

6 916 746

6 916 746

6 916 746

Forebygging branner o.a. ulykker
Inntekt Forebygging branner o.a. ulykker
Utgift Forebygging branner o.a. ulykker

xi
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Netto Forebygging branner o.a. ulykker
3390

3391

3450

3530

3600

3750

1 547 607

-3 595 795

-3 595 795

-3 595 795

24 587 223

24 587 223

Netto Beredskap mot branner o..a. ulykker

20 991 428

20 991 428

20 991 428

20 991 428

Oljevernberedskap
-2 574

-2 574

-2 574

-2 574

Utgift Oljevernberedskap

206 179

206 179

206 179

206 179

Netto Oljevernberedskap

203 605

203 605

203 605

203 605

Utgift Produksj. vann - 20 år

5 188 723

5 188 723

5 188 723

5 188 723

Netto Produksj. vann - 20 år

5 188 723

5 188 723

5 188 723

5 188 723

-60 070 329

-63 531 329

-68 023 329

-73 679 329

Utgift Distribusjon av vann- 40 år (ledn.nett)

26 291 435

26 291 435

26 291 435

26 291 435

Netto Distribusjon av vann- 40 år (ledn.nett)

-33 778 894

-37 239 894

-41 731 894

-47 387 894

Utgift Avløpsrensing - 20 år

738 107

738 107

738 107

738 107

Netto Avløpsrensing - 20 år

738 107

738 107

738 107

738 107

-40 720 292

-44 180 292

-48 671 292

-54 327 292

Produksj. vann - 20 år

Distribusjon av vann- 40 år (ledn.nett)

Avløpsrensing - 20 år

Avløpsnett/innsaml avløpsv. 40 år

Utgift Avløpsnett/innsaml avløpsv. 40 år

23 718 109

23 718 109

23 718 109

23 718 109

Netto Avløpsnett/innsaml avløpsv. 40 år

-17 002 183

-20 462 183

-24 953 183

-30 609 183

-2 061 170

-2 061 170

-2 061 170

-2 061 170

Utgift Tømming slamavskillere (sept.tank)

1 948 246

1 948 246

1 948 246

1 948 246

Netto Tømming slamavskillere (sept.tank)

-112 924

-112 924

-112 924

-112 924

Inntekt Innsamling av forbruksavfall

-283 000

-283 000

-283 000

-283 000

Netto Innsamling av forbruksavfall

-283 000

-283 000

-283 000

-283 000

-100 719

-100 719

-100 719

-100 719

Utgift Naturforvaltning og friluftsliv

2 270 965

2 270 965

2 270 965

2 270 965

Netto Naturforvaltning og friluftsliv

2 170 246

2 170 246

2 170 246

2 170 246

-13 925

-13 925

-13 925

-13 925

Utgift Kulturminnevern

81 625

81 625

81 625

81 625

Netto Kulturminnevern

67 700

67 700

67 700

67 700

-262 524

-262 524

-262 524

-262 524

Utgift Hovedbiblioteket

5 069 653

5 069 653

5 069 653

5 069 653

Netto Hovedbiblioteket

4 807 129

4 807 129

4 807 129

4 807 129

Utgift Bibliotek - barn og ungdom

480 003

480 003

480 003

480 003

Netto Bibliotek - barn og ungdom

480 003

480 003

480 003

480 003

Tømming slamavskillere (sept.tank)

Innsamling av forbruksavfall

Naturforvaltning og friluftsliv

Kulturminnevern

Hovedbiblioteket
Inntekt Hovedbiblioteket

3705

1 547 607

24 587 223

Inntekt Kulturminnevern

3700

1 547 607

-3 595 795

Inntekt Naturforvaltning og friluftsliv

3650

1 547 607

24 587 223

Inntekt Tømming slamavskillere (sept.tank)

3550

Budsjett 2022

Utgift Beredskap mot branner o..a. ulykker

Inntekt Avløpsnett/innsaml avløpsv. 40 år

3540

Budsjett 2021

Inntekt Beredskap mot branner o..a. ulykker

Inntekt Distribusjon av vann- 40 år (ledn.nett)

3500

Budsjett 2020

Beredskap mot branner o..a. ulykker

Inntekt Oljevernberedskap

3400

Budsjett 2019

Bibliotek - barn og ungdom

Museer
Inntekt Museer
Utgift Museer

-25 000

-25 000

-25 000

-25 000

1 582 072

1 582 072

1 582 072

1 582 072

1 557 072

1 557 072

1 557 072

1 557 072

Netto Museer

xii

Beskrivelse

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

-198 962

-198 962

-198 962

-198 962

Utgift Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

3 153 876

3 153 876

3 153 876

3 153 876

Netto Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

2 954 914

2 954 914

2 954 914

2 954 914

-41 852

-41 852

-41 852

-41 852

Utgift Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

3 751 322

3 751 322

3 751 322

3 751 322

Netto Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

3 709 470

3 709 470

3 709 470

3 709 470

-3 171 070

-3 171 070

-3 171 070

-3 171 070

Utgift Musikk- og kulturskoler

9 841 663

9 841 663

9 841 663

9 841 663

Netto Musikk- og kulturskoler

6 670 593

6 670 593

6 670 593

6 670 593

-3 275

-3 275

-3 275

-3 275

Utgift Andre kulturaktiviteter

2 151 375

2 076 375

2 076 375

2 076 375

Netto Andre kulturaktiviteter

2 148 100

2 073 100

2 073 100

2 073 100

-924 533

-924 533

-924 533

-924 533

Utgift Komm. kulturbygg

2 560 278

2 560 278

2 560 278

2 560 278

Netto Komm. kulturbygg

1 635 745

1 635 745

1 635 745

1 635 745

Utgift Den norske kirke

12 946 000

12 925 000

12 905 000

12 885 000

Netto Den norske kirke

12 946 000

12 925 000

12 905 000

12 885 000

Utgift Andre religiøse formål

1 430 000

1 430 000

1 430 000

1 430 000

Netto Andre religiøse formål

1 430 000

1 430 000

1 430 000

1 430 000

Utgift Kirkegårder, gravlunder, krematorier

5 170 000

5 170 000

5 170 000

5 170 000

Netto Kirkegårder, gravlunder, krematorier

5 170 000

5 170 000

5 170 000

5 170 000

Inntekt Skatt på inntekt og form.

-820 214 000

-821 269 000

-822 345 000

-823 441 000

Netto Skatt på inntekt og form.

-820 214 000

-821 269 000

-822 345 000

-823 441 000

Inntekt Statl. rammetilskudd o.a. gen.statstilsk.

-883 092 000

-896 102 000

-903 054 000

-909 044 000

Netto Statl. rammetilskudd o.a. gen.statstilsk.

-883 092 000

-896 102 000

-903 054 000

-909 044 000

Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
3800

Inntekt Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

3810

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Inntekt Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

3830

Musikk- og kulturskoler
Inntekt Musikk- og kulturskoler

3850

Andre kulturaktiviteter
Inntekt Andre kulturaktiviteter

3860

Komm. kulturbygg
Inntekt Komm. kulturbygg

3900

3920

3930

8000

8400

8500

Den norske kirke

Andre religiøse formål

Kirkegårder, gravlunder, krematorier

Skatt på inntekt og form.

Statl. rammetilskudd o.a. gen.statstilsk.

Generelt statstilskudd vedr. flyktn. m.v.
Inntekt Generelt statstilskudd vedr. flyktn. m.v.

8700

8800

-56 412 000

-42 247 000

-33 323 000

-26 859 000

Utgift Generelt statstilskudd vedr. flyktn. m.v.

50 000

50 000

50 000

50 000

Netto Generelt statstilskudd vedr. flyktn. m.v.

-56 362 000

-42 197 000

-33 273 000

-26 809 000

Renter/utbytte og lån
Inntekt Renter/utbytte og lån

-34 297 000

-34 946 000

-35 695 000

-36 445 000

Utgift Renter/utbytte og lån

202 073 000

224 328 000

243 518 000

264 897 000

Netto Renter/utbytte og lån

167 776 000

189 382 000

207 823 000

228 452 000

Interne finansieringstransaksjoner
Inntekt Interne finansieringstransaksjoner
Utgift Interne finansieringstransaksjoner
Netto Interne finansieringstransaksjoner
Inntekt
Utgift

-500 000

-3 953 000

0

-23 300 000

19 493 000

13 788 000

28 333 000

13 859 000

18 993 000

9 835 000

28 333 000

-9 441 000

- 2 317 601 664

- 2 346 549 258

- 2 351 432 258

- 2 387 416 258

2 317 601 664

2 346 549 258

2 351 432 258

2 387 416 258
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