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Rådmannens innledning
Askøy kommune er i en krevende økonomisk

lovpålagte oppgaver. Styrket vedlikehold av

situasjon. Rådmannen legger fram et forslag til

bygningsmassen blir nok en gang utsatt. Det er

årsbudsjett og økonomiplan i balanse, men som

i svært liten grad funnet rom for nye tiltak eller

innebærer at disposisjonsfondet tappes med

styrkinger.

knappe 20 millioner kroner for å dekke
driftskostnader i 2021.

Koronasituasjonen skaper usikkerhet både på
inntekts- og utgiftssiden. Rådmannen har valgt

Det er bekymringsfullt at flere av tiltakene som

å budsjettere en drift som normalt, og holde

er fremmet tidligere ikke er gjennomførbare,

koronarelaterte utgifter og inntekter utenfor.

har forsinket framdrift, og gir en innsparing

Det er stor usikkerhet om de økonomiske

som er mindre enn beregnet. Dette gjelder

effektene av koronasituasjonen, men staten har

særlig for tiltak innen helse og omsorg, og

vært tydelige på at kommunene skal få

strukturendringer i oppvekstsektoren. Tiltak

nødvendig kompensasjon.

for

cirka

20 mill. kr.

i

helse-

og

omsorgstjenesten er reversert i budsjettet for

Investeringsplanen er tilpasset at lånegjelden

2021, hovedsakelig på grunn av utsatt effekt,

utenfor selvkostområdene ikke skal øke med

men til dels også fordi de ikke var realistiske.

mer enn 3 % årlig.

Andre tiltak som det er knyttet usikkerhet til,
eksempelvis strukturendringer i skolesektoren,

Sikker

vannforsyning

og

forskriftsmessig

forutsettes gjennomført.

avløpshåndtering er prioriterte oppgaver i
økonomiplanperioden. Dette er områder som

Det foreslås nye innsparingstiltak for en sum på

vil inngå i Askøy 2025 – bærekraftige tjenester,

ca. 10 millioner kroner i 2021, økende til

som rådmannen foreslår som betegnelse på

29 millioner kroner i 2022. Medregnet tiltak

kommunens

som er videreført fra 2019 og 2020, er den

utviklingsarbeid fram mot 2025. Innholdet må

samlede innsparingen i sektorenes budsjetter

utformes av politisk ledelse og administrasjon i

på 90 millioner kroner i 2021, økende til

samarbeid.

115 millioner

Tiltakene

bærekraftsmålene vil gi et viktig grunnlag både

forutsetter endringer i tjenestestrukturen på

for planstrategien som skal revideres, og

flere områder. Noen av dem medfører et

satsingene i Askøy 2025.

kroner

fra

2022.

redusert driftsnivå, særlig innenfor ikke-

overordnete

endrings-

Konkretisering

og

av
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1 Om dokumentet og budsjettprosessen
Rådmannen legger fram et handlingsprogram



Sentrale poster som skatt, ramme-

som i tillegg til årsbudsjett og økonomiplan for

tilskudd, andre tilskudd og finans-

fireårsperioden

samfunns-

poster justeres i henhold til kommune-

planens mål og strategier. Handlingsdelen av

proposisjonen, foreslått statsbudsjett

kommunedelplaner og temaplaner er gjen-

og vurderinger basert på kunnskap på

speilet i kommunalavdelingenes satsinger og

budsjetteringstidspunktet,

mål.

økonomiske måltall (handlingsregler).

også

omfatter



samt

Investeringsplanen er forankret i fjor-

Budsjettet for året er bindene, mens økonomi-

årets økonomiplan, men justeres i hen-

planen er retningsgivende. Forslaget legges

hold til handlingsregel, oppdaterte

fram for formannskapet, og sendes deretter til

planer og rådmannens anbefaling.

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



Rammer framskrives i tråd med fjor-

handling i formannskapet, legges budsjett-

årets økonomiplan justert for lønns- og

forslaget ut på høring. Da kan alle komme med

prisvekst,

sine synspunkter. Til sist er det de folkevalgtes

sentrale føringer, politiske vedtak og

prioriteringer og vedtak i kommunestyret i

rådmannens anbefalte prioriteringer.

desember som avgjør hva som blir Askøy



kommunes mål og rammer for de neste fire

befolknings-/brukervekst,

Rammer fastsettes på nivå tilsvarende
tidligere kommunalavdelinger.

årene.
Gjennomgang
Budsjetteringsmetoden
tidligere

praksis.

følger

Prinsippet

i
om

av

rådmannens

grunnlags-

hovedsak

dokument med formannskap, gruppeledere og

ramme-

tillitsvalgte skjer 27. oktober 2020. Deretter:

budsjettering er forankret gjennom vedtak i Fsak 108/2009, og videreføres.



Utsending til formell politisk behandling



Presentasjon for partigrupper og andre.

Politisk behandling (2. november – 17. desember)
1.

Behandling i utvalg og råd

2.-5. november

2.

Behandling i Formannskapet med innstilling

17. november

3.

Forslag legges ut på høring

Innen 20. november

4.

Kommunestyret, endelig behandling

17. desember

Om dokumentet og budsjettprosessen
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2 Organisering
2.1 Politisk organisering
Fra 2019 gjelder følgende modell:

Figur 1: Politisk struktur i Askøy kommune

2.2 Administrativ struktur
Fra 1.1.2020 gjelder følgende sektormodell:

Figur 2: Administrativ struktur i Askøy kommune

Organisering
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2.3 Foretak og selskap
Askøy kommunale eiendomsselskap AS med underliggende eiendomsselskaper driver med
forvaltning og utvikling av fast eiendom på vegne av Askøy kommune.
Askøyhallene KF har ansvar for den daglige driften av Askøy Forum, Askøyhallen og Askøy terapibad.
Foretaket har også ansvar for driften av andre kommunale idrettsanlegg inne og ute.
En fullstendig oversikt over foretak og selskaper kommunen har eierandeler i, finnes i
eierskapsmeldingen.

Organisering
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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 ulike særlover, statlige føringer og

prioriteringer. Styringssystemet er rådmannens

politiske vedtak. Mange av oppgavene blir

verktøy for iverksettelse og oppfølging av

konkretisert gjennom planer som inngår i

politiske vedtak, mål og prioriteringer.

kommunens plansystem. Figuren under viser
kommunens plansystem. Alle overordnede
planer vedtas av kommunestyret.

Figur 3: Plansystemet i Askøy kommune

3.1.1

For å kunne vurdere planbehovet skal plan-

Planstrategien

Kommunestyret skal minst én gang i hver valg-

strategien drøfte kommunens strategiske valg

periode (fireårsperioden), og senest innen ett år

for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk,

etter konstituering, utarbeide og vedta en

miljøutfordringer og sektorenes utfordringer.

kommunal planstrategi. Planstrategien er første

Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å

ledd i kommunens plansystem og i kommunens

revidere hele eller deler av kommuneplanen.

langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten
med planstrategien er å vurdere hvilke planer

Planstrategi for Askøy kommune 2016-2020 ble

som skal utarbeides og revideres i valgperioden.

vedtatt av kommunestyret 20.10.2016. De

Strategisk styring
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største utfordringer kommunen har i dag er et

juridisk bindende virkning.

resultat av den sterke befolkningsveksten Askøy
har hatt siden tusenårsskiftet. For å kunne

3.1.3

håndtere dette må kommunen ta grep for å styre

Handlingsprogrammet består av kommune-

veksten, og se sammenhengene mellom bolig-

planens handlingsdel og økonomiplanen, og er

utbygging, næringsutvikling og utbygging av

koblingen mellom kommunens planer og

sosial og teknisk infrastruktur.

kommunens økonomiplanlegging. Kommune-

Handlingsprogram

planens handlingsdel er hjemlet i plan- og
Gjennom planstrategien har kommunestyret

bygningsloven og skal vise hvordan kommune-

vedtatt plansystemet for Askøy kommune.

planens samfunnsdel skal følges opp de fire på-

Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon,

følgende år. Økonomiplanen er hjemlet i

peker ut satsingsområder og overordnede mål.

kommuneloven

Tematiske kommunedelplaner utdyper, og

kommunen skal anvende sine ressurser for å nå

handlingsplaner

foreslår

vedtatte politiske mål. Det er i arbeidet med

tiltak. Kommunens nye plansystem legger opp

handlingsprogrammet at tiltak fra handlings-

til at det skal utarbeides faste tematiske

delene som krever tilføring av friske midler blir

kommunedelplaner for følgende tema:

prioritert

konkretiserer

og

og

og

skal

tildelt

angi

midler.

hvordan

Handlings-

programmet har en tidshorisont på 4 år og skal


Kultur, fritid og naturopplevelser



Helse og livskvalitet



Barn og unge



Klima, miljø og infrastruktur

rulleres årlig.

3.2 Operativ planlegging
og gjennomføring
Styringssystemet følger opp overordnede mål

Arbeidet med kommunal planstrategi for

og strategier i kommuneplan og handlings-

perioden 2020-2024 er påbegynt.

planer (temaplaner), og konkretiserer resultatkrav 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

for

kommunens

tas det strategiske valg for utvikling av
kommunesamfunnet

og

kommunen

som

budsjett,

kvalitetssystem 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 bestemmer og fastsetter kommunens arealbruk med

3.3 Eierstyring
Askøy kommune har eierinteresser i ulike
selskap.

Eierskapsmeldingen

kommunens
forventningene

eierskapspolitikk,
til

det

enkelte

klargjør
og
selskap.

Eierskapsmeldingen skal årlig gjennomgås av

Strategisk styring
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kommunestyret.
Omstillingsarbeidet i kommende år blir også

3.4 Askøy 2025

preget av at det må gjennomføres betydelige

Askøy kommune er preget av å være en

tiltak

kommune i vekst, selv om folkeveksten har av-

Kontinuerlig forbedring er viktig, men på sikt er

tatt de seneste årene. Kommunen har gjennom

en mer innovativ tilnærming og mer radikale

økt innbyggertall måtte håndtere flere oppgaver

grep også nødvendig.

for

effektivisering

og

innsparing.

og behov. Det er investert mye, særlig i skolebygg. Samtidig har flere oppgaver blitt overført

I første omgang består Askøy 2025 av tre hoved-

fra statlig nivå, og mer har blitt rettighetsbasert.

komponenter:

Innføring av bemanningsnormer i skole og



Endringsledelse

barnehage er eksempler på at handlefriheten er



Felles satsingsområder

redusert. Kommunen opplever derfor stort



Større endringsprosjekter

press på tjenestetilbudet innenfor stramme
Følgende satsingsområder er valgt for 2021:

økonomiske rammer.



Bruk og forvaltning av kommunal
eiendom

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



Omdømme

kommunen skal håndtere disse utfordringene,



Kvalitet og kontinuerlig forbedring

samt hvordan endrings- og utviklingsarbeidet
skal organiseres. Programmets tre hoved-

Det skal gjøres en evaluering av programmene i

komponenter:

Omstilling 2020, og en vurdering av hvordan
noen av dem skal videreføres.



Omstilling 2020



Prestasjonsledelse 2020

3.4.2 Endringsledelse 2025



Kvalitet 2020

Endringsledelse 2025 er et felles kompetanseutviklingsprogram for sektorsjefer og enhets-

Både visjoner og målsettinger strakk seg godt

ledere for å heve og utvikle organisasjonens

utover 2020, men programmets resultat-

endringskompetanse og evne til kontinuerlig

oppfølging vektla år 2020 som målepunkt.

forbedring. Ledelsesutviklingsprogrammet skal
bidra til:

3.4.1

Askøy 2025 – Bærekraftige tjenester



Gjennomføring av Askøy 2025



Realisering av andre mål, strategier og
planer

Intensjonen med Askøy 2020 videreføres, men
i en annen form, og med bærekraftige tjenester



Forbedret drift

som overskrift. Bærekraftige velferdstjenester,
bærekraftig samfunnsutvikling og bærekraftig

Det er en tett kobling til mestringsorientert

økonomi, er viktige komponenter når bære-

ledelse som brukes i 10-faktor sammenheng.

kraftsmålene skal konkretiseres. Arbeidet med

Programmets suksess måles på ulike nivåer,

prioritering og konkretisering skal skje i en

men det viktigste er at lederne utvikler en

prosess som involverer kommunestyret og

kompetanse som bidrar til gjennomføringskraft

ansatte, og blir derfor å komme tilbake til når

og forbedret drift for å sikre bærekraftige

mer er klart.

tjenester.
Strategisk styring
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Målnivå

Beskrivelse

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

Deltakere oppnår lederrelevante kunnskaper og ferdigheter

Nivå 1: Opplevelse

Deltakerne opplever programmet som motiverende og energigivende

Figur 4: Endringsledelse 2025 - Lederhuset

Strategisk styring
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4 Samfunnsutvikling
Både befolkningsutvikling og næringsutvikling

2021. Dette er høyere enn de siste årenes vekst,

er viktige faktorer for overordnet planlegging og

men moderat for det siste tiåret.

økonomiplanen.
Askøy kommune har en ung befolknings-

4.1 Vekst og utvikling

sammensetning sammenlignet

4.1.1

Hordaland og landet for øvrig. Andelen barn 0-

Befolkningsvekst

med

gamle

Per utgangen av juni 2020 bodde det 29 636

18 år er høyere på Askøy enn i det tidligere

personer på Askøy. Det er 101 flere enn på

fylket og nasjonalt. Det samme gjelder for

samme tidspunktet året før. Siden SSB begynte

aldersgruppen 30-50 år, mens andelen er

å føre statistikk på inn- og utflytting til

betydelig lavere for 18-30-åringer. For de over

kommunene i 2002 har ikke Askøy sett negativ

50 og frem til pensjonsalder er også andelen noe

nettoinnflytting for innenlands borgere, men i

lavere på Askøy, og den eldste delen av

2019 ble det tilfellet. I 2019 flyttet det 1 105

befolkningen er også færre enn landet for øvrig

personer fra Askøy, mens det flyttet inn 1 090

og fylket.

personer. Det er jevnt over fødselsoverskuddet
som utgjør den største andelen av veksten på

Det er flest personer med innvandrerbakgrunn

Askøy, og det har de siste årene vært mindre

fra Polen, Litauen, Tyskland og Eritrea på

innvandring enn tidligere på 2000-tallet. SSB

Askøy. Per 2020 er det rundt 650 personer med

regner som sitt hovedalternativ til befolknings-

innvandrerbakgrunn fra Polen som er bosatt i

framskriving (MMMM) at Askøy vil få en vekst

kommunen.

på 313 personer i 2020 og omtrent det samme i
Figur 5: Befolkningsendring på Askøy, 2011-2019
700
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-15
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Figur 6: Befolkningspyramide, Askøy og Vestland avvik
fra landsgjennomsnittet (=0), andel av befolkningen i gitt
aldersgruppe

(70+ år) og unge voksne (20-30 år), flere unge
(0-18 år), mens voksne i aldersgruppen 35-70
varierer som vist i figuren til venstre.

105+ år

Andelen over
50 år er lav på
Askøy
sammenlignet
med
landssnittet.
Også Vestland
har noe lavere
andel

100 år
95 år
90 år
85 år
80 år
75 år

Oppdaterte befolkningsprognoser er et viktig
verktøy for kommunal planlegging, men det er
krevende å estimere veksten og det vil alltid
være knyttet usikkerhet til beregningene. Jo

70 år

lenger frem beregningene strekker seg, desto

65 år

høyere blir usikkerheten. I Figur 7 ser man dette

60 år

ved at de ulike alternativene trekker i ulike

55 år

retninger fra hovedalternativet. I langsiktig

50 år

planlegging må en bruke prognosene med

45 år
40 år

Askøy har
større andel
unge enn
både Vestland
og landet for
øvrig

35 år
30 år
25 år

forsiktighet. Planer må være robuste og
fleksible nok til at de kan håndtere både høyere
og lavere vekst enn prognosene tilsier.

20 år
15 år
10 år
5 år

I gruppen 20-30 år
er Askøy
underrepresentert
sammenlignet med
Vestland og landet
for øvrig

0 år
-0,50%

-0,25%

Askøy vil fremdeles være en kommune i vekst,
og selv om den er avtagende viser prognosene at
befolkningen skal vokse med en snittfart på ca.
0,00%

Vestland

0,25%

0,50%

Askøy

140 personer årlig fram mot 2035 (Statistikk i
Vest, lavalternativet). I følge prognosene vil

Alderssammensetningen på Askøy er forskjellig

Askøy passere 30 000 innbyggere innen 2025.

fra landet og Vestland fylke. Det er færre eldre

Figur 7: Befolkningsprognose, Statistikk i Vest (hovedalternativ og lav/høy). Befolkningsendring i søyler (akse til høyre).
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Figur 8: Endring fra 2020 i antall personer i tre
aldersgrupper (lavalternativet, Statistikk i Vest)

Oppdaterte prognoser viser også at Askøy vil få
en økning av eldre, mens de yngste gruppene vil
bli færre sammenlignet med antallet ved

800

inngangen av 2020. Ifølge lavalternativet vil det

600
400

Personer

være færre mellom 0 og 15 år enn i dag. I 2035
vil i underkant av hver femte person på Askøy
være under 16 år, mens i overkant av hver sjette

200
0
-200

vil være over 67 år. Det bli altså færre barn i

-400

både barnehage- og grunnskolealder i årene

-600

fremover.

-800

0-5 år

6-15 år

85+ år

2025

-164

-164

89

2030

-237

-465

271

2035

-203

-597

653

Tabell 1: Barnehagealder (0-5 år), utvikling frem til 2030 (lavalternativet, Statistikk i Vest)

Antall

Årlig endring

01.01.2020

Antall
Sum endring
2020-2024

2021

2022

2023

2024

356

9

5

1

-4

352

-1,12 %

342

1-5 år

2 052

-57

-98

-149

-177

1 875

-8,63 %

1 834

Totalt

2 408

-30

-21

-30

-3

2 227

-7,52 %

2 176

0 år

01.01.2024

Antall
01.01.2030

Tabell 2: Grunnskolealder (6-15 år), utvikling frem til 2030 (lavalternativet, Statistikk i Vest)

Antall

Årlig endring

01.01.2020

Antall

Antall

2021

2022

2023

2024

01.01.2024

Sum endring
2020-2024

01.01.2030

6-9 år

1 822

-50

-79

-121

-122

1 700

-6,70 %

1 548

10-12 år

1 391

-27

-13

-22

-74

1 317

-5,32 %

1 152

13-15 år

1 272

22

42

92

81

1 353

6,37 %

1 275

Totalt

4 485

-55

-50

-51

-115

4 370

-2,56 %

3 975

Antall barn i barnehagealder skal ifølge

gjelder etablering av nye arbeidsplasser. Om lag

Statistikk

til

2/3 av veksten i arbeidsplasser er kommet i

befolkningsendring ha en stødig nedgang. For

privat sektor. Økningen i antall yrkesaktive

barn i grunnskolealder er det også en nedgang,

personer er noe lavere enn veksten i antall nye

men noe mer moderat enn for barnehagealders-

arbeidsplasser.

i

Vest

sitt

lavalternativ

gruppen. Så langt prognosene går (2045) viser
lavalternativet at antall barn vil være lavere enn

Handlingsplanen for næringsutvikling 2020-

det er i dag, men den nedadgående trenden

2023 gir føringer for kommunens videre satsing

antas å snu rundt 2035.

på næringsutvikling. Den peker på at videre
næringspolitiske tiltak må føre til at nærings-

4.1.2

Næringsutvikling

Med 10 % økning de siste fire årene ligger Askøy
kommune høyt oppe på statistikken når det

livet når resultater i form av mer innovasjon,
flere arbeidsplasser og mer verdiskapning.

Samfunnsutvikling
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Figur 9: Arbeidsplasser på Askøy, fordelt på sektorer

Planen skal derfor være konkret, realistisk og
godt forankret. Den må også være konsistent

6% 2%

med regionale planer for verdiskapning og
næringsutvikling.
28%
64%

Statlig forvaltning
Fylkeskommunal forvaltning
Kommunal forvaltning
Privat sektor og offentlige foretak

Handlingsplanen foreslår følgende prioriterte satsingsområder:

1. Satsingsområde: Dialog og samarbeid

5. Satsingsområde: Samarbeid og kunnskapsflyt

Delmål

Det skal være god kommunikasjon og tillit mellom
kommunen og næringslivet.

I Askøy er det næringsmiljø der bedrifter
samarbeider og utvikler seg.

Strategier



Ordfører og Rådmann skal ha jevnlige møter med
representanter for næringslivet.





Ordfører og Rådmann skal foreta bedriftsbesøk

Kommunen er pådriver til å få etablert nettverk og bedre samarbeid mellom bedrifter
i kommunen.



Kommuneadministrasjonen skal være oppdatert på
behov og problemstillinger knyttet til næringslivssaker.



Kommunen tar initiativ til at næringer blir
godt koblet opp mot utdannings- og
forskningsmiljøer.



Årlig spørreundersøkelse som kan dokumentere
utviklingen.



Kommunen tar initiativ til at det utvikles
lokale kompetansesentra som kan bidra til
å utvikle en lokal innovasjonskultur.

Gevinst

Askøy kommune vil fremstå som en næringsvennlig
kommune hvor det er godt samarbeid og tillit mellom
aktørene som kan påvirke næringslivet.

Innovative bedrifter og tillit mellom aktører som
kan påvirke næringsutviklingen.

2. Satsingsområde: Service

6. Satsingsområde: Handel

Delmål

Næringslivet skal føle at de får god service ved behandling
av næringssaker.

Dekningsgrad for
detaljvarehandel
balanseres mot folketallet på Askøy.

Strategier



Kommunen
aktørene.

næringslivs-





Saksbehandlere har gode holdninger og kompetanse
om næringslivssaker.

Kommunen samarbeider aktivt med
handelsnæringen om tiltak som kan
redusere handelslekkasjen.





Saksbehandlere er positive til å gå i dialog med
næringsaktørene for å finne gode løsninger.

Handel skal være et sentralt tema ved
rullering av kommuneplanen.



Årlig spørreundersøkelse som kan dokumentere
utvikling.

Gevinst

Delmål

er

tilgjengelig

overfor

skal

Næringslivet opplever kommunen som næringsvennlig og
serviceorientert.

Innbyggerne i kommunen behøver ikke dra
langt for å nå handelstilbudet. Transportomfanget blir redusert. Mindre kø og mindre
forurensning.

3. Satsingsområde: Kommunens næringsengasjement

7. Satsingsområde: Næringsarealer

Kommunen har et tydelig næringsengasjement

Det er til enhver tid tilgjengelig attraktive
næringsarealer i hele kommunen.

Samfunnsutvikling

12

Strategier

Gevinst



Ansette næringssjef i 100 % stilling



Samordnet innsats fra de virkemidlene kommunen rår
over i næringspolitikken



Samordne kommunens virkemidler med virkemidler
de forskjellige næringsaktørene råder over for å
kunne oppnå gjennomføringskraft.



Årlig spørreundersøkelse som kan dokumentere
utviklingen.



Ved rullering av arealplanen avsettes det
nødvendig arealreserve for å møte
framtidens behov for næringsarealer.



Kommunen samarbeider nært med
næringslivet om utbygging av nødvendig
infrastruktur og tilrettelegging av gode
framtidige næringsarealer.

Askøy kommune framstår som en næringsvennlig
kommune med et tydelig næringsengasjement og med en
tillit mellom aktører som kan påvirke næringsutviklingen.

Askøy kommune framstår som en kommune
som har ambisjon å være attraktiv for næringslivet.

4. Satsingsområde: Lokal gründersatsning

8. Satsingsområde: Kollektivtransport

Delmål

Askøy kommune hjelper gründere med å utvikle ideene
sine.

Det er funksjonelle og attraktive forhold for
kollektivpassasjerer i næringsparkene og andre
områder med næringsaktivitet.

Strategier



Gode rådgivnings- og veiledningstjenester





Gi økonomisk støtte til lokale gründerprosjekter

Kommunen er pådriver når det gjelder å få
etablert gode kollektivtransport-løsninger.



Bidra til at det gjennomføres etablererkurs på Askøy





Bidra til at det stilles til disposisjon nødvendige
lokaliteter.

Dette omfatter hyppige avganger, overgang mellom buss og båt og gode ventefasiliteter.

Gevinst

Askøy fremstår som en kommune som gir gründere
nødvendig oppstartshjelp.

Samfunnsutvikling

Flere bedrifter får mulighet til å etablere seg på
Askøy. Mindre personbiltrafikk fører til mindre
kø og mindre forunrensning.
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4.2 Folkehelse

Figur 10: Forholdet mellom folkehelseloven, plan- og bygningsloven og kommuneloven

Prosjekter/programmer/tiltak for å fremme folkehelsen


Sammen for helsefremmende næringsmiljø for barn og unge i Askøy (SONOM)
Prosjektet er en del av Program for folkehelse som er en nasjonal satsing i perioden 2017-2027. Kommunen
får i løpet av prosjektperioden (2019-2021) tilført 2,3 mill. kr. i tilskuddsmidler. Midlene skal brukes til utvikling
av prosjektet, gjennomføring og evaluering av tiltak. Tverrfaglig prosjekt i Styringsgruppen for barn og unge
(SBU).



Oppfølging tiltak Program mot barnefattigdom
Bred tverrfaglig kommunal satsing 2015-2019, tverrfaglig ansvar forankret i styringsgruppen for barn og
unge (SBU).



Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Modell for samhandling mellom tjenester og innbyggere med behov for tjenester (barn og unge). Forankret
i SBU.



Askøykonferansen
Arrangeres årlig som en tverrfaglig arena for samhandling, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Fokus
på folkehelsearbeid og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Forankret i SBU. Neste konferanse
blir i 2022.



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



Oppfølging av strategien Bolig for velferd
Kommunen skal finne måter å samarbeide og organisere arbeidet på, som kan bidra til økt boligsosial
handlingskapasitet og bedre resultatoppnåelse for den enkelte innbygger med behov. Lokalt forankret blant
annet i Boligsosial handlingsplan 2017-2021.



Aldersvennlig samfunn: Oppfølging av Leve hele livet
Nasjonal reform som må følges opp i kommunen. Meld St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En
kvalitetsreform for eldre. Gjennom reformen skal kommunen bidra til å finne løsninger innen aktivitet,
fellesskap, måltider, helsehjelp mv. som kan bidra til at eldre kan mestre livet lenger. Er i oppstartsfase.



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



Oppfølging tiltak i tverrfaglig handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Samfunnsutvikling
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4.3 Samfunnsplanens satsingsområder
Kommuneplanen er kommunens overordnede og langsiktige styringsdokument. Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder i planperioden. Perspektivet skal være overordnet og tverrfaglig, og planen gir føringer for kommunens øvrige planlegging og virksomhet.
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har følgende satsingsområder:
1.

Den helsefremmende øyen

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

Den skapende øyen

Samfunnsutvikling
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4.3.1

Den helsefremmende øyen

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

Strategier

Askøy kommune skal arbeide for å
utjevne sosiale helseforskjeller



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



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



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

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

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

Askøy kommune skal utvikle et mer
tilgjengelig samfunn

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



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



Vi fokuserer på befolkningsrettede og universelle tiltak



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



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



Vi har folkehelse som et prinsipp i alle kommunale planer.



Vi arbeider langsiktig med helsefremming og forebygging.



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



Vi sikrer involvering og brukermedvirkning i tjenesteutvikling og planlegging.



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



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



Vi skaper møteplasser der alle kan delta og bidra



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



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



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



Vi styrker beredskapen i kommunen gjennom oppdaterte og tilgjengelige beredskapsplaner.



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



Vi har gode rutiner og verktøy for kommunikasjon, samhandling og informasjon.

Samfunnsutvikling
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4.3.2 Den levende øyen
Hovedmål: I 2030 er innbyggerne på Askøy stolt over sine levende og varme lokalsamfunn
Delmål

Strategier

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



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



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



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



Vi utvikler lokalsentre med eget særpreg.



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



Vi styrker samarbeidet mellom kommune, næringsliv og frivillighet.



Vi møter innbyggernes engasjement med respekt og tillit.



Vi inkluderer tilflyttere i lokalsamfunnet gjennom gode tilbud og informasjon.



Vi sikrer likestilling og motvirker diskriminering på alle samfunnsarenaer.



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



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



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



Vi bruker det flerkulturelle mangfoldet som en ressurs i samfunnet.



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



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



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



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



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



Vi styrker og utvikler Kleppestø som regionsenter og kommunesenter.



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



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



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

I 2030 har Askøy lokalsamfunn som er
engasjerende og inkluderende

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

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

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

Samfunnsutvikling
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4.3.3

Den grønne øyen

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

Strategier

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



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



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



Vi gjør flere områder tilgjengelige for friluftsaktiviteter til sjø.



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



Vi ivaretar verdiene i strandsonen og sikrer allmenheten tilgang.



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Vi stimulerer til miljøvennlig adferd gjennom holdningsskapende arbeid



Vi vektlegger miljøhensyn og fravær av miljøgifter ved kommunale utslipp.

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

I 2030 har Askøy kommune en klimavennlig utvikling

I 2030 er Askøy en ren kommune

Samfunnsutvikling
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4.3.4 Den unge øyen
Hovedmål: I 2030 har alle barn og unge muligheter for utvikling og opplever trygghet og trivsel
Delmål

Strategier

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



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



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



Vi involverer barn og unge direkte i kommunal tjenesteutvikling.



Vi skaper et variert og allsidig kultur- og fritidstilbud.



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



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



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



Vi synliggjør og verdsetter mangfoldet blant
barn og unge.



Vi arbeider for å redusere barnefattigdom og konsekvensene av
barnefattigdom



Vi satser på holdningsskapende arbeid som
fremmer inkludering og mangfold.



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



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



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



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



Vi vektlegger danning og allsidig utvikling



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



Vi styrker samarbeidet med skole, barnehage og hjemmet.



Vi forebygger fravær og frafall i skolen.



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



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



Vi videreutvikler det kriminalitetsforebyggende arbeidet.



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



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



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



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



Vi styrker ressursene i familien og nettverket rundt familien.

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

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

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

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

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

Samfunnsutvikling
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4.3.5

Den skapende øyen

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

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

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

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

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

Strategier


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



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



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



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



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



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



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



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



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



Vi hjelper gründere til å utvikle idéen sin.



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



Vi gjør Askøy til et populært utfartsområde.



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



Vi tar vare på dyrket og dyrkbar jord.



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



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



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



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



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



Vi bygger nettverk med kompetanse- og forskningsmiljøer innen miljøteknologi.



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



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



Vi legger til rette for grønne næringsparker med klimavennlige løsninger og grønn struktur.

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
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22

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.
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5.3 Den unge øyen
Delmål

Strategier

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



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



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

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

5.4 Den skapende øyen
Delmål

Strategier

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

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



Eksisterende og nye næringsområder skal ha god arealutnyttelse



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



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



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



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



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



Nedslagsfelt til drikkevannskildene skal gjennomgås og sikres gjennom arealdelen.



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



Høyspentledninger og lignende skal fortrinnsvis legges under bakkenivå.
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6 Økonomi
6 000

4 000

1 540

2 000

1 236
72

0
- 206
-1 177

-1 464

-2 000

-4 000
-4 559
-6 000
Frie disponible
Tjenester
Administrasjon
Tjenester
inntekter
INNTSYS eks.
utenfor inntsys
administrasjon
2017

2018

Premieavvik

Netto finans og
avdrag

Netto
driftsresultat

2019

Figur 11: Kommunens frie disponible inntekter og ressursbruk som avvik fra landsgjennomsnittet (=0) korrigert for
kommunens utgiftsbehov (kr pr innbygger).

Figuren viser Askøy kommunes posisjon i forhold til kommunesnittet (0-linjen). Figuren gir et helhetlig
bilde av nivået på kommunens frie disponible inntekter per innbygger, og hvordan disse er anvendt de
siste tre årene. I oversikten er det justert for utgiftsbehov og inntektsnivå.

6.1 Økonomisk handlingsrom
Figuren over viser at kommunens inntekter er

kommunesnittet i 2019. Kommunen bruker til-

langt

svarende mindre enn snittet på administrasjon

under landsgjennomsnittet

når

det

korrigeres for at utgiftsbehovet er ulikt. Om

og

tjenester

Askøy hadde vært på kommunesnittet, hadde

Kommunen prioriterer altså å bruke pengene til

kommunen hatt 135 mill. kr mer å rutte med i

de

2019.

prioriteringen

store

utenfor

inntektssystemet.

velferdstjenestene,
ble

forsterket

og

denne

i

2019.

Bemanningsnormene for skole og barnehage
Når det korrigeres for både utgiftsnivå og
inntektsnivå
prioriterer

viser

figuren

tjenestene

at

var medvirkende til det.

kommunen

innenfor

inntekts-

Kommunen må i større grad enn andre

systemet. Dette omfatter de store tjeneste-

kommuner bruke penger på å betale renter og

områdene som skole, barnehage, pleie og

avdrag, og har et lavere netto driftsresultat.

omsorgstjenester, helsetjenester, sosialhjelp og
barnevern.

På

disse

tjenestene

brukte

kommunen 1 540 kr per innbygger mer enn

Økonomi
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6.1.1

Økonomiske målsettinger
og handlingsregler

§ 14-1.Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
skal utarbeides og vedtas i samsvar med ny

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte

kommunelov gjeldende fra 1.1.20, med til-

økonomien slik at den økonomiske handle-

hørende forskrift om økonomiplan, årsbudsjett,

evnen blir ivaretatt over tid.

årsregnskap og årsberetning for kommuner og

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide

fylkeskommuner mv.

samordnete og realistiske planer for egen
virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets

I henhold til kommuneloven plikter kommune-

eller regionens utvikling.

styret å vedta finansielle måltall for utviklingen

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte

av kommunens økonomi. Rådmannen foreslår

finansielle midler og gjeld på en måte som ikke

at de finansielle måltallene fra vedtatt budsjett

innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet

og økonomiplan 2020-2023 videreføres. Disse

slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved for-

omfatter og gir handlingsregler for:

fall.



Gjeldsvekst



Driftsresultat



Disposisjonsfond

- Kapittel 14 i kommuneloven (omhandler
økonomiforvaltning)

Handlingsregelen
6.1.1.1 Måltall (handlingsregel) for gjeldsvekst
For Askøy kommune er det særlig relevant å ha
kontroll på gjeldsutviklingen. Kommunen må
ha evne til å betjene renter og avdrag. Økonomifaglige vurderinger sier at gjelden som skal
betjenes av frie inntekter ikke bør være høyere
enn størrelsen på de frie inntektene, og at
gjeldsveksten ikke bør overstige inntektsveksten. I denne økonomiplanperioden er

for

vekst

i

ikke-selv-

finansierende lånegjeld er skrudd gradvis til, fra
gjennomsnittlig 10 % årlig vekst i økonomiplanperioden for 2017-2020, 9 % i 2018-2021, 8 % i
2019-2022 og 3 % i økonomiplanperioden
2020-2023. Nivået på 3 % er videreført i
investeringsplanen

for

2021-2024.

Råd-

mannens anbefaling er at måltallet (handlingsregelen) settes slik:

inntektsveksten anslått til cirka 0,3 %.
Gjeldsveksten for ikke-selvfinansierende
investeringer skal være på gjennomsnittlig
maks 3 % årlig i økonomiplanperioden.

Renter og avdrag bør i henhold til normtall utgjøre maksimalt 6-8 % av de frie disponible
inntektene. I budsjettet for 2021 blir prosentsatsen 9,9 % og den øker svakt utover i plan-

6.1.1.2 Måltall for driftsresultat
Netto driftsresultat uttrykker hvilke midler som

perioden. Renter og avdrag på selvkostområder

ikke er blitt benyttet til drift og betjening av lån,

subsidieres av i den grad kalkulasjonsrente for

og dermed kan brukes til avsetninger til frem-

selvkost er lavere enn betalt gjennomsnittsrente

tidig bruk og til å finansiere deler av fremtidige

på 2,94 %. Kalkulasjonsrenten i henhold til

investeringer. Et positivt driftsresultat er av-

kommuneloven er budsjettert med 1,41 %. Om

gjørende for at en unngår å tære på reservene,

andelen av budsjettet som brukes til å betale

kan bygge opp en økonomisk buffer og redusere

renter og avdrag blir enda større, vil det gå på

gjeldsgraden.

bekostning av tjenestetilbudet.
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Driftsresultatet i Askøy kommune har med få

begynner å fylles opp igjen fra 2023. Rådman-

unntak vært under det tilrådde minstekravet på

nens anbefaling er at måltallet settes slik:

1,75 % av driftsinntektene i mange år. For 2021
budsjetteres netto driftsresultat til -1,06 %, og

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

bruk av disposisjonsfondet er derfor nødvendig
for å oppnå balanse. Det samme gjelder for året
2022. Bruken av disposisjonsfond til å dekke
driftsutgiftene

følger

økonomiplaner,

men

opp
er

foregående
ikke

års

bærekraftig

6.2 Driftsbudsjettet
Det

fremlagte

budsjettet

er

basert

på

økonomiforvaltning. Det er en forutsetning at

regjeringens fremlagte forslag til statsbudsjett

utviklingen snus fra 2023, og at driftsutgiftene

for 2021, prop. 1S. Kommunens frie disponible

igjen kan dekkes av driftsinntektene.

inntekter øker med 33 millioner kroner (3,2 %)
fra

regnskapsåret

2020

til

2021.

Askøy

Å oppnå et netto driftsresultat på 1,75 % synes

kommune har et utgiftsbehov omtrent på lands-

lite realistisk i denne økonomiplanperioden,

gjennomsnittet.

men et positivt driftsresultat bør være et mål for
økonomiplanperioden.

Rådmannens

Overføringen fra staten innebærer en vekst utover lønns- og prisstigning på 0,5 % for

anbefaling er at måltallet settes slik:

kommunesektoren samlet. Deler av veksten er
for øvrig knyttet til konkrete satsingsområder

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

som satsing på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Frivilligsentraler vil igjen få øremerket

6.1.1.3 Måltall for disposisjonsfond
For å ha evne til å tåle en inntektssvikt eller

tilskudd, og er tatt ut av rammetilskuddet.

uforutsette kostnader uten at det må gjøres

staten fra november 2020, og rammetilskuddet

umiddelbare

er redusert som følge av det.

kommunen

kutt
ha

i

tjenestetilbudet,

en økonomisk buffer,

må

Oppgaven med skatteoppkreving er overført til

et

disposisjonsfond. Kommunestyret har besluttet

Andre generelle driftsinntekter synker på grunn

at en andel av disposisjonsfondet skal øre-

av redusert integreringstilskudd. Det må som

merkes som finansfond. Dette er en sikring i

følge av det gjøres aktivitetstilpasninger, og

samsvar

budsjettrammen til Familie og inkludering er

med

risikoprofilen

i

finans-

forvaltningen.

redusert.

Økonomifaglige vurderinger tilsier at størrelsen

Som

på disposisjonsfondet bør være på minst 6,5 %

kommunen høye rente- og avdragskostnader,

av driftsinntektene, men helst på 8-10 %. Den

men en nøktern investeringsplan og et svært

tidligere handlingsregelen for avsetning til

lavt rentenivå bidrar til at renteutgiftene blir

disposisjonsfondet ble innført i 2016, og tilsa at

noe lavere i 2021 enn i 2020.

resultat

av

høye

investeringer

har

0,5 % av frie inntekter skal settes av til oppbygging av disposisjonsfond. Økonomiplanen

Driftsbudsjettet er lagt fram i faste 2021-priser.

legger

av

Det er ikke tatt høyde for lønns- og prisvekst ut-

disposisjonsfondet i 2021 og 2022, før det

over i økonomiplanperioden. Det er innarbeidet

opp

til

en

fortsatt

tapping

årlig vekst i frie disponible inntekter for årene
Økonomi
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2021-2024

i

henhold

til

en

stipulert

befolkningsvekst på cirka 0,5 % utover den

gjennomførbare, har forsinket framdrift, eller
gir en mindre innsparing enn beregnet.

generelle befolkningsveksten i landet. Askøy
kommune får ikke særskilt veksttilskudd

Budsjettforslaget for 2021 forutsetter derfor at

lenger, men selv om veksten er lav, så vokser

mange

altså Askøy mer enn landet for øvrig. Det betyr

sparingene/inntektsøkningene

at kommunen får en større del av landets skatt

mens noen av dem reverseres. Særlig innen

og rammetilskudd for hvert år.

helse og omsorg er det tiltak som må reverseres

av

de

tidligere

inn-

videreføres,

eller utsettes. Strukturtiltakene innen skole og
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for

barnehage

ligger

fortsatt

inne

som

statsbudsjettets økonomiske rammer:

effektiviseringstiltak, og er til dels forsterket.
Når budsjettet legges frem er det usikkerhet om

Prisvekst varer og tjenester

3,6 %

Lønnsvekst

2,2 %

Samlet prisvekst

2,7 %

realisme og gjennomføring av disse.
Tiltak iverksatt fra 2019 gir en effekt på
budsjettet for 2021 på 55 millioner kroner.

For Askøy kommune er pris- og lønnsveksten i

Effekten av tiltak iverksatt fra 2020 utgjør

2021 i sektorene beregnet til 46 millioner

25 millioner kroner. Med de nye tiltakene som

kroner.

foreslås fra 2021 er samlet innsparinger i
sektorenes rammer på 90 millioner kroner.

6.2.1
Forslaget

Kostnadskutt og
effektivisering
til

budsjett

og

Tallet øker til 115 millioner kroner fra 2022.
økonomiplan

Omfanget av tiltak er ikke tilstrekkelig til å

forutsetter mange og til dels radikale tiltak for

unngå ytterligere bruk av disposisjonsfondet

kostnadsreduksjon. Nye tiltak gir en innsparing

også i 2021 og 2022, men i mindre grad enn i

på 10,2 mill. i 2021, økende til 14,3 mill. fra

budsjettet for 2020. Ellers viser KOSTRA-

2022. De nye effektiviserings- og innsparings-

statistikkene at Askøy kommune driver billig på

tiltakene er listet opp og kommentert under den

de fleste områder.

enkelte avdeling. Innsparingstiltak som ble
besluttet i 2019 og 2020 kommer i tillegg.
Økonomiplanene for 2019-2022 og 2020-2023
forutsatte store innsparinger og bruk av fondsmidler for å kompensere for bortfall av
eiendomsskatt,

innføring

av

bemannings-

normer i skole og barnehage, samt nye behov i
pleie og omsorg. Det er derfor gjennomført
betydelige innsparinger i disse årene, og utgiftsnivået for blant annet ledelse og administrasjon
og i tjenestene ellers, er betydelig redusert.
Noen av de foreslåtte innsparingene og
inntektsøkningene har vist seg å ikke være

Økonomi
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6.2.2 Bevilgningsoversikt drift
Tabell 3: Bevilgningsoversikt drift i hele 1000 kroner (tidl. Budsjettskjema 1A)
Budsjett
Beskrivelse

Økonomiplan

2020

2021

2022

2023

2024

Rammetilskudd

-892 308

-897 175

-898 126

-894 410

-894 461

Inntekts- og formuesskatt

-796 860

-825 006

-828 628

-832 200

-836 639

Eiendomsskatt

0

0

0

0

0

-94 140

-81 991

-78 965

-80 138

-78 038

-1 783 308

-1 804 172

-1 805 719

-1 806 748

-1 809 138

0

0

0

0

0

Sum bevilgninger drift, netto

1 647 177

1 649 647

1 633 647

1 616 084

1 604 316

Sum netto driftsutgifter

1 647 177

1 649 647

1 633 647

1 616 084

1 604 316

-136 131

-154 525

-172 072

-190 664

-204 822

Renteinntekter

-23 094

-18 314

-19 034

-20 365

-21 459

Utbytter

-15 400

-19 200

-19 200

-19 200

-19 200

0

0

0

0

0

Renteutgifter

121 179

104 941

100 239

105 919

112 925

Avdrag på lån

112 726

111 457

118 101

123 683

130 469

Netto finansutgifter

195 411

178 884

180 106

190 037

202 735

Motpost avskrivinger

0

0

0

0

0

Netto driftsresultat

59 280

24 359

8 034

-627

-2 087

Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter

Avskrivinger

Brutto driftsutgifter

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Overføring til investering

710

710

710

710

710

-5 621

-4 536

-4 536

-4 536

-4 536

-54 369

-20 533

-4 208

4 453

5 913

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

0

0

Sum disponeringer eller dekning

-59 280

-24 359

-8 034

627

2 087

0

0

0

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond

av netto driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år

Økonomi
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6.2.3 Sum bevilgninger drift per sektor
Tabell 4: Sum bevilgninger drift per sektor
Budsjett
Beskrivelse

Økonomiplan

2020

2021

2022

2023

2024

1 641 556

1 649 647

1 633 647

1 616 084

1 604 316

10 Politisk styring

10 911

11 623

10 923

11 623

10 923

11 Stab

82 851

85 651

83 051

81 251

81 252

21 Skole

438 214

444 626

442 019

441 434

441 434

22 Barnehage

349 506

334 747

340 932

340 247

338 342

23 PPT

12 242

12 572

12 572

12 572

12 572

25 Kultur og idrett

28 853

26 092

26 092

26 092

26 092

31 Samfunnsmedisin

43 573

48 929

49 029

49 029

49 029

34 Familie og inkludering

198 646

201 952

202 535

203 338

204 097

37 Helse og omsorg

494 012

513 667

495 967

491 967

491 967

7 182

10 453

10 453

10 453

10 453

12 467

12 560

2 319

-10 677

-20 600

-60 000

-64 400

-64 400

-64 400

-64 400

28 000

18 000

28 000

28 000

28 000

-28 945

-31 500

-30 500

-29 500

-29 500

17 660

18 117

18 097

18 097

18 097

6 384

6 557

6 557

6 557

6 557

Askøy

41 Plan og bygg
43 Teknisk

80 Skatt og rammetilskudd
91 Lønnsavsetning
93 Pensjon
50 Kirken
60 Kommunale foretak

Økonomi
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6.2.4 Økonomisk oversikt etter art – drift
Tabell 5: Økonomisk oversikt etter art - drift (tidligere Hovedoversikt)
Budsjett
Beskrivelse

Økonomiplan

2020

2021

2022

2023

2024

Rammetilskudd

-892 308

-897 175

-898 126

-894 410

-894 461

Inntekts- og formuesskatt

-796 860

-825 006

-828 628

-832 200

-836 639

Eiendomsskatt

0

0

0

0

0

Andre skatteinntekter

0

0

0

0

0

-176 046

-179 837

-179 197

-178 399

-177 640

Brukerbetalinger

-81 063

-82 214

-82 214

-82 214

-82 214

Andre overføringer og tilskudd fra staten

-94 140

-81 991

-78 965

-80 138

-78 038

Overføringer og tilskudd fra andre

Salgsinntekter

-220 853

-224 635

-242 302

-257 084

-267 007

-2 261 270

-2 290 858

-2 309 431

-2 324 444

-2 335 998

1 075 116

1 084 759

1 068 840

1 069 210

1 068 846

Sosiale utgifter

315 065

312 226

313 066

314 116

314 066

Kjøp av varer og tjenester

591 432

595 849

602 489

600 075

597 885

Overføringer og tilskudd til andre

143 525

143 499

152 964

150 379

150 379

0

0

0

0

0

2 125 139

2 136 333

2 137 359

2 133 780

2 131 176

-136 131

-154 525

-172 072

-190 664

-204 822

Renteinntekter

-23 094

-18 314

-19 034

-20 365

-21 459

Utbytter

-15 400

-19 200

-19 200

-19 200

-19 200

0

0

0

0

0

Renteutgifter

121 179

104 941

100 239

105 919

112 925

Avdrag på lån

112 726

111 457

118 101

123 683

130 469

Netto finansutgifter

195 411

178 884

180 106

190 037

202 735

Motpost avskrivinger

0

0

0

0

0

Netto driftsresultat

59 280

24 359

8 034

-627

-2 087

710

710

710

710

710

-5 621

-4 536

-4 536

-4 536

-4 536

-54 369

-20 533

-4 208

4 453

5 913

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

0

0

Sum disponeringer eller dekning

-59 280

-24 359

-8 034

627

2 087

0

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

Lønnsutgifter

Avskrivninger
Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond

av netto driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år

Økonomi
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6.2.5

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

Driftsinntekter

Veksttilskuddet inngår i rammetilskuddet.
6.2.5.1 Skatt og rammetilskudd
Skatt og rammetilskudd utgjør cirka 76 % av

Kommuner som har vokst mer enn 1,4 % siste

kommunens samlete inntekter, men hele 95 %

landsgjennomsnittet, får slikt tilskudd. Det

av de såkalte frie inntektene. Frie inntekter er

beregnes et tilskudd for 2021 på 62 252 kroner

midler kommunen kan disponere uten andre

for hver nye innbygger utover vekstgrensen.

føringer fra staten enn at gjeldende lover og

Askøy kommune fikk ikke veksttilskudd i 2020,

regler skal følges opp, mens øremerkede midler

og vil heller ikke få det i 2021.

tre år og har skatteinntekter under 140 % av

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

6.2.5.2 Andre frie inntekter
Vertskommunetilskuddet er korrigert for frafall

innbyggerne

skatte-

og lønns- og prisvekst. Integreringstilskuddet er

inntektene mellom kommunene gjennom såkalt

tilpasset forventet bosetting av flyktninger og

inntektsutjevning.

gjeldende

omfordeles

noe

av

Askøy

kommunes

satser.

Integreringstilskuddet

skatteinntekter ligger på 83,0 % av lands-

reduseres betydelig i økonomiplanperioden

gjennomsnittet

som følge av antatt mottak av færre flyktninger.

per

oktober

2020,

og

kommunen tilføres midler gjennom inntekts6.2.5.3 Toppfinansiering ressurskrevende
tjenester
Ordningen strammes til ved at innslagspunktet

utjevning opp til 94,5 % av snittet for landet.

96,0 %
94,0 %
92,0 %

øker mer enn lønnsveksten. Tilskuddet opp94,3 % 94,6 % 94,6 % 94,6 %

hører

94,5 %

for

tjenestemottakere

over

67

år.

Samtidig viser erfaring at brukergruppen opp-

90,0 %

når høyere alder enn før, og at tjenestetilbudet

88,0 %

ofte må styrkes på grunn av aldersrelaterte

88,9 %

86,0 %

87,3 %

plager. For Askøy kommune medfører dette en

84,0 % 85,9 %

betydelig kostnadsøkning.

83,9 % 83,5 %
83,0 %

82,0 %
80,0 %

6.2.5.4 Gebyrer og brukerbetaling
Mange av kommunens tjenester finansieres

78,0 %

gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

76,0 %

både som selvkost og delfinansiering. Der

Skatteinngang i % av landsgj.

kommunen er forvalter eller eier av varer eller

Skatteinntekt etter skatteutj.

tjenester som innbyggerne er forpliktet til å

Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet

benytte seg av, kreves det lovhjemmel for å

kompenseres kommunene for ulik behovs-

kunne kreve betaling. I økonomiplanen for

struktur, som for eksempel demografiske,

2021-2024 legges det opp til at endringer i

geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Askøy

gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt

kommune har høy andel barn og unge, gir

gjennom lov og forskrift, skal endres med pris-

utgiftsutjevningen et tillegg i rammetilskuddet.

veksten.

Indeks høyere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet
er høyere enn landsgjennomsnittet, og for

Økonomi
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Selvkostområdene følger de føringer som er gitt

Differansen mellom innbetalt pensjonspremie

i kommuneloven § 15.1 med tilhørende for-

og netto pensjonskostnad kalles premieavvik.

skrift, selvkostforskriften. Selvkostområdene

Dersom denne differansen er positiv, blir den

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

inntektsført i regnskapet. Er den negativ blir

oppmåling, kontroll av utslipp og seksjonering.

den utgiftsført. Regnskapsføringen av premie-

For disse gebyrene foretar kommunen etter-

avviket påvirker kommunens resultat. Det

kalkulasjoner (selvkostregnskap). Dette sikrer

budsjetteres med et positivt premieavvik på

at inntektene ikke overstiger kommunens

31,5 millioner kroner i 2021, en økning på 4

kostnader på området. Eventuelle overskudd

millioner kroner fra 2020. Det inntektsførte

eller underskudd i selvkostregnskapet føres mot

premieavviket

selvkostfond.

regnskapsårene. Fram til 2011 ble premie-

blir utgiftsført i de neste

avviket amortisert over 15 år. Deretter over 10
år fram til 2014, og fra og med 2014 over 7 år.

6.2.6 Driftsutgifter
I budsjettet for 2021 er sektorenes rammer
justert med den samlete lønns- og prisveksten

Ved økning av inntekten for premieavvik i 2021

på 2,7 % (deflator). Lønn utgjør knapt 2/3 av

vil føre til en økning i fremtidige kostnader.

deflator, mens resten er prisvekst på varer og

Dette er derfor tatt inn i økonomiplanen. Det er

tjenester.

fortsatt knyttet usikkerhet til pensjonspremien
i forhold til virkningen av ny offentlig tjeneste-

6.2.6.1 Lønn
Tjenestestedene budsjetterer i utgangspunktet
lønnskostnader oppjustert til lønnsnivå 1.1.20.
Rammene er derfor justert for lønnsveksten

pensjon gjeldende fra 2020. Det skal tilbakeføres premie til premiefondet men en venter på
nærmere avklaring fra Finanstilsynet om
hvordan dette skal beregnes.

som tilsvarer datolønnsvekst i løpet av 2020. På
grunn av Korona ble de sentrale oppgjør utsatt,
og med utgangspunkt i dette er også lønns-

6.2.7

Finansposter

I finansforvaltningen inngår oppfølging av

potten for 2021 redusert på grunn av lite over-

kommunens bankavtale, forvaltning av kraft-

heng, men resterende lønnsvekst dekkes av

fond, disposisjonsfond, overskuddslikviditet og

lønnsavsetningspotten når resultatet av lønns-

gjelds- og renteporteføljen. Utbyttet fra BKK-

forhandlingene for neste år er kjent.

aksjene er beregnet til å bli på samme nivå som
budsjettert i 2020, mens utbyttet fra BIR er satt

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

tilsvarende som utbetalt utbytte for 2019.
Resten av finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd (anslag per oktober
2020 ca. 0,85 %) og avkastningsmål på finansplasseringer. Avkastningsmålet er satt til 3,4 %
for 2021. Signalene fra markedet indikerer et

Premiesats i %

fortsatt lavt rentenivå i Norge. Det budsjetteres

2020

2020

i

Storebrand

21,3

21,3

økonomiplanperioden.

Statens pensjonskasse

10,74

10,74

KLP

18,4

18,4

Økonomi

gjennomsnitt

med

2,90 %

lånerente

i
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6.3 Investeringsbudsjett
Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2021-priser. For å justere i henhold til faktisk befolkningsvekst og unngå overkapasitet, må investeringsplanene for skolebygg, barnehager og omsorgsbygg
justeres årlig. I tillegg kommer hva som faktisk er mulig å klare å betjene i forhold til renter og avdrag
innenfor gitt økonomisk ramme og handlingsregel for gjeldsvekst.

6.3.1

Bevilgningsoversikt investering

Oversikten viser bevilgningen i perioden 2021-2024 og hvordan disse er finansiert.

Tabell 6: Bevilgningsoversikt investering (tidligere Budsjettskjema 2A)
Budsjett
Beskrivelse

Økonomiplan

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringer i varige driftsmidler

259 760

290 280

359 080

355 080

378 180

Tilskudd til andres investeringer

25 000

14 000

59 000

4 000

4 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler

710

710

710

710

710

40 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

329 470

304 990

418 790

359 790

382 890

0

0

0

0

0

Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter

Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre

0

0

-23 000

-23 000

0

-13 000

-4 000

-118 500

-19 500

0

Salg av finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

0

Utdeling fra selskaper

0

0

0

0

0

-5 128

-1 128

-1 128

-1 128

-1 128

Bruk av lån

-310 632

-299 152

-275 452

-315 452

-381 052

Sum investeringsinntekter

-328 760

-304 280

-418 080

-359 080

-382 180

-710

-710

-710

-710

-710

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond

0

0

0

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond

0

0

0

0

0

Dekning av tidligere års udekket beløp

0

0

0

0

0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger

-710

-710

-710

-710

-710

Fremført til inndekning i senere år udekket beløp

0

0

0

0

0

Salg av varige driftsmidler

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

Overføring fra drift

Økonomi
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6.3.2 Sum bevilgninger per investeringsprosjekt
I budsjett og økonomiplan 2021-2024 er det i henhold til handlingsregel gjort en streng prioritering av prosjekter. Hovedsatsingsområder er Myrane-området, med ny
idrettshall med tilhørende infrastruktur og utbygging Erdal ungdomsskole med infrastruktur. I tillegg kommer prosjekter innen selvkost vann og avløp, med betydelige
beløp innen utbygging av renseanlegg og ledningsnett på begge områder. Som forutsetninger i investeringsbudsjettet ligger salg av en rekke eiendommer og byvekstmidler i forhold til infrastruktur Myrane.

IKKE-SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER
Nr.

Prosjektnavn

Ferdig

Totalsum

2021

2022

2023

2024

2025-2030

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)

1 500

1 500

1 000

1 000

6 000

2140

Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/14

2020

275 000

4 000

2156

Kleppestø barneskole - utbygging B600

2020

322 000

6 000

2157

Elev PC-er

(årlig)

(årlig)

2 000

3375

Utvidelse og ombygging Kleppevegen bofellesskap psykisk helse

2021

7 100

4 600

4218

Gangveier/trafikksikring

(årlig)

(årlig)

3 000

4265

Oppgradering veidekke, asfaltering

2021

16 000

3 000

4920

Kartfond

(årlig)

(årlig)

5510

Askøy kirkelige fellesråd

(årlig)

(årlig)

6199

Samlepost kjøp enkelteiendommer

(årlig)

(årlig)

8 000

8 000

8 000

8 000

84 000

Sum årlige eller påbegynte prosjekter

43 780

26 180

25 680

25 680

190 080

2 000

2 000

2 000

12 000

3 000

3 000

3 000

18 000

180

180

180

180

1 080

4 000

4 000

4 000

4 000

24 000

-

...fortsetter på neste side

Økonomi
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IKKE-SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER
Nr.

Ferdig

Prosjektnavn

Totalsum

2162

Erdal barneskole B600

2030

202 000

2172

Erdal Barneskole modulbygg skolestart 2020

2020

17 000

2021

2022

2023

2024

2025-2030

-

-

-

-

202 000

9 000

-

2167

Infrastruktur skoler Erdal

2024

78 000

-

700

2167

Gymsal Erdal U

2026

60 000

-

-

18 900

2167

Erdal ungdomsskole U360

2025

101 000

-

5 000

2174

Modulbygg Ravnanger pga skolebruksplan flytting VO

2022

4 000

3378

Lydisolering kleppestø sykehjem

2545

Idrettsanlegg Myrane

2545

Opplæringsbasseng Askøyhallen

2551

Konsekvenser av Myraneplanen infrastruktur (anslag vår andel)

2023

80 000

10 000

55 000

2553

Inventar kultursal Askøy videregående skole

2022

8 500

2 000

6 500

2171

Kapasitet i Kleppe Strusshamn krets

2023

38 000

19 000

19 000

2502

Vei og toalett Sjoddien K 117/19 og kai sak UTM 114/20

2020

10 000

8 000

-

4188

Kleppestøplanen oppfølging

2020

3 000

1 000

-

2139

Florvåg skole K-sak 77/10

2030

223 000

185 000

2158

Haugland skole B250 byggetrinn 1

2030

160 000

155 500

2153

Hanøy skole

2030

195 000

195 000

2231

Ny barnehage Ravnanger Hanøy

2030

87 000

77 000

3369

Omsorgsboliger Øst

2030

50 000

18 900

14 000

44 400

1 4000

46 000

45 800

20 000

4 000

-

500
2024

233 500

-

45 000

70 000

88 000

5 000

34 000

-

-

5 000
-

-

-

46 000

Sum forslag til prioritert liste

49 500

135 200

107 800

195 800

980 900

SUM IKKE-SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

93 280

161 380

133 480

221 480

1 170 980

Økonomi
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SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER
Ferdig
Nr.

Totalsum

2021

2022

2023

2024

2025-2030

8 000

3 000

5 000

242 500

11 000

17 500

28 000

20 000

166 000

55 000

2 000

2 000

20 000

31 000

-

Prosjektnavn

1150

Tjenestebygg prosjektering

4701

Askevann

4702

Høydebasseng vann

4703

VA Askøy sør trase vest

189 600

49 000

14 200

25 000

25 000

76 400

4704

VA Askøy sør trase midt

144 200

32 000

44 000

28 600

15 000

24 600

4705

VA Askøy sør trase øst

171 600

36 000

59 000

15 000

10 000

51 600

4706

VA Askøy sør andre VA tiltak

94 200

3 000

5 000

8 000

28 300

49 900

4707

Renseanlegg

270 000

60 000

100 000

100 000

10 000

-

4708

VA Askøy Nord

76 800

15 000

10 000

1 000

21 400

29 400

4709

Reserve vannforsyning fra Bergen

-

-

-

SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER

211 000

256 700

225 600

160 700

397 900

SUM INVESTERINGSPROSJEKTER

304 280

418 080

359 080

382 180

1 568 880

2021

2022

2023

2024

2025-2030

-4 000

-4 000

-4 000

-

SALG AV ANLEGGSMIDLER
Ferdig
Nr.

Totalsum

Prosjektnavn

4100

Diverse salg av anleggsmidler

4100

Salg Shell tomten

-75 000

4100

Salg av parkeringsareal Kleppestø Senter

-10 000

4100

Salg tomt Vatnavatnet

4100

AKE salg Viksund

4100

Salg Kleppegrend

4100

salg skoler

-5 000
-20 000
-12 500

SUM SALG AV ANLEGGSMIDLER

Økonomi
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-4 500

-3 000

-118 500

-19 500

-

-
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TILSKUDD TIL INVESTERINGSPROSJEKTER FRA ANDRE
Ferdig
Nr.

Totalsum

2021

2022

2023

-23 000

-23 000

2024

2025-2030

Prosjektnavn

2545

Byvekstmidler konsekvenser Myraneplan

2545

Spillemidler Myrane

0
SUM TILSKUDD

-

-23 000

-23 000

-

-

Prosjekter som det ikke er funnet plass til i investeringsbudsjettet, i uprioritert rekkefølge.
Forslag til tiltak: Investeringer i uprioritert rekkefølge

2021

2022

2023

2024

Vedlikeholdsplan skoler

5 250

5 250

5 250

5 250

Erdal U brakker

8 000

2021

500

500

500

500

12 500

Forsterkning bygdeveger

10 000

Søre Erdal kai - riving

500

Kleppestø kai

500

500

Beredskapskai Mjølkeviksvarden

2 500

2024

1 750

Rindadalsvegen

Velferdsteknologi

Nav barnevern kontorer

2023

32 000

Talevarsling alle skoler

Møbler sykehjem

2022

Skarholmsvegen
Ramper for båtopptrekk/ utsetting

Skolevei Lønvarden
Trådløst nett Ravnanger omsorgsboliger og sykehjem

Forslag til tiltak: Investeringer i uprioritert rekkefølge

30 000

Florvåg kai

125
226

Oppgradering kontorer Kultur (Kleppestø senter)

300

Øvrige kaier og broer

Sitteamfi og lydrigg ungflimmer

550

Opprusting K-sal

Nye stoler og bord Ravnanger grendahus

150

Riving 3 hytter UTM 30/18

500

Motorisert heis lysrigg Ravnanger grendahus

130

Riving E blokken Furuly

200

Krateret Herdla fort lys lyd rigg

150

Ny branntankbil erstatte den fra 2007

4 000

Ny mannskapsbil brannvesen erstatte den fra 2015

4 500
6 000

Investeringer i vedlikeholdsplan Askøyhallene KF
Tjenestebygg Haugland jfr sak om kontor-tjenestebygg

102 000

Høyderedskap brannvesen

Tjenestebygg Kleppestø jfr sak om kontor-tjenestebygg

241 700

ATV brannvesen

Ombygging av lager i rådhuskjeller til renholdsrom

375

Arbeidsplasser lærere 9 skoler

4 000

250

Båt på henger til brannvesen

250

2 stk RD kamera Taktikk brannvesen

100

Kollevågveien Del 1

35 000

2 store og 6 smågassmålere brannvesen

140

Kollevågveien Del 2

16 200

Flere gravplasser

Bergheimvegen Del 1

42 000

Bergheimvegen Del 2

51 000

Økonomi

250

xxxxxx

SUM

410 396

6 000

5 750

209 200
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6.3.3 Finansiering

Formål

Forslag til investeringsprogram innebærer en
over fire år inklusiv VAR-investeringer, og 0,6
Investeringene de nærmeste årene ligger i all
hovedsak på skolebygg, idrettshall og vann- og

tomten/Byneset, Kleppegrend og skoler i tillegg

2023

2024

88 152

18 752

89 852

220 352

211 000

256 700

225 600

160 700

Utlån

40 000

40 000

40 000

40 000

Sum

339 152

315 452

355 452

421 052

Selvkost
prosjekt

milliarder kroner eksklusiv VAR-investeringer.

finansiert med låneopptak samt salg av Shell-

2022

Egenfinansierte
prosjekt

investeringskostnad på 1,4 milliarder kroner

avløpsanlegg. Nye investeringer er planlagt

2021

6.4 Gjeld
6.4.1

til årlig salg av bygg.

Lånegjeld og finansiering
av investeringer

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

1,20

banken og Kommunalbanken. Om lag halv-

0,98
1,00

parten av den samlede lånegjelden er selvselvkost-

områdene og egenbetalinger. Nye investeringer

0,60

og

betjenes

over

0,89

0,90

0,87

0,89

0,78
0,80

finansierende

0,86

er i hovedsak planlagt med låneopptak. Det er i

0,40

forslaget til økonomiplan lagt inn salg av
0,20

Byneset, Kleppegrend og skolebygg som blir
ledige på bakgrunn i strukturendring, i tillegg til

0,00
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ordinært salg av eiendommer.

Figur 13: Gjeldsbelastning (ikke-selvfinansierende gjeld)
ift frie disp. inntekter

Renter og avdrag for den ikke-selvfinansierende
gjelden utgjør i 2020 omtrent 6,5 % av
disponible inntekter og budsjetteres til 6,7 % i
2021. Økonomiplanen innebærer en andel i

Økonomiplanen legger opp til minimumsavdrag som er stipulert til 3,50 % i hele
økonomiplanperioden. Dette er tilpasset til

intervallet 6,2-6,7 %, men nedadgående.

endring i kommuneloven. Økonomiforskriftene
forutsetter at lånegjelden skal nedbetales i

6,5 % 6,7 % 6,4 %
6,2 % 6,3 %

7,0 %

samme takt som anleggsmidlene avskrives.

5,7 %

6,0 %

Stipulerte avdrag skal samsvare godt med dette

4,9 %
5,0 %

kravet. Som følge av nye investeringer og salg av

4,0 %

eiendommer, vil lånegjelden stige i gjennom-

3,0 %

snitt i økonomiplanperioden med i underkant

2,0 %

av 3 %.

1,0 %
0,0 %
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Figur 12: Renter og avdrag (ikke-selvfinansierende gjeld)
i % av frie disp. inntekter

Økonomi
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Prognose
2017

2018

2019

2020

Samlet lånegjeld (mrd. kr)

3,0

3,2

3,4

Hvorav ikke selvfinansierende lånegjeld (mrd. kr)

1,2

1,3

Årlig vekst i ikke selvfinansierende gjeld (%)

-0,8

Årlig vekst i disponible inntekter (%)

5,8

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

3,5

3,7

3,9

4,1

4,4

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,8

13,2

10,3

6,4

1,7

-2,7

1,9

9,9

3,7

2,9

1,2

0,9

0,9

0,9

1,0

6.4.2 Pensjonsforpliktelser

Ved inngangen til 2021 vil samlet gjeld være

Askøy

3,5 milliarder kroner. Ved utgangen av 2024 er

kommunes

pensjonsforpliktelse

er

hentet ut fra selskapenes GKRS beregning. De

den steget til 4,4 milliarder kroner. Av

forventede forpliktelsene per 31.12. er estimerte

stigningen utgjør planlagte avgiftsfinansierte

tall per september 2020.

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

Faktisk
per 1.1.

Estimert
per 31.12

Forventet
endring

1 584 588

1 505 569

-79 019

KLP

235 829

232 854

-2 975

SPK

435 726

388 997

-46 729

Selskap

investeringer foreligger.

Storebrand

6.5 Fond
Disposisjonsfond

Diverse disposisjonsfond
Fond 22. juli
Finansfond

Estimat ved utgangen av året
R 2019

2020

2021

2022

2023

2024

74 491

74 491

72 491

72 491

72 491

72 491

660

660

660

660

660

660

26 400

26 400

26 400

26 400

26 400

26 400

Avsetning overskudd 2019
Netto avsetninger til disp. fond B 2020

26 088

26 088

26 088

26 088

26 088

-53 133

-53 133

-53 133

-53 133

-53 133

-19 297

-19 297

-19 297

-19 297

-2 972

-2 972

-2 972

5 689

5 689

Netto avsetninger til disp. fond ØP 2021
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2022
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2023
Netto avsetninger til disp. fond ØP 2024
Sum disposisjonsfond

7 149
101 551

Økonomi

74 506

53 209

50 237

55 926

63 075
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6.6 Garantier
Garanti gitt til

Opprinnelig
garantiansvar

Garantiansvar
per 31.12.

Utløper

36 000

21 600

2034

7 100

4 495

2038

NORGES KOMMUNALBANK
Ask bo- og omsorgssenter
Askøy kirkelige fellesråd
Askøy kirkelige fellesråd

4 353

1 719

2028

Askøy kirkelige fellesråd

32 450

26 550

2046

Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS)

22 500

19 929

2051

Askøy Fotballklubb

1 970

144

2021

Askøy Fotballklubb

20 900

18 350

2036

NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus

65 000

13 800

2040

3 850

1 885

2029

485

58

2021

Vestsiden – Askøy idrettslag
DEN NORSKE STATS HUSBANK
Boliglån
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA)

4 090

852

2026

Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS)

5 500

2 062

2031

13 850

4 000

2040

Du og jeg Krokåsfeltet Nord AS
KLP KOMMUNEKREDITT

5 000

1 600

2023

16 430

10 855

2037

2 800

1 260

2026

250 000

14 737

2051

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

970

Garantier depositum , 51 stk.
Sum garantiansvar per 31.12.19

144 866

492 278

6.7 Andre vesentlige forpliktelser
6.7.1

Framtidig økonomisk forpliktelser etter hendelse med forurenset
drikkevann sommeren 2019

I forbindelse med bakterie-utbruddet i Kleppe

forsikringsselskapet registrerte skadesak den

vannverk i juni 2019 er det gjort en vurdering av

7.6.2019. Forsikringsselskapet vil ta stilling til

mulige framtidige økonomiske konsekvenser.

om vilkårene for forsikringsdekning er oppfylt.

Mulige framtidige økonomiske forpliktelser er

Slik avklaring er ennå ikke gjort. Ansvars-

knyttet til mottatte og ventede krav om

forsikringen

erstatning. Det dreier seg om erstatning for lidt

kr 100 000 og en forsikringssum begrenset til

tap og framtidig tap. Fortrinnsvis er dette

50 millioner kroner. Det er i regnskapet i 2019

knyttet til personskadeområdet, men også

avsatt kr 100 000 til dekning av kommunens

aktuelt i forhold til virksomheter som benytter

egenandel i et eventuelt forsikringsoppgjør.

drikkevannet i forbindelse med produksjon,

Kommune har på dette tidspunkt ikke konkrete

salg og pasientbehandling.

opplysninger

innebærer

som

forsikringssummen.
Askøy kommune har ansvarsforsikring, og
Økonomi

en

indikerer

egenandel

krav

på

utover
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7 Medarbeidere
Askøy kommune er en av de største arbeids-

Ny medarbeiderundersøkelse ble første gang

giverne i Vestland fylke. Kommunen er en

gjennomført våren 2017, og andre gang i 2019.

profesjonell og utviklingsorientert virksomhet

Resultatene viser økt tilfredshet fra 2017 til

med viktige samfunnsoppdrag og dyktige med-

2019, med en spesielt positiv utvikling knyttet

arbeidere. Sentralt for kommunen som en

til mestringsorientert ledelse. Arbeidet med

kompetansebedrift er et sterkt fokus på med-

oppfølging av 10-faktor videreføres i 2021, og ny

arbeiderne som den viktigste ressursen vår. I

måling planlegges i 2022.

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

10-faktorundersøkelsen bygger på omfattende

arbeiderskap og sykefraværsoppfølging.

forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeiderne og hente
ut best mulig ytelse. Dette er et viktig verktøy

Mål

God ledelse, godt medarbeiderskap, lavere sykefravær.

Tiltak

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

Forventet
resultat

for gode prosesser knyttet til arbeid med
arbeidsmiljø,

nærvær/helsefremmende

arbeidsplasser, medarbeiderskap og ledelse.
Det er gjennomført omfattende opplæring i de

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

10 faktorene og videre opplæring i mestringsorientert ledelse og endringsledelse vil bli vektlagt fremover.

7.1 Godt lederskap
Askøy kommune skal ledes i samsvar med

7.2 Rett kompetanse

verdiene raus, interessert, modig og kompetent.

Askøy kommune skal ha kompetansen vi

Følgende praktiske lederadferd skal kjenne-

trenger for å løse kommunens nåværende og

tegne våre ledere:

fremtidige samfunnsoppgaver i samsvar med



Være mål- og resultatbevisste

definerte mål. Kompetansesammensetningen



Følge opp og legge til rette

påvirkes både ved en bevisst rekruttering og en



Stimulere til samarbeid, selvstendighet

satsing på videreutvikling av dagens med-

og

arbeidere.

utvikling

og

mobilisering

av

kompetanse


Profesjonalisering av rekrutteringsprosessen

Gi anerkjennelse og tilbakemelding

videreføres

ved

at

alle

tjenesteområdene

Endringsledelse

benytter felles rekrutteringsprosess ved hjelp av

2025 omfatter alle resultatenhetsledere i

verktøyet Webcruiter. Videre jobbes det med

kommunen og skal bidra til å videreutvikle en

konkrete tiltak knyttet til det å tiltrekke seg rett

endringsdyktig, resultatorientert og bruker/

kompetanse,

som

innbyggerfokusert organisasjon. Programmet

annonseprofil

og

omfatter

konkurransedyktig

Lederutviklingsprogrammet

blant

annet

opplæring

i

for

eksempel

kanaler,
lønn,

og

valg

av

vurdering

av

opplæring

i

mestringsorientert ledelse, kvalitetsledelse og

rekruttering og intervjuteknikk. For å legge

kontinuerlig forbedring, kreativitet og ny-

bedre til rette for læring og kompetanse-

skaping, og styringsverktøy.

utvikling har kommunen tatt i bruk KSLæring.
Dette er en felles lærings- og delingsarena for
Medarbeidere
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kommuner og fylkeskommuner. Via nettsiden

kommunens evne til innovasjon, skaper dårlig

kan man blant annet administrere kurs og ta

arbeidsmiljø og gir brukerne dårlige tjenester.

ulike nettkurs. Innenfor kategorien nettkurs

Arbeidet med å redusere sykefraværet er derfor

har

et

høyt prioritert, og henger tett sammen med

et

områdene

kommunen

blant

introduksjonskurs

annet

for

utviklet

nyansatte,

introduksjonskurs for nye ledere, samt et kurs i

ledelse,

kompetanse

og

medarbeiderskap.

10-faktor. Nødvendigheten av at brukere og
ansatte har tilstrekkelig IKT-ferdigheter er

Årsakene til sykefravær er sammensatte og

understreket i kommunens digitale strategi.

komplekse,

Ambisjonen er å iverksette flere tiltak for å

forklaringer eller raske løsninger. Kommunen

oppnå dette.

har høyt fokus på arbeidsforhold og arbeids-

og

det

finnes

ingen

enkle

miljø. Dette er faktorer som ledere og med-

7.3 Godt medarbeiderskap

arbeidere kan påvirke, og som kan bidra til å

Askøy kommune skal ha medarbeidere som

redusere sykefraværet. I tillegg fokuseres det på

arbeider

raus,

tydelige og gode retningslinjer for sykefraværs-

interessert, modig og kompetent, og som tar

oppfølging, og ledere som er tidlig og tett på i

ansvar for sitt eget arbeid, for arbeidsmiljøet og

oppfølgingen.

for resultater. Arbeidet med medarbeider-

arbeidet med å redusere sykefraværet bygger på

undersøkelsen og 10-faktorverktøyet er sentralt

forskning om hvilke faktorer som fremmer et

i utvikling og forbedring av medarbeiderskap.

godt arbeidsmiljø, styrker jobbnærværet, fore-

Utvikling av mestringsorienterte ledere som er

bygger og reduserer sykefraværet og hindrer

flinke til å gi retning (mål og rolleavklaring),

utstøting og frafall fra arbeidslivet.

i

samsvar

med

verdiene

Kommunens

tilnærming

til

mening og individuell oppmerksomhet skal
Askøy deltar i en særskilt satsing på arbeid med

bidra til utvikling av godt medarbeiderskap.

sykefraværet innenfor sektorene barnehage og
Høy endringstakt knyttet til omstilling og

helse

digitalisering stiller store krav til den enkelte

gjennomføres i samarbeid med KS og NAV, og

medarbeider. Askøy kommune vil fremover bli

startet opp i 2018. Så langt har satsingen gitt

enda tydeligere på at vi skal legge til rette for at

svært gode resultater. I 2017 var det samlede

alle får tilgang til relevant kunnskap, men at det

sykefraværet på 8,6 %, mens det i 2018 og 2019

er opp til den enkelte å gripe muligheten og

var redusert til 7,5 %. Arbeidet videreføres i

være nysgjerrig.

2021.

7.4 Redusere sykefraværet
Sykefravær har en høy økonomisk kostnad for
kommunen, tar mye av ledernes tid, svekker

Medarbeidere

og

omsorg:

NED-satsingen.

NED
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8 Sektor Stab
5,71%
Sektor Stab

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Sum ramme

97 273

93 973

92 873

92 173

5,71

5,61

5,60

5,60

%-andel av total ramme

94,29%

8.1 Oppgaveområde
8.1.1

Politisk styring

Området omfatter godtgjøring av politisk

8.1.2

ledelse og andre refusjoner til folkevalgte, samt

Området

kostnader

fellesposter, næring og drift av kommunalt eide

i

forbindelse

med

politisk

Stab
omfatter

stabstjenester

Sektor

Stab

bidrar

og

møtevirksomhet. Utgifter i forbindelse med

aksjeselskaper.

med

valgavvikling føres også her. Området omfatter

administrativ spisskompetanse og rådgivning,

også kontroll og revisjon som skjer i regi av

og tar seg av oppgaver som er felles for hele

kontrollutvalget.

organisasjonen.

Oppgaveområder Politisk styring
Ordfører og
varaordfører

Kontrollutvalg og
forvaltningsrevisjon

Politisk møteaktivitet

Valg

Oppgaveområder Stab
HR-rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring og lønn

Økonomistyring, innkjøp, regnskap, innfordring av
kommunale krav

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

Bistand til tjenesteutvikling, digitalisering, omstilling
og kvalitetsarbeid.

Kommunikasjonsarbeid, nettredaksjon og
kundemottak

Postmottak, arkiv og dokumenthåndtering

Politisk sekretariat

Kommuneadvokat

Tilrettelegging for næringslivet

8.2 Status

betydelig mer enn de øvrige kommunene med

8.2.1

sammenliknbar størrelse.

Politisk styring

I forbindelse med ny kommunestyreperiode er
det vedtatt revidert delegasjonsreglement og

I 2019 ble godtgjøringssatsene redusert for å

nytt saksbehandlingsreglement. Det er også

oppnå en innsparing på 1 million kroner, og

vedtatt retningslinjer for godtgjøring og papir-

kommunestyret

løse møter. En har gått tilbake til modellen med

satsene

to hovedutvalg. Dette har gitt en kostnads-

Stortingets satser ble heller ikke økt i 2020.

besparelse, men på områdene politisk styring

Økningen fra 2018 til 2019 gjenspeiler at det ble

og kontroll bruker Askøy kommune fortsatt

avviklet valg i 2019.

Sektor Stab

ikke

besluttet
skulle

at

godtgjørings-

oppjusteres

i

2020.
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Tabell 7: Netto driftsutgifter (kr pr. innb.). Politisk.

2017

2018

2019

Askøy

372

363

391

KOSTRA-gruppe 13

296

271

338

Askøy

45

79

75

KOSTRA-gruppe 13

63

64

65

100 Politisk styring

110 Kontroll og revisjon

På området kontroll og revisjon føres utgifter

for kommunens drift. Den generelle aktiviteten,

knyttet til kontrollutvalgets sekretariat, godt-

omstillingstakten og krav til digitalisering,

gjøring, møteaktivitet og forvaltningsrevisjon.

kvalitet og kontroll gir økt og endret etter-

Kostnader til regnskapsrevisjon inngår også.

spørsel av stabens tjenester både fra politisk

Også

som

nivå og internt i organisasjonen. Samtidig er det

eksterne

et uttrykt politisk ønske om å minimere

leverandører, f.eks. undersøkelsen BDO gjorde

administrative kostnader. Dette er et dilemma.

særskilte

kommunestyret

kontrolloppgaver
har

bestilt

av

for å avklare om det hadde skjedd lovbrudd i
forbindelse med innkjøp på Teknisk, er ført på

Effektivisering

gjennom

optimal

bruk

av

dette området.

systemløsninger og riktig kompetanse i alle
ledd, er derfor blitt satset på over år. Det med-

I 2018 ble budsjettet for forvaltningsrevisjon

virker til at tjenestenivået i hovedsak er godt,

økt med 300 000 kroner, og det er brukt

men på noen områder er bemanningen likevel

betydelige midler til undersøkelsen BDO

på et så lavt nivå at det ikke er mulig å levere i

gjorde. Askøy brukte også i 2019 betydelig mer

samsvar med forventninger og etterspørsel.

penger på kontroll og revisjon enn gjennomsnittet i kommunegruppen. I 2020 ble beløpet

Hensynet til effektiv drift veies tyngre enn

avsatt til forvaltningsrevisjoner redusert med

andre ønsker. På noen områder må tjenester og

0,4 mill., på bakgrunn av den omfattende

service legges på minimumsstandard. Inn-

granskningen av Kleppe

satsen må rettes mot særlig prioriterte områder.

vannverk. Disse

midlene er lagt inn igjen i budsjettet for 2021.

Så langt det er mulig prøver en å unngå at
tjenesteproduksjonen blir skadelidende, eller at
kommunen taper penger som følge av dette.

8.2.2 Stab
Administrative funksjoner er en forutsetning

Tabell 8: Brutto driftsutgifter (kr pr. innbygger). Administrasjon.

2017

2018

2019

Askøy

2 618

3 122

2 947

KOSTRA-gruppe 13

2 743

3 154

3 304

120 Administrasjon

Sammenliknet med andre kommuner bruker

innenfor stabsområdene. Til tross for pris- og

Askøy kommune lite ressurser på overordnet

lønnsvekst går beløpet ned fra 2018 til 2019.

ledelse og administrasjon, og har få stillinger

Dette gjenspeiler at bemanningen i Stab ble

Sektor Stab
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redusert med 6,6 årsverk i 2019 og at

8.3.2 Stab

Eiendomsskattekontoret er avviklet.

Kapasiteten i Stab er på et minimumsnivå i forhold til oppgaver som er relatert til lovkrav, er
av vesentlig betydning for driften i avdelingene,

8.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
8.3.1

og for å unngå merutgifter. Nødvendig omstilling og effektivisering kan ikke gjøres uten

Politisk styring

Kommunen står overfor særlige utfordringer
med å skape balanse mellom inntekter og

nødvendig

bistand

fra

flere

av

stabs-

funksjonene.

utgifter, og gjenopprette innbyggernes tillit til
vannforsyningen. Et godt samarbeid mellom
politisk og administrativ ledelse, basert på et
konstruktivt og styringsdyktig kommunestyre,

Mer bruk av digitale løsninger står derfor øverst
på agendaen som utviklingsområde, da det er
her det er mulig å hente ut effektiviseringsgevinster både innenfor stabens eget oppgave-

er nøkkelen til å lykkes.

område, men også i resten av organisasjonen.
I tiltaksplanen for effektivisering og innsparing
er ett av tiltaksområdene effektivisering og
kostnadsreduksjon
funksjoner.

innen

politiske

Ressursbruken

må

støttetilpasses

redusert kapasitet i administrative funksjoner.
Korona-pandemien har gitt utfordringer også
for den politiske styringen av kommunen. Det
er en styrke at det er mulig å holde den politiske

Flere rene kostnadskutt vil ta bort muligheten
til å drive et minimum av utviklingsarbeid og gå
på bekostning av det som må betegnes som lovpålagte oppgaver eller påkrevde oppgaver som
allerede er på et lavt nivå. Eksempler på dette er
drift av IT-løsninger, økonomistyring, kvalitetsutvikling og informasjon til innbyggerne.

møteaktiviteten i gang selv om en ikke kan
møtes fysisk. Samtidig viste situasjonen at det
er nødvendig å tydeliggjøre hvilke fullmakter og
rutiner som skal gjelde i beredskaps- og krisesituasjoner. Godtgjøringsreglementet må også
tas opp igjen, og tilpasses kommunelovens krav
om at det skal være en forskrift.

forvaltningsrevisjoner og selskapskontroll i
Den

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 er
kompetanse og kapasitet i staben for å bidra til
gjennomføring i fagavdelingene og tjeneste-

Kommunestyret vedtar høsten 2020 plan for
kommunestyreperioden.

8.3.2.1 Digital kommune
Utviklingen mot å bli en digital kommune som

omfattende,

eksterne granskningen i forbindelse med
smitteutbruddet i Kleppe vannverk skal etter
planen ferdigstilles høsten 2020. Nedskalering
av ledelse og administrasjon svekker generelt
evnen til å følge opp forvaltningsmessige krav
og føringer, forvaltningsrevisjoner og liknende.

apparatet.
Digitalisering koster mye, både i form av
utviklingskostnader og drift, men etter hvert
kan både kvalitetsmessige og kostnadsmessige
gevinster tas ut. En betydelig satsing på
digitalisering er nødvendig for at kommunen
skal holde tritt med samfunnsutviklingen og
forventningene som stilles både fra innbyggere,
næringsliv og sentrale myndigheter. For å greie
dette må det prioriteres ressurser med riktig
kompetanse. Dette er derfor høyt prioritert.

Sektor Stab
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Det er utarbeidet en digitaliseringsstrategi for
fornying,

8.3.2.2 Dokumentasjonsbevaring
Riksarkivet har etter tilsyn pålagt Askøy

forenkling og forbedring. Den gir føringer og

kommune å sikre sine avsluttede arkiver på en

prioriteringer, og skal bidra til å realisere mål-

forskriftsmessig måte. Kommunen har ingen

bildet for Digital kommune og digitaliserings-

lokaler som tilfredsstiller kravene, noe som

arbeidet for øvrig. Regjeringens føringer i

betyr at cirka 1 500 hyllemeter med papir-

Digital agenda og KS’ Digitaliseringsstrategi gir

arkiver måtte flyttes til Interkommunalt arkiv i

retning for det videre arbeidet. Systemløsning

Hordaland IKS (IKAH) for ordning og depot.

for virksomhetsarkitektur, identitetsstyring og

Kommunen har inngått avtale med IKAH om

tilgangskontroll er på plass, og gir bedre

avlevering, oppstilling og ordning som inne-

oversikt og effektivisering. Det er til enhver tid

bærer at så godt som alle avsluttede papir-

20-30

digitaliserings-

arkiver nå er fysisk flyttet til forskriftsmessige

prosjekter i gang. Prosessen med anskaffelse av

lokaler, og skal være ferdig ordnet innen 2022.

nytt lønns- HR- og økonomisystem er i gang,

Etter rydding er materialet komprimert, og

med målsetting om at en ny løsning kan tas i

samlet kostnad blir derfor lavere enn estimert.

bruk i 2022.

Økonomiplanen er justert i henhold til det.

Kommunen er også en aktiv part i det regionale

Planarkivene og VA-arkivet blir digitalisert

digitale samarbeidet i Vestland, og bidragsyter i

innen utgangen av 2020, og vil i 2021 bli gjort

den nasjonale satsingen på fellesløsninger for

digitalt tilgjengelig for saksbehandlere og inn-

kommunal sektor. Utviklingen av MinSide er et

byggere gjennom innsynsløsning.

perioden

2019-2022;

større

og

Tett

mindre

på

regionalt prosjekt som Askøy kommune deltar
8.3.2.3 Omstilling
Målrettet utviklingsarbeid

i.
Skjerpingen av regelverket for å ivareta personvernet,

samt

utfordringer

knyttet

til

informasjonssikkerhet generelt, er også en del
av utfordringsbildet. Lovpålagt funksjon som
personvernombud er etablert gjennom samarbeid med Bergen kommune. Kommunen har
kommet langt med å oppfylle grunnleggende
krav i forhold til personvernregelverket, men
dette er et svært krevende område å etterleve
kravene på. I 2021 planlegges en gjennomgang
av den IT-tekniske sikkerheten.

bygges videre på. Forbedrete løsninger for
digitale møter, samt å ta i bruk mulighetene

kontinuerlig

forbedring er nødvendig for å gjennomføre omstillinger og effektivisering i organisasjonen.
Med de høye kravene til innsparing og
effektivisering som kommunen står overfor, er
dette særlig viktig og nødvendig. Utviklingsarbeidet vil i enda større grad enn før ha fokus
på

økonomisk

effekt.

Dette

vil

prege

prioriteringene.
Tjenesteutvikling er opprettet som egen enhet i
Stab.

Enheten

forbedringsarbeid

Korona-situasjonen ga et digitalt løft som det

og

skal

drive

i

alle

eller

bistå

i

kommunens

virksomheter. Hovedoppgaven er digitalisering,
tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring for å
oppnå:

som ligger i Office 365 på en styrt og sikker
måte, er prosjekter som er igangsatt.

Sektor Stab



Koordinerte, effektive og gode tjenester
med høy kvalitet



Brukerrettede tjenester



Mer effektiv drift
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Bidrag fra Tjenesteutvikling er en forutsetning
for mange av effektiviserings- og innsparings-

For Stab er det viktig å ha en helhetlig og

tiltakene som ligger i økonomiplanen. Fjerning

metodisk

av tidstyver i hjemmetjenesten har vært et

endringer. HR-avdelingen er også en viktig

vellykket prosjekt, og et liknende prosjekt er

ressurs i dette arbeidet.

tilnærming

til

å

gjennomføre

gjennomført i Kulturskolen. Prosjektet som går
på bedre håndtering av telefoni og e-post, samt
bedre digitale skjema, er eksempler på tiltak

8.3.2.4 Kvalitet
Forvaltningsrevisjoner og undersøkelsen som

som både sikrer bedre publikumsservice og mer

ble gjort av BDO i Teknisk, dokumenterer at

effektiv drift. Fra 2021 tas økonomisk gevinst ut

kommunen har mangelfull kvalitetsstyring av

gjennom

i

utbyggingsprosjekter. Det er satt i gang et eget,

Administrative tjenester. Et annet eksempel er

omfattende kvalitetsprosjekt for å rette opp i

innfasing

dette, og en sikter mot å oppnå et nivå som

bemanningsreduksjon
av

velferdsteknologi.

Velferds-

teknologi bidrar til at bruker kan bo lenger

tilsvarer

hjemme i egen bolig, mestring og selv-

dessverre forsinket.

stendighet,

trygghet

og

effektiv

utnyttelse.

Tjenesteutvikling

ISO-sertifisering.

Framdriften

er

ressurs-

bidrar

med

Høsten 2020 ble det anskaffet et nytt kvalitets-

teknologisk kompetanse og oppfølging av

system.

Systemløsningen

gir

bedre

brukere og ansatte for å få dette til.

forutsetninger for å videreføre arbeidet med
systematisk prosessforbedring, og forsterke

Tjenesteutvikling er også en sentral aktør i

arbeidet

arbeidet med å sikre at kommunen driver

Kvalitet,

systematisk kvalitetsarbeid generelt, og innen

forbedring er utpekte satsingsområder fram

teknisk sektor spesielt.

mot 2025.
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8.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Brukervennlige,
digitale innbyggertjenester gjennom
digital
innbyggerdialog og
selvbetjening



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



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



Avklare kanalstrategi



Innbyggere og næringsliv får
tilgang til relevant informasjon på
en tilpasset og forutsigbar måte.
Effektiv ressursbruk.



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



Raskere og sikrere forsendelser.
Sparte utgifter.



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



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



Digital saksbehandling og utveksling.
Realisere gevinster nytt
oppvekstadministrativt system, forbedre
implementering av nytt lønns-,
personal- og økonomisystem.



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



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

Kontinuerlig
forbedring og effektiv
kommunedrift



Utnytte potensialet i sak-arkiv-systemet
og integrasjoner mot fagsystemet.
F.eks. SvarUt på alle sikkerhetsnivåer,
SvarInn, eSignering.



Forbedre og vedlikeholde internkontrollsystemet «Trygg digitalisering».



Oppdatere og supplere databehandleravtaler, personvernerklæringer, risikovurderinger og konsekvensutredninger.



Øke kompetansen på informasjonssikkerhet og personvern i
organisasjonen.



Redusert risiko for brudd på
informasjonssikkerhet og personvern.



Videreutvikle identitetsstyringssystemet
og gjennomføre sikkerhetsrevisjon



Bedre kontroll på at tilgangene til
kommunens datasystemer er
riktige.

Kvalitet og
risikobasert
internkontroll



Systematisk kvalitetsarbeid: Forbedre
prosesser, rutiner m.v. i henhold til
beste praksis. Overføre til nytt
kvalitetssystem. Utvikle den risikobaserte internkontrollen på økonomi og
HR. Utarbeide økonomireglement.



Felles og standardisert måte å utføre like oppgaver på. Riktig
«første gang». Likebehandling.
Effektiv ressursbruk. Styrket
internkontroll.

Styrke den digitale
kompetansen



Tydeliggjøre kompetansebehov og –
krav knyttet til bruk av fagsystemer og
tilrettelegge for nødvendig opplæring.



Effektiv bruk av nye og
eksisterende digitale løsninger.



Tydeliggjøre krav og forventninger
knyttet til kompetanseheving.



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

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

som

ligger

til

grunn

for

digitaliseringsstrategien er:

Det er gjort en grundig vurdering av stabens
oppgaver i forhold til hva det stilles direkte og



Gode og brukervennlige tjenester

indirekte lovkrav om, og hvilke oppgaver som



Effektiv kommunedrift

ikke bør fjernes fordi det vil medføre mer-



Sikker

informasjonsbehandling

og

personvern

utgifter eller vesentlig ulempe for driften. De
oppgavene som nå står igjen kommer inn under
disse kategoriene, og til dels med lavere

Å bidra til å utvikle Askøy til en «digital

kapasitet og kvalitet enn før. Det er fortsatt et

kommune», er stabens viktigste satsings-

mål

område for utvikling i økonomiplanperioden.

mulighetene som ligger i teknologien, effektive

Dette innebærer mer enn å implementere

arbeidsprosesser og at ting gjøres riktig med én

digitale komponenter. Det viktigste er å skape

gang og til rett tid.

å

effektivisere

gjennom

å

utnytte

en organisasjon som evner å utvikle tjenester og
tilpasse arbeidsmåter og organisasjonskultur til

Den

viktigste

muligheten

for

nye måter å jobbe og tenke på. Det må jobbes

effektivisering og besparelser for Stab framover

med å styrke den digitale kompetansen hos

ligger i anskaffelsen av nytt ERP-system (lønn,

både brukere og ansatte, og generell endrings-

HR, økonomi). Gjennom bedre funksjonalitet

kompetanse.

kan

arbeidsoperasjoner

å

oppnå

automatiseres

ytterligere, samtidig som systemet kan gi ledere
Digital kommune omfatter følgende tema:

og

spesialister

bedre

informasjon

Bedre brukeropplevelser – enklere

beslutningsstøtte.

hverdag

implementering av et nytt ERP-system er et



Mer effektiv kommunedrift

stort løft for Stab, men vil involvere mange også



Datarom og nettverk

i andre deler av organisasjonen. Det er i



Informasjonssikkerhet og personvern

økonomiplanen stipulert en årlig innsparing i



Anskaffelse

og
og

budsjettet på 2,5 millioner kroner fra 2022.

8.4.1

Dette er et svært usikkert anslag som må

Effektiviserings- og
omstillingstiltak

vurderes nærmere når en ser hvilke muligheter

Stab ble i 2019 redusert med 7 stillinger, som er

en ny systemløsning vil gi.

i overkant av 10 % av bemanningen. Helårseffekten både økonomisk, og i forhold til

Den

redusert kapasitet, kom i 2020. Samtidig ble

virksomheten

budsjettrammen

Kommunen

for

2020

nedjustert

1.

november

2020

overført
skal

ble

til

fortsatt

ha

kemner-

Skatteetaten.
ansvar

for

tilsvarende en nedbemanning med ytterligere 2

innkreving av kommunale krav, men oppgave-

årsverk. En forutsetning for denne reduksjonen

overføringen og personelloverføringen gir en

er mer effektive telefoniløsninger og mer digital

økt

kundebetjening, og at det tas ut gevinst som

Mulighetene en har hatt til å bruke ressursene

følge av automatiserte sykemeldinger og nytt

på mer enn rene kemneroppgaver har falt bort.

oppvekstadministrativt system. I 2021 blir

For eksempel har kemnerkontoret hatt en aktiv

derfor kundemottaket i rådhuset driftet på en

rolle i valgavviklingen.

annen måte enn før.
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8.5 Driftsbudsjett
Stab

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

93 762

96 293

96 293

96 293

96 293

700

0

700

0

0

0

-1 800

-1 800

-1 270

-1 270

-1 270

-1 270

Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

Ref.

2 532

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Kostnader valgavvikling

-

Ordning og avlevering av avsluttede arkiver, justert
kostnadsanslag IKAH

-

Statlig overtaking av skatteoppkreverfunksjonen

-

Granskning hendelse Kleppe vannverk K-sak PS 129/19

-200

-200

-200

-200

-

Budsjettvedtak 13.12.18 Ansettelsesstopp i ledelse og admin,
ved naturlig avgang ingen automatiske nyans./effektivisering
ledelse & admin, lønnsfrys kommunalsjef. Krav på 4 mill. i 2019
delvis løst.

-450

-450

-450

-450

0

-2 500

-2 500

-2 500

400

400

400

400

1 350

1 350

1 350

1 350

150

150

150

150

300

200

200

200

97 273

93 973

92 873

92 173

-

Nytt ERP-system

-

Redusert omfang forvaltningsrevisjoner i 2020 pga granskning av
hendelse Kleppe Vannverk

Rammeendringer mellom sektorene:
-

Stillingshjemmel til stab

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Microsoft-lisenser – økt antall skole og helse og
omsorg

1

Urealiserte innsparinger ØP 2020 - 2023
-

Redusere medlemskap i organisasjoner og foreninger, delvis
tilbakeført

Ny netto ramme

8.6 Forklaring og
konsekvens

0,45 mill. (helårseffekt). I budsjettvedtaket for
2020 ble det også vedtatt en innsparing på 0,3

Det er i budsjettet for 2021 lagt inn penger til
avvikling av stortingsvalget. Skatteoppkreverfunksjonen er overført til Skatteetaten, og
stabens ramme reduseres tilsvarende trekket i
rammetilskuddet. Beløpet på 0,2 mill. som ble
avsatt i budsjettet for 2020 for å dekke utgifter
i forbindelse med granskningen av Kleppe
vannverk, videreføres ikke. Det gjør heller ikke

mill. knyttet til medlemskap i organisasjoner og
foreninger. Tiltaket omfattet alle avdelinger. En
kartlegging viser at potensialet for innsparing
på denne posten er betydelig mindre, og for
2020 var de aller fleste kontingenter allerede
betalt. Tiltaket er derfor markert som urealisert
innsparing i 2020 og 2021, men det tas sikte på
å oppnå en effekt på 0,1 mill. fra 2022.

trekket i budsjettet til forvaltningsrevisjoner.
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for

Kommunalavdelingene

ble

avviklet

fra

1.1.2020, og en stilling er i den forbindelse

2021 er innarbeidet.

flyttet fra tidligere kommunalavdeling OppInnsparinger vedtatt i 2020 gir en økt effekt på

vekst til Stab.
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REF.
1

(TYPE) POST

FORKLARING

(Endring) Microsoft-lisenser
– økt antall skole og helse
og omsorg.

Prisstrukturen for Microsoft-lisenser er lagt om, og det må betales lisens for hver
bruker, selv om flere brukere deler på en PC/stasjon. Dette gir et økt antall lisenser
spesielt i pleie og omsorg. I tillegg er antall lisenser i Skole økt.

8.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)

Budsjett 2021

2022

2023

2024

850

850

850

850

Økt kapasitet IT-avdelingen til brukerstøtte,
utviklingsprosjekter, 100 % stilling.

Økt brukerstøtte gjør at andres arbeid ikke forsinkes eller hindres av IT-utfordringer. Digitaliseringsprosjekter kan
gjennomføres med raskere fremdrift.
Næringssjef i hel stilling (økt fra 50 % ressurs)

600

600

600

600

1 450

1 450

1 450

1 450

Jf. innspill til handlingsplan for næringsutvikling 2020-2023.
Sum
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9 Sektor Barnehage
Sektor Barnehage
Sum ramme
%-andel av total ramme

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

334 747

340 932

340 247

338 342

19,66

20,34

20,53

20,56

19,66%

80,34%

9.1 Oppgaveområde
Det er 26 barnehager i Askøy kommune. 9
kommunale (10 bygg) og 17 private. Kommunen
er lokal barnehagemyndighet, og skal gi
veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har
plikt til å tilby plass i barnehage til barn under
opplæringspliktig

alder

som

er

bosatt

i

kommunen. Den overordnede målsettingen for
kommunen er å gi et barnehagetilbud i nærmiljøet, som er attraktivt og tilgjengelig for alle
som ønsker det. Barn i barnehager på Askøy
skal få et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud,
uavhengig av eierform.

på

Askøy

driftes

innenfor

gjeldende lover og retningslinjer, og innenfor
sin økonomiske ramme.
Etter reduksjon i Sektor barnehages rådgiverressurs i administrasjonen fra august 2019, kan
ikke sektoren lenger tilby de samme tjenestene
til barnehagene som før, blant annet når det
gjelder kvalitets- og kompetanseutvikling, veiledning, hjelp og støtte. Lovpålagte tjenester utføres, og alt annet er redusert til et minimum.
Dette vil påvirke barnehagesektorens evne til å
levere gode tjenester også i 2021.

Sektor barnehage har også ansvar for Avdeling
for pedagogiske støttetjenester (PST), som
fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp,
logopedi og individuell tilrettelegging for barn
med nedsatt funksjonsevne. Spesialpedagoger
og logopeder i PST utfører den spesialpedagogiske hjelpen i alle barnehagene i
kommunen.

I tillegg innføres fra 1. januar 2021 en revidert
barnehagelov, som angir at kommunen skal
organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som
barnehageeier når dette er egnet til å ivareta
tilliten

til

kommunens

upartiskhet

som

barnehagemyndighet. Med dagens bemanning i
barnehageadministrasjonen, vil dette ikke være
mulig.

9.2 Status
Etter innføring av nasjonal bemanning- og
pedagognorm i norske barnehager, viser tilsyn
med barnehagene på Askøy at alle oppfyller
normene. Det er også få søknader om
dispensasjon fra pedagognormen gjennom året.
Økt bemanning og pedagogtetthet har gitt en
kvalitetsmessig forbedring for alle barnehagene
i kommunen.

Barnehagene

Covid19-situasjonen har ført til et stort press på
bemanningen i barnehagene. Det er innført
ekstra krav til organisering av grupper, smittevern, m.m. Ansatte med luftveissymptomer kan
ikke være i barnehagen, og det koronarelaterte
fraværet har økt dramatisk. Det er store
utfordringer knyttet til å skaffe nok vikarer til
barnehagene, også i forhold til renhold. Dersom
Covid19-situasjonen fortsetter i 2021, vil dette
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bli minst like utfordrende utover vinteren i

Barnehagene

på

Askøy

konkurrerer

om

2021.

søkerne, og det er mange ledige plasser i enkelte
barnehager. Det er krevende for barnehagene å

Det er også en sterk økning i søknadsmengden

justere bemanningen i takt med svingninger i

fra foresatte om redusert foreldrebetaling i

barnetall

barnehage, pga. store inntektsendringer under

hagene får justert sine budsjett tre ganger i året,

covid19-situasjonen. Dette gir utslag for saks-

og får kun tilskudd for det antall barn som har

behandling i sektoren, og også for regnskapet.

barnehageplass per 1. mai, 1. september, og 15.

og

barnesammensetning.

Barne-

desember. Dette innebærer en kostnadseffektiv

9.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

styring.

«Kommunen har plikt til å sørge for at det
finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser for
barn under opplæringspliktig alder», heter det i
lov om barnehager. Askøy kommune oppfyller
denne retten. Loven gir barn som fyller ett år

Nasjonal rapporteringsdato er 15. desember.
Det er barnetallet/barnehagesammensetningen
på dette tidspunktet som danner grunnlag for
budsjett og tilskudd til barnehagene fra 1.1.21,
og frem til neste telledato 1. mai 2021.

senest innen utgangen av august, september,
oktober eller november det året det søkes om
barnehageplass, rett til plass innen utgangen av
måneden barnet fyller ett år. Søknadsfristen er
1. mars.

9.3.2 Endringer i loven
Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven, med virkning fra 1. januar 2021:


Barnehagene skal arbeide forebyggende og
kontinuerlig for å fremme barnas helse,
trivsel, lek og læring, og forhindre og gripe

Askøybarnehagene har også kapasitet til å tilby
foreldre som søker etter fristen, eller har barn
som fyller ett år fra desember barnehageplass.

inn mot krenkelser


skal sikre at barnehagen handler raskt og

Dersom foreldre søker og tar imot barnehage-

riktig når et barn ikke har et trygt og godt

plass i våre nabokommuner, refunderes nabokommunene for plassene etter nasjonal sats.

Barnehagene har fått en aktivitetsplikt som

barnehagemiljø.


Tabell 9: Satser for 2020

Barnehageeier skal ha internkontroll med
barnehagen sin virksomhet for å sikre at

Under 3 år

Over 3 år

barnehagen oppfyller kravene i barnehage-

Nasjonal

231 600

111 800

loven med forskrifter. Internkontrollen skal

Askøy kommune

218 896

104 714

være systematisk og tilpasset barnehagens

9.3.1

størrelse, egenart, aktiviteter og risiko-

Kapasitet

Dersom alle barnehagene på Askøy utnyttet
godkjent leke- og oppholdsareal maksimalt, var

forhold.


og private barnehager når den utfører

det per 1.9.2020 totalt 461 ledige barnehageplasser for barn under 3 år. En del private
barnehager ønsker ikke å utnytte arealet
maksimalt.

Dette

styringsrett over.

har

kommunen

ingen

Kommunen skal likebehandle kommunale
oppgaver som barnehagemyndighet.



Utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med
økonomiske forhold i private barnehager.

Arbeidet med å forebygge og gripe inn ved
krenkelser, barns læringsmiljø og aktivitetsplikt
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for barnehagene medfører at Sektor barnehage

9.3.3 Innføring av nye systemer

må

stort

I 2020 tok Sektor barnehage i bruk VIGILO som

det

vårt nye system for opptak til barnehageplass,

planlegge

kompetanseløft

og
for

gjennomføre

et

barnehageansatte

kommende året. Dette vil være ressurs-

og

modulen

vedrørende

kommunikasjon

krevende, både personalmessig og økonomisk.

mellom barnehage og foreldre. Systemet har
mange flere moduler, og en del av dem skal

Kommunen som barnehageeier skal ved hjelp

implementeres i 2021. Eksempelvis nytt system

av implementering av nytt kvalitetssystem i

for fakturering og søknad om redusert foreldre-

kommunen, forbedre og videreutvikle rutiner

betaling, søskenmoderasjon og gratis kjernetid.

og retningslinjer knyttet til internkontroll. Både
overordnet i Sektor barnehage, og for den

I 2021 skal også kommunen ta i bruk Compilo,

enkelte barnehage. Også dette vil være en

et nytt kvalitets- og avvikssystem, som skal

ressurskrevende oppgave.

implementeres i alle kommunale barnehager.
System for tverrfaglig samhandling, SAMPRO,

Kommunen skal organisere oppgaver den har

skal også implementeres og tas i bruk i alle

som barnehagemyndighet adskilt fra opp-

barnehager i 2021. Og i tillegg skal kommunen

gavene den har som barnehageeier, heter det i

få nytt ERP-system. Det blir ressurskrevende

§ 11 i revidert barnehagelov. I Sektor barnehage

for sektoren sin administrasjon å lede og

utfører de ansatte i administrasjonen både opp-

initiere arbeidet med å gjøre kjent og ta i bruk

gaver som barnehagemyndighet og som barne-

fire nye datasystemer/verktøy i løpet av

hageeier. Dersom disse to funksjonene må

kommende år. Det blir minst like krevende for

skilles ad, innebærer dette at Sektor barnehage

barnehagene. I en travel hverdag skal de ha

må fordele oppgavene på en annen måte, og det

kapasitet til å gjennomføre opplæring i fire nye

vil innebære at sektorens administrasjon må

systemer, samt til å ta det i bruk og

styrkes.

implementere det i sin daglige praksis.

9.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Læringsmiljø og mobbefri oppvekst
Alle ansatte skal ha en
grunnlagskompetanse og
flere verktøy til å forebygge
og håndtere mobbing i
barnehagen



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



Alle barnehagene har gjennomført
opplæringen. Høsten 2020 var det
planlagt å starte oppfriskningskurs,
samt kurs for nytilsatte og kurs for
våre samarbeidspartnere. Dette er
utsatt til 2021, når Covid19situasjonen tillater slike samlinger
igjen.

Varig handlingsendring hos
barnehageansatte i
Askøybarnehagene i
hvordan mobbing
håndteres.



Utarbeide en veileder med
retningslinjer/rutinebeskrivelser
og tilhørende verktøykasse.



Utarbeides i samarbeid med barnehagene og NORCE. Ferdigstilles i
2021.



Revidere vår handlingsplan
mot mobbing



Revideres når ny veileder,
rutiner/retningslinjer og
verktøykasse foreligger.
Ferdigstilles i 2021.



Revidere programmet «Tett på
foreldre».



Arbeidet er påbegynt, og
ferdigstilles i 2021.
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Mål

Tiltak

Forventet resultat



Opplæring/kurs





Investering i digitalt utstyr,
implementering

Gjennomføres innenfor rammen i
den enkelte barnehage. Barnehageadministrasjonen har ikke
ressurser/kapasitet til oppfølging.



Flerspråklig utvikling, språklig
mangfold

Barnehagene skal ha god
kompetanse på
identifisering av utsatte barn



Tverrfaglig ressursteam i alle
barnehager



Gjennomføres en gang pr. halvår.

PPT og PST tettere på barn
og barnehage



Pedagogisk psykologisk
tjeneste (PPT) og avdeling for
pedagogiske støttetjenester
(PST) bidrar med råd og
veiledning til barnehagene.



Månedlige fastdager i alle
barnehager med fastkontakter hos
PPT og PST. Gjennomføres fra
høsten 2020.



Spesialpedagogene er fastkontakt
for 1-2 barnehager hver.
Gjennomføres fra høsten 2020.



Det er etablert to lavterskel-team i
PST (logopeder, spesialpedagoger)
som skal veilede personalet i
barnehagene. Gjennomføres fra
høsten 2020.



Utgår pga. manglende
kapasitet/ressurser i barnehageadministrasjonen.

Språk og kommunikasjon
Språk og kommunikasjon

Livsmestring og folkehelse

Styrket kompetanse i barnehagene til å ivareta barn
med særskilte behov

Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
Pedagogisk ledelse og
barnehagen som lærende
organisasjon



Opplæring, fagdager for nye
barnehagelærere



Kvalitetsoppfølging
kommunale barnehager



Utarbeide kvalitetsmelding

Plan for barnehageutbygging 2013-2020 ble

utarbeidet handlingsplan med mål og tiltak for

vedtatt i kommunestyret desember 2014. Det

fireårsperioden.

har de siste årene vært stor overkapasitet på
barnehageplasser, og det vil ikke være behov for

Mange tiltak er gjennomført, og noen gjenstår.

å bygge nye barnehager eller etablere nye

En del tiltak utgår som en konsekvens av at

barnehageplasser på mange år. Temaplan

administrasjonen i barnehagesektoren har

barnehage

færre ansatte. En del tiltak er også utsatt til 2021

2018-2021

ble

vedtatt

av

kommunestyret 1.1.2018. I plandokumenter er

grunnet Covid19-situasjonen.

fire satsingsområder beskrevet, og det er
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9.5 Driftsbudsjett
Barnehage
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

349 505

358 942

358 942

358 942

358 942

3 180

2 730

2 730

2 730

-11 650

-24 650

-24 650

-24 650

0

-185

-185

-185

-675

-675

-675

-675

-1 650

-1 650

-1 650

-1 650

3 000

3 000

3 000

3 000

1

-15 050

4 935

4 435

2 530

2

0

185

0

0

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

3

-350

-700

-700

-700

4

334 747

340 932

340 247

338 342

Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

Ref.

9 437

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Rullering av siste økonomiplan (effekt på tilskudd til
private bhg av vedtak før 2020)

-

Reduksjon i antall barn i barnehage

-

Sommerstengte kommunale barnehager

-

Budsjettvedtak 12.12.2019 Effektiviseringstiltak barnehage

Rammeendringer mellom sektorene:
-

Reduksjon ledelse og administrasjon, effektuert i 2019/2020

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Endring i satser for tilskudd til private barnehager fra
2020 til 2021

-

Endring i barnetall og sammensetningen av små og
store barn i bh (tilskuddssatser i 2021)

Urealiserte innsparinger ØP 2020 - 2023
-

Sommerstengte kommunale barnehager (korrigering for at de
ikke ble vedtatt stengt i 2020)

Nye tiltak:
-

Refusjonsordninger reduseres pga. lavere barnetall

-

Strukturtiltak barnehage tilleggseffekt utover innarbeidet eff.krav.

Ny netto ramme

9.6 Forklaring og konsekvens
(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Endring i satser for tilskudd til
private barnehager fra 2020 til 2021.

Endring i satser for tilskudd til private barnehager fra 2020 til 2021, gitt
deflator og samme barnetall.

2

(Endring) Endring i barnetall og
sammensetningen av små og store barn i
bh (tilskuddssatser i 2021)

Det er budsjettert med bakgrunn i forventet barnetall. Tilskuddssatsen
er mye høyere for små barn enn for store barn.

3

(Ny) Refusjonsordninger reduseres pga.
lavere barnetall.

Når barnetallet i barnehagene går ned, reduseres også antall
søknader om søskenmoderasjon, gratis kjernetid for 2-5 åringer,
redusert foreldrebetaling pga. lav inntekt, mv.

4

(Ny) Strukturtiltak barnehage tilleggseffekt
utover innarbeidet eff.krav.

Askøy Forum barnehage er vedtatt nedlagt. Dette kommer i tillegg.

REF.

9.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Administrasjonen i Sektor barnehage har ressurser til å ivareta kun lovpålagte oppgaver. Etter
nedskjæring av 2 stillinger, har mange oppgaver gått ut. Særlig knyttet til kvalitet- og
kompetanseutvikling.
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
Ledelse og administrasjon
Sum

Budsjett 2021

2022

2023

2024

900

900

900

900

900

900

900

900
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10 Sektor Skole
Sektor Skole

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Sum ramme

444 626

442 019

441 434

441 434

26,11

26,38

26,64

26,83

%-andel av total ramme

73,89%

10.1 Oppgaveområde

26,11%

Oppgaveområder

Det

er

også

nødvendig

med

fokus

på

Grunnskoleopplæring,
herunder tilpasset
undervisning og
spesialundervisning

Voksenopplæring

Skolemiljøsatsing (kap 9a)

Logopedi

driftsutgifter per elev bruker Askøy 13 600

Samarbeid skole hjem

Skoleutvikling

kroner mindre per elev enn gjennomsnittet i

IT

Fagfornying (stor
reform)

landet. Om kommunen sitt inntektsgrunnlag

oppgradering av eksisterende skolebygg for å
tilfredsstille

fagfornyelsen.

Målt

i

samlet

legges til grunn skulle sektor skole brukt drøyt
1 800 kroner mer per elev (KOSTRA).

10.2 Status
Ved skolestart 2020 passerte Askøyskolen
4 400 elever. Elevtallet i Askøyskolen er stadig
økende. Til skolebruksplan 2020 ble det utarbeidet nye elevtallsprognoser.

For å håndtere effektiviseringskrav i budsjett
2020 har rådmannen fremmet forslag om å
legge ned to skoler der det er kapasitet ved
andre skoler i nærområdet. Dette for å

Lønn utgjør 90 % av sektor skole sitt budsjett.
Etter innføringen av lærernormen i 2018 har
lærertettheten i ordinær undervisning i Askøy
bedret seg. GSI 2019 viser likevel at noen få

finansiere sektoren i økonomiplanperioden.
Budsjettet

gir

heller

ikke

rom

for

alle

nødvendige lovpålagte tiltak.

trinn selv om de var tildelt ressurser i samsvar

10.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

med denne. Årsaken til dette er sammensatt,

Et nasjonalt utviklingstrekk er at staten utvider

men krevende prioritering mellom lovfestet

skolens mandat og med det, forventninger til

ordinær undervisning/lærernorm og lovfestet

skoler og skoleeier. Det er positive initiativer fra

spesialundervisning er en vesentlig faktor.

staten sin side, men samtidig pålegger det

skoler ikke tilfredsstiller normen på alle hoved-

skolesektoren nye oppgaver og krav til utvikling
Antall assistent/fagarbeider-årsverk i skole er

av tjenestene. Ulike satsinger og reform-

redusert de siste årene. Dette kommer som en

aktiviteter legger press på Askøyskolen for å

konsekvens av at lærerstillinger må prioriteres

innfri nye lovkrav og forventninger til kvalitets-

for å tilfredsstille lærernormen. Det er behov for

utvikling. Fra høsten 2018 ble retten til tidlig

å utvide skolekapasitet ved flere skoler i Askøy.

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

I investeringsbudsjettet er Erdal barneskole og

medfører at Askøyskolen må styre flere

Erdal ungdomsskole prioritert. Det er også

ressurser til de yngste elevene. På sikt vil dette

behov for å øke kapasiteten ved Kleppe skole for

trolig gi god gevinst i form av at færre elever vil

å gi kapasitet til økt boligbygging i område sør.

trenge særlig tilrettelegging senere i skoleløpet.
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Likevel er det krevende for skolene å frigjøre

Dette arbeidet vil fortsette gjennom hele

ressurser fra senere i skoleløpet grunnet en

økonomiplanperioden, og trolig lengre enn det.

allerede knapp bemanning og de eldre elevenes
rettigheter og behov.

Askøyskolen står i store omstillinger som fører
til endringer i undervisningens innhold. Dagens

Høsten 2019 ble trinn 2 av lærernormen inn-

skole skal forberede elevene på morgendagens

ført. Dette medførte flere lærerstillinger i

samfunn, og skolen trenger å gjøre endringer

Askøyskolen. En konsekvens av dette er at

for å gi relevant opplæring i nåtiden og for frem-

skolene må veksle inn årsverk fra andre yrkes-

tiden. Slikt utviklingsarbeid må ledes på alle

grupper om til lærerstillinger for å innfri

nivå i Askøyskolen, og det er derfor avgjørende

normen. Miljøveilederstillingene ved ungdoms-

for et godt resultat at skoleeier legger til rette for

skolene som ble opprettet i 2018 er viktige i

at Askøyskolen har tilstrekkelig kapasitet til å

arbeidet med trygt og godt skolemiljø. Disse

lede arbeidet. Elevtallsutviklingen er omtalt i

stillingene er ikke lovpålagt, og ble også 2019

Skolebruksplan

foreslått fjernet.

2020. I tillegg til å bygge kapasitet for nye elever

2020

og

Kvalitetsmelding

som følge av utbygging og vekst, er det
Flere skoler har elever med sosioemosjonelle

nødvendig å sikre nødvendig kapasitet og

vansker. Disse kan ha atferd som i noen tilfeller

kvalitet

går utover andre elever, hele klasse- og skole-

Utfordringen er særlig stor i Erdal krets for

miljø og voksne på skolen. Sakene kan være så

både barne- og ungdomstrinn.

ved

eksisterende

skolebygg.

komplekse at skolene strever med håndtering
og oppfølging av disse. Det vil fremover være

Fagfornyelsen

presiserer

de

praktiske og

nødvendig å ruste skolene enda bedre for å

estetiske fagene, og det vil føre til endringer i

håndtere de mest krevende sakene med vold og

undervisningsmetoder og behov for innretning

trusler. Antall timer til spesialundervisning per

av undervisningsrom. En mindre teoritung

elev er redusert etter innføringen av lærer-

undervisning vil kreve fleksible rom som kan

normen. Det oppleves krevende å prioritere

legge til rette for praktisk og aktiv læring. Dette

mellom ordinær undervisning og spesial-

betyr at skoleeier må rehabilitere og bygge nye

undervisning. Det vil kreve nesten 6 lærer-

skoler som har romkapasitet til å organisere

årsverk å reversere reduksjonen fra 2017. Inn-

undervisningen til både praktiske og teoretiske

føring av lærernorm har også ført til en

læringsaktiviteter.

reduksjon i assistent/fagarbeider årsverk.
Ulike indikatorer for læringsresultat viser at
Fra

høsten

2020

Kunnskapsløftet

innføres

2020

ny

lærerplan

(KL2020).

elever i Askøyskolen over tid presterer noe

Dette,

under landsgjennomsnittet. I arbeidet med fag-

sammen med skjerpet rett til tidlig innsats og

fornyelsen blir det viktig å planlegge faginnhold

lærernormen medfører behov for omstilling i

og undervisningsmetoder som stimulerer til

Askøyskolen. Ansatte får nye kolleger og skal

læring både hos jenter og gutter. Askøyskolen

jobbe sammen på nye måter, noe som utfordrer

har over tid klart å løfte de svakeste elevene, og

eksisterende systemer og den enkeltes arbeids-

andel

utførelse. Endringsarbeid er nyttig og av-

kartleggingsprøver er redusert. Askøy har mer å

gjørende for kvalitetsutvikling, men også ut-

hente på å løfte elever med middels faglige

fordrende og krevende for den enkelte ansatte.

ferdigheter. Lav lærertetthet er en av de

Sektor Skole

elever

under
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viktigste driverne for økt spesialundervisning.

er kontinuerlig, og vil også i fremtiden være en

Trolig vil økt lærertetthet gi rom for at flere

del av Askøyskolens praksis.

elever får tilpasset opplæring innenfor det
ordinære tilbudet, slik at behovet for spesial-

Fra skolestart høsten 2020 er nye lærerplaner i

undervisning etter hvert går ned. Det er

grunnskolen tatt i bruk. Fagene har fått et mer

vesentlig å sørge for at elevene får tilfreds-

relevant innhold og tydeligere prioritering og

stillende utbytte av tilpasset opplæring.

sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.
Kunnskapsdepartementet

har

høye

Elevundersøkelsen viser at knapt 90 % av

forventninger til skoler og skoleeiere, og

elevene sier de trives godt på skolen. 95 % har

beskriver et omfattende utviklingsarbeid som

venner på skolen. I 2019/20 har Deloitte på

skal gjennomføres ved siden av daglig drift av

vegne

gjennomført

skolene. Skolene og skoleeier må prioritere tid

forvaltningsrevisjonen «Trygt og godt skole-

og ressurser til arbeidet for å sikre en vellykket

miljø». Formålet med forvaltningsrevisjonen

fagfornyelse i Askøyskolen. Opplæringsloven

har vært å undersøke og vurdere skoleeiers og

med

skolenes arbeid med å sikre et trygt og godt

undervisningskompetanse

skolemiljø for elevene. Flere av anbefalingene i

undervise i matematikk, norsk og engelsk. For

revisjonen er forsterkning og forbedring av

lærere som var tilsatt før 2014 gjelder

tiltak som er i gang og som vi vil jobbe videre

overgangsordning frem til 2025. GSI fra høsten

med.

2019 viser at på skolene i Askøy mangler ca. 1/3

av

Askøy

kommune

forskrift

stiller

krav
for

å

til
kunne

av lærerne formell kompetanse i basisfagene.
Fra høsten 2020 har Askøy kommune tatt i bruk
Vigilo

som

nytt

oppvekst-administrativt

De siste årene er det investert mye i digitale

system. Våren 2020 ble brukt til innføring og

verktøy i Askøyskolen. Dette gjør at vi i dag har

opplæring. Sikring av personopplysninger har

digitale tavler i alle klasserom og alle elever har

hatt et sterkt fokus.

fra skolestart 2019 egen PC/Chromebook.
Fagfornyelsen setter nye krav til digitale

10.4 Satsingsområder og
mål
Sektor skole har særlig fokus på elevens rett til
et trygt og godt skolemiljø. Skal vi lykkes med

hjelpemidler i undervisningen, både i form av
utstyr og digitale læremidler. Flere maskiner i
skolene og digitale læremidler gir økt behov for
driftsmidler.

målsettingen om mobbefri oppvekst i Askøy vil
det

være

nødvendig

å

styrke

sosialpedagogiske samarbeidet

med

det
andre

profesjoner som kan bistå skolens lærere og
ledelse i å sikre et trygt og godt skolemiljø. Det
er

ønskelig

å

etablere

en

tverrfaglig

ressursgruppe som kan veilede og bistå skolene
i de mest krevende sakene. Økt omfang av vold
og trusler forsterker behovet for å styrke dette
arbeidet. Arbeidet for trygge og gode skolemiljø

Sektor Skole
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

Askøyskolen skal
ha et positivt
læringsmiljø som
er fritt for mobbing
og som bidrar til
elevenes faglige
og sosiale
utvikling
(Temaplan skole
2015-21)

Ulike tiltak mot mobbing



Andel elever som opplever mobbing
skal være stabilt lavere enn nasjonalt
snitt.
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.



TL-program ved alle skoler



MOT på ungdomstrinn



Olweus og PALS på flere skoler





Gjennomføre planen
Lederopplæring: elevsentrert ledelse
Plan for trygt og godt skolemiljø blir
brukt i Askøyskolen. Tema på alle
møteplassene i skolen.

I Askøyskolen
skal elevene nå
sitt potensiale i de
grunnleggende
ferdighetene i alle
fag (temaplan
skole 2015-21)



Kompetanseutvikling (se
Kvalitetsmelding)



Nasjonale prøver: Flere elever på de
høyeste nivåene. Få elever på de
laveste mestringsnivåene, som nå.

Vurdering i
Askøyskolen skal
fremme læring slik
at elevene får
innsikt i egen
utvikling og læring



Ansatte trener på å analysere
resultatene av undersøkelser og
prøver.



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

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






Samarbeid mellom ulike aktører i og rundt
Askøyskolen:

Tverrsektorielt samarbeid

Kvalitetsmøter

KFU

Elevrådsdager

Dialogkonferanser mellom politiske
eiere og fagpersoner.

Sektor Skole
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10.5 Driftsbudsjett
Skole
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

438 214

450 046

450 046

450 046

450 046

Ref.

11 832

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Lærernorm (elevtallsøkning fra 2019-beregning)

1 194

1 194

1 194

1 194

-

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

627

627

627

627

-

Økte renholdsareal av modul ved Erdal barneskole og byggetrinn
2 på Kleppestø barneskole helårsvirkning

700

700

700

700

-

Økte SFO-satser (opp 8 % fra høsten 2020)

-750

-750

-750

-750

-

Budsjettvedtak 12.12.2019 Ramme voksenopplæring
helårsvirkning

-250

-250

-250

-250

-

Budsjettvedtak 12.12.2019 Effektiviseringstiltak skole

-2 100

-2 100

-3 100

-3 100

-500

-2 500

-2 500

-2 500

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Rammeendringer mellom sektorene:
-

Fordeling av aktivitetstilpasning i forhold til budsjettert
integreringstilskudd

-

Omstrukturering av renhold (gjelder hele kommunen)

-

Reduksjon rådgivning skole, effektuert i 2019/2020

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Leirskole. Korrigering av tidligere vedtak i 2018 og
2019

600

600

600

600

1

-

Lærernorm (elevtallsøkning fra 2020-budsjett). Se
rullering.

-1 194

-1 194

-1 194

-1 194

2

-

Lærernorm (elevtallsøkning fra 2020/2021. 12 mnd)
20 elever

875

875

875

875

3

-

Lærernorm (elevtallsøkning fra 2021/2022) 39
elever

878

1 756

1 756

1 756

4

-

Lærernorm (elevtallsøkning fra 2022/2023) 18
elever

0

415

830

830

5

Nye tiltak:
-

Strukturtiltak skole, tilleggseffekt utover innarbeidet eff.krav.

-1 500

-3 000

-3 000

-3 000

6

-

Miljøveiledere utgår

-2 000

-2 400

-2 400

-2 400

7

444 626

442 019

441 434

441 434

Ny netto ramme

10.6 Forklaring og konsekvens
(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Leirskole. Korrigering av tidligere vedtak i 2018 og 2019

Korrigering

2

(Endring) Lærernorm (elevtallsøkning fra 2020-budsjettet). Se rullering

3

(Endring) Lærernorm (elevtallsøkning 2020/2021 12 mnd) 20 elever.

4

(Endring) Lærernorm (elevtallsøkning 2021/2022) 39 elever

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

5

(Endring) Lærernorm (elevtallsøkning fra 2022/2023) 18 elever

6

(Ny) Strukturtiltak skole, tilleggseffekt utover innarbeidet eff.krav.

Se Skolebruksplan 2020

7

(Ny) Miljøveiledere utgår

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

REF.
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10.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)

Budsjett 2021

2022

2023

2024

250

500

500

500

Videreutdanning for lærere – fagkrav må være på
plass innen 2025

Opplæringsloven med forskrift stiller krav til undervisningskompetanse for å kunne undervise i matematikk, norsk og
engelsk. For lærere som var tilsatt før 2014 gjelder overgangsordning frem til 2025. GSI fra høsten 2019 viser at på
skolene i Askøy mangler ca. 1/3 av lærerne formell kompetanse i basisfagene.
Ressursgruppe skolemiljø (2 årsverk) inkl. opplæring i
MAP (tiltak mot vold og trusler)

700

1 400

1 400

1 400

Det er ønskelig å etablere en tverrfaglig ressursgruppe som kan veilede og bistå skolene i de mest krevende sakene. Økt
omfang av vold og trusler forsterker behovet for å styrke dette arbeidet.
Spesialundervisning (6 nye årsverk)

2 050

4 100

4 100

4 100

Ressursbruk per elev til spesialundervisning er redusert fra 2017 til 2019. Det vil kreve nesten 6 lærerårsverk å reversere
reduksjonen (se kvalitetsmelding 2020).
Drift av IT-systemer i skole

350

700

700

700

4 400 maskiner krever vedlikehold og oppfølging. Administrering og drift av Google for m.a. å sikre personvern krever
kompetanse og kapasitet.
Nye læremidler ved innføring av fagfornyelsen

790

1 900

1 900

1 900

Kunnskapsløftet 2020 krever fornying av læremiddel. Staten har gitt Askøy 1,2 mill. i ekstra tilskudd i 2020. Skal disse
lisensene videreføres utover 2020/2021 må det tilføres kommunale ressurser.

Sum

Sektor Skole

4 140

8 600

8 600

8 600
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11 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Sektor PPT

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Sum ramme

12 572

12 572

12 572

12 572

0,74

0,75

0,76

0,76

%-andel av total ramme

11.1 Oppgaveområde

99,26%

0,74%

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er

det er ca.

kommunens lovpålagte sakkyndige instans, jf.

400 aktive saker som skal følges opp. Det blir

opplæringsloven § 5.6 og barnehageloven § 19.

henvist ca. 230-250 individsaker per skoleår

PPT er ansvarlig for å utarbeide sakkyndig

(dette innebærer nye, avsluttede og aktive saker

vurdering knyttet til:

hvor det er behov for en ny vurdering av spesialpedagogiske behov). Dette er en økende



Spesialpedagogisk hjelp i førskolealder

tendens sammenlignet med tidligere skoleår.



Spesialundervisning i grunnskole

Tjenesten opplever det fortsatt som utfordrende



Voksnes rettigheter knyttet til spesial-

å holde saksbehandlingstiden på et lavest mulig

undervisning på grunnskolens område

nivå ut fra dagens rammebetingelser. De siste



Utsatt/fremskutt skolestart

fem årene har saksbehandlingstiden for barne-



Behov for alternativ skolehverdag

hage vært gjennomsnittlig 3,5 måneder og i



Behov

skole 4,5 måneder.

for

alternativ

supplerende

kommunikasjon (ASK).
Lovens krav til saksbehandlingstid er 1-3
PPT skal hjelpe barnehager og skoler med

måneder, fra beslutning om henvisning fra

kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at

barnehage/skole til PPT, til enkeltvedtak fattes

de tilrettelegger for barn, elever og voksne med

av

særskilte behov. PPT skal samarbeide med

behandlingstid skal være en del av barnets

barnehagene og skolene om tidlig innsats og

totale saksbehandlingstid, dette innebærer at

forebygging.

barnets totale saksbehandlingstid er betydelig

skolen/kommunen.

PPT

sin

saks-

lengre enn lovens krav per i dag. PPT sin
Mål i egen virksomhetsplan for 2018-2021:

mulighet for deltakelse i skole og barnehage på

Bidra til tidlig innsats overfor barn, unge og

systemnivå og samarbeid med andre aktuelle

voksne med særskilte behov

parter påvirkes i stor grad av drivere for spesial-

Bidra til inkludering av barn og unge med

undervisning/spesialpedagogisk hjelp. Det på-

særskilte behov

virker PPTs kapasitet og muligheter for å utvikle



Saksbehandlingstid innen lovens krav

tjenester og tilby ønsket hjelp ute i skole og



Utvikle allerede opprettet systemrettet

barnehage.




tilbud til skole og barnehage
Blant andre faktorer som påvirker tjenesten kan

11.2 Status

det nevnes at det for PPT er en utfordring å få

PPT har per september 2020 en gjennom-

rekruttert nyansatte med real- og formal-

snittlig saksbehandlingstid på 4 måneder, og

kompetanse, blant annet grunnet lønnsnivå.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
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Det er derfor viktig å kunne tilby veiledning,

for å kunne utvikle/drive både individ- og

kurs og videreutvikling på ansvarsområder til-

systemrettet arbeid.

knyttet systemrettet arbeid, noe som innebærer
betydelige

kostnader

knyttet

til

eksterne

11.3.1 Utenforliggende forhold

for

Det er en bevisst tankegang bak dagens og det

psykologer, andre kurs og konferanser. En

fremtidige lovverket at PPT skal benytte sine

annen påvirkning er at det ikke er noen felles

ressurser knyttet til utviklings- og endrings-

vikarordning for PPT. Derfor er det vanskelig å

arbeid/systemarbeid i skole og barnehage. PPT

få tak i vikarer ved eksempelvis korttids-

utfordres i betydelig grad per i dag til å kunne

sykefravær eller ved mindre sykemeldings-

utføre dette innenfor dagens ramme. Når

prosent over lengre tid (f.eks. 20-30 % syke-

skole/barnehage eller andre samarbeidsparter i

meldingsgrad). Konsekvensen av dette fraværet

kommunen igangsetter utviklings- og endrings-

innebærer reduserte tjenester til barnehage og

arbeid/systemarbeid hvor det anses som viktig

skole over tid. PPT har per 2. kvartal i 2020 ca.

eller nødvendig at PPT deltar, blir dette

20 % samlet sykefravær. Langtidsfraværet er

utfordrende eller umulig for PPT å kunne

16 %. Tjenesten har de siste 12-15 årene hatt en

prioritere innenfor dagens rammer. PPT opp-

økning på 3,7 årsverk. Tjenesten ble styrket

lever

med tre nye stillinger i 2017, men i 2019 ble det

saksbehandlingstid

inndratt en 70 %-stilling som konsekvens av

samtidig som en opplever fortsatt stor grad av

kommunens innsparingstiltak. Samtidig har

henvisning i individsaker.

veiledere,

spesialiseringsprogram

det

utfordrende
innenfor

å

håndtere

lovens

krav,

barnetallet i kommunen økt i samme periode.

11.3.2 Føringer – nye krav
Per september 2020 har PPT 14,9 årsverk. I

NOU 2019:23 understreker fortsatt krav til

Askøy kommune er det ca. 6 % førskolebarn

kommunen om en PP-tjeneste. Videre er det

som mottar spesialpedagogisk hjelp og 7 % av

behov for en faglig kompetent og uavhengig

alle grunnskoleelever som mottar spesial-

tjeneste som kan bistå skolen med kompetanse

undervisning. Alle disse faktorene sett i

som det ikke kan forventes at skolen kan ha selv.

sammenheng med stort behov for spesial-

Dette ansvaret skal utvides ifølge lovforslaget.

pedagogisk

barnehage/skole,

PPT skal i tillegg som et kompetansekrav ha

eksisterende lovkrav og nye lovforslag i NOU

innsikt i og kjennskap til skolens verktøy og

2019:23 gir PPT Askøy ytterligere krav til økte

læringsressurser. PPTs mandat foreslås utvidet

og endrede tjenester i årene som kommer.

slik at tjenestens arbeid ikke bare skal rette seg

Tjenesten

mot elever med «særlige behov» slik som

hjelp

har

i

derfor

behov

for

opp-

dagens lov tilsier – men mot alle elever i skolen.

bemanning/ressurser.

NOU 2019:23 skriver i sitt forslag at PPTs
uavhengige rolle kan være avgjørende for at

11.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

elever får den tilretteleggingen de har krav på,
og at skolen får den støtten de har behov for, i

PPT sine tjenester er gratis for innbyggere.

en kompleks og ofte økonomisk utfordrende

Tjenesten mottar ikke tilskudd, midler eller

skolehverdag.

inntekter, og er avhengig av det tjenesten blir
tildelt i budsjettrammen i årene som kommer

Nytt lovforslag i Opplæringsloven § 15.8: PPT
får plikt til å delta i samarbeid om utarbeidelse
PPT

65
og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan.

sakkyndig vurdering innenfor lovens krav, samt

Dette skal ifølge lovforslag skje uten kostnader

å delta i utvikling og oppfølging av individuelle

for kommunen. Dersom lovforslaget trer i kraft

planer. Dersom det blir ytterligere behov for

vil PPT Askøy måtte redusere sitt systemarbeid

PPTs deltakelse i utviklingsarbeid slik som nett-

slik som nettverksarbeid, deltakelse i møter,

verk og lignende i regi av skole/barnehage, må

fastdager i barnehage/skole, for å kunne

tjenesten redusere sitt nåværende systemarbeid

gjennomføre det lovpålagte arbeidet med

som beskrevet over.

11.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat

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



Innenfor tjenestens eksisterende
ramme vil PPT gjøre forsøk på å
opprettholde fastdager i skole og
barnehage, samt delta i ressursteam.
Tjenesten skal bidra til å utvikle gode
rutiner for samarbeid.



Bidra til kontinuitet i samarbeid med
barnehage og skole

Videreutvikle
tjenestens
systemarbeid i
barnehage og skole



Med utgangspunkt i dagens
eksisterende rammebetingelser har
PPT Askøy behov for økt bemanning
for å kunne videreutvikle dagens
systemarbeid og for å kunne utvikle
nytt systemarbeid i barnehage og
skole. Eventuelt blir tiltak å
redusere/endre dagens systemarbeid
til fordel for nye behov.



Dersom økte rammebetingelser i
2021 kan tjenesten videreutvikle
systemrettet arbeid i barnehage og
skole. Dersom dagens
rammebetingelser fortsetter, vil
tjenesten ikke kunne videreutvikle
system/endringsarbeid i
barnehage/skole.

Tjenesten skal ha
saksbehandlingstid
innenfor lovens
krav på 1-3
måneder



Innenfor tjenestens eksisterende
ramme vil PPT måtte prioritere
individrettet arbeid foran systemrette
arbeid for å opprettholde dagens
saksbehandlingstid.



Dersom økte rammebetingelser i
2021 kan tjenesten oppnå lovlig
saksbehandlingstid parallelt med å
utvikle systemrettet arbeid i bhg og
skole. Dersom dagens
rammebetingelser fortsetter vil PPT
måtte videre prioritere individrettet
arbeid foran systemrettet arbeid.

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



Tett og nært samarbeid med
barnehage og skole. Med
utgangspunkt i dagens eksisterende
rammebetingelser har PPT behov for
økt bemanning for å kunne følge opp
sammenhengen mellom
spesialpedagogiske behov og ordinær
opplæring.



Dersom økte rammebetingelser i
2021 kan tjenesten videreutvikle dette
arbeidet i barnehage og skole.
Dersom dagens rammebetingelser
fortsetter vil tjenesten ikke kunne
videreutvikle arbeidet.

Dersom målsetting og tiltak må skje innenfor dagens ramme blir forventet resultat for Askøy PPT være
å redusere eksisterende tilbud til barnehage og skole. Dette med bakgrunn i økte lovkrav til PPT.

PPT
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11.5 Driftsbudsjett
PPT

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

12 242

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

331

Ny netto ramme

11.6 Forklaring og
konsekvens

kommune.
Tjenesten har etter ønske fra Askøyskolene

PPT må prioritere saksbehandlingstid slik at

utviklet et prosjekt i samarbeid med RVTS

tjenesten følger lovens krav. Dette medfører

knyttet til Lærings- og utviklingsstøttende

manglende utvikling/reduksjon av nåværende

pedagogikk (elever som utfordrer). Tjenesten

systemrettede tjenester til barnehage og skole i
form

av

Ref.

ser det ikke som mulig å videreutvikle dette

tilstedeværelse/veiledningstilbud.

prosjektet innenfor budsjettrammen. Tjenesten

Systemrette tjenester innebærer fastdager i

har utfordringer med å svare positivt på økte

bhg/skole, deltakelse i ansvarsgruppemøter,

lovkrav, jf. NOU 2019:23 og forslag til økte krav

veiledningsnettverk (ASK og Autisme) samt

knyttet til samhandling, jf. opplæringsloven

LUP-prosjektet, i tillegg til samarbeidsmøter og

§ 15.8.

utviklingsarbeid på tvers av tjenester i Askøy

11.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)

Budsjett 2021

2022

2023

2024

Oppnå forbedret saksbehandlingstid (innenfor lovens
krav)

800

800

800

800

Utvikling av veiledningstilbud til ansatte i
barnehage/skole

800

800

800

800

Videreutvikle satsingsområde Askøyskolene – LUP
(lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk)

800

800

800

800

2 400

2 400

2 400

2 400

Sum

PPT
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12 Kultur og idrett
Sektor Kultur og idrett

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Sum ramme

26 092

26 092

26 092

26 092

1,53

1,56

1,57

1,59

%-andel av total ramme

12.1 Oppgaveområde

98,47%

1,53%

Avdelingen er organisert i sju seksjoner med
ansvarlige for Frivilligsentralen, Strusshamn

Oppgaveområder

kultursenter, Askøy kulturskole, Idretts- og

Allment barne- og
ungdomsarbeid

Kulturminne og
museum

nærmiljø, Allment barne- og ungdomsarbeid,

Askøy kulturskole

Allment kulturarbeid

Allment kulturarbeid, Askøy folkebibliotek og

Frivilligsentralen

Kulturtilbud for
flyktninger

Strusshamn
kultursenter og Herdla
fort

Miljøarbeider for
frivilligheten

Askøy folkebibliotek

Kulturtiltak for
mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Kulturminne og museum. Avdelingen har også
stillinger som er dedikert til kulturtilbud for
flyktninger/innvandrere og en miljøveileder
rettet mot frivillig sektor.
Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir
ivaretatt gjennom «Mandagsklubben» ved rådgiver for allment barne- og ungdomsarbeid, ledsagerstøtte og en ukes sommeraktiviteter ved
rådgiver innen idrett og nærmiljø. Avdeling
Kultur og idrett utvikler Strusshamn kultursenter og Herdla fort, som er satsingsområder i
Askøy kommune. Det er etablert gode samhandlingsarenaer med frivillig sektor, Idrettsrådet, Askøy sang- og musikksamskipnad og nyetablerte Amatørkulturråd Askøy samt enkeltpersoner og andre sammenslutninger. Det
interkommunale kultursamarbeidet (IKKUS)
med nye Øygarden kommune fortsetter.
Avdelingens visjon er:
«Der drømmer får vinger»

Idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

12.2 Status
Biblioteket har i 2020 valgt å gjennomføre flere
arrangementer digitalt og samlet over 400
personer på enkelte arrangementer. Spesielt
under nedstengingen fra 12. mars til 18. mai var
det mange aktiviteter og et variert digitalt tilbud
til publikum i alle aldre. Til skolebarna ble det
laget egne hyller med anbefalte e-bøker og
bookbites. Deler av bokbudsjettet ble også flyttet til satsing på e-bøker. På våren ble utlånet av
e-bøker tredoblet, men totalt utgjør det
fremdeles bare mellom 5-15 % av utlånet.
Fysisk grunnet Covid19, har biblioteket hatt et
redusert tilbud i 2020. Det har gått utover de
planlagte arrangementene i biblioteket og det
generelle tilbudet. Åpningstider har vært
redusert og med dette har utlånstallene sunket.
Filialen på Fauskanger har vært stengt siden
mars. Budsjetterte inntekter er redusert. I
unntaktstider er det viktig at biblioteket er
synlig og fyller rollen som en viktig uformell
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møteplass, debattarena og aktiv formidler. Det

prosjekter er i gang, som Flere Farger og

er viktig å etablere og skape digitale og fysiske

inkluderingstilskudd til lag og organisasjoner.

møter.

Nye aktiviteter som sosial gaming og digitale
kreative aktiviteter gjennom Datalabben er

Samarbeid med skoler og barnehager er styrket

etablert i Ungflimmer. For sosial gaming plan-

gjennom skolebibliotekar og den kulturelle

legges det en videreføring i ungdomsskolene, og

bæremeisen. I 2020 har biblioteket styrket

et samarbeid mellom Ungflimmer, LOS og

dette ytterlig med bokpakker og omreisende

Kleppestø ungdomsskole er startet. Ung-

teater til barnehagene. Handlingsplan bibliotek

flimmer er en viktig arena i kommunens

ble godkjent i 2019.

ungdomstilbud,

og

tilbyr

undervisning,

instruksjon og veiledning i kunst- og kulturfag.
I 2020 har kulturskolen hatt stort fokus på å

De fleste tilbudene har lave eller ingen deltaker-

tilby god kulturskoleundervisning til tross for

avgifter som et ledd i fattigdomsbekjempelsen.

situasjonen med Covid-19. Lærere har undervist digitalt i perioder der skolen har vært lukket

Seksjonen Allment kulturarbeid omfatter blant

for vanlig fysisk undervisning. Konserter og

annet de ulike tilskuddsordningene på kultur-

fremvisninger har blitt gjennomført i liten skala

området, Den kulturelle skolesekken og Den

med og uten publikum. Streaming av konserter

kulturelle spaserstokken.

og fremvisninger er nytt og er blitt en del av en
ny hverdag for kulturskolen. I forbindelse med

Innenfor feltet idrett og nærmiljø er det fokus

effektiviseringskrav har kulturskolen i perioden

på Herdla fort friluftsområde, Siglingavatnet

fått redusert budsjettramme. Rammen er tatt

friluftspark og Askøy på langs – alle områdene

ned med kr 300 000 over de to siste årene i

er under utvikling. Ny idrettshall har kommet

henhold til kravet. Dette påvirker aktiviteten

ved Kleppestø barneskole samt at det er skiftet

ved skolen.

idrettsgulv i Askøy Amfi på Ravnanger. Det er
stor

aktivitet

i

idrettslagene

og

vel-

I Strusshamn kultursenter, Sjoddien, har det i

foreninger/foreldreutvalg om å få realisert nær-

2020 vært redusert aktivitet og sporadisk utleie

miljøanlegg i sine nedslagsfelt. Idrettslagene på

grunnet covid-19. Dette har resultert i reduserte

Askøy har vært flinke til å søke korona-tilskudd

leieinntekter. Byggene «Møllehuset» og «Pakk-

fra staten. Det er blitt oppført på dugnad av

huset» er malt, finansiert med tiltaksmidler, og

Askøy på langs, nytt grindbygg (dagsturhytter)

det er bygget nytt kjøkken tilknyttet «Mølle-

på Kolbeinsvarden finansiert av Rieberfondene.

salen», finansiert med omdisponerte fondsmidler og spillemidler. Resterende arbeid med

Frivilligsentralen har på lik linje med andre

Fargeriet forventes fullført i 2021. Dette kan gi

avdelinger i enheten fått redusert aktivitet etter

økt aktivitet og leieinntekter.

nedstengingen 12. mars. Etter gjenåpningen er
flere tilbud gradvis reetablert etter gitte

I allment barne- og ungdomsarbeid er det

retningslinjer. BUA (gratis utlån av fritids-

særlig

utstyr) er etablert og drives ved hjelp av fri-

fokus

på

inkludering

fattigdomsbekjempelse.
tilskuddsordninger,

og

Seksjonen
UKM,

barneomfatter

villige.

Ungflimmer

ungdomskulturhus, tjenester til flyktninger og

Kommunebarometeret i 2019 for Kultur og

fritidsklubb

idrett gir en beskrivelse av kulturtilbud og

for

utviklingshemmede.

Flere
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aktivitet i norske kommuner. Barometeret viser

folkebibliotek en oppgradering. Fauskanger

at Askøy kommunes kulturutgifter er lavere enn

filial som møteplass, kulturarena og utlåns-

landsgjennomsnittet på de fleste av de målbare

sentral i samarbeid med ungdomsklubben Q3

områdene. Netto driftsutgifter per innbygger er

på Fauskanger barne- og ungdomsskole er

ca. 875 kr.

finansiert av barnefattigdomsmidler som faller
bort i 2020. Videre drift av filialen etter 2021 vil

12.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

være avhengig av kommunale budsjettmidler.

Avdelingen spenner over et vidt aktivitetsfelt og
arbeider i samarbeid med og rettet mot paraplyorganisasjonene, lag/organisasjoner og enkeltpersoner. Eksterne føringer, lover, regler og
planer gitt av direktorater og departementer
samt

planer

i

fylkeskommune

og

egne

kommunale handlingsplaner er utfordrende å
gjennomføre. Kommunale prioriteringer gir
ikke rom for å kunne utvikle arealer tilrettelagt
for kultur og fysisk aktivitet.

12.3.2 Allment barne- og
ungdomsarbeid
2020 har vært et utfordrende år for prosjekt
Flere Farger. Situasjonen med Covid-19 har ført
til at øvinger ble avlyst og planlagte forestillinger ble utsatt. Et mål er å gjennomføre 3
forestillinger høsten 2020, samt opptredener på
diverse kulturarrangementer i 2021. Videreføring av prosjektet Flere farger er en budsjettmessig utfordring. Tilskudd fra Bufdir og Fargespillstiftelsen utgår i 2020, og tilbudet er ikke

Kommunedelplan kultur, idrett og friluftsliv
(2014-2025) er gjenstand for rullering. Arbeidet
vil først starte opp når vedtak om kommunens
planstrategi foreligger. Temaplan kulturminne
er under arbeid, et større arbeid som skal gi en
tematisk god oversikt over viktige bevaringsverdige kulturminner i kommunen og sikre en
bærekraftig forvaltning av disse.

inne i budsjett. Kommunedelplan for barn og
unge er under arbeid. Planarbeidet vil gi retning
for satsing i fremtiden, og gi nye satsingsområder på feltet. Ungflimmer er en visningsarena for ungdomskultur, og det er behov for
oppgraderinger av lokaler og utstyr. I 2021 har
Ungflimmer ungdomskulturhus et innsparingskrav på kr 200 000, noe som vil bety store
utfordringer for driften.

Ferdigstilling av påbegynte bygningsarbeider i
Strusshamn kultursenter er påkrevd for å
kunne få økt aktivitet og inntjening i form av
økte leieinntekter.

12.3.3 Kulturskolen
Kulturskolen har i 2020 hatt fokus på å gjennomføre undervisning under den rådende
situasjonen. Det er brukt store ressurser på å
gjennomføre digital undervisning på en god

12.3.1 Biblioteket
Behovet for tjenester og forventninger er mye
større enn det biblioteket kan klare å innfri i
henhold til den nye bibliotekloven både når det
gjelder lokaliteter, antall ansatte, bok- og
arrangementsbudsjettt. Eksisterende bokhyller
er nedslitt og utdatert i forhold til vedlikehold.
For å kunne imøtekomme kravene i den nye
bibliotekreformen, trenger lokalene i Askøy

måte for alle elever i kulturskolen. Siden har en
gradvis og trygg gjenåpning av kulturskolen
med fokus på å normalisere situasjonen for
elevene hatt høyeste prioritet. Kulturskolen
underviser på alle grunnskolene i kommunen,
og dette har tidvis vært svært tidkrevende. Noe
annet utviklings- og prosjektarbeid har derfor
blitt satt på vent. Samtidig har kulturskolen
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gjort

utviklingsskritt

innenfor

digital

kompetanse.

39 lag er registrert i Idrettsrådet. Frafallsproblematikken i idretten på Askøy er lavere

Kontingentsatser for Askøy kulturskole i 2021

enn landsgjennomsnittet og utøverne slutter

foreslås å ligge på samme prisnivå som i 2020.

oppunder idrettene sine. Utfordringen er

Kontingenten har de siste årene steget så mye at

fortsatt knyttet til hallkapasitet der leie-

vi har de høyeste elevkontingentene sammen-

etterspørselen er 3 ganger så stor som tilbudet.

lignet med nabokommunene. Lærere i Askøy

Friluftslivsinteressene

kulturskole har i 2020 blitt utfordret på digital

prosjekter: Turtraséen Askøy på langs, Siglinga-

undervisning fra hjemmekontor. Kulturskolen

vatnet, Friluftsparken på Askøy og Herdla Fort

har ikke digitalt utstyr til lærere for å håndtere

friluftsområde. Organisasjonen Askøy på langs

digital undervisning. Det er behov for å

utfører mye dugnadsarbeid og er en god

investere i utstyr og utvikle kulturskoletilbudet

samarbeidspartner

innenfor digitale flater. Kostnaden estimeres til

Utfordringene er å få økonomiske midler til

kr 300 000.

drift og vedlikehold av slike fellesområder. Det

sikres

gjennom

for

tre

kommunen.

søkes eksterne midler og mye arbeid faller på
lag og foreninger i form av dugnad.

12.3.4 Idrett og friluftsliv
Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
2015-2019, som ble vedtatt i Kommunestyret i

12.3.5 Frivilligsentralen

sak 136/15 høsten 2015 er fortsatt gjeldende og

Frivilligsentralen har frem til nå blitt delvis

handlingsdelen rulleres årlig. Idretten på Askøy

finansiert gjennom rammetilskuddet fra staten.

aktiviserer 17 % av alle 0-5-åringer, 95 % av alle

Fra 2021 blir tilskuddet øremerket Frivillig-

6-12-åringer og hele 61 % av alle 13-19-åringer.

sentralen.
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12.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Ved Askøy kulturskole
samarbeider lærer, elev
og foreldre om elevens
utvikling



Kompetansehevingstiltak for å ta i
bruk «Vurdering for læring» i
kulturskolen



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

Askøy kulturskole er en
fremtidsrettet kulturskole
for morgendagens
kulturliv, og skal være
både tradisjonsbærende
og innovativ.



Anskaffelse av nettbrett og
lydutstyr.



Treffe elever i deres digitale
hverdag. En kulturskole som ruster
elevene til å være aktive skapere i
kulturliv.

Økt kvalitet i samarbeid
mellom korps, orkester
og kulturskole.



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



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

Styrke
inkluderingsarbeidet



Videreføre «Flere farger» og
forankre tilbudet i budsjettet.



Bedre språkforståelse, bygge
relasjoner til jevnaldrende, styrke
mestringsfølelse og kunnskap.
Samarbeid med foresatte.

Biblioteket skal være en
møteplass og
arrangementsarena for
kulturdebatt, kunnskap og
leseglede.



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



Gode og aktuelle kulturtilbud for
alle.

Videreføre
barnefattigdomssatsingen
ved å videreføre
Fauskanger bibliotek,
møteplass og kulturscene
i samarbeid med Q3.



Etablere Fauskanger filial sammen
med Q3 som fast tilbud på nordlige
Askøy



Utjevning av sosiale forskjeller.
Styrke kulturtilbudet.

Styrke
fattigdomsbekjempelsen.



Videreføre ordningen med tildeling
av inkluderingstilskudd til lag og
organisasjoner.



Inkludere barn og unge i aktiviteter
på fritiden uavhengig av sosial
status.

Utvikle digitalt
aktivitetstilbud i
Ungflimmer.



Etablere Datalabben og åpne
møteplasser med kreative kunstog kulturaktiviteter.



Åpen møteplass for kreative
ungdommer. Ny tidsaktuell aktivitet
gjennom Datalabben.

Oppgradering av
Ungflimmer til funksjonell
visningsarena.



Innkjøp av blendingsgardiner i
storsal og utstyr til forsterket
musikk.



En god visningsarena med
tidsaktuelle tilbud.

Etablere ny temaplan for
kulturminne



Ferdigstille temaplan for
kulturminne



Bedre forvaltning og bevaring av
kulturminner.

Videreutvikle og styrke
friluftsliv



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



Økt aktivitet og bruk av
friluftsområder. Lavterskel for bruk.

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



Ferdigstille kultur- og
flerbrukslokalet «Fargeriet».



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

I forbindelse med programmet Mobbefri opp-

stillingen som miljøveileder. Rådmannen har

vekst har utvalg for oppvekst og levekår gått inn

videreført tiltaket i 2020. Hovedgrepet skal

for å styrke samarbeidet i og mellom frivillige

være koordinering av arbeid tett på barn og

lag, og mellom kommune og lag ved å opprette

unge ute i miljøene der de er.
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Kulturskolen har behov for en satsing på

kunstnere, barn og pedagoger kan jobbe

digitale verktøy i undervisningen. Dette behovet

sammen i en kreativ prosess, både i barnehager

har blitt aktualisert i covid-19-perioden, der

og på profesjonelle arenaer. Den kulturelle

kulturskolens undervisning både delvis og helt

skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som

har vært flyttet til digitale flater. Det er behov

skal bidra til at alle skoleelever får møte

for anskaffelse av PCer og nettbrett slik at alle

profesjonell kunst og kultur av alle slag. DKS

lærere kan ta i bruk digitale verktøy i under-

har behov for en kommunal medvirkning i til-

visningen. Askøy kulturskole deltar i skoleåret

legg til overføringer fra Fylkeskommunen.

2020/21 i et etterutdanningsprogram for

Kommunal medvirkning vil styrke tilbudet som

ansatte «Vurdering for læring» i regi av Norsk

gir til skolene.

kulturskoleråd og Høgskolen Innlandet.

Bilde 1: Snitt på Herdla fort 2019

Arbeidet med Handlingsplan for samarbeid
mellom korps, orkester og kulturskole ble satt
på vent i forbindelse med covid19. Arbeidet
starter opp igjen primo 2021. I handlingsplan
for kulturskolen er det belyst at kulturskoletilbudet ikke treffer mangfoldet i Askøysamfunnet. Det er vedtatt som satsingsområde
i handlingsplanen at kulturskolen skal være
tilgjengelig for alle som ønsker det. For å nå
målsetningen, er det nødvendig å etablere
ordning for søskenmoderasjon samt friplasser
for familier med vedvarende lavinntekt.

inkluderingstiltak etter intensjonen. Prosjektet
er finansiert ved eksterne midler. En videreføring vil kreve budsjettmidler i størrelsesorden
årlig.

Videreføring

av

inkluderingstilskudd til lag og organisasjoner
for å fremme inkludering av barn og unge som
lever i lavinntektsfamilier, vil kreve budsjettmidler på kr 200 000 årlig. Ny gaming-aktivitet
og digitale kreative aktiviteter i Ungflimmer har
vært finansiert ved eksterne tilskudd og egne
budsjettmidler. I 2021 er det planlagt 4 nye
arbeidsstasjoner

med

en

kostnad

møteplass mellom det historiske og det
skapende, mellom generasjoner og ulike kultur-

«Flere farger» ser ut til å bli et godt

350 000 kroner

Sjoddien, Strusshamn kultursenter skal være en

på

160 000 kroner.

uttrykk. Å ivareta, opprettholde og utvikle et
godt opparbeidet samarbeid med frivilligheten
er prioritert.
Lokalisering av idrettsanlegg, øke antall idrettshaller, rehabilitere og fornye kunstgressbaner,
svømmehall/badeanlegg og drift av idrettsanlegg er satsninger innen idrettsområdet.
Fysisk aktivitet og friluftsliv vil bli styrket
gjennom etablering og vedlikehold av nærmiljøanlegg ved skoler, lokalsentre og større boområder, tilrettelegging i marka, ved strender,
Herdla fort, Siglingavatnet friluftspark og
Askøy på langs. Frivilligsentralen har som mål å
bli, i tillegg til dagens aktivitet, mer innrettet

«Bæremeisen» er et ledd i Askøy kommunes
kunst- og kultursatsing for de minste barna, fra
1 til 6 år. Det er utviklet modeller for hvordan

mot barn og unge. BUA og «Møteplassen» er
allerede etablert i samarbeid med sektor
Familie og inkludering.
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12.5 Driftsbudsjett
Kultur og idrett

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

28 853

29 632

29 632

29 632

29 632

Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

Ref.

779

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Reduksjon i kulturskolen

-150

-150

-150

-150

-

Redusert drift i Ungflimmer ungdomskulturhus

-200

-200

-200

-200

-

Reduserte tilskudd til kultur- og idrettsforeninger

-500

-500

-500

-500

50

50

50

50

-1 430

-1 430

-1 430

-1 430

1

-310

-310

-310

-310

2

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

3

26 092

26 092

26 092

26 092

Rammeendringer mellom sektorene:
Barnefattigdom – overføring fra Familie og inkludering BUA

-

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Støtte til trossamfunn overføres til staten

-

Tilskudd Frivilligsentral gis som øremerket tilskudd fra
2021

Nye tiltak:
-

Biblioteket åpent 3 dager i uken

Ny netto ramme

12.6 Forklaring og konsekvens
(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Støtte til
trossamfunn
overføres til staten

Tilskuddet har ligget i rammetilskuddet fra staten til kommunene. Ved overføring av
tilskuddet til staten reduseres rammen til Kultur og idrett med budsjettbeløpet som var satt av
til tilskudd til trossamfunn.

2

(Endring) Tilskudd
Frivilligsentral gis
som øremerket
tilskudd fra 2021

Tilskuddet har ligget i rammetilskuddet fra staten. Fra 2021 skal midlene utbetales som
øremerket tilskudd direkte til sentralen. Rammen i Kultur og idrett reduseres derfor med
tilskuddsbeløpet.

3

(Ny) Biblioteket
åpent 3 dager i uken

Biblioteket vil være ute av stand til å fylle alle kravene i bibliotekloven og vil i praksis bli
utilgjengelig for mange. Lørdag vil biblioteket bli stengt og en kan få kapasitetsproblemer
med å ta imot alle som ønsker å besøke biblioteket når det er åpent. Det vil være begrenset
mulighet til å ta imot barnehager og skoler som nå besøker biblioteket daglig. I befolkningen
har 40 % svart at de bruker biblioteket mellom kl. 10 og 15:30 på hverdager. I tillegg til
barnehager og skoler. 35 % har svart at de benytter biblioteket fra kl. 15:30-19:30 og 25 %
bruker det på lørdager. Spriket er stort når det kommer til når innbyggerne har mulighet til å
gå på biblioteket. Biblioteket er samfunnets kulturelle grunnmur og brukes på tvers av alder,
sosial, etnisk og kulturell tilhørighet. Forskning viser at leseevnen vil på sikt svekkes, og at
færre da vil søke høyere utdannelse.

REF.

Forslaget til budsjett 2021 og økonomiplan

rammer. Å kutte i kulturbudsjettet kan på sikt

2021-2024 innebærer innsparingstiltak også

gi økte utgifter på andre budsjettposter i

for enheten kultur og idrett. Konsekvensen er et

kommunen. Gode fritidsaktiviteter og arenaer

redusert tjenestetilbud til barn og unge og

er viktig i forebygging, for trivsel og folkehelse.

reduserte

og

Avdelingen gir i budsjettarbeidet og innspill til

organisasjoner. Det er ikke i tråd med

nye tiltak. Dette er tiltak som er forankret i

avdelingens politiske vedtatte planverk, men er

avdelingens planverk.

tilskudd

til

frivillige

lag

en konsekvens av kommunens økonomiske

Kultur og idrett
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12.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)

Budsjett 2021

2022

2023

2024

350

350

350

350

Opprettholdelse av prosjekt «Flere farger»

Integreringsprosjekt som har vært i drift i 3 år. Finansiert med eksterne midler. Mål å få etablert som fast tiltak i enheten.
Friplasser og søskenmoderasjon Kulturskolen

75

75

75

75

300

300

300

300

150

150

150

150

150

150

150

150

Oppfølging av tiltak beskrevet i temaplan kulturskole
Instrumenter til kulturskolen
Oppfølging av tiltak beskrevet i temaplan kulturskole
Drift – Bergen kringkaster og Herdla Fort (ble tatt ned i
2020)
Opprettholde et minimumsbehov for drift og mindre vedlikehold
Vedlikehold og istandsetting av kulturminner

Opprette tilskuddsordning for ivaretakelse av kulturminner og kommunal medvirkning i eksterne søknader.
Prosjekt «Den kulturelle skolesekken»

100

100

100

100

50

50

50

50

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

Viktig kulturtilbud til de minste. Gode opplevelser og læring. Gjennomført som prosjekt i samarbeid med barnehager. Stor
etterspørsel og deltakelse.
Drift – Kommunale anleggsmidler (ble tatt ned i 2020)

100

100

100

100

60

60

60

Viktig bidrag til å kunne holde jevnt vedlikehold og opprustning av idrettsanlegg.
Driftstilskudd til Amatørkulturråd Askøy (UFO 60/19)

60

Driftstilskudd på lik linje med paraplyorganisasjonene Idrettsrådet og Askøy sang og musikksamskipnad.

Sum

1 335

Kultur og idrett

1 335

1 335

1 335
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13 Sektor Helse og omsorg
Sektor Helse og omsorg
Sum ramme
%-andel av total ramme

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

513 667

495 967

491 967

491 967

30,16

29,59

29,68

29,90

30,16%

69,84%

13.1 Oppgaveområde
Sektor Helse og omsorg gir døgnbaserte tjenester til befolkningen i
hele livsløpet.
Oppgaveområder
Institusjonsdrift/sykehjem

Langtidsopphold, kortids-rehabiliteringsopphold, avlastningsopphold, palliativ
behandling, øyeblikkelig hjelp plasser

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleie/Helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand

Dagtilbud

Dagsenter for eldre hjemmeboende

Omsorgstilbud

Omsorg for somatikk, psykiatri og utviklingshemmede

Fysio-/ergo/servicetjenester

Kommunal og privat fysioterapi for voksne og barn, ergoterapi for voksne og
barn, servicetjenester – hjelpemidler inkludert velferdsteknologi,
trygghetsalarmer

Forvaltning

Vurderingsteam, saksbehandling BPA, omsorgsstønad, støttekontakt,
trygghetsalarmer/velferdsteknologi, avlastning i og utenfor institusjon.

Tjenester
utviklingshemmede

Bofellesskap, sykehjem, avlastningstilbud i og utenfor institusjon, dagtilbud

Booppfølgingstjeneste

Botilbud og ambulerende tjenester

Boliger psykisk helse

Botilbud for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

13.2 Status
Askøy

KOSTRA-gr.
13

Landet
u/Oslo

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto
driftsutgifter

26,2

31,9

32,4

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helseutdanning (%)

74,4

77,3

77,7

Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)

0,55

0,59

0,58

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)

27,3

28,1

30,3

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (%)

59,1

50,1

47,9

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%)

13,8

11,1

11,9

3 671

3 889

3 842

0,75

0,63

0,56

7,7

9,2

9,7

Nøkkeltall

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)

KOSTRA-tall 2019 viser blant annet at netto

sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13 og

driftsutgifter i omsorgstjenester er lavere enn

Landet uten Oslo. Innsatsområdene i endrings-

KOSTRA-gruppe 13 og Landet uten Oslo.

og forbedringsarbeidet i helse og omsorg er

Samtidig viser tallene at vi fortsatt har større

brukers fokus og brukersentrert utvikling, jobbe

andel beboere over 80 år i institusjon, og lavere

smartere – effektiv drift og effektive interne

andel som er brukere av hjemmetjenester

prosesser.

Sektor Helse og omsorg
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hvor en etterspør i større grad brukerens fokus,
Resultater av dette arbeidet er bedre pasientflyt

og hvor brukeren skal i større grad medvirke i

mellom sykehus og sykehjem, sykehus og

utformingen av tjenesten/tilbudet. Det helse-

hjemmetjenesten ved at betalingsdøgn for

fremmende og forebyggende arbeidet skal gjøre

utskrivningsklare pasienter på sykehus går ned.

innbyggerne i stand til å kunne ta riktige og

Det er mindre press på korttidsplasser ved at

gode helsevalg i fremtiden. Fremfor å heve

det er ledige kortidssenger på Kleppestø syke-

terskelen for å få hjelp, må det i større grad

hjem. Arbeidet i Vurderingsteamet viser at

utvikles tjenester som støtter opp under

60 % av søkerne i 2019 som ble vurdert endte

hverdagsrehabilitering,

opp med kortvarig eller ingen behov for

nettverksbygging og brukermedvirkning.

egenmestring,

tjenester.
Stortingsmelding 15 (2017-2018): Leve hele
Endrings- og forbedringsarbeidet videreføres

livet – en kvalitetsreform for eldre blir en viktig

med fortsatt fokus på bedre ressursutnyttelse og

del i omstillingsarbeidet. Reformperioden er

effektiv drift gjennom kontroll på kostnads-

satt til fem år, og er særlig rettet mot helse- og

driverne der målet er å kunne ta imot flere

omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra

brukere innenfor dagens rammer. For å bidra til

for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor

mer effektiv drift, økt kvalitet på tjenestene

eldre kan være mer aktive og selvstendige. Leve

samt mer brukerrettet tid, må arbeide med

hele livet har fem innsatsområder:

tjenestestruktur

utvikles.



Et aldersvennlig Norge

Koronasituasjonen har ført til at vi har redusert



Aktivitet og fellesskap

dagsentertilbudet for hjemmeboende eldre.



Mat og måltider

Dette påvirker brukere negativt ved at det er



Helsehjelp

meldt tilbake om økt opplevelse av ensomhet og



Sammenheng i tjenestene

I

det

videreføres

og

usikkerhet.

13.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
Nasjonalt er omsorgssektoren fortsatt inne i
store endringer. Hvordan utforme bærekraftige
tjenester vil være en utfordring også i de neste
årene. Dagens folkehelseutfordringer er knyttet
til livsstilssykdommer, økende andel eldre, flere
som lever med kroniske lidelser og utfordringer
knyttet til psykisk helse og rus. Dette gjør at
helse- og omsorgstjenesten får utfordringer
som krever økt kompetanse og økte ressurser.

videre

arbeidet

2019-2020

skal

kommunen ta stilling til løsninger i reformen,
og planlegge hvordan vi skal utføre og gjennomføre den lokalt. Kommunen skal kartlegge egne
behov og utfordringer og gjennom politiske
vedtak ta stilling til forslagene i Leve hele livet,
og følge dette opp i budsjett og økonomiplan. I
opptrappingsplan

for

habilitering

og

rehabilitering (2017-2019) legger regjeringen til
grunn en bred forståelse av habilitering og
rehabilitering som inkluderer alle brukerne av
helse- og omsorgstjenesten som har behov for
målrettet innsats. Den målrettede innsatsen er

Det er viktig å redusere etterspørselen av
omsorgstjenestene. Helse og omsorg arbeider
etter ny praksis i forbindelse med tildeling av
tjenester ved bruk av tillits- og dialogmodell,

for å opprette, gjenopprette, vedlikeholde og
bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og lære
å mestre livet med sykdom og funksjonsnedsettelse.

Sektor Helse og omsorg
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Det er fire utfordringer det må planlegges for i

arbeid). Fylkesutvalget har gjort vedtak om at

økonomiperioden:

denne ordningen oppfører fra 1.1.21. Det for-

1.

Demografiske endringer

ventes at kommunene skal finne en løsning

2. Endret arbeidsdeling – nye tjenester
3. Underskudd

mellom
av

kompetanse/arbeidskraft

kommunen,

arbeidsgiverne

og

eventuelt andre for den enkelte bruker. Dette vil
kunne gi økte utgifter for kommunen.

4. Utvikling av økonomisk bærekraftige
tjenester

Kartlegging av dagens drift viser et effektivitetstap, turnover i stillinger og i vakter. Askøy

Det er en utfordring å frigi ressurser høyt i

kommune har en svak heltidskultur innenfor

trappen for å styrke lavere omsorgsnivå, og

Helse og omsorg, og gjennomsnittlig stillings-

samtidig sikre at brukerne opplever trygge og

størrelse

gode tjenester. Det skjer en demografisk

Utfordringer

utvikling for mennesker med en utviklings-

situasjonen har ført til ytterligere turnover i

hemming

vakter innenfor de ulike tjenesteområdene.

ved

at

også

denne

delen

av

for

turnusarbeidere
i

forbindelse

med

er

lav.

korona-

befolkningen lever lenger. Prinsippene i tillitsog dialogmodellen gjelder også for denne

Tjenestene innen sektoren krever helsefaglig

brukergruppen. Familier med barn som har

kompetanse for å kunne gi forsvarlige tjenester

funksjonsnedsettelser har behov for avlastning

til de som trenger det. Situasjonen i sektoren er

og støtte i hverdagen, og vi ser at etterspørsel

at vi per i dag står og vil stå overfor mangel på

etter avlastningstilbud er økende. Hordaland

søkere til helsefaglige stillinger. Pga. korona-

fylkeskommune har hatt en ordning som har

situasjonen som vi antar vil vedvare videre i

dekket kostnader for særskilt tilrettelagt skyss

lengre tid, står vi i fare for å ikke ha nok

(arbeidskjøring) for godkjente TT-brukere som

ressurser

er ansatt i VTA-stilling (varig tilrettelagt

tjenester og leveranser.

til

å

ivareta

samfunnskritiske

13.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat

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





Videre utvikling av vurderingsteam.
Forsterke innsatsen i hjemmet
Innarbeide velferdsteknologiske
løsninger som en integrert del av
tjenestetilbudet

Videre utvikle Booppfølgingstjenesten
Forebyggende tiltak:

Aktivitetscafé

Tiltak i reform Leve hele livet –
aldersvennlig samfunn, aktivitet og
fellesskap, ernæring

Bruk av individuell plan for å
koordinere tjenestetilbudet

Veiledning og dialog med pårørende.




Vi har en tjenestestruktur som er
tilpasset etterspørsel
av tjenestene










Flytte brukergrupper
Differensiere omsorgsboliger
Styrke hjemmetjenesten
Bruk av velferdsteknologiske løsninger
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Økt selvstendighet for bruker
Økt deltakelse og medvirkning for
bruker i utforming av tjenester
Økt brukermedvirkning og dialog
med bruker og pårørende.
Mindre press på institusjonsplasser
Bedre ressursutnyttelse av
hjemmetjenesten

Flere bor hjemme lenger
Økt kvalitet på tjenestene
Tjenester til flere brukere innenfor
samme rammer.

78

Mål

Tiltak

Forventet resultat

Vi bruker frisklivstenkning i alle våre
tiltak og har særlig
fokus på rehabilitering




Vurderingsteamets arbeid
Etablere tverrfaglig team på korttidsavdelingene
Forebyggende tiltak som Aktivitetstilbud i regi av Frisklivssentralen for
aldersgruppen 67+



Vi fremmer heltidskultur, reduserer
deltid




Økt grunnbemanning
Utprøving av ambulerende sykepleier
på Kleppestø sykehjem med langvakter på helg.
Følge opp mål satt i Lokale retningslinjer for heltidskultur
Bruk av årsturnus















Vi har kompetanse og
arbeidskraft som
dekker tjenestebehovet





Vi sikrer
implementering og
oppfølging av
leveranser innenfor
de ulike prosjektene i
Helse og omsorg



Redusert sykefravær
– Mål: 8 %





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

Høyere stilling per ansatt, sterkere
heltidskultur
Økonomisk kontroll på
vikarbudsjett.
Frigi tid til ledelse, strategi og
utvikling.
Bedre utnyttelse av kompetanse
og arbeidskraft.
Brukere får færre ansatte å
forholde seg til – gir mer
forutsigbarhet og trygghet.

Bruk av E-læringsmodul for basiskunnskap
Kompetanse- og opplæringsplan med
handlingsplan i hver avdeling
Rekruttere og beholde flere med høyskole- og helsefagutdanning.




Bedre kompetanse og høyere grad
av mestring hos ansatte
Økt kvalitet på tjenestene

Oppfølging av tiltak i plan for
implementering, følge opp gevinster
Utvikle system for kontinuerlig
forbedring, internkontroll



Ny praksis, økt kvalitet i tjenestene

Alle avdelinger deltar i NED-satsingen



Redusert sykefravær, bedre
kontinuitet, mindre bruk av vikarer,
økt kvalitet på tjenestene.

Framtidens helse- og omsorgstjenester skal ut-

Satsingsområdene i arbeidet med tjeneste-

vikles sammen med pasienter, brukere og deres

struktur

pårørende. Brukerne skal ha større innflytelse

omstillingsarbeidet er:

i

sektor

Helse

og

omsorg

og

over egen hverdag gjennom mer valgfrihet og



Forebygging og tidlig innsats

større mangfold av tilbud. Dette skal nås gjen-



Redusere behov for tjenester høyt oppe i
omsorgstrappen



Brukernes fokus, mer forutsigbarhet og
trygghet



Større grad av egenmestring og mobilisering
av ressurser i nettverk



Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser
optimaliseres



Fremme heltidskultur, redusere deltid



Redusere sykefravær ved blant annet NEDprosjektet.

nom:


Rettighet til å ha innflytelse på sitt støtte- eller
behandlingstilbud.



Barn og foresatte sin stemme, ønsker og
behov skal komme tydeligere frem og bli tatt
hensyn til.





Brukerrepresentanter går inn i likestilt
samarbeid med fagpersoner fra tjenesteapparatet.
Arbeidsform hvor brukergrupper og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av
ulike tjenester og deltar i råd og utvalg på
styringsnivå.
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13.5 Driftsbudsjett
Helse og omsorg
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

494 012

507 351

507 351

507 351

507 351

0

-6 000

-6 000

-6 000

750

750

750

750

-8 500

-8 500

-8 500

-8 500

500

500

500

500

Ref.

13 338

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

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

.

-

Budsjettvedtak 13.12.2018. Effektivisering renhold.
Krav på 750’ i 2019 delvis løst

-

Omstrukturering av korttidsplasser og flytting brukergrupper
(Kleppestø-Furubakken)

-

Sommerstenge en avdeling Kleppestø sykehjem

-

Redusere tjenesteomfang praktisk bistand

-600

-600

-600

-600

-

Effektivisere bilordning kommunale biler

-500

-500

-500

-500

-

Fra institusjon til hjemmetjeneste med velferdsteknologi

-2 000

-3 000

-6 000

-6 000

-

Forvaltning – ny organisering

-4

-4

-4

-4

-

Strukturendring omsorgstjenester, inkl. bofellesskap

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-

Bruke tilskudd til bolig for velferd

400

400

400

400

-

Tilpasset BPA-ordning

-2 000

-3 000

-4 000

-4 000

-400

-400

-400

-400

4 000

4 000

4 000

4 000

1

Rammeendringer mellom sektorene:
-

Bilansvarlig overført til teknisk

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Endringer i ressurskrevende tjenester 2019-2020

-

Nytt anbud transportavtale dagsenter fra november 2020

725

725

725

725

2

-

K-sak 140/18 Nytt sykesignal Kleppestø og Ravnanger sykehjem
service- og driftsavtale

620

620

620

620

3

600

600

600

600

Urealiserte innsparinger ØP 2020 - 2023
-

Redusert omfang praktisk bistand

-

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

0

6 000

6 000

6 000

-

Fra institusjon til hjemmetjeneste med velferdsteknologi

3 000

3 000

3 000

3 000

-

Omstrukturering av korttidsplasser og flytting brukergrupper
(Kleppestø-Furubakken)

8 500

0

0

0

-

Tilpasset BPA-ordning

3 000

4 000

4 000

4 000

-

Strukturendring omsorgstjenester, inkl. bofellesskap

5 000

0

0

0

-

Effektivisere bilordning kommunale biler

500

500

500

500

-500

-700

-700

-700

4

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

5

0

-3 000

-3 000

-3 000

6

-275

-275

-275

-275

7

513 667

495 967

491 967

491 967

Nye tiltak:
-

Redusere med 1 årsverk saksbehandler

-

1 nattevakt kan tas ut som følge av nytt sykesignalanlegg. Må
risikovurderes.

-

Utbygging boliger psykisk helse K-sak 101/20

-

Redusert aktivitet friskliv

Ny netto ramme

Sektor Helse og omsorg
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13.6 Forklaring og konsekvens
(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Endringer i ressurskrevende
tjenester 2019-2020

Endringer i brukerbehov

2

(Endring) Nytt anbud transportavtale
dagsenter fra november 2020

Gjennomført ny avtale om transport til/fra dagsenter – økt
kostnadsnivå

3

(Endring) K-sak 140/18 – Nytt sykesignal
Kleppestø og Ravnanger sykehjemservice og driftsavtale

Kostnader til årlig drifts- og serviceavtale

4

(Ny) Redusere med 1 årsverk
saksbehandler

Det vil kunne føre til økt saksbehandlingstid for enkelte saker. Det vil
bli overtallighet av ansatte. Reduserte driftsutgifter.

5

(Ny) 1 nattevakt kan tas ut som følge av
nytt sykesignalanlegg. Må risikovurderes.

Mulighet for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i forbindelse
med nytt sykesignalanlegg, kan gi innsparinger på natt. Endelig
beslutning tas etter risikovurdering er gjennomført.

6

(Ny) Utbygging boliger psykisk helse K-sak
101/20

Delvis finansiering via Husbanken. Reduserte driftsutgifter ved
sambruk av personellressurser.

7

(Ny) Redusert aktivitet friskliv

Vi vil miste fastlønnstilskudd for fysioterapeuter. Innbyggerne mister et
forebyggende tiltak for livsstilsendringer og bedre folkehelse. Vi vil
redusere drift og driftsutgifter.

REF.

13.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
Styrke grunnbemanning

Budsjett 2021

2022

2023

2024

4 000

4 000

4 000

4 000

Høyere stilling per ansatt, sterkere heltidskultur. Økonomisk kontroll på vikarbudsjett. Bedre bruk av kompetanse og
arbeidskraft.
Behov for økt kapasitet skjermet avlastning barn og
unge

1 500

1 500

1 500

1 500

Det er økt etterspørsel etter avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelse.
Ask bo- og omsorgssenter styrking nattevakt 1,3
årsverk.

1 200

1 200

1 200

1 200

350

350

350

350

Endring av pasientbehov.
Ergoterapeut barn og unge – 0,5 årsverk

Det er liten kapasitet på ergoterapi for barn og unge. Det er behov for tettere oppfølging av barn og familier for
tilrettelegging av hverdager i hjem, skole og fritid.
Velferdsteknologi

0

1 000

1 000

1 000

300

300

300

300

7 350

8 350

8 350

8 350

Velferdsteknologi skal implementeres som en del av helse- og omsorgstjenestene
Aktivitetscafé – 50 ¤ stilling koordinator
Opprettholde drift av aktivitetscafé etter tilskuddsperioden opphører.

Sum
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14 Sektor Familie og inkludering
Sektor Familie og inkludering
Sum ramme

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

201 952

202 535

203 338

204 097

11,86

12,09

12,27

12,40

%-andel av total ramme

88,14%

11,86%

14.1 Oppgaveområde
Sektoren består av disse enhetene:
Oppgaveområder
Barneverntjenesten

Familiehelsetjenesten

Flyktningtjenesten

NAV

Origo Askøy – livsmestring, psykisk helse og rus

14.2 Status

5 656
22 959
53 325

14.2.1 Barnevern
Barneverntjenesten

24 662

har

det

siste

halvannet året hatt en økning i antall
31 406

meldinger samt økning i antallet av disse

63 943

som går videre til undersøkelse, flere barn
med tiltak og færre som flyttes utenfor
hjemmet (se avsnitt 14.3). For å forebygge
Familiehelsetjenesten (11 %)

Flyktningtjenesten (12 %)

lovbrudd og håndtere saksmengden har

Barneverntjenesten (32 %)

Origo Askøy (16 %)

ledere overtatt saksbehandleroppgaver,

NAV (26 %)

Administrasjon (3 %)

noe som har gått på bekostning av

Figur 14: Fordeling mellom enhetene i hele tusen kroner, budsjettforslaget
for 2021.

Det er lagt inn et nytt årsverk i tjenesten fra

ansattoppfølging og kvalitetssikring.

2021, med behov for enda to nye årsverk.

14.2.1.1 Anskaffelse
Askøy kommune ved barneverntjenesten har

Samtidig er driftsutgiftene per barn vesentlig

tildelt rammeavtale til to leverandører for

lavere i Askøy

levering

enn for sammenlignbare

av

barneverntjenester.

Stiftelsen

kommuner. Antall barn per ansatt i barnevernet

CRUX er tildelt som leverandør nr. 1 og Human

er høyere enn for sammenlignbare kommuner

Care AS som leverandør nr. 2. Rammeavtalen

og KOSTRA-gruppe 13 (se Tabell 10). Årsaken

skal dekke behov for tjenester/tiltak utover

til at netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år

egenregi. Rammeavtalen har en varighet på to

ligger høyt, har sammenheng med ulik praksis i

år, med mulighet til forlengelse i inntil ytter-

hvor utgifter til enslige mindreårige flyktninger

ligere 4 år, totalt maksimalt 6 år. Estimert verdi

blir rapportert. Og ulikt antall bosatte enslige

på rammeavtalen er beregnet til mellom 2 og

mindreårige i kommunene.

2,75 millioner kroner per år. Dette tilsvarer en
totalverdi på mellom 12 og 16,5 mill. kr. over
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seks år. Dette gjelder for kjøp av tjenester knyt-

følging av barn og ungdom med funksjons-

tet til tilsynspersoner i fosterhjem, tilsyns-

variasjon og miljøarbeid i hjemmet. Det har

personer under samvær, miljøterapeutisk opp-

blitt kjøpt følgende tjenester med kostnader i
2019 og per september 2020:

Tabell 10:Diverse parametere for barnevernstjenesten, sammenliknet mot andre kommuner.
Askøy

Trondheim

Os

Hamar

Fjell

Bergen

KOSTRAgr. 13

Landet
u/Oslo

8 153

9 234

5 633

8 440

7 344

8 868

7 920

8 393

Barn med melding ift.
innbyggere 0-17 år (%)

3,8

3,5

4,3

5,3

5,0

3,9

4,7

4,6

Barn med undersøkelse ift.
innbyggere 0-17 år (%)

4,0

3,8

4,2

5,2

4,9

4,2

4,8

4,8

Barn med barnevernstiltak
ift. innbyggere 0-22 år (%)

3,6

3,2

3,1

3,4

4,4

3,3

3,6

3,8

med undersøkelse eller
tiltak (kr)

44 345

54 610

60 294

47 002

56 710

59 896

52 582

54 769

som ikke er plassert av
barnevernet (kr)

30 013

63 837

22 688

89 040

65 886

51 495

43 069

41 690

456 733

511 034

330 828

403 924

501 000

466 501

450 754

444 076

23,3

16,1

20,7

19,6

17,8

14,7

19,1

18,6

82

93

89

94

93

89

88

88

Nøkkeltall
Netto driftsutgifter per
innbygger 0-22 år (kr)

Brutto driftsutgifter per barn...

som er plassert av
barnevernet (kr)
Barn med undersøkelse eller
tiltak per årsverk (antall)
Undersøkelser med
saksbehandlingstid innen 3
måneder (%)

Tjeneste

2019

2020

27 barn (108 oppdrag)

66 barn (264 oppdrag)

Omfang

432 timer

1 056 timer

Kostnad

302 000 kr

739 200 kr

Tilsynsoppdrag (4 tilsyn i fosterhjem per barn)
Mengde

Refusjon fra andre kommuner som har plassert barn på Askøy
291 192 kr

414 400 kr1

Mengde

34 barn

34 barn

Kostnad

229 415 kr

380 8001

30 barn

26 barn

Refusjon
Barn plassert av Askøy i andre kommuner

Barn med tilsyn under samvær
Mengde
Omfang
Kostnad

2-8 samvær per år, 1-4 timer per samvær
407 900 kr

356 350 kr2

Miljøterapeutisk oppfølging/miljøarbeid i hjemmet
Mengde

16 barn

20 barn

Omfang

2 000 timer

2 880 timer

Kostnad

1 124 950 kr

1 563 200 kr2

Årsaken til økning i antall barn med tilsyn i 2020 er at ikke alle lovpålagte tilsyn ble gjennomført i 2019
grunnet mangel på tilsynspersoner.

1
2

Estimert. For hele året.
Per 1.10.2020.
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14.2.1.2 Barnevernreformen
Barnevernreformen trer i kraft fra 2022, med

(Bufdir) er på 416 000 kroner. Dette gir en mer-

noen

2021.

vernsbudsjettet neste år. Fra 1.1.21 vil alders-

Kommunene får økt økonomisk ansvar for

grensen for mulighet til ettervern i barnevernet

ordinære fosterhjem samt høyere egenandeler

heves fra 23 til 25 år. Dette er lagt inn i rammen

for statlige barnevernstiltak. Kommunene får

for 2021.

lovendringer

allerede

fra

kostnad på ca. 470 000 kroner over barne-

også et økt faglig ansvar, blant annet gjennom
et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning
av fosterhjem. Endringene er ment å gi

14.2.2 Familiehelsetjenesten
Vaksinasjonsgraden for 2- og 9-åringer har stor

kommunene sterkere insentiver til å jobbe fore-

betydning for kommunens rangering innenfor

byggende. Økt økonomisk ansvar vil bli

helsesektoren.

kompensert gjennom en økning i ramme-

vaksinasjonsgraden mellom 55,6 % og 99 % for

tilskuddet. Det er per i dag ikke klart hvilken

2-åringene, og mellom 80,6 % og 99,3 % for 9-

beregningsmodell som blir lagt til grunn for

åringene i 2019. I Askøy er vaksinasjonsgraden

utregning av rammetilskuddet, eller hva dette

henholdsvis 96,9 og 98,4 prosent for 2- og 9-

vil utgjøre for Askøy.

åringer (Kommunebarometeret 2020).

Barnevernsreformen medfører blant annet lov-

Kommunene i Norge bruker mer penger på

krav om at ansatte i barneverntjenesten tar

forebyggende helsetiltak for små barn, noe som

videreutdanning på masternivå innen 2031.

i teorien kan redusere behovet for barneverns-

Barneverntjenesten har per nå 8 ansatte som er

tiltak senere. Nasjonalt var dette tallet på

i gang med videreutdanning, og som fortsetter

13 045,48 kroner. Men korrigert for lønns- og

sitt løp også i 2021. Totalkostnaden for 2021 er

prisvekst var disse utgiftene i Askøy på

på ca. 890 000 kroner, mens tilskuddet fra

kr 8 725,55 per barn under 5 år i fjor

Barne-,

(Kommunebarometeret 2020).

ungdoms-

og

familiedirektoratet

I

kommune-Norge

varierer

Tabell 11: Nøkkeltall for Familiehelsetjenesten, Askøy sammenliknet med andre kommuner
Askøy

Trondheim

Os

Hamar

Fjell

Bergen

KOSTRAgr. 13

Landet
u/Oslo

Avtalte årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten per 10 000
innbyggere 0-20 år (årsverk)

36,8

37,2

39,8

50,0

51,9

42,7

40,2

44,1

Andel nyfødte med hjemmebesøk
innen to uker etter hjemkomst (%)

93,5

96,7

81,4

47,5

112,0

96,7

93,0

93,4

Nøkkeltall

Som vist over drives Familiehelsetjenesten

mulighet for å prøve ut tilbud og tiltak, men som

svært

må avsluttes dersom det ikke er midler i

effektivt

ifht.

å

utføre

lovpålagte

oppgaver, med lavere antall årsverk enn for
landsgjennomsnittet

og

rammen til videre finansiering.

sammenlignbare

kommuner. Samtidig gir det lite rom til å jobbe

Fra 2021 er det forventet årlig reduksjon i folke-

forebyggende og tidlig innsats, uten tilskudds-

tallet for aldersgruppen 0-5 år, med en utflating

finansierte stillinger. Dette er stillinger hvor det

i 2024 (se Figur 15). Mens det for aldersgruppen

ofte stilles krav om finansiering i egen ramme

6-15 år vil være en svak økning i folketallet fram

etter tilskuddsperioden.

mot 2024, før en gradvis reduksjon fram mot

Og

som

kan

gi
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2030. I Opptrappingsplan for barn og unges

unge mellom 0-25 år. Innsatsen som legges ned

psykiske helse vil regjeringen jobbe for at flere

i dette arbeidet kan være en viktig bidragsyter

skal oppleve god psykisk helse og god livs-

for å redusere behovet for barneverntiltak.

kvalitet, og at de som trenger det skal få et godt

Særlig med tanke på aldersgruppen 12-17 år,

behandlingstilbud. Opptrappingsplanen inne-

hvor vi i dag erfarer at barnevernet blir den

holder både helsefremmende, forebyggende og

instansen som skal løse tiltaksbehov der andre

behandlingsrettede tiltak, og omfatter barn og

har kastet inn håndkleet.

Figur 15: Utvikling folketall (tre aldersgrupper) i Askøy kommune per 1.1. (2020 = 0, SSB MMMM-alternativet/kommunens
egen framskriving). KS Demografimodell.
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14.2.3 Flyktningtjenesten
Tabell 12: Anmodning om å bosette, faktisk antall bosatte, samt hvor mange av disse som har vært overføringsflyktninger
2017-2020
2017

2018

2019

2020*

Anmodning

65

40

35

24

Bosatte

60

35

30

7

Overførings-flyktninger (%)

32

91

80

100

Anmodningstallet for 2020 justerte tall fra

hadde mange lært seg noe norsk språk og kunn-

IMDi, da det har vært stans i bosettinger på

skap om å bo i Norge. Fra slutten av 2018 har

grunn av koronapandemien.

bosetting av flyktninger hovedsakelig skjedd
gjennom kviteuttak fra flyktningleirer. Det vil si

De to siste årene har vi erfart at flyktningene vi

at ingen har vært innom mottak i Norge, men

bosetter har behov for mer omfattende opp-

kommer direkte fra en flyktningleir og til Askøy.

følging. Tidligere var det vanlig med opphold 1-

Dermed har de også hatt liten mulighet til å

2 år i et mottak før bosetting i en kommune. Der

tilegne seg forkunnskap om vestlig samfunnsliv
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og

fungering.

I

tillegg

har

flere

helse-

ikke latt seg gjennomføre som planlagt, blant

utfordringer, både fysisk og psykisk, lite til

annet oppfølging av brukere ut mot arbeids-

ingen formell skolegang eller utdanning fra

givere.

hjemlandet, begrenset arbeidserfaring som kan

likevel stabilisert seg, noe som henger sammen

være overførbart til norsk arbeidsliv, andre

med to forhold:

Antall

sosialstønadsmottakere

har

erfaringer med og forventninger til foreldrerollen enn hva de møter her.

(1) Oppfølgingen fra NAV lokalt har blitt
tilpasset situasjonen som har oppstått. Det har

Selv om antallet bosettinger reduseres, tilsier

blitt gjort et aktivt oppfølgingsarbeid og en har

behovet at det vil kreve omfattende og sam-

klart å ha god tilgjengelighet i tjenesten under

arbeidende innsats i tjenestene om de voksne

de rådende forholdene.

skal ha mulighet for å komme over i ordinært
arbeid eller utdanning. Samtidig er det viktig at

(2) Mange statlige ordninger har kommet den

barn i førskolealder og skolealder deltar i og

aktuelle brukergruppen til gode. Dette gjelder

mottar gode tilbud både i barnehage, skole og

blant annet nye regler som gir utvidet rett til

fritid slik at de blir inkludert og på sikt kan ta

dagpenger og ulike støtteordninger til grupper

utdanning som gir arbeid. Videre justering av

som ellers hadde måttet søke om økonomisk

tjenestene må ta høyde for hvor mange som

sosialstønad. En del statlige ytelser som

bosettes, behovene hos de som bosettes og

arbeidsavklaringspenger har også midlertidig

ivaretakelse av de som allerede er bosatt.

blitt utvidet. Innbyggere som ellers ville ha
måttet søkt om sosialstønad ved stopp i denne
ytelsen har derfor fått fortsette på statlig ytelse.

14.2.4 NAV
NAV har i 2020 hatt et spesielt år grunnet den
pågående pandemien. Mange aktiviteter har

Tabell 13: Nøkkeltall for sosialhjelpsmottakere i Askøy kommune og andre sammenlignbare kommuner (KOSTRA)
Nøkkeltall

Askøy

Øygarden

Os

Hamar

Fusa

Fjell

Sosialhjelpsmottakere (antall)

631

208

432

1 014

48

767

Sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)

139

35

88

194

5

205

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)

266

93

166

486

18

343

64

22

46

123

-

60

302

109

166

477

24

461

51

20

20

70

-

36

303

200

177

451

13

173

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til
livsopphold (antall)
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)

KOSTRA-tall for sosialhjelpsmottakere i 2019

Askøy gjennom boligkontoret utbetalt litt under

viser at Askøy hadde et lavere antall mottakere

8 millioner kroner i statlig bostøtte, fordelt på

enn sammenlignbare kommuner. Selv om

340 husstander. Dette er en økning i gjennom-

antallet mottakere har stabilisert seg i 2020, er

snittlig bostøtte på 13 % sammenlignet med

det knyttet stor usikkerhet til konsekvensene i

oktober-snittet fra året før. Økningen henger

arbeidsmarkedet neste år, der unge personer og

sammen med at Husbanken økte satsene for bo-

personer med løs tilknytning til arbeidslivet står

støtte i perioden april til oktober 2020 som ledd

i fare for å falle varig ut av arbeidsstyrken. Se

i koronatiltak. Per utgangen av september har

avsnitt 14.3). Per september 2020 har NAV

Askøy kommune utbetalt 1,6 millioner kroner
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(av 2,6 mill.) i tilskudd til etablering og
tilpasning, og 45 012 585 kroner i startlån.

14.2.5 Origo Askøy
Fra 1.8.20 er flere tjenester innenfor psykisk

NAV Askøy har opplevd en jevn pågang av

helse og rus samlet i en felles enhet; Origo

personer som trenger økonomisk rådgivning på

Askøy, livsmestring, psykisk helse og rus.

grunn av alvorlige gjeldsproblemer. Vi ser også

Enheten omfatter Ungdomstjenesten, familie-

at gjeldsbyrden hos denne gruppen har økt i

veilederne og Trygg Start, som alle tidligere har

løpet av året. Det må forventes økt pågang

vært organisert i Familiehelsetjenesten, samt

fremover, da flere i perioder har hatt redusert

det som tidligere var Psykologtjenesten, Rus og

inntekt på grunn av korona.

Psykisk helse.
Tabell 14: Nøkkeltall for Origo Askøy

Askøy

Trondheim

Os

Fjell

Bergen

KOSTRAgr. 13

Nasjonalt

Hordaland

Brutto driftsutg. til tilbud til
personer med rusproblemer
pr. innb. 18-66 år (kr)

836,6

954,3

492,7

1 170,3

1 757,8

636,7

857,5

1 242

Netto driftsutg. til tilbud til
personer med rusproblemer
pr. innb. 18-66 år (kr)

703,3

889,5

351,8

919,6

1 608,7

542,2

718,4

1 107,3

20,5

20,2

10,9

19,9

31

13,5

16,8

24,3

Andel med psykiske lidelser
på venteliste (%)

-

17

23

-

12

-

-

-

Andel rusmiddelmisbrukere
på venteliste (%)

-

10

-

26

46

-

-

-

Andel rusmiddelmisbrukere
med psykiske lidelser på
venteliste (%)

-

-

19

-

21

-

-

-

Nøkkeltall

Andel netto driftsutgifter til
tilbud til personer med
rusproblemer (%)

Som tabellen over viser, er det store variasjoner
mellom sammenlignbare kommuner når det

Gjennom 2019 og i 2020 har det vært gjort et

gjelder driftsutgifter til tilbud til personer med

systematisk arbeid ifht. dette i et samarbeid

rusproblemer. Men sammenligner vi Askøy

mellom kommunen og avtalespesialist. 13

med KOSTRA-gruppe 13, har Askøy større netto

pasienter i aldersgruppen 25-50 år har siden

driftsutgifter

av

2019 blitt fulgt opp. Dette er pasienter som i

forklaringene kan være at flere pasienter i

snitt koster kommunen ca. 200 000 per år per

denne gruppen har store behov og multi-

person i ytelser dersom det ikke blir innvilget

diagnoser innen rus og psykiatri. Dette er

uføretrygd. Ordningen med avtalespesialist er

pasienter som gjerne har vært delvis utredet,

etter avtale med Helfo, og vil ikke bli videreført

eller forsøkt utredet, i ulike spesialisthelse-

av Helfo når vedkommende går av med pensjon

tjenester. Og hvor utredningene ikke tidligere er

i 2022. Det må i løpet av 2021 avklares på

sett i sammenheng. Konsekvensen har vært at

hvilken måte arbeidet kan tas inn i ordinær

flere kunne hatt krav på uføretrygd, men har i

ramme fra 2022.

til

denne

gruppen.

En

stedet blitt stående på utbetaling av sosialhjelp.
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Tabell 15: Pasienter og deres status. Besparelse = Kommunens besparelse totalt ut fra antall år til fylte 67 år.
Status

Antall

Alder

Kostnad per år

Besparelse

Innvilget ufør

4

25-40

800 000

8 400 000

Ferdig utredet, avventer NAV

4

27-48

700 000

Snart ferdig utredet

2

45-50

400 000

Utredning startet

3

35-40

600 000

Sum

2 500 000

Koronapandemien har påvirket tjenestetilbudet
til hele pasientgruppen i Origo Askøy, gjennom
reduserte gruppetilbud, færre antall deltakere i
hver gruppe og redusert kapasitet til individuell

26 600 000

14.3 Utviklingstrekk og
utfordringer
14.3.1 Barnevern
Barneverntjenesten har hatt en økning i antall

oppfølging. Det har også vært økte kostnader i

meldinger og undersøkelser første halvår

forbindelse med utkjøring av medisin og

sammenliknet med tidligere år. Det er særlig

vakthold til dette siden midten av mars, da

voldssaker

legevakten sine lokaler har vært frigitt til

helseproblemer som krever store ressurser i

koronarelatert arbeid. Per i dag må det

tjenesten.

samt

ungdom

med

psykiske

påregnes at tiltaket videreføres ut 2021, om
situasjonen vedvarer som nå.
Tabell 16: Diverse statistikk for barneverntjenesten
Type

1. halvår 2018

1. halvår 2019

1. halvår 2020

175

154

194

73

69

86

Totalt antall meldinger

248

223

280

Nye undersøkelser

142

137

166

Henlagte meldinger

33

17

28

Meldinger om vold/overgrep

53

50

70

Meldinger om ungdom rus/psykisk

32

35

71

Meldinger (nye saker)
Meldinger (aktive saker)

Undersøkelser konkludert med tiltak

61

45

78

Totalt antall barn med tiltak per 30.6.

249

247

252

Det forebyggende arbeidet for å unngå institusjonsplasseringer krever mange timer miljøterapeutisk
oppfølging og/eller andre tiltak som Multisystemisk terapi (MST). For flere ungdommer med ukritisk
rusmisbruk gjør fare for liv og helse at gjentagende institusjonsopphold har vært eneste mulighet. Det
er et tøft ungdomsmiljø i byen som ungdommer fra Askøy trekkes mot.
Tabell 17: Statistikk for barneverntjenesten, ungdom.
1. halvår 2018

1. halvår 2019

1. halvår 2020

9

10

16

70 320

72 290

74 600

5

7

4

16 555

16 555

17 560

6

5

11

15 680

19 600

19 600

Ant. institusjonsopphold
Institusjon kr per måned per ungdom
MST antall ungdommer
MST kr per mnd per ungdom
Miljøterapeutisk oppfølging (MTO) antall ungdommer
MTO kr per mnd. per ungdom
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Institusjonsoppholdene har vart fra 2 dager til

har resultert i at Norge har fått erstatningskrav

2 år. I 2020 har vi hatt tre koronarelaterte

på grunn av krenkelse av den europeiske

institusjonsplasseringer.

menneskerettighetskonvensjonen

En

av

disse

ble

(EMK)

avsluttet etter en uke, en varte i 2 måneder og

artikkel 8 om retten til familieliv på grunn av for

en vil vare utover i 2021. Noen har hatt gjentatte

lite samvær mellom barn og biologiske foreldre

opphold i institusjon. Koronapandemien har

etter omsorgsovertakelse. Som følge av dette

vært krevende, fosterhjem som allerede har om-

må man ta høyde for at det vil komme flere krav

fattende omsorgsoppgaver for barn som har

om økt samværshyppighet. Barneverntjenesten

blitt skadet av omsorgsforholdene eller som har

dekker utgifter knyttet til samvær, som reise-

funksjonsnedsettelser. Det har blitt iverksatt

utgifter og tilsyn. Barneverntjenesten må ta

frikjøp av fosterforeldre og avlastningstiltak for

høyde for en økning i utgifter knyttet til samvær

å forhindre flyttinger, noe som vil vare over lang

i 2021 på om lag 520 000 kroner.

tid. På grunn av de omfattende omsorgsoppgavene blir dette dyre tiltak.

14.3.2 Familiehelsetjenesten
Tjenesten følger familier fra graviditet og inn i

Antall barn i kommunale fosterhjem
Kommunale fosterhjem ca. kostnad 2020
Antall barn i statlige fosterhjem
Statlige fosterhjem ca. kostnad 2020
Antall barn i fosterhjem med avlastning
Avlastning til fosterhjem ca. kostnad 2020
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tidlig voksenliv. Gjennom å styrke de fore-

13 800 000

byggende tjenestene ligger mulighetene til å

17

oppdage og bistå flere barn, unge og familier til

7 200 000
30

mestring og egenomsorg. Familiehelsetjenesten

1 800 000

erfarer at stadig flere barn, unge og deres
familier har behov for oppfølging og veiledning.

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen
(EMD) har hatt oppe flere samværssaker som
Tabell 18: Henvendelser til skolehelsetjenesten og HFU
Skole
Barneskole

Skoleåret 18/19

Skoleåret 19/20

Psykisk helse

1 106

1 100

Treffetid

1 003

901

Psykisk helse

291

308

Treffetid

164

134

Antall henvendelser

622

833

Totalt antall besøkende

454

437

Totalt antall henvendelser/besøk

2 473

2 678

Totalt antall timer treffetid

1 169

1 035

Ungdomsskole
Videregående

Tabell 18 viser antall henvendelser og opp-

antall

timer

følging av elever i skolehelsetjenesten og helse-

henvendelser økte likevel med over 200. Helse-

stasjon for ungdom. Skoleåret 2019/20 ble et

sykepleierne i skolehelsetjenesten opplever

spesielt år. I starten av mars ble helse-

også at henvendelsene nå er mer komplekse enn

sykepleierne omdisponert til koronarelatert

tidligere. Normtallet på helsesykepleiere i

arbeid, og kom tilbake til ordinær skolehelse-

barneskolen er 300 elever per 100 %-stilling.

tjeneste først i medio mai. Familiehelse-

Askøy har i dag 450 elever i snitt per 100 %-

tjenesten fikk ansatt vikarer for å kunne

stilling. Det er i barne- og ungdomsskolen

prioritere de lovpålagte oppgavene til barn og

behovet er størst, og hvor det i dag ikke er

unge. Perioden med stengte skoler ga færre

Sektor Familie og inkludering

til

treffetid,

men

antall
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ressurser til ytterligere forebyggende arbeid

i perioder med lav smitte/grønt nivå og test-

eller tidlig innsats.

kapasitet opptil 350 tester per uke. Øker
smitten, vil det være økt behov for bemanning

Gjennom tilskuddsmidler i 2020 er prosjektet

og omprioriteringer av oppgaver. Å etablere et

«En styrket Tverrfaglig Skolehelsetjeneste»,

helt nytt koronateam krever ressurser til opp-

som styrker bemanningen ved en barne- og

læring og oppfølging.

ungdomsskole, startet opp. Prosjektet har som
mål å implementere anbefalte faglige retnings-

14.3.3 Flyktningtjenesten

linjer fra Helsedirektoratet, og i større grad

Overføringsflyktninger uten opphold på mottak

imøtekomme elever og foresattes behov, ut over

har behov for tettere oppfølging over lengre tid

lovpålagte oppgaver.

for å bli integrert og kvalifisert. Vi erfarer at det
er behov for oppfølging utover de 6 månedene

Jordmor i svangerskap erfarer flere med behov

som vi i dag regner som bosettingsfasen. Det

for tettere oppfølging og med et mer komplekst

blir nå også søkt om særskilt tilskudd til

utfordringsbilde. Flere gravide rekrutteres til

flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller

oppfølging hos Trygg Start til tross for at

atferdsvansker i flere saker enn tidligere.

fødselstallet går ned: 37 familier i 2019, hittil i

Tjenesten ser et tydelig skille mellom de med ut-

år 47 familier.

danning tilsvarende videregående skole eller
høyere, og de med liten eller ingen utdanning

Koronapandemien har påvirket tjenesten sine

fra hjemlandet. Deltakere i introduksjons-

prioriteringer i 2020, og vil påvirke også i

program med høyere utdanning viser seg å ha

kommende år. Fra mai 2020 er bemanningen

lettere for å bli integrert og kvalifisert. Vi erfarer

styrket

fra

også at noen med skolegang på et lavere nivå fra

myndighetene i forhold til koronaberedskap,

hjemlandet, likevel må starte på alfabetisering i

samtidig som lovpålagte oppgaver kan ivaretas.

norsk. Tabell 19 viser hvor mange som opplyser

Kontinuitetsplanen viser behov for minimum 4

at de har utdanning fra hjemlandet og som har

årsverk til å håndtere koronarelaterte oppgaver

rettigheter etter introduksjonsloven fordelt på

for

å

imøtekomme

kravene

året de ble bosatt.
Tabell 19: Antall flyktninger etter utdanning. Høyere utdanning er videregående eller høyere.
2017

2018

2019

Høyere utdanning

6

3

8

Grunnskole

12

10

3

Ingen utdanning

6

6

4

På tross av at flere som bosettes har utdanning
fra hjemlandet, ser vi at mer enn halvparten av

Tabell 20: Andel som starter på det laveste nivået i norskopplæring (alfabetisering) i prosent ved oppstart i
program per år.

deltakerne som startet i introduksjonsprogram

Andel (%)

i 2017 og 2018, startet på det laveste nivået i

2017

58

norskopplæring,

alfabetisering.

2018

52

Deltakere på dette nivået har et lengre

2019

27

som

er

kvalifiseringsløp til arbeid eller utdanning.

Per 8.10.20 har Flyktningtjenesten til sammen
40 deltakere i program. Tjenesten regner med å
ha oppfølgingsansvar for mellom 40 og 60
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deltakere i program i 2021. Det tilsvarer ca. 20
deltakere per programrådgiver. Fra 1.1.21 er det

Tabell 21: Hvor mange kommunen er anmodet om og har
bosatt i perioden 2017-2020. * = forventet

forventet at ny lov om integrering vil trå i kraft.

2017

2018

2019

2020

Anmodet

15

2

3

0*

Loven vil på sikt erstatte dagens introduksjons-

Bosatt

7

0

3

0*

lov, og omfatter personer som får oppholdstillatelse etter 1.1.21. Det er lagt opp til at

Flyktningtjenesten gir i dag miljøterapeutisk

kommunene skal ivareta de økonomiske for-

oppfølging til enslige mindreårige flyktninger

pliktelsene etter den nye loven, innenfor dagens

på bestilling fra Barneverntjenesten. Det gis i

ramme av integreringstilskudd. I ny lov inn-

dag oppfølging til 17 ungdommer, eventuelt

føres det to nye obligatoriske elementer; kurs i

bosatte fram til nyttår kommer i tillegg. Fra

livsmestring og kurs i foreldreveiledning. Askøy

1.1.21 vil enslige mindreårige flyktninger ha

kommune har tilbudt tilsvarende elementer

mulighet for å kunne få oppfølging fram til fylte

over flere år. Det stilles nå kvalitetskrav ved at

25 år. Kommunen mottar integreringstilskudd i

kursleder for kurs i livsmestring skal ha enten

5 år fra bosetting og særskilt tilskudd for enslige

undervisnings- eller veilederkompetanse. Det

mindreårige til og med det året de fyller 20.

er også i loven krav om at tilbudet minimum

Tabellen under viser hvor mange ungdommer

skal gå over 25 timer.

som går ut av særskilt ordning de neste tre
årene da de ikke lenger oppfyller vilkårene for

Askøy kommune har også tilbudt foreldre-

tilskuddsordningen. På tross av at kommunen

veiledning som en del av introduksjons-

ikke lenger får tilskudd for dem vil de ha rett på

programmet. I den nye loven stilles det krav til

oppfølging ut fra individuelle behov.

at foreldreveiledning skal gis individuelt eller i
gruppe

etter

anerkjent

metodikk

og

av

Tabell 22: Antall ungdommer som går ut av særskilt
ordning da de ikke lenger oppfyller vilkårene for
ordningen.

kvalifiserte veiledere. Flyktningtjenesten har
samarbeidet med Familiehelsetjenesten om

Antall som går ut av ordningen

2021

2022

2023

8

3

1

foreldreveiledningskurs. Grunnet pandemien i
2020 har Flyktningtjenesten tilbudt kurs i
foreldreveiledning uavhengig av Familiehelsetjenesten. Dette er mer ressurskrevende for
tjenesten internt. Et kurs utgjør ca. 0,4 årsverk
per semester. Vi ser også at noen deltakere har
behov for foreldreveiledningskurs over flere
ganger i tillegg til individuell oppfølging. Dette
er et viktig satsingsområde for å gi flyktningbarn gode oppvekstsvilkår og integrering i det
norske samfunn, samt forebygging av behov for
tjenester i barnevernet. Askøy kommune har
bosatt enslige mindreårige flyktninger siden
2003.

14.3.4 NAV
I den foreløpige rapporten «Norge mot 2025»,
levert av finansministeren 2.10.20 fra ekspertutvalget som vurderer koronapandemiens påvirkning på samfunnsøkonomien, står det:
«Pandemien har utløst en krise som rammer
skjevt. Konsekvensene er særlig store i arbeidsmarkedet, der unge personer og personer med
løs tilknytning til arbeidsmarkedet står i fare for
å falle varig ut av arbeidsstyrken.»
Noe som vil kunne medføre et økt antall sosialstønadsmottakere i 2021. Dette betyr behov for
enda tettere oppfølging av veilederne på NAV
Askøy for å bruke og videreutvikle alle
tilgjengelige verktøy for å forhindre flere varige
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sosialstønadsmottakere. Koronapandemien vil
åpenbart ha stor betydning for NAV også i 2021.

14.3.4.3 Flyktninger
En betydelig del av flyktningene som overføres

I mars ble det vedtatt midlertidige endringer i

til NAV etter fullført introduksjonsprogram har

forskjellig

har

ekstra lavt norsknivå sammenlignet med

endringene i reglene for arbeidsavklarings-

tidligere. For flyktninger generelt er det

penger og dagpenger vært. Foreløpig gjelder

vanskelig med digital oppfølging, og når dårlige

unntaksreglene

31.12.20.

språkkunnskaper møter manglende digital

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått at en

kompetanse blir det ekstra ressurskrevende å

del endringer videreføres i samme eller endret

drive oppfølging av den enkelte. Flyktningene

form til 1. juli 2021, men hvordan dette blir er

er allerede en av de marginale gruppene av

fortsatt usikkert.

arbeidssøkere, og som blir ytterligere berørt når

regelverk,

til

særlig

og

viktig

med

arbeidsmarkedet

endres

på

grunn

av

14.3.4.1 Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Fra og med 20. september vil de første som fikk

pandemien. Dette kan motvirkes ved tett opp-

forlenget AAP i 6 måneder miste denne

kvalifiseringsprogrammet (KVP).

følging og bruk av NAV sine verktøy som

inntekten. NAV Askøy har altså hatt stans i
overgang fra AAP for personer som har gått ut
stønadsperioden siden 20 mars. NAV Askøy vil

14.3.4.4 Unge voksne
Unge uten videregående skole er en annen

motta sosialhjelpssøknader fra denne gruppen i

gruppe som blir ekstra berørt av koronaens inn-

de kommende månedene og i hele 2021. NAV

virkning på arbeidsmarkedet. Disse gruppene

Askøy har en lavere andel på avklaring mot

vil helt eller delvis bli mottakere av sosial-

uføretrygd enn resten av NAV Vestland, som

stønad. Unge, gjerne med moderate psykiske

kan innebærer at flere vil åtte søke sosialhjelp i

helseproblemer og uten AAP, enten fordi de

påvente av avklaring mot uføretrygd.

ikke fyller inngangsvilkårene, har ytelser men
mister den på grunn av manglende aktivitet,

14.3.4.2 Dagpenger og arbeidsmarked
Inntektsgrensen for dagpenger ble halvert i

eller ikke har avklart helsesituasjonen sin, er en

mars, i tillegg til en rekke andre endringer som

sosialstønadsmottakere.

annen marginal gruppe som vil gi økt antall

utvidet gruppen som fyller vilkårene for ytelsen.
Endringsregler gjelder foreløpig til og med

14.3.5 Origo Askøy

31.12.20. Dagpengemottakere som i utgangen

Hittil i 2020 har det vært behov for å flytte

av juni 2020 hadde 19 eller færre uker igjen av

personellressurser

dagpengeordningen,

stønads-

pasientgrupper med store og sammensatte

periode til og med 31.12. Det må antas at mange

behov. Dette gir redusert kapasitet til brukere

sosialhjelpssøknader vil øke ved utgangen av

som har lettere til moderate behov, og vil over

denne perioden.

tid kunne bli en kostnadsdrivende utvikling

fikk

utvidet

over

til

oppfølging

av

hvor færre får tilbud om hjelp. Det vil i 2021
Markedet er veldig usikkert. De som følger opp

være behov for å vurdere organiseringen og inn-

brukere mot arbeidslivet sliter med å få innpass

holdet i boligtilbud, oppfølging og samarbeid

hos bedriftene – arbeidsgivere vegrer seg for å

for å se på mulige endringer, som både kan gi

rekruttere i en usikker tid.

bedre kvalitet og bedre bruk av ressursene for
hele

målgruppen.

Begrenset

tilgang

på

kommunale boliger og mangel på døgntilbud
Sektor Familie og inkludering
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for noen brukere er en av utfordringene,

Per nå er det etablert fire FACT ung-piloter og

manglende kapasitet i spesialisthelsetjenesten

fem forprosjekter, hvor Askøy er en av de fem

er en annen. Noe som resulterer i flyttinger og

som har mottatt tilskuddsmidler til forprosjekt

kjøp av midlertidige boliger i Bergen, samt

i 2020. I statsbudsjettet for 2021 foreslås det 5

innleggelser hvor pasienter ofte skrives ut etter

millioner kroner til FACT ung. Forslaget vil gi

1-3 dager og tilbake til kommunen, hvor vi ser

Helsedirektoratet

at tilbudet vi nå kan gi ikke alltid er tilstrekkelig.

piloteringen med flere team, utvikle digitale

mulighet

til

å

utvide

virkemidler til bruk i teamene og evaluere
Helsedirektoratet arbeider med å utvikle opp-

pilotene. Askøy kommer til å søke midler også i

søkende og tverrfaglige team for unge med

2021.

sammensatte og langvarige behov, gjennom utprøving av FACT ung. Disse teamene har

Etablering av felles inntak, implementering av

ansatte fra både kommunale tjenester og

elektronisk

spesialisthelsetjenesten. De gir blant annet ut-

verktøy for oppfølging og selvhjelp vil også

redning og behandling av psykiske lidelser og

kunne gi bedre kapasitet og utnyttelse av

ruslidelser, samt tett individuell oppfølging

ressurser, slik at flere får tilbud samt mulighet

rettet mot arbeid, skole, familie, fritid og bolig.

for å utvikle bredde i tilbudene som gis. Sam-

Målet er en samordnet og tett oppfølging slik at

handling

unge med store hjelpebehov mestrer hverdagen

henvisninger, hvor vi i dag erfarer ekstra arbeid

bedre.

hos både fastleger og psykologer før pasienter

tilbakemeldingsverktøy,

med

digitale

spesialisthelsetjenesten

ved

tas inn, er også et område hvor det er mulig å
spare ressurser.

14.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat







Familieråd tilbys i alle saker
Foreldre gis veiledning i barnevernet eller i Origo
Miljøterapeutisk oppfølging til ungdom
Tilgjengelig barnevernvakt
Rådgivning og oppfølging av hastehenvendelser





Samarbeidsmøter, informasjonsmøter og
veiledning til skoler, helsesykepleiere, barnehager
og frivillige organisasjoner
48-timers framilieråd



Barneverntjenesten
Forebygge
institusjonsplasseringer

Tidlig avdekking av
vold/overgrep










Forebygge at barn
ned i 12-13-årsalder
ruser seg





Koordinert innsats overfor ungdom i 7.-8. trinn for
å fange opp risikoungdom tidlig.
Iverksetting av tiltak med spesialkompetanse på
ungdom og rus
Fast kontaktperson tilstede på ungdomsskolene
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Reduserte utgifter til
statlige plasseringer
Reduserte utgifter til oppfølging utenfor egen
kommune
Reduserte utgifter til
samvær
Reduserte utgifter til
statlige plasseringer
Reduserte utgifter til oppfølging utenfor egen
kommune
Reduserte utgifter til
samvær
Reduserte utgifter til
statlige plasseringer
Reduserte utgifter til kjøp
av private tiltak
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

Forebygge sprekk i
fosterhjem




TBO-F veiledningsgrupper
Ansvarsgruppemøter med barns deltakelse og
tydelige formål
Iverksetting av tiltak etter barns egen
behovsdefinisjon
Tilstrekkelig oppfølging og avlastning



Reduserte utgifter til
private eller statlige tiltak

Intern kursing
Ansatte tar videreutdanning i tråd med lovkrav og
ut fra kompetanseplan i tjenesten
Intern veiledning, mentorordning og lederstøtte
settes i system.



Reduserte utgifter til kjøp
av ekstern kompetanse
Reduserte sykefraværsutgifter



Alle ansatte har
kompetanse i tråd
med lovkrav og
tiltaksbehov i
tjenesten





Mål



Tiltak

Forventet resultat








Tidlig identifisering av sårbare foreldre i svangerskap, tilbud om tidlig livsstilssamtale
Økt bruk av elektronisk kommunikasjon med fastleger (styrke samhandling, tidlig innsats)
Faglige møter og prosjekt med tilstedeværelse i
barnehagene
Helsesamtaler ved skolestart, 8. klasse og helseopplysningsskjema på VG1
Økt tilgjengelighet for barn/unge gjennom treffetid på
skolene
Økt åpningstid HFU
Veiledningsgrupper/mestringskurs/samtalegrupper
som går kontinuerlig
Grupper for minoritetsungdom/kvinner
Etablere tilbud for gutter på HFU

Lav forekomst av
infeksjonssykdommer
og uønsket graviditet





Videreføre tverrfaglig tilbud på HFU
Videreføre tilbud prevensjonsveiledning
Opprettholde fokus på vaksinasjon



Reduserte utgifter
til helsebehandling

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



Bredere tilbud om lavterskel foreldreveiledning
individuelt og i grupper
Ammekyndig helsestasjon sertifisering
Tilby tidlig samtale i svangerskap (livsstilssamtale)
Fortsatt foreldreforberedende kurs i svangerskap
Fokus på forebygging av vold/overgrep (kartlegging i
svangerskap, kartlegge og opplysning i helsestasjon
og skole)
Øke kompetanse innen kommunikasjon, anbefalt
veiledningsmetodikk, psykisk helse, vold og overgrep



Reduserte utgifter
til kjøp av private
og statlige
tjenester i barnevernet
Økt kapasitet i
barnevernet og
Origo Askøy

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















Mål







Reduserte utgifter
til psykisk helsehjelp
Reduserte utgifter
til miljøterapeutisk
oppfølging i
barnevernet
Reduserte utgifter
til kjøp av statlige
tiltak i barnevernet

Tiltak

Forventet resultat

Alle flyktningfamilier eller bosettingssaker hvor der er helseproblematikk
gis koordinerte tjenester i
bosettingsfasen



Opprette tverrfaglig mottaksteam
rundt de familiene og enkeltindividene det gjelder



Reduserte langtidskostnader helsehjelp

Alle med rett og plikt til introduksjonsprogram skal så snart som mulig og
senest innen 3 måneder få et
individuelt tilpasset kvalifiseringstilbud



Kompetansekartlegging, karriereveiledning, norskopplæring,
samfunnskunnskap og andre
arbeids- og/eller utdanningselementer.



Reduserte utgifter til
sosialhjelpsstønad

Flyktningtjenesten

Sektor Familie og inkludering
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

Alle foreldre skal tilbys grunnleggende kunnskap og ferdigheter om
norsk barneoppdragelse i sitt
introduksjonsprogram



Gjennomføre kurs i foreldreveiledning, ICDP
Alle deltakere i introduksjonsprogram får kurs i livsmestring.



Deltakere i introduksjonsprogram som
har sluttmål om overgang til arbeid,
skal tilbys målrettede arbeidselementer som en del av sitt program.



Utprøve modell for bransjepakker



Mål





Økt kapasitet i barnevernet
Reduserte utgifter til
kjøp av private og
statlige tjenester i
barnevernet
Reduserte utgifter til
sosialhjelpsstønad

Tiltak

Forventet resultat

Kvalifisering og avklaring av
sosialstønadsmottakere som
står langt fra arbeid og
aktivitet



Kvalifiseringsprogrammet
(KVP) for avklart
arbeidsevne hos flere,
samt vurdert opp mot
statlig stønad.



Reduserte utgifter til sosialhjelpsstønad

Øke deltakelsen i ordinært
arbeid for sosialstønadsmottakere



Jobbcafé med
etterfølgende jobboppfølging.



Flere over i ordinært arbeid, færre på
stønad

Øke antall ungdommer som
fullfører utdannelse



VEMA



Flere ungdommer i ordinært løp, færre
på sosialstønad

Oppfylle aktivitetsplikten i
sosialtjenesteloven




Vema, jobbcafé, KVP
Bruke statlige NAV-tiltak



Få avklart arbeidsevnen til flere, økt
deltakelse i arbeid, færre på stønad
Økt avklaring, økt arbeidsdeltakelse,
flere på statlig ytelse, reduserte
kommunale avgifter

NAV



Bidra til økt fokus på arbeidslinjen for alle NAVs brukere i
samhandling med andre
tjenester

Mål



Økt bruk av IPS i Origo
Askøy



Reduserte utgifter til sosialhjelpsstønad

Tiltak

Forventet resultat







Origo Askøy
Best mulig utnyttelse av kapasitet
og ressurser






Mål

Etablere felles inntak
Ta i bruk elektronisk tilbakemeldingsverktøy
Samarbeid fastleger og spesialisthelsetjenesten om henvisninger.
Samarbeid med NAV om IPS
Revidere rutiner for boligtildeling og oppfølging av husleiekontrakter i samarbeid med
Boligavdelingen
Rekruttere ny spesialist for utredning uføretrygd

Tiltak






Bredere tilbud, bedre dekning
for flere målgrupper med mer
effekt drift
Økt kapasitet hos fastleger
og psykologer
Reduserte utgifter til
midlertidige boliger og kjøp
av private plasser
Reduserte utgifter til sosialhjelpsstønad

Forventet resultat

Familie og inkludering som sektor
Bedre kvalitet i
samhandling






Elektronisk samhandlingsverktøy
Bedre tverrfaglig innsats
Felles inntak
Ny organisering av
koordinerende enhet





Hindre doble tiltak og feil bruk av ressurser
Effektivisering av samhandling som gir økt
kapasitet hos ansatte
Raskere hjelp, kortere forløp som gir mulighet
for å gi flere og bredere tilbud.

Sektor Familie og inkludering
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rettelegge for at ansatte skal kunne ta videre-

14.4.1 Barneverntjenesten
Barneverntjenesten

har

økende

antall

utdanning de neste ti årene. Samtidig drives det

meldinger og undersøkelser. En stor del av

interne minikurs for å øke kvaliteten på saks-

antallet meldinger omhandler vold/overgrep og

behandlingen. Målet er at barn og familier

ungdom med rus eller psykiske problem. Barn

møter trygge og tydelige ansatte, som kjenner

utsatt for, eller vitne til, vold er i stor risiko for

mestring og trivsel i sin arbeidssituasjon. God

å utvikle dårlig psykisk helse og vansker med

intern oppfølging av ansatte kan videre ha fore-

sosial fungering. Tidlig avdekking og innsats

byggende effekt på sykemeldinger og turnover i

inn i familier der det foregår vold kan forebygge

tjenesten.

utvikling av de skadelige omsorgsforholdene og
de alvorlige konsekvenser dette har for barna.

14.4.2 Familiehelsetjenesten

Fast kontaktperson overfor alle barnehager og

En styrking av grunnbemanningen i Familie-

skoler skal sikre samarbeid og en god dialog.

helsetjenesten vil gi rom for å nå flere barn,

Barnevernvakten er videre tilgjengelig for råd-

unge, gravide og familier med forebyggende

givning og ved hastesaker.

tiltak. Med dagens bemanning dekkes lovpålagte oppgaver, men man har ennå ikke nok

Bedre samarbeid med barnehager og skoler kan

rom for å nå mange av målene i virksomhets-

bidra til tidligere avdekking og tidligere innsats

planen. Å forebygge og fremme bedre helse for

overfør disse barna, og dermed forebygge

barn og unge som en dag blir fremtidens

utvikling

Barnevern-

voksne, er en god investering. Familiehelse-

tjenesten har iverksatt fast ukentlig tilstede-

tjenesten treffer nesten 100 % av alle familier på

værelse på Kleppestø ungdomsskole. Målet er at

Askøy og har en unik mulighet til å gi foreldre,

åpenhet, kjennskap til ungdomsmiljøene og lett

barn og unge verktøy som kan bedre deres

tilgjengelighet vil medføre tidlig innsats og

mulighet til mestring og utvikling. For å få til

bedre hjelp og støtte til ungdom som har det

kvalitet og kontinuitet i Familiehelsetjenestens

vanskelig, før de begynner med rusmidler.

tilbud til Askøyinnbyggerne avhenger det blant

Mange fosterhjem har hatt en vanskelig periode

annet av styrking av grunnbemanningen, og

i 2020 på grunn av koronapandemien. Etter av-

mulighet til å prioritere samarbeid og utvikling

skjerming fra avlastning har flere fosterforeldre

utover de lovpålagte oppgavene.

av

problematikken.

bedt om økt avlastning og frikjøp. For å forhindre utilsiktede flyttinger er det igangsatt

14.4.3 Flyktningtjenesten

kompetansehevende tiltak i form av kurs og vei-

Flyktningtjenesten jobber systematisk med å

ledning i traumebasert omsorg for foster-

evaluere hvilke tiltak som det bør satses på for å

foreldre (TBO-F). Bedre tilrettelegging av barns

lykkes med en bedre integrering av de som

medvirkning er videre avgjørende for barns

bosettes. Vi ser av ny lov om integrering at tiltak

trivsel i fosterhjem. Barneverntjenesten i Askøy

som kommunen allerede har satset på nå blir

er med i et interkommunalt prosjekt for

obligatoriske. Hovedmålet vårt for 2021 er å

utvikling og implementering av metodikken.

fortsette med de tiltakene som i stor grad har
fokus på tidlig innsats. Ved å ivareta tiltakene

Innen 2031 skal ansatte i barneverntjenesten ha

over vil kommunen i større grad bidra til at den

videreutdanninger

masternivå.

enkelte som bosettes raskere kan starte sitt

Dette medfører at barneverntjenesten skal til-

integrerings- og kvalifiseringsløp. Tidlig innsats

tilsvarende

gjennom ulike og målrettede kvalifiserende
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tiltak kan bidra til at deltakere i introduksjons-

nedsatt av finansministeren, så vil det være

ordningen raskere kan gå over til ordinær ut-

særs viktig å gjennomføre tiltakene over. Det vil

danning eller arbeid som gir dem varig

også bli særs krevende med de ressursene Nav

tilhørighet i norsk arbeidsliv.

har. Enhver økning i antallet søknader på
økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt oppgave

Videre kan tiltakene bidra til at færre vil ha

som ikke kan bortprioriteres. Dette er en risiko

behov for oppfølging fra NAV og bidra til at dem

i forhold til tiltakene over, de vil i noen grad

som i en periode vil ha behov for oppfølging fra

måtte tilpasses til dette. En særlig utfordring er

NAV kan få det innen 5-årsperioden kommunen

knyttet til Kvalifiseringsprogrammet. Dette er

mottar integreringstilskudd. Ved å satse på at

en lovfestet rettighet. NAV Askøy har i 2020 til-

det gis foreldreveiledning om foreldrerollen i en

budt dette til flere brukere enn tidligere år. Men

norsk kontekst, å gi barn mulighet til å delta på

det er likevel langt unna antallet som er for-

arenaer hvor norske barn deltar kan vi fore-

ventet til en kommune på Askøy sin størrelse.

bygge meldinger til barnevernet. Målene skal

Programmet gir gode resultater når det har et

gjennom tiltakene bidra til at flyktningene raskt

godt innhold. Det krever tett oppfølging av

skal bli integrert i samfunnet slik at de kan være

veileder. Forslaget om å øke med en ressurs her

økonomisk selvstendige og delta på ulike

er knyttet til dette, for å ha den ønskelige og for-

samfunnsarenaer.

ventede dimensjonen på dette tilbudet.

14.4.4 NAV

14.4.5 Origo Askøy

NAV Askøy sitt hovedmål for 2021 er å fortsette

Overordnet mål med Origo Askøy er å legge til

med de tiltakene som de siste to årene har vist

rette for bedre tjenester innenfor rus- og

effekt. Disse må videreutvikles, hovedmålet er å

psykisk helsefelt. Gode tjenester er tjenester av

fortsette å stabilisere antallet brukere på

høy kvalitet, de er virkningsfulle, har god utnyt-

økonomisk

at

telse av ressursene, er trygge og sikre, er til-

brukerne får et stadig forbedret tilbud. En del

gjengelige, samordnet og preget av kontinuitet,

tiltak, som jevnlig gjennomgang av veiledernes

involverer brukeren og gir dem innflytelse.

sosialhjelp

samtidig

med

portefølje gir et konstant fokus på bruk av
tiltakene og kostnadsbruken i den enkelte

På bakgrunn av disse utfordringene er disse

brukers sak. Tiltakene som er i satsingene i

målene satt opp for det kommende utviklings-

tabellen over har til felles at de skal sikre at hver

arbeidet i Origo Askøy:

bruker blir fulgt tett opp, med de rette



verktøyene. Dette krever ressurser. Tjenesten
har hatt et konstant fokus på å dreie ressurser

Brukere opplever gode og effektuelle
tjenester, tilpasset den enkeltes behov



Brukere

opplever

å

få

helhetlig

og

inn på motivering- og oppfølgingsarbeid. Dette

koordinert hjelp fra starten og under

har en lykkes med. Dette gir resultater på både

oppfølging

kort

og

lang

sikt.

Aktivitetene

krever



Brukere

og

samarbeidende

tjenester

tilstrekkelig ansattressurser, men gir besparing

opplever et forståelig tjenestetilbud som

for samfunnsøkonomien, og en mer positiv

der er oversiktlig å navigere innenfor

situasjon for den enkelte bruker av NAV.



Brukere opplever at deres tilbakemeldinger
bidrar

Med

bakgrunn

i

pandemisituasjonen

og

utsiktene i arbeidsmarkedet, jf. ekspertutvalget

til

justering

tjenestetilbudet,
systemnivå.
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14.5 Driftsbudsjett
Familie og inkludering
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

198 646

204 009

204 009

204 009

204 009

Ref.

5 363

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

FACT-forlenget etter bortfall av tilskudd

-

Drift av Grønebrekka avviklet – helårsvirkning

-

Sosialstønad – effektivisering og tilpasning

-

Kommunal egenandel/bortfall av tilskudd – IPS

1 400

1 400

1 400

1 400

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

-750

-750

-750

-750

500

500

500

500

Rammeendringer mellom sektorene:
-

Folkehelsekoordinator (fra oppvekst)

650

650

650

650

-

Barnefattigdom – overføring til kultur (BUA)

-50

-50

-50

-50

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Aldersgrensen for rett til ettervern for barnevernsbarn
endres fra 23 til 25 år

750

750

750

750

1

-

Videre oppfølging av flyktninger etter tilskuddsperiode
– NAV

750

750

750

750

2

-

HEVD – nedtrapping av tilskudd (5,3 stilling)

693

1 276

2 079

2 838

3

800

800

800

800

1 500

1 500

1 500

1 500

Urealiserte innsparinger ØP 2020 - 2023
-

Sosialhjelpssatser (kun for 3 barn) – budsjettvedtak 12.12.19 NAV

-

Reduksjon avsetning styrking sosialstønad – budsjettvedtak
12.12.19 - NAV

Nye tiltak:
-

Fordeling av aktivitetstilpasning i forhold til budsjettert
integreringstilskudd - Flyktning

-4 500

-4 500

-4 500

-4 500

4

-

Fordeling av aktivitetstilpasning i forhold til budsjettert
integreringstilskudd - NAV

-750

-750

-750

-750

5

-

Fordeling av aktivitetstilpasning i forhold til budsjettert
integreringstilskudd - Barnevern

-750

-750

-750

-750

6

-

UFL 46/19 – 1 av 3 nye stillinger i barnevernet
(prioritet 1)

750

750

750

750

7

-

Effektivisering folkehelsearbeid

-300

-300

-300

-300

8

-

Fryse sosialhjelpssatser på 2019-nivå

-250

-250

-250

-250

9

201 952

202 535

203 338

204 097

Ny netto ramme

Sektor Familie og inkludering
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14.6 Forklaring og konsekvens
(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Aldersgrensen for rett til ettervern for
barnevernsbarn endres fra 23 til 25 år

Endring i lov om barneverntjenester med virkning fra 1.1.21.

2

(Endring) Videre oppfølging av flyktninger etter
tilskuddsperiode – NAV

For flyktninger der tilskuddsperioden er over etter 5 år, har NAV
ansvar for videre oppfølging av de som har behov for dette.

3

(Endring) HEVD – nedtrapping av tilskudd (5,3
stilling)

Gjelder Opptrappingsplan barn og unges psykiske helse 0-25 år,
hvor dette er differansen mellom tilskuddet og total kostnad for
stillingen

4

(Ny) Fordeling av aktivitetstilpasning i forhold til
budsjettert integreringstilskudd - Flyktning

5

(Ny) Fordeling av aktivitetstilpasning i forhold til
budsjettert integreringstilskudd - NAV

6

(Ny) Fordeling av aktivitetstilpasning i forhold til
budsjettert integreringstilskudd - Barnevern

7

(Ny) UFL 46/19 – 1 av 3 nye stillinger i
barnevernet (prioritet 1)

Det er for budsjettet i 2021 lagt inn en ny stilling i rammen til
barnevernet. Det er behov for 2 stillinger til.

8

(Ny) Effektivisering folkehelsearbeid

Bruk av elektroniske verktøy

9

(Ny) Fryse sosialhjelpssatser på 2019-nivå

Vil utgjøre ca. 250 000 kr årlig.

REF.

Andel av fordeling nedtrekk som tilpasning til redusert bosetting
av flyktninger og reduserte tilskudd.

14.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
UFL 46/19 – 2 av 3 nye stillinger i barnevernet

Budsjett 2021

2022

2023

2024

1 500

1 500

1 500

1 500

2 050

2 050

2 050

Det er lagt inn en ny stilling i rammen for 2021. Det er behov for 2 stillinger til.
Økt kapasitet i kvalifiseringsprogrammet (1 stilling,
stønadsmidler) ihht tilsyn fylkesmann//dep - NAV

2 050

Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for de som fyller vilkårene etter sosialtjenestelovens § 29. Overføringene til KVP
rammefinansieres til kommunene.

Sum

3 550
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15 Samfunnsmedisin
Sektor Samfunnsmedisin

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Sum ramme

48 929

49 029

49 029

49 029

2,87

2,93

2,96

2,98

%-andel av total ramme

97,13%

15.1 Oppgaveområde

2,87%

Enheten Samfunnsmedisin består av følgende

(biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale). Prøve-

tjenesteområder:

taking og faglig veiledning for drikkevann.



Legevakt

Tilsynsmyndighet for avløpsforurensninger i



Legetjenester

henhold til forurensningsloven § 7. Utslipps-



Miljørettet helsevern

myndighet for avløpsanlegg opptil 10 000
personekvivalenter.

Legevaktordningen skal sikre befolkningens
behov for akuttmedisinsk hjelp. De skal blant

Samfunnsmedisinere: Utøver medisinskfaglig

annet

rådgivning til de ulike tjenesteområdene og

vurdere,

henvendelser

gi

om

råd

og

veilede

øyeblikket

hjelp

ved
24/7.

kommunens innbyggere.

Diagnostisere og behandle akutte medisinske
tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk.

15.2 Status

Ved behov henvise til andre tjenester i

Figur 16 viser avtalte legeårsverk per 10 000

kommunen og spesialisthelsetjenesten. Yte

innbyggere (KOSTRA). Askøy kommune har

hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner,

trolig færre leger innen samfunnsmedisin enn

blant annet rykke ut umiddelbart der det er

sammenlignbare kommuner.

nødvendig (Akuttmedisinforskriften § 6).

Figur 16: Legeårsverk per 10 000 innbygger. Kilde: SSB
tabell 11996

Askøy legevaktsentral skal motta og håndtere
henvendelser

om

kommunen via

øyeblikkelig

hjelp

14

i

nasjonalt legevaktnummer

(116 117).

12
10

Allmennpraksis:

Fastlegene

tjenesteleverandørene

i

er

de

eneste

8

kommunehelse-

tjenesten som inkluderer alle kommunens innbyggere i alle livsfaser.

6
4
2

Sykehjemsleger: Behandling og medisinskfaglig
rådgivning for pasienter i sykehjem.

0
Askøy

KOSTRA
Gr. 13
2016

Miljørettet helsevern: Utøvelse av forebyggende
helsearbeid.

Tilsynsmyndighet

for

miljø-

faktorer som kan ha innvirkning på helsen

Samfunnsmedisin

Landet
u/Oslo

2017

2018

Fjell

2019

Os

100

15.3 Utviklingstrekk og utfordringer
Konsekvenser av koronapandemien
Generelt


Bedret kapasitet for medisinskfaglig rådgiver med 100 % kommuneoverlegestilling og 50 % smittevernlege og beredskap.



Utfordringer med å gjennomføre en del ordinære arbeidsoppgaver og mye blir forskjøvet fram i tid.



Nedlagt kontor for reisevaksiner inntil videre.



Har vært nødt til å benytte eksternt vikarbyrå for å kunne opprettholde en forsvarlig fastlegetjeneste i forbindelse med
koronapandemien.

Legevakt


Opprettet luftveislegevakt på dagtid som bemannes av fastleger.



Denne ordningen må videreføres så lenge behovet er tilstede, og vi må ha beredskap for å oppbemanne ytterligere med
flere leger ved behov.



Oppbemanning med sykepleier, både dag, helg og kveld videreføres på ubestemt tid. Flere ansatte i fast stilling



Koronarelatert fravær gir uforutsette drifts- og kostnadsutfordringer.



Kurs og trening for å oppnå kompetansekrav i Akuttforskriften, er stilt i bero på ubestemt tid.

Legetjenesten


Opprettet luftveislegevakt for å forebygge og unngå smitte ved fastlegekontorene



Deler av tilrettelegging for allmennleger i spesialisering i henhold til forskrift, forsinkes på ubestemt tid.

Miljørettet helsevern


Bistår med ressurser for oppfølging av nærkontakter under smittesporing.



Organisering og logistikk av beredskapslager for smittevernutstyr, samt ledelse og organisering av utstyrsgruppe.



Utfordringer med å gjøre planlagte områdemessig opprydning av avløpsanlegg, pga. behovet for å arrangere folkemøter.



Redusert frekvens på tilsyn av barnehager og skoler, pga. omfordeling av arbeidstid til pandemirelaterte oppgaver.

15.3.1 Legetjenesten

Kommunen har med bakgrunn i forskrift fått en

Askøy kommune har de siste årene hatt

utvidet plikt fra 1. mars 2019 til å tilrettelegge

utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger

for spesialisering og spesialistgodkjenning av

til

Per

alle leger i kommunehelsetjenesten. Askøy har

september 2020 har vi 28 fastlegehjemler for-

p.t. 12 fastleger inkludert 4 nye ALIS-leger via

delt på 6 legesentre. Fire av kommunens nå-

Sjøforsvaret hvor kommunen skal tilrettelegge

værende fastleger vil om 5 år være 70 år eller

strukturerte individuelle utdanningsplaner og

eldre, og forventes å gå av med pensjon. For å

tilrettelegging for den enkelte leges gjennom-

rekruttere og beholde fastleger har rådmannen

føring

fokusert på tiltak som gir faglig trygghet ved å

Kommunen inngikk høsten 2019 avtale med

styrke kompetanseutvikling samt økonomisk

Sjøforsvarets sanitet om utplassering av fire

forutsigbarhet ved etablering eller overtakelse

leger som roterer mellom Florvåg legesenter og

av fastlegepraksis, noe som vi ser har hatt effekt

logistikkfartøyet Maud. Ordningen trådte i kraft

for inneværende år. Kommunen har kjøpt ut 3

mars 2020 og per september er alle fire legene

fastlegehjemler og besatt hjemlene med fast-

på plass i ordningen, noe som medfører at to

lønnsleger for å kunne opprettholde forsvarlige

leger er på Florvåg legesenter og to leger er på

tjenester. En av hjemlene er solgt videre til lege

fartøyet Maud til enhver tid. I oktober ble det

som selvstendig næringsdrivende. Dette er også

utlyst en ledig fastlegehjemmel kombinert med

målsetningen for de andre to hjemlene. Det ble

50 %-stilling ved Øyane DPS etter forslag fra

ansatt ny kommuneoverlege i april 2020 og ny

Øyane DPS om samarbeid.

ledige

fastlegehjemler/vikariater.

smittevernlege fra oktober 2020.

Samfunnsmedisin
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15.3.2 Legevakt

noe mer ressursbruk enn tidligere. Rådgiver-

I Askøy kommune er legene ansatt både ved

stilling ved avdelingen er per i dag delfinansiert

legevakten og næringsdrivende på samme tid,

av VA (35 %). Arbeidet med systematisk og

og avtalebestemmelsene er innviklede. De

områdemessig tilsyn med avløpsanlegg ble på-

senere årene har mange legevakter gått over til

begynt i 2020. Denne arbeidsformen innebærer

å ansette legene, enten i fast stilling eller på

at vi er avhengig av å gjennomføre lokale folke-

timelønnsbasis. Allmennlegeutvalget i Askøy

møter, så utvikling og innføring av denne frem-

kommune har bedt kommunen å utrede mulig-

gangsmåten har blitt forsinket som følge av

heten for fast timelønn ved Askøy legevakt.

koronapandemien. Dette forsøkes løst ved

Rådmannen kommer tilbake med egen sak om

anvendelse av digitale kommunikasjonsformer.

fast lønn i legevakt. Legevakten er avhengig av
en stabil fastlegeordning for å sikre tilgang til

Vi har i inneværende år også økt tilsyns-

legevaktsleger.

med

aktiviteten for avløpsanlegg fra mindre tett-

kompetanseheving for å oppfylle kravene i

bebyggelse (kap. 13 i forurensningsforskriften),

Akuttmedisinforskriften. Fra 1.1.20 må det opp-

og vil fortsette å ha fokus på dette området i

rettes bakvaktsordning for leger som ikke opp-

2021. Vi jobber også mot å samarbeide tettere

fyller kompetansekravene i Akuttforskriften.

med VA i fremtiden, blant annet gjennom å

Det

arbeides

videre

forankre våre målsetninger og arbeidsmetoder i

15.3.3 Miljørettet helsevern

hovedplan for avløp. Etter hvert som det

Som en følge av fylkesmannens tilsyn med

kommunale avløpsnettet utbygges, håper vi

kommunens arbeid med miljørettet helsevern i

med denne tilnærmingen at flere områder,

skoler og barnehager, vil avdelingen fortsette

spesielt i tettbebygde strøk, gradvis kan ryddes

med et stort fokus på tilsyn og oppfølging av på-

for forurensede utslipp fra avløpsanlegg. All

viste avvik i barnehager og skoler. Arbeidet med

ressursbruk for gjennomføring av avdelingens

oppdatering av ny folkehelseoversikt for Askøy

ordinære oppgaver, må imidlertid fortløpende

kommune har blitt forsinket, og revidering av

vurderes opp mot nødvendig innsats for

dette dokumentet forventes å videreføres inn i

gjennomføring av oppgaver vi har blitt tildelt

2021. Prøvetakingsplan for drikkevann har blitt

som følge av koronapandemien.

omfattende revidert og utvidet, og krever derfor

Samfunnsmedisin
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15.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Være en aktiv pådriver som
fremmer barn og unges
oppvekstmiljø



Hyppig tilsyn og tett oppfølging
av skole og barnehagemiljø



Forbedring av barn og unges
oppvekstmiljø

Bidra til kartlegging av
folkehelsefaktorer i Askøy



Delta videre i arbeidet med å
oppdatere folkehelseoversikten
for Askøy kommune



Generere et
kunnskapsgrunnlag som gir
bedre mulighet for å fremme
folkehelse i planarbeid

Bistå arbeidet med å sikre
kommunal vannleveranse med
høy hygienisk kvalitet



Oppfølging av revidert
prøvetakingsplan for kommunalt
drikkevann
Rådgiver for VA ved avvik i
drikkevannsprøver



Bidra til økt sikkerhet for
kommunal vannleveranse

Tilrettelegge for systematisk
oppfølging av eldre
avløpsløsninger
Medvirkning og forankring av
opprydningsarbeid i kommunale
planer



Redusert forurensning og
miljøbelastning fra mindre
avløpsanlegg


Bidra til at Askøy skal nå
målsetning om å være ett grønt
og helsefremmende samfunn





Sikre en helhetlig beskyttelse og
bærekraftig bruk av
vannforekomster



Oppfølging av tiltaksprogram for
vannområde vest og videre
kartlegging av
vannforekomstene våre.



Rene vassdrag som i liten
grad er påvirket av
avløpsforurensning

Legevakt og legevaktsentral:
Oppfylle lovpålagte krav iht.
Akuttforskriften.




Søke tilskudd der dette er mulig.
Tilrettelegge for at personell ved
legevakt gjennomfører lovpålagt
opplæring
Tilrettelegge for fagdager
Bakvaktordning for ikke
vaktkompetente leger iht.
forskrift.
Begynne planlegging av
daglegevakt og fastlønn på
legevakt.



Organisere akuttmedisinske
tjenester iht. til lov og forskrift.

Tilrettelegge for ulike
driftsformer i allmennpraksis.
Tilrettelegge for
spesialistutdanning
Tilrettelegge for å godkjenne
Kleppestø sykehjem som
utdanningsinstitusjon.
Tilrettelegge for stabilisering og
kompetanseheving av etablerte
leger
Søke tilskudd der dette er mulig.



En stabil, forsvarlig og
funksjonell fastlegeordning
Alle fastleger skal være
spesialister eller være under
spesialisering.






Fastleger:

Alle skal være spesialister
eller være i spesialisering

Rekruttere og tilrettelegge for
en funksjonell
fastlegeordning som er
tilpasset befolkningsvekst og
utvikling.











Dagens fastlegeordning slik den er organisert

avtale med Sjøforsvaret sanitet for å bedre

gir både nasjonale og kommunale utfordringer

stabiliteten i fastlegeordningen.

med hensyn til rekruttering, stabilisering og
kompetanseheving av leger. Kommunen iverk-

Oppfylle forskrift om krav til og organisering av

setter ulike tiltak for å sikre en stabil, forsvarlig

kommunal

og funksjonell fastlegeordning. Det er inngått

tjeneste,

legevaktordning,

medisinsk

ambulanse-

nødmeldetjeneste

mv.

(Akuttmedisinforskriften) er blant legevaktens
Samfunnsmedisin
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mål. Lovkrav og kvalitetsindikator fra Helse-

Miljørettet helsevern: Det fysiske miljøet som

direktoratet om at 80 % av alle henvendelser til

omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og

legevaktsentralen

2

livskvalitet. Miljørettet helsevern har som mål-

minutter. Her har vi oppfylt lovkravet med god

setning å redusere negative og fremme positive

margin og gjennom 2019 og 2020 vil vi følge

miljøpåvirkninger i omgivelsene våre. Vi skal

opp og sikre at vi oppfyller lovkravet fremover.

også være en bidragsyter i arbeidet med å

Askøy legevaktsentral deltar i pilotprosjekt i

fremme helse, trivsel, og gode sosiale forhold.

regi av Helsedirektoratet angående videobruk i

Gjennom vårt arbeid vil vi tilrettelegge for at

legevaktsentralen. Video benyttes til å vurdere

Askøy blir et helsefremmende og grønt sam-

pasienter som tar kontakt per telefon, og til

funn, gjennom å sikre et godt og helsemessig

oppfølging av Covid-19-syke i eget hjem.

trygt miljø, samt forebygge og begrense

skal

besvares

innen

forurensning fra avløpsanlegg.

15.5 Driftsbudsjett
Samfunnsmedisin

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

43 573

44 749

44 749

44 749

44 749

Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

Ref.

1 176

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Basistilskudd leger – kompensasjon nye innbyggere

100

100

100

100

-

Reduksjon tiltak flyktninger, lege vakant i 2020
tilbakeført fra 2021

200

200

200

200

1 220

1 220

1 220

1 220

2 000

2 000

2 000

2 000

1

Rammeendringer mellom sektorene:
-

Kommuneoverlege overført fra ansvar Kommunalsjef Levekår

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten – økt
basistilskudd for pasientlister < 1000 – kr 78 per innb.

-

Kommunal egenandel ift tilskudd spesialisering av ALIS
leger

150

250

250

250

2

-

Ny kommuneoverlege 100 % stilling

510

510

510

510

3

48 929

49 029

49 029

49 029

Ny netto ramme

15.6 Forklaring og konsekvens
(TYPE) POST

FORKLARING

1

(Endring) Handlingsplanen for
allmennlegetjenesten – økt basistilskudd for
pasientlister < 1000 kr 78 per innb.

Fastlegene mottar basistilskudd for pasienter på sine lister.
Taksten økte med 78 kroner per pasient inntil 1000 pasienter.

2

(Endring) Kommunal egenandel ift tilskudd
spesialisering av ALIS leger

Askøy har 12 fastleger uten spesialisering i allmennmedisin som
har eller skal påbegynne pålagt veiledning for å oppnå
kompetansekravene i forskriften. Dette er kommunal egenandel.

3

(Endring) Ny kommuneoverlege 100 % stilling

Ny kommuneoverlege ansatt i 100 % stilling fra 2020.

REF.
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15.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
K 135/19 – Tilrettelegging for nye fastlegehjemler i
Askøy

Budsjett 2021

2022

2023

2024

500

500

500

500

Askøy kommune har siden 2017 hatt rekrutteringsutfordringer for fastleger. Må fortløpende vurdere tiltak som sikrer
legedekning inkl. fastleger på fastlønn.
K 135/19 – Etablering av faglig forum for fastlegene i
Askøy – frikjøp fra praksis

350

350

350

350

Kommuneoverlegen har etablert forum for alle kommunens fastleger hvor de treffes 6-8 ganger per år. Tiltak for å
stabilisere etablert fastlegekorps og rekrutteringstiltak for nye. Legene kompenseres ihht salærforskriften.

Sum

850

Samfunnsmedisin

850

850

850
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16 Sektor Teknisk
0,74%
Sektor Teknisk

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Sum ramme

12 560

2 319

-10 677

-20 600

0,74

0,14

-0,64

-1,25

%-andel av total ramme

99,26%

16.1 Oppgaveområde
Området Teknisk består av:
Oppgaveområder
Askøy Brann og
redning

Beredskap mot brann og ulykker, brannforebyggende aktiviteter, tilsyn og kommunal
beredskap.

Vann og avløp

Forvaltning, drift og utbygging av vann og avløpsanlegg

Samferdsel

Forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av kommunale veier, kaier og broer

Eiendom

Forvaltning og teknisk drift av bygg og boliger. Utbygging av kommunale bygg og boliger.
Kvalitetsansvar for renhold. Grunnerverv til prosjekt i kommunal regi. Kjøp, salg, leie- og
utbyggingsavtaler.

16.2 Status
16.2.1 Brann og redning

kapasitet og kompetanse, som har vært helt

Brann og redning er dimensjonert i henhold til

nødvendig for å sikre kvalitetsøkning på drift-

brann- og eksplosjonsloven, og er dermed

og vedlikeholdstjenestene ved Vann og avløp

basert på innbyggertall og risiko i kommunen.

(VA). For avløp ble det i juli 2020 sendt inn ny

Antall

på

søknad om utslippstillatelse. På grunn av

mangler

skjerpede krav fra Miljødirektoratet, valgte

årsverk

er

beredskapsavdelingen,

tilfredsstillende
men

det

fortsatt ett årsverk på forebyggende avdeling.

kommunen å

Sammenslåingsprosjektet med Bergen Brann-

Fylkesmannen har forespeilet å behandle søk-

vesen er lagt på is siden prosjektet ikke viste

naden innen oktober/november 2020. Det blir

mulighet for økonomisk besparelse per dags

satt krevende krav til fremdrift, både på bygging

dato. Prosjektet kan tas opp på nytt, om

av renseanlegg og ledningsanlegg.

søke om

sekundærrensing.

forutsetningene endrer seg. Brannsamarbeidet
Vest Brann og Redningsregion (VBR) er godt i

16.2.3 Samferdsel

gang, og det forventes videre framgang på dette

Året 2020 har vært preget av redusert

området i 2021. Grunnet kommunesammen-

bemanning – både av egne ansatte og hos

slåingene i regionen har Askøy kommunes

kontraktørene. Dette har medført at vi ikke har

andel for deltakelse i IUA, VBR og 110-sentralen

klart å komme helt i havn i henhold til

blitt noe dyrere.

samferdsels årsprogram.

16.2.2 Vann og avløp

16.2.4 Eiendom

Status etter vannsituasjonen i 2019 er at avviks-

Avdelingen har fått redusert budsjettet på

slukking pågår kontinuerlig. Det er i 2020 til-

eiendomsdrift med 6,6 millioner kroner i 2019.

ført 7 stillingshjemler til VA-drift (2 ingeniører

1,4 millioner er knyttet til foreslåtte struktur-

og 5 operatører). Dette gir en vesentlig økning i

tiltak innenfor skole og barnehage og 5,2

Sektor Teknisk
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millioner kroner i forbindelse med å avslutte

utfordring for kommunen da utbygger kan

vedlikehold skoler etter vedlikeholdsplan. Det

bygge med én rømningsvei, dersom de legger til

er per i dag ikke bevilget nok penger til en god

rette for oppstilling av brannvesenets høyde-

drift

redskap (jf. TEK17). Brannvesenet på Askøy har

og

verdibevaring/vedlikehold

av

de

kommunale byggene over tid.

ikke høyderedskap.

16.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

16.3.2 Vann og avløp
Driftsavdelingen er nå styrket gjennom nyansettelser, noe som gjør at avdelingen har vært

16.3.1 Brann og redning
Ny

dimensjoneringsforskrift

ventes

implementert i løpet av 2021. Denne kan by på
utfordringer med hensyn til bemanningssituasjonen i beredskapsavdelingen. Vi vil avvente nærmere avklaring før en gjør en videre
vurdering. Det er begrenset tilgang på øvelsesfasiliteter lokalt på Askøy. Brannsamarbeidet

i stand til å gjennomføre både større planlagte
prosesser og akutthendelser fortløpende. Man
gjennomfører nå en prosess med å dele driftsavdelingen i to ansvarsområder, med dedikert
personell til henholdsvis vann og avløp. Dette
sikrer i større grad et kontinuerlig fokus på både
vann og avløp i ulike driftssituasjoner.

(VBR) har fokus på å øke regional øvelseskapasitet. Per i dag medfører mangel på
fasiliteter økte kostnader, da vi tidvis øver i
nabokommunene. Vi må begrense slikt arbeid
til et minimum av hensyn til kostnadene. En vil
i fremtiden begrense øvelser i nedbrenningsobjekt og heller gjennomføre lovpålagt varme
røykdykk i øvelsescontainer, dette grunnet
kreftfareproblematikken ved arbeid i røykfylt
miljø. VBR har bestilt containere som forventes
levert i 2021. Disse vil vi ha tilgang på, via vårt

Alle tre vannverkene (Kleppe, Ingersvatn og
Oksnes) har for liten kapasitet i forhold til
dagens og/eller fremtidens behov. Det er derfor
en høyt prioritert oppgave å utføre kontinuerlig
lekkasjesøking, for å redusere tap og holde
forbruket på et lavest mulig nivå. For å opprettholde sikkerheten i vannforsyningen, må nytt
vannverk bygges så raskt som mulig innenfor
forsvarlige rammer. Det er også aktuelt å bygge
en vannledning fra Bergen som supplement, for
om mulig å utfase et av de eksisterende vann-

medlemskap i VBR.

verkene i sør. Dette er under utredning, og blir
Vi mottok ny brannbåt i september. Dette medfører noe økte kostnader i forbindelse med drift

et innspill til ny Handlingsplan for Vann.
Handlingsplanen skal behandles politisk i 2021.

og vedlikehold, men vil øke beredskapen langs
kysten betraktelig. I tillegg vil forebyggende
avdeling benytte båten for å gjennomføre sine
oppgaver.

Dagens

driftsbudsjett

er

en

utfordring i forhold til å ha en systematisk
utskifting/fornying av vernebekledning, røykdykkerutstyr, slangemateriell, pumper og annet

Eksisterende avløpsanlegg for tettbebyggelsen
Søre Askøy tilfredsstiller ikke krav til rensing i
gjeldende forskrifter. Samtlige utslipp med over
50 personer tilknyttet må samles og føres til nye
renseanlegg. Dette krever store investeringer,
både utbygging av nytt ledningsnett og bygging
av nye renseanlegg. Blant annet skal det bygges

materiell for å oppnå våre HMS-krav.

nytt renseanlegg på Horsøy og i Skarholmen.
Det er i Askøy kommune åpnet for høyhusbebyggelse inntil 8 etasjer. Dette er en

Det pågår flere prosjekter for å sanere utslipp og
bygge nytt ledningsnett, blant annet gjennom
Askøypakken. Eksisterende ledningsnett har til

Sektor Teknisk
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dels dårlig tilstand, og det er stort behov for

mv. Dette skal håndteres i tillegg til at det skal

utskifting. Blant annet er det en betydelig

bygges opp et kvalitetssystem for investering.

mengde overvann som i dag er ført inn på

Når kvalitetssystemet er på plass vil dette kreve

avløpsanlegget. Dette må separeres for å unngå

ressurser å vedlikeholde og for å sikre etter-

store ekstrakostnader ved pumping og rensing

levelse.

av avløpsvann.
Vi ser, og kan dokumentere, at det å investere i
Det er et økende fokus og press på tjenester som

kompetanse

vedrørende

kontrakter

leveres fra vann og avløp, og saksomfanget øker

kontraktsoppfølging er lønnsomt. Utilstrek-

både i antall og kompleksitet. Økt aktivitet i

kelige anskaffelsesprosesser og manglende

utbyggingsprosjekter, gir i seg selv betydelig

kontraktsoppfølging

økning i behovet for grunnerverv, samt

økonomiske konsekvenser.

kan

få

og

betydelige

tilknytningssøknader og vedtak om pålegg om
tilknytning. Tvungne tilknytninger gir også økt

16.3.3 Samferdsel

klagetilfang. Det er sannsynlig at det vil være

Det kommunale veinettet står overfor store

behov for å øke ressursene knyttet til grunn-

utfordringer når det gjelder fremkommelighet,

erverv. Utbyggingsprosjektene gir også mer-

trygghet og sikkerhet. For at vi skal kunne legge

arbeid i forhold til informasjon og veiledning.

til rette for gode og varierte lokalsamfunn må vi

Avgiftsfangst er et viktig satsingsområde, og

tilrettelegge for sykkel og gangveier for å gi

økning i ressurser på seksjon vann- og avløp kan

trygge og trivelige lokalsamfunn og ikke minst

gi ytterligere rom for fokus på dette. Det er av-

øke folkehelsen blant våre innbyggere. Vi må

gjørende på lang sikt at så mange innbyggere

bidra til å sikre et godt kollektivtilbud i lokal-

som mulig tilknyttes offentlig vann og avløp, og

sentrene

således er med og dekker kostnadene med ut-

innfartsparkeringsplasser både for sykkel og bil.

og

tilrettelegge

med

bygging, drift og vedlikehold av kommunale
Ett av våre mål er å trygge skoleveiene slik at

vann- og avløpsanlegg.

man unngår unødvendig bruk av skoleskyss
Det må ansettes flere prosjektledere for å kunne

med de driftskostnadene det innebærer. For å

gjennomføre planlagte investeringsprosjekter.

nå dette målet må man bygge ut et sammen-

Her er det viktig med god kompetanse for å

hengende gang- og sykkelveinett på kryss og

oppnå ønsket fremdrift, kvalitet og økonomi.

tvers av lokalsamfunnene og ikke minst til

Det er et meget utfordrende arbeidsmarked

offentlige bygg. Overnevnte målsettinger vil

blant vann- og avløpsingeniører, og dermed

kreve utarbeidelse av strategiske veiplaner og

vanskelig å få ansatt personer med riktig

reguleringsplaner.

kompetanse og erfaring. Prosjekt håndterer
mange små og store lovpålagte anskaffelses-

Eksisterende kommunalt veinett er under opp-

prosesser i sine investeringsprosjekt. I denne

rustning i form av nye asfaltdekker samt ny

forbindelse

energieffektiv

er

det

betydelig

økonomiske

belysning

i

form

av

Led-

interesser som skal ivaretas i forbindelse med

teknologi. Dette medfører at vi nå har sett en

også et lovpålagt ansvar om å følge opp

positiv endring på ivaretagelse av eksisterende

kontraktene

og

veikapital. Vi skal utføre nye målinger på vei-

reklamasjoner, oppfølging av lønns- og arbeids-

kapital i 2021 som etter våre prognoser til nå er

ved

håndtering

av

krav

vilkår (lovpålagte tiltak mot sosial dumping)
Sektor Teknisk
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svært positive. Når det gjelder drift og vedlike-

127 000 kvadratmeter er driftet og vedlikeholdt

hold av eksisterende veinett står vi overfor en

i 2020 på byggdrift. Bemanningen av drifts-

utfordrende

ned-

teknikere er redusert med ett årsverk i 2020.

skjæringer av drift- og vedlikeholdsbudsjettene

Det er igjen 5 årsverk på drift av kommunale

på samferdsel. Utfordringen bli enda større ved

bygg. Målsetningen om kr 200,- per kvadrat-

å tilføre kommunen flere kilometer med vei

meter til drift og vedlikehold er fortsatt ikke

uten at det følger midler med. Gjennom

nådd. Strømprisen for 2021 er nå bundet for

vedtatte reguleringsplaner i forbindelse med ut-

halvparten av kommunens volum til 27 øre per

bygging av boligfelt tilføres kommunen nye

kwH, 10 øre lavere enn for 2020.

situasjon.

Årsaken

er

kommunale veier. I 2020 har vi overtatt ca. 3,6
km nye veier. For å ivareta våre investeringer på

Av større prosjekt nevnes at Kleppestø barne-

de kommunale veiene, broene, kaiene med mer

skole har blitt ferdigstilt i 2020. Utredning av

må man øke vedlikeholdsbudsjettet.

Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole har
stoppet opp på grunn av forslag om ny

For å oppnå den kvaliteten som vi i dag har på

lokalisering for barneskole og idrettshall.

veinettet uten at det blir tilført noen form for

Fargeriet i Strusshamn nærmer seg ferdig-

økte rammer, er et tiltak å redusere på veier vi

stillelse, men har stoppet opp på grunn av

forvalter. Dette gjøres ved en nedklassifisering

manglende bevilgning. Rådmann har lagt inn

av kommunale veier som ikke er regulert til

ekstra om 8 millioner kroner i 2020. Det er

kommunal vei og som ikke holder en kommunal

meldt inn behov for ett ekstra modulbygg på

standard etter vår vedtatte veinorm. Ned-

Erdal barneskole og ett ekstra modulbygg på

klassifisering er et arbeid som vi har jobbet med

Erdal ungdomsskole på grunn av utsettelsen på

i 2020 og vil jobbe videre med i 2021.

to skoleprosjekter.

16.3.4 Eiendom

Det er en betydelig saksmengde fordelt på 2 års-

Avdelingen har de siste årene gjennomført mye

verk på eiendomsforvaltning. Mange politiske

etterslep på vedlikehold av skoler finansiert av

bestillinger

ekstraordinære bevilgninger i perioden 2016-

oppfølgingssaker mot publikum er ressurs-

2019. Fremover vil det likevel være store

krevende. Enheten gjennomfører også salg av

vedlikeholdsutfordringer både på skoler og

kommunale eiendommer.

og

utredninger,

innsyn

og

andre kommunale bygg som ikke er finansiert.
Vedlikeholdsprogram for skolene for de neste

Det er fortsatt etterslep på vedlikehold av

fire årene er lagt frem politisk og er i utgangs-

bygningsmassen.

punktet ikke finansiert og innarbeidet i

gjennomføres i 2020, men må utsettes til 2021.

økonomiplanen.

utarbeidet

Større vedlikehold tas i forbindelse med leie-

vedlikeholdsprogram for barnehagene, men det

takerskifte. I 2018 var det 58 innflyttinger i

var ikke avsatt midler i 2020. Vedlikeholds-

kommunale boliger, mot 70 i 2019. På grunn av

program for sykehjem og tjenestebygg skulle

omorganisering av tjenestene i kundetorget, vil

legges frem i 2020, men på grunn av Covid-19

oppgaver bli fordelt annerledes med formål om

vil det ikke bli gjennomført før i 2021.

å redusere med 0,6 årsverk.

Det

er

Sektor Teknisk

Tilstandsberegning

skulle
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16.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat



Gode forebyggende tiltak for å
unngå branner. Herunder
kartlegging av hvor vi skal fokusere
det brannforebyggende arbeidet
(brannforebyggende analyse).
Videreutvikle kompetanse for å
sikre hurtig og riktig respons fra
beredskapsavdelingen dersom det
likevel oppstår brann.



Skape en tryggere hverdag
for innbyggere i Askøy
kommune, med tanke på
brannsikkerhet.

Brann og redning
Ingen omkomne i brann,
begrense negativ påvirkning
på miljø og tap av materielle
verdier



Begrense konsekvensen av
alle ulykker og andre
uønskede hendelser ABR
responderer på.



Hurtig og riktig respons ved
ulykker.



Skape en tryggere hverdag
for innbyggere på Askøy
generelt.

Riktig og effektiv
saksbehandling



Ha fokus på dette gjennom hele
året



Fornøyde innbyggere og
virksomheter i kommunen.
Regelverk ABR forvalter blir
fulgt.

Ingen branner i særskilte
brannobjekt



Utføre tilsyn med særskilte
brannobjekt i kommunen, i henhold
til risikoanalyse



Sikre bygg som vil påføre
ekstra stor belastning for
samfunnet ved brann.

God HMS



Høyt fokus på dette gjennom hele
året. Sørge for godkjent og egnet
materiell i avdelingen



Opprettholde en trygg
arbeidsplass med lavt
sykefravær.

Oppnå inntjeningskravet



Ha fokus på inntjening gjennom
hele året



Oppnåelse av
inntjeningskravet.

Sykkeltrafikken skal økes med
50 %. 80 % av barn og unge
skal gå eller sykle til og fra
skolen



Handlingsplan veg 2019-2022



Økt folkehelse. Flere velger å
bruke gang og sykkel. Økt
bruk av kollektiv transport.

Redusere drepte og hardt
skadde til null innen utgangen
av perioden. Reduksjon i
ulykkestyper som normalt har
alvorlig utfall – Lavere
alvorlighetsgrad på de
ulykkene som skjer



Handlingsplan trafikksikring 20192022



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

Ivaretakelse av investert
veikapital



Iverksette tiltak ihht årsplanen vår.
Andel vedlikeholdsmidler må være
prosentvis høyere enn andel
driftsmidler. Kan kun utføres ved å
øke opp budsjettet.



Reduserte inntjeningskrav slik
at vi kan ha større fokus på
drift og vedlikehold av
veinettet.



Øke rammen med det tilsvarende
som vi får i redusert
inntjeningskrav

Godt omdømme. Trygge de
kommunale
fremføringsveiene. Gode
veier, broer, tunneler med mer
vil gjøre Askøy kommune til
en mer attraktiv kommune å
bo i.

Befolkningen skal ha
helsemessig trygt drikkevann,
uten fremtredende lukt, smak
og farge



Bygge nytt
vannbehandlingsanlegg, samt
utskifting og vedlikehold av
ledningsnett



Bedre folkehelse, bedre
omdømme og tilrettelegging
for videre befolkningsvekst

Det skal være tilstrekkelig
mengder vann til enhver tid,
også i avvikssituasjoner



Bygge anleggene slik at krav til
reservevann tilfredsstilles



Bedre sikkerhet i
vannforsyningen, også i
avvikssituasjoner

Samferdsel

Vann og avløp

Sektor Teknisk
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Mål

Tiltak

Forventet resultat

Transport og rensing av
forurenset avløpsvann fører
ikke til helseskade, går ikke ut
over trivselen eller skader
naturen sin evne til
produksjon og selvforsyning



Bygge nye renseanlegg, samt
ledningsnett for sanering av
eksisterende utslipp



Bedre vannkvalitet i sjø og
vassdrag. Større trivsel, bedre
miljø og økt biologisk
mangfold

Renseanlegg skal tilfredsstille
forskriftskrav og skal kunne
tilpasses til eventuell fremtidig
skjerping av rensekravene



Bygge renseanleggene fleksible,
slik at renseprosesser kan endres
uten større ombygging



Reduserte kostnader ved
endring av forskriftskrav

Alle innbyggere er tilknyttet
kommunale vann- og
avløpstjenester



Bygge ut ledningsnett i nye
områder, samt kreve tilknytning av
nye abonnenter som ligger i
nærheten av eksisterende anlegg.



Bedre folkehelse for de som
tilknyttes, sanering av private
utslipp, og økte inntekter ved
at flere betaler avgifter.

Brann og redning

Vann og avløp

Forebyggende avdeling:
Brannforebyggende arbeid med risikogrupper. Dette omfatter de
risikogruppene som har størst sannsynlighet for å omkomme i
brann, basert på nasjonale statistikker.
Revidere brannforebyggende analyse
Utføre tilsyn med særskilte brannobjekt i kommunen, i henhold til
risikoanalyse.
Gjennomføre tilsyn og feiing i boliger og fritidsboliger i henhold til
egen risikoanalyse
Riktig og effektiv saksbehandling
Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak.

-

Avdeling beredskap:
Revidere ROS- og beredskapsanalyse for Askøy Brann og
redning, for å sikre riktig fokus i beredskapsarbeidet.
Ingen skal komme til skade eller bli syk i/av tjenesten i ABR.
Videreutvikle kompetanse blant mannskaper.
Tilstrebe høyt nivå på øvelser og kompetanseheving
Delta i forebyggende arbeid i kommunen. Blant annet ved å bistå
forebyggende avdeling med deres arbeid opp mot skoler og barnehager, samt risikogrupper i kommunen.
Aktiv deltakelse i Vest brann og redningsregion
Sørge for godkjent og egnet utstyr innen alle beredskapstjenester
Jobbe med inntjening

-

Samferdsel
-

-

Nevnte planer følges opp
gjennom
investeringsprogrammet i økonomiplanen. Dette vi være samferdsel sine hovedmål. Hver
av planene har beskrevne
egne mål som tar for seg
hvordan vi skal ivareta delmål samt overordnede mål.
Ivaretakelse av eksisterende
veikapital:
Gjennomføre
tiltakene som er beskrevet i
vårt årsprogram.

-

-

-

-

Planlegge nytt vannbehandlingsanlegg
Planlegge
nye
avløpsrenseanlegg på Horsøy og i Skarholmen
Bygge ut nytt ledningsnett både
for vann og avløp, blant annet
gjennom samarbeidsprosjektene
med Statens vegvesen i Askøypakken
Utarbeide nye handlingsplaner for
vann og avløp til politisk
behandling
Ferdigstille farekartlegging og
ROS-analyse
av
hele
vannforsyningssystemet for hele
Askøy, samt iverksette tiltak for å
redusere identifiserte risikoer.
Kvalitetssikring/dokumentasjon
av tiltak
Intensivere
arbeidet
med
lekkasjesøkning
på
vannledninger og separering av
overvann på avløpsledninger

Eiendom
Bygg drift jobber etter vedlikeholdsplan skoler og barnehager. Dette er i henhold til vedtatt politisk bestilling. Prosjekt jobber etter vedtatte skolebruksplaner, boligsosial handlingsplan og barnehageplan. Gjennomføres etter
budsjettvedtak i investeringsbudsjettet i økonomiplanen. Følgende tiltak som
avdelingen skal jobbe med innenfor investeringsbudsjettet 2021:
Utvidelse av Kleppevegen bofelleskap
Erdal barneskole 2 moduler
Myraneplanen infrastruktur
Idrettsanlegg Myrane
Utvidelse Kleppe skole
Konsekvensen av skolebruksplan er ikke tatt med da den ikke er vedtatt i
kommunestyret. Avdelingen er involvert i arbeidet med Fargeriet i Sjoddien,
og det blå bygget på Herdla, som begge er foreslått overført til Askøy
kommunale eiendomsselskap (AKE). Det er ikke satt av penger til
vedlikeholdsplan skoler og barnehager i budsjett 2021.

Sektor Teknisk
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16.5 Driftsbudsjett
Teknisk

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst

12 467

12 803

12 803

12 083

12 083

Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

Ref.

337

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

Driftskonsekvens økt areal Kleppestø barneskole

-

Vedlikehold skoler

510

510

510

510

-5 720

-5 720

-5 720

-5 720

-

Kultursal leie HFK fra 2022

0

1 036

2 072

2 072

-

Redusert leie Kanvas barnehage som flytter fra Myrane 3.6.20

370

370

370

370

-

Tap husleie boliger som rives i forbindelse med Myraneplanen

430

430

430

430

-

Kapitaldekning VA beregnet i 2019

-2 110

-12 773

-22 520

-22 520

-

Stilling forebyggende avdeling brann, jf. krav vedr. bemanning ved
30 000 innbyggere

0

700

700

700

-

Reduksjon vaktmestertjeneste

0

-100

-100

-100

-

Avslutte tiltak ekstra vedlikehold skoler allerede i 2020
(eiendomsskattepenger)

5 220

5 220

5 220

5 220

-

Færre ledere Teknisk

-1 000

-1 000

-2 000

-2 000

-

Nedklassifisering av veier

-500

-750

-1 000

-1 000

-

Nedklassifisering av veilys

-500

-500

-500

-500

-

Budsjettvedtak 12.12.19 Brukerbetaling kommunale ladepunkt
(elbil)

-200

-200

-200

-200

-

Budsjettvedtak 12.12.19 Effektiviseringstiltak teknisk – skole

-700

-700

-700

-700

-

Budsjettvedtak 12.12.19 Innsparing barnehagenedleggelse

-

Budsjettvedtak 12.12.19 Strukturendring brannvesen

-210

-210

-210

-210

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

400

400

400

400

Rammeendringer mellom sektorene:
-

Bilansvarlig fra helse og omsorg

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Korreksjon kapitaldekning VA fra 2019

-

Endret kapitaldekning VA beregnet i 2020

-

Økning kommunale avgifter utover prisvekst

2 110

12 773

22 520

22 520

1

-1 378

-10 855

-24 637

-34 560

2

1 400

1 400

1 400

1 400

3

2 000

2 000

2 000

2 000

210

210

210

210

1 000

1 000

2 000

2 000

500

500

500

500

Urealiserte innsparinger ØP 2020 - 2023
-

Tilbakeføring innsparing brann

-

Tilbakeføring innsparing barnehage

-

Tilbakeføring færre ledere teknisk

-

Tilbakeføring brukerbetaling kommunale ladepunkt

Nye tiltak:
-

Netto økning husleieinntekt psykiatriboliger K-sak 101/20

-

Brukerbetalt parkering Kleppestø

-

Innsparing bilhold

Ny netto ramme

Sektor Teknisk

0

-400

-400

-400

4

-1 500

-3 000

-3 000

-3 000

5

-250

-500

-500

-500

6

11 885

1 644

-11 352

-21 275
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16.6 Forklaring og konsekvens
REF.
1

(TYPE) POST

FORKLARING

(Endring) Korreksjon
kapitaldekning VA fra 2019

Tilbakeført tidligere beregnet kapitaldekning, som følge av korrigerte renter og
avdrag som følge av endret utbyggingstakt som skal belastes mot
gebyrinntekter selvkost på VA

(Endring) Endret kapitaldekning
VA beregnet i 2020

Beregnet i henhold til renter og avdrag som skal belastes mot gebyrinntekter
selvkost VA

(Endring) Økning kommunale
avgifter utover prisvekst

Kompensasjon for økning i kommunale avgifter på kommunale bygg utover
prisvekst

(Ny) Netto økning husleieinntekt
psykiatriboliger K-sak 101/20

Inntekt i forhold til flere utleieboliger

(Ny) Brukerbetalt parkering
Kleppestø

Parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser Kleppestø

(Ny) Innsparing bilhold

Innsparingskrav til fordeling øvrige sektorer i forhold til redusert bilpark. Kravet
er plassert hos teknisk som følge av at bilansvarlig er tilsatt der.

Brann og redning har i sine innspill til budsjett

2,65 millioner kroner vurderes å være for høyt.

2021 belyst behov for ett nytt årsverk på fore-

Det vil være krevende å finne innsparinger som

byggende avdeling for å oppfylle kravet i

kompenserer for en eventuell mindreinntekt.

Dimensjoneringsforskriften

Enkelte oppgaver brannvesenet utfører har

Årlig

økning

i

(forskriftskrav).
på

stort skadepotensiale. For å minimere risikoen

150 000 kroner for komplettering og utskifting

for skader blant ansatte, er vi avhengig av å

av

skifte ut vernebekledning og utstyr regelmessig.

forbruksmateriell

driftsbudsjettet
som

slangemateriell,

vernebekledning og røykdykkemateriell. Drift
av båt er estimert til 150 000 kroner årlig. Uten

Urealisert nedlegging av barnehager er trykket

driftsmidler kan ikke båten driftes. Brann-

ut. Videre er 1,4 mill. kr. trukket ut med

vesenet har krav til ekstern inntjening for å

forventning om å legge ned 2 skoler med helårs-

finansiere sitt budsjett. Inntjeningskravet på

virkning i 2021.

16.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
Dekning av reelle kostnader på Samferdsel (fjerne
internt inntektskrav)

Budsjett 2021

2022

2023

2024

1 100

1 100

1 100

1 100

700

0

0

0

Ny stilling forebyggende Brann fra 2020
Driftsmidler ny brannbåt
Vedlikehold skoler
Vedlikehold barnehager
Vedlikehold Strusshamn kultursenter

150

150

150

150

17 500

17 500

17 500

17 500

2 000

2 000

6 000

6 000

10 000

10 000

10 000

10 000

250

250

250

250

Midler til fjerning av båtvrak
Samfunnssikkerhetens hus
Sum

150

150

150

150

31 850

31 150

35 150

35 150

Sektor Teknisk
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17 Sektor Plan og bygg
0,61%
Sektor Plan og bygg

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

Sum ramme

10 453

10 453

10 453

10 453

0,61

0,62

0,63

0,64

%-andel av total ramme

99,39%

17.1 Oppgaveområde
Sektor Plan og bygg består av følgende enheter:
Oppgaveområder
Plan og utvikling

Kommuneplan, kommunedelplaner, utredninger, utarbeidelse av offentlige
reguleringsplaner, landbruk, miljø, kartverk/GIS

Byggesak og
private planer

Saksbehandling etter pbl. (byggesaker, delingssaker og reguleringsplaner),
konsesjonssaker, stor publikumskontakt.

Oppmåling

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

17.2 Status
Sektor Plan og bygg har 34 ansatte. Cirka 2/3 er

17.3 Utviklingstrekk og
utfordringer

innenfor de fire selvkostområdene oppmåling,

17.3.1 Plan og utvikling

seksjonering,

Aktivitetsnivået

byggesak

og

reguleringsplaner).

plan

(private

er

i stor grad

styrt

av

Lovbestemt

kommunal planstrategi og de prioriteringene

saksbehandlingstid overholdes i stor grad

som fremkommer av investeringsbudsjettet.

innenfor samtlige områder.

Kommuneplanens arealdel ble levert til 1.gangsbehandling i januar 2019, men Formann-

Det har vært en stor økning i antall mottatte

skapet returnerte saken til utvalg for teknikk og

byggesaker i 2020. De to første kvartalene er det

miljø (UTM) for videre behandling. Plan-

mottatt 283 søknader mot 198 i samme periode

arbeidet er satt i bero inntil videre politisk

i 2019.

behandling. I tråd med politisk vedtak i
budsjettet for 2019, ble det meldt oppstart på

Det er også en økning i antall avholdte opp-

plan 510 (Kleppestø sentrum) i mars 2019.

målingsforretninger, mens antall behandlede

Planarbeidet vil kreve store personalressurser.

fradelingsaker og seksjoneringssaker er på

Plan 369 Byneset er en av hovedsatsingene for

samme nivå som fjoråret.

seksjonen. Det er utarbeidet mulighetsstudie
som viser tre alternativer for utbygging, og

Det har vært avholdt 6 oppstartsmøter for nye

arbeidet med selve reguleringsplanen starter i

reguleringsplaner, pr. 3 kvartal 2020. Ingen nye

november 2020. Utarbeiding av planer er et

planforslag er mottatt. Per september 2020 har

langsiktig arbeid som fort kan løpe over flere år.

kommunen 99,6 % veiadresser.

Planmidler må da avsettes eller fordeles over
flere år. Det er også behov for årlige budsjettmidler til overordnet planlegging til blant annet
konsulentarbeid og medvirkningsprosesser, da
slike prosesser pågår kontinuerlig.
Sektor Plan og bygg
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publikum er redusert. Situasjonen er slik at vi

17.3.2 Byggesak og private planer

må påregne tapte gebyrinntekter.

Etter flere år med reduksjon i antall byggesøknader har vi hittil i 2020 opplevd en

Private planer har stabil og tilstrekkelig

betydelig økning i nye saker. I samme periode

bemanning i forhold til det antall planer som er

har tre saksbehandlere sluttet ved byggesak.

under behandling. Satsene i gebyrregulativet

Etter ny rekruttering er stillingene besatt, men

økte betydelig i 2020 etter å ha stått i ro de

de nye er uerfarne og det krever ressurser til

senere år. Det legges opp til en moderat økning

opplæring. I tillegg opplever vi en sterk økning i

for 2021 for byggesaker og plansaker.

antall langtidssykemeldte. Situasjonen skaper
store utfordringer. Manglende bemanning på-

17.3.3 Oppmåling

virker arbeidsforholdene til gjenværende saks-

Arbeidsmengden innenfor selvkostområdene

behandlere og det har konsekvenser for vår

påvirkes av byggeaktiviteten i kommunen. Det

tjenesteyting. Vi må prioritere gebyrbelagte

har vært en nedgang i antall oppmålingssaker

tjenester og innsynsbegjæringer. Vi har inn-

og fradelingsaker det siste året. Antall mottatte

skrenket annen virksomhet for å håndtere den

seksjoneringssaker er på nivå med 2019. Gebyr-

akutte bemanningskrisen. Det innebærer at

satsene innenfor oppmåling hadde en svak

oppfølging av ulovlige byggesaker ikke blir

økning i fjor. Det er også i år brukt av fondet og

prioritert med mindre det gjelder fare for liv og

det foreslås at gebyrsatsene holdes uendret for

helse. Videre blir behandling av klagesaker

2021. Gebyrsatsene for seksjonering justeres

skjøvet ut i tid. Informasjon og veiledning til

opp i forhold til generell prisstigning i 2021.

17.4 Satsingsområder og mål
Mål

Tiltak

Forventet resultat

Redusere saksbehandlingstiden
for byggesaker (12-ukers saker)
til gj. 20 dager.



Effektivisering, finne tidstyver i
saksbehandlingsprosessen



Redusert
saksbehandlingstid, mer
fornøyde kunder. Reduserte
gebyrer.

Ingen tilbakebetaling av
saksbehandlingsgebyr



Effektivisering, finne tidstyver.



Reduserte gebyrer



Bedre tilpasset
saksbehandlingsverktøy

Økt tilgjengelighet for våre
kunder



Øke innsatsen på å besvare
direkte henvendelse (telefon og epost).



Økt kundetilfredshet.



Vurdere chat robot

Redusere tiden for 1. gangs
tilbakemelding for private
reguleringsplaner til 14 dager.



Prioritere gjennomgang av mottatt
planforslag.



Økt kundetilfredshet



Redusert
saksbehandlingstid

Klart språk – tydelig skriftlig
kommunikasjon



Gjennomgang av standard tekster
/ maler




Økt kundetilfredshet
Færre henvendelser til
avdelingen

Sektor Plan og bygg

115

17.4.1 Planer
Planer

Oppgave

Vedtak/iverksettelse

Kommunal planstategi for 20202024



Produsere grunnlagsdokument og forslag til planstrategi.
Legge frem for politisk behandling.



Vedtak i K årsskiftet
2020/2021

Følge opp
gjeldende
kommunal planstrategi 2016-2020



Ferdigstille kommunedelplanens arealdel etter 1. gangsbehandling. Fremdrift avhengig av politisk vedtak.



Kommunedelplan barn og unge. Planforslaget har vært på
høring med høringsfrist 1.10.20. Når administrativ
behandling av merknaden er ferdigstilt, sendes planen til
politisk behandling.



Vedtak plan i K mars 2021.



Kommunedelplan klima, miljø og infrastruktur. Utarbeide
planforslag og fremme til politisk behandling.



Vedtak plan i K juni 2021



Handlingsplan/strategi for helhetlig gang- og sykkelveinett.
Utarbeide forslag til strategi og fremme til politisk behandling.



Vedtak strategi i K vår 2021



Plan 345 Askebakken del 1. Ferdigstille planforslag og
fremme til ny 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.



Vedtak plan i K vår 2021



Plan 348 Florvåg skole: Avventer planarbeid i forhold til
budsjett



Plan 362 Myrane: Plan er vedtatt men er påklaget og sendt
til lovlighetskontroll. Lovlighetskontroll avventer klagebehandling. Klagebehandling klar for politisk behandling.



Klagebehandling i UTM
november 2020



Plan 369 Byneset: Utarbeide planforslag og fremme til 1.
gangsbehandling, høring og sluttbehandling.



Vedtak plan i K desember
2021



Plan 483 Gang- og sykkelvei Tveit skole. Ferdigstille planarbeid og fremlegge til 1. gangs behandling, høring og sluttbehandling.



Vedtak plan i K desember
2021



Plan 492 Ny Erdal barneskole: Avventer politisk avklaring.



Plan 495 Gang og sykkelvei. Munkebotn: Fremmet til 1.
gangsbehandling. Innsigelse fra Statens vegvesen. Ikke
kommet til enighet gjennom dialogmøte med FM. Må vente
på politisk avklaring vedr. Askøytippen.



Plan 502 Bergheim: Utarbeide planforslag og fremme til 1.
gangsbehandling, høring og sluttbehandling.



Vedtak plan i K vår 2021



Plan 504 Svartedalsvegen: Utarbeide planforslag og fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.



Vedtak plan i K vår 2021.



Plan 510 Kleppestø sentrum: Utarbeide planforslag og fremlegge til 1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.



Fastsatt planprogram vår
2021. Utarbeide planforslag
i løpet av 2021.



Plan 512 Herdla Fort: Utarbeide planforslag og fremlegge til
1. gangsbehandling, høring og sluttbehandling.



Vedtak plan i K juni 2021.



Igangsette reguleringsplan for fortau/gs-vei for strekningen
Svartskogheia-Tveit.



Oppstart planarbeid årsskiftet 2020/2021.



Igangsette reguleringsplan for kryss på Juvik



Oppstart planarbeid årsskiftet 2020/2021.



Tiltaksplan for opprydning i forurenset sjøbunn i Skiftesvik og
Småvika: Gjennomføre ytterligere tiltaksrettede undersøkelser i sjø i Skiftesvik. Søkt Miljødirektoratet om
økonomisk støtte til videre utredninger, oktober 2020.
Avventer politisk budsjettbehandling.



Meldes politisk våren 2021.



Kommunedelplan for sambandet Vest



Vedta planprogram på ny
høring, F i november 2020.
Avklare videre planarbeid i
2021.

Følge opp politiske
vedtak om
reguleringsplaner

Følge opp vedtatte
prosjekter

Sektor Plan og bygg
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17.5 Driftsbudsjett
Plan og bygg
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

5 946

6 107

6 170

6 107

6 107

-750

-750

-750

-750

5 096

5 096

5 096

5 096

10 453

10 453

10 453

10 453

Ref.

161

Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):
-

BUDSJETTVEDTAK 14.12.2017: Reguleringsplan
Juvikflaten søndre kryss

Endringer i satser/bruk/vedtak:
-

Korrigert bruk av fond selvkost, ny kommunelov

Ny netto ramme

1

17.6 Forklaring og konsekvens
Større egenproduksjon kommunale planer, redusert bruk av konsulenter. For å kunne opprettholde
produksjonen innenfor offentlige planer, og samtidig redusere rammen med 1 million kroner, må avsatte
og ubrukte planmidler for 2020 overføres til 2021, samt videreføres i økonomiplanen.

17.7 Tiltak det ikke er funnet plass til
Økonomiplan
Tiltak (Tall i hele tusen kroner)
Overordnet planlegging / statistikk

Budsjett 2021

2022

2023

2024

300

300

300

300

Kjøp av tjenester til kommuneplanlegging herunder blant annet statistiske analyser / befolkningsframskrivinger.
Egenandel 50 %, tiltaksrettede undersøkelser i sjø
Skiftesvik

335

Videreføring av undersøkelsene i Skiftesvik. Er søkt om midler fra staten til resten.
Ferdigstilling av plan 348 – Florvåg skole

500

Reguleringsplan med veisystem for skolen i Florvåg.
Opprydning Skiftesvik, jf. UTM-sak 174/18

9 000

Fjerning av miljøfarlig avfall i sjø, Skiftesvik. Avhengig av at tiltaksrettede undersøkelse er gjennomført.
Regulering av GS-vei langs fylkesvei 219
Hanøyvegen, jf. K-sak 56/18

500

500

500

500

500

500

1 300

1 300

Trafikksikring av skolevei, gjennom gang og sykkelvei
Regulering av GS-vei langs fylkesveg 220 Davanger,
jf. K-sak 56/18
Trafikksikring av skolevei, gjennom gang og sykkelvei.
Regulering av skoletomt Hopastykket

500

500

1 300

10 800

Alternativ tomt i forhold til utbygging skole Erdal.
Sum

Sektor Plan og bygg
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18 Askøy kirkelige fellesråd
18.1 Driftsbudsjett
Askøy kirkelige fellesråd
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

B 2020

B 2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

17 660

18 136

18 136

18 136

18 136

-20

-39

-39

-39

18 117

18 097

18 097

18 097

447

Rullering av siste økonomiplan:
-

Rentekompensasjon utbygging Tveit kirke

Ny netto ramme

18.2 Forklaring og konsekvens
Utenom justering for pris- og lønnsvekst, er det ingen endringer i budsjettrammen.

Askøy kirkelige fellesråd

Ref.
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19 Kommunale foretak
19.1 Driftsbudsjett
Askøyhallene
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst
Lønns- og prisjustering fra 2020 til 2021

B 2020
6 384

B2021

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

6 557

6 557

6 557

6 557

6 557

6 557

6 557

6 557

172

Ny netto ramme

19.2 Forklaring og konsekvens
Utenom justering for pris- og lønnsvekst, er det ingen endringer i budsjettrammen.

Kommunale foretak

Ref.

i

20 Vedlegg
20.1 Sektor med hovedposter
Sektor med hovedposter i hele 1 000.

Beskrivelse

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

Lønn og sosiale utg

8 981

8 566

8 981

8 566

Kjøp inngår i tj prod

928

643

928

643

1 109

1 109

1 109

1 109

10 Politisk styring

Kjøp erstatter tj prod
Overføringer fra komm

752

689

689

689

-147

-84

-84

-84

11 623

10 923

11 623

10 923

Lønn og sosiale utg

69 533

69 533

69 533

69 534

Kjøp inngår i tj prod

17 924

17 864

17 864

17 864

Kjøp erstatter tj prod

3 098

3 098

1 298

1 298

Overføringer fra komm

4 970

4 970

4 970

4 970

-805

-3 345

-3 345

-3 345

Refusjoner
Sum

11 Stab

Salgsinntekter
Refusjoner

-9 068

-9 068

-9 068

-9 068

Sum

85 651

83 051

81 251

81 252

Lønn og sosiale utg

425 150

424 750

424 750

424 750

Kjøp inngår i tj prod

31 499

31 499

31 499

31 499

Kjøp erstatter tj prod

13 020

13 020

13 020

13 020

Overføringer fra komm

19 546

20 839

21 254

21 254

-33 480

-36 980

-37 980

-37 980

21 Skole

Salgsinntekter
Refusjoner

-11 110

-11 110

-11 110

-11 110

Sum

444 626

442 019

441 434

441 434

Lønn og sosiale utg

128 032

128 032

128 032

128 032

Kjøp inngår i tj prod

6 722

6 722

6 722

6 722

220 641

226 826

226 141

224 236

22 Barnehage

Kjøp erstatter tj prod
Overføringer fra komm
Salgsinntekter
Refusjoner

3 045

3 045

3 045

3 045

-22 434

-22 434

-22 434

-22 434

-1 259

-1 259

-1 259

-1 259

334 747

340 932

340 247

338 342

Lønn og sosiale utg

11 892

11 892

11 892

11 892

Kjøp inngår i tj prod

422

422

422

422

Overføringer fra komm

322

322

322

322

Refusjoner

-63

-63

-63

-63

12 572

12 572

12 572

12 572

Lønn og sosiale utg

21 577

21 577

21 577

21 577

Kjøp inngår i tj prod

3 447

3 447

3 447

3 447

Kjøp erstatter tj prod

1 335

1 335

1 335

1 335

Overføringer fra komm

5 295

5 295

5 295

5 295

-4 305

-4 305

-4 305

-4 305

Sum

23 PPT

Sum

25 Kultur og idrett

Salgsinntekter
Refusjoner

-1 257

-1 257

-1 257

-1 257

Sum

26 092

26 092

26 092

26 092

ii

Beskrivelse

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

Lønn og sosiale utg

32 116

32 115

32 115

32 115

Kjøp inngår i tj prod

7 109

7 210

7 210

7 210

Kjøp erstatter tj prod

18 866

18 866

18 866

18 866

31 Samfunnsmedisin

Overføringer fra komm
Salgsinntekter

1 667

1 667

1 667

1 667

-8 489

-8 489

-8 489

-8 489

Refusjoner

-2 340

-2 340

-2 340

-2 340

Sum

48 929

49 029

49 029

49 029

Lønn og sosiale utg

142 630

142 622

142 622

142 622

Kjøp inngår i tj prod

12 660

12 663

12 663

12 663

Kjøp erstatter tj prod

17 898

17 908

17 913

17 913

Overføringer fra komm

43 627

43 627

43 627

43 627

-130

-130

-130

-130

Refusjoner

-14 732

-14 154

-13 356

-12 597

Sum

201 952

202 535

203 338

204 097

Lønn og sosiale utg

409 698

393 743

393 748

393 748

Kjøp inngår i tj prod

31 010

31 010

31 010

31 010

Kjøp erstatter tj prod

101 443

101 443

100 438

100 438

34 Familie og inkludering

Salgsinntekter

37 Helse og omsorg

Overføringer fra komm
Salgsinntekter
Refusjoner

12 898

11 153

8 153

8 153

-32 113

-32 113

-32 113

-32 113

-9 270

-9 270

-9 270

-9 270

513 667

495 967

491 967

491 967

Lønn og sosiale utg

30 382

30 382

30 382

30 382

Kjøp inngår i tj prod

2 688

2 688

2 688

2 688

Kjøp erstatter tj prod

329

329

329

329

Overføringer fra komm

836

836

836

836

-22 026

-22 026

-22 026

-22 026

Sum

41 Plan og bygg

Salgsinntekter
Refusjoner

-1 755

-1 755

-1 755

-1 755

Sum

10 453

10 453

10 453

10 453

Lønn og sosiale utg

87 776

88 376

88 376

88 376

Kjøp inngår i tj prod

96 997

97 783

98 569

98 569

Kjøp erstatter tj prod

12 596

12 596

12 596

12 596

Overføringer fra komm

14 424

14 424

14 424

14 424

-183 067

-194 694

-208 476

-218 399

-16 166

-16 166

-16 166

-16 166

12 560

2 319

-10 677

-20 600

43 Teknisk

Salgsinntekter
Refusjoner
Sum

80 Skatt og rammetilskudd
Refusjoner

-64 400

-64 400

-64 400

-64 400

Overføringer til komm

-1 804 172

-1 805 719

-1 806 748

-1 809 138

Sum

-1 868 572

-1 870 119

-1 871 148

-1 873 538

Finansutgifter

216 398

218 340

229 602

243 394

Finansinntekter

-37 514

-38 234

-39 565

-40 659

Sum

178 884

180 106

190 037

202 735

Lønn og sosiale utg

48 271

48 271

48 271

48 271

Overføringer fra komm

18 000

28 000

28 000

28 000

710

710

710

710

90 Fellesområder

91 Lønnsavsetning

Finansutgifter

iii

Beskrivelse

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

-48 271

-48 271

-48 271

-48 271

18 710

28 710

28 710

28 710

-31 500

-30 500

-29 500

-29 500

0

0

5 689

7 149

Finansinntekter

-25 069

-8 744

-5 772

-5 772

Sum

-56 569

-39 244

-29 583

-28 123

Overføringer fra komm

18 117

18 097

18 097

18 097

Sum

18 117

18 097

18 097

18 097

Kjøp erstatter tj prod

6 557

6 557

6 557

6 557

Sum

6 557

6 557

6 557

6 557

Refusjoner
Sum

93 Pensjon
Lønn og sosiale utg
Finansutgifter

50 Kirken

60 Kommunale foretak

iv

20.2 Økonomiplan på tjeneste
Tjeneste/beskrivelse

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

1000 Politisk styring og kontrollorganer
Inntekt

-130

-68

-68

-68

Utgift

10 039

9 276

9 976

9 276

Netto

9 909

9 209

9 909

9 209

1100 Kontroll og revisjon
Inntekt

-17

-17

-17

-17

Utgift

1 875

1 875

1 875

1 875

Netto

1 859

1 859

1 859

1 859

1200 Administrasjon
Inntekt

-10 441

-12 981

-12 981

-12 981

Utgift

87 857

87 852

86 052

86 053

Netto

77 416

74 871

73 071

73 072

1202 Rådmannens adm.
Inntekt

-37

-37

-37

-37

Utgift

3 832

3 832

3 832

3 832

Netto

3 795

3 795

3 795

3 795

1210 Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltn.
Inntekt

-497

-497

-497

-497

Utgift

6 569

6 469

6 469

6 469

Netto

6 072

5 972

5 972

5 972

1300 Administrasjonslokaler
Inntekt

-976

-976

-976

-976

Utgift

5 042

5 042

5 042

5 042

Netto

4 066

4 066

4 066

4 066

Utgift

-31 500

-30 500

-29 500

-29 500

Netto

-31 500

-30 500

-29 500

-29 500

1700 Premieavvik

1800 Diverse fellesutgifter
Inntekt

-5

-5

-5

-5

Utgift

33

33

33

33

Netto

28

28

28

28

1900 Interne serviceenheter
Inntekt

-70 983

-70 594

-70 564

-70 606

Utgift

106 828

116 828

116 828

116 828

Netto

35 844

46 234

46 264

46 222

2010 Førskole, kommunale
Inntekt

-23 007

-23 007

-23 007

-23 007

Utgift

315 906

322 091

321 406

319 501

Netto

292 899

299 084

298 399

296 494

2012 førskole, felles kommunal privat
Inntekt

-129

-129

-129

-129

Utgift

5 025

5 025

5 025

5 025

Netto

4 896

4 896

4 896

4 896

2020 Grunnskole
Inntekt

-12 480

-13 980

-14 980

-14 980

Utgift

422 943

423 836

424 251

424 251

Netto

410 463

409 856

409 271

409 271

2110 Styrket tilbud til førskolebarn
Inntekt

-3

-3

-3

-3

Utgift

19 509

19 509

19 509

19 509

Netto

19 507

19 507

19 507

19 507

2112 Tiltak minoritetsspråkl. barn
Inntekt

-50

-50

-50

-50

Utgift

550

550

550

550

Netto

500

500

500

500

v

Tjeneste/beskrivelse

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

2114 Spes.ped. etter opplæringsloven
Inntekt
Utgift
Netto

-473

-473

-473

-473

16 463

16 463

16 463

16 463

15 990

15 990

15 990

15 990

2130 Voksenopplæring minoritetsgr.
Inntekt

-3 238

-3 238

-3 238

-3 238

Utgift

6 487

6 487

6 487

6 487

Netto

3 249

3 249

3 249

3 249

Utgift

344

344

344

344

Netto

344

344

344

344

2135 Voksenopplæring-spesialunderv.

2150 Skolefritidstilbud
Inntekt

-26 355

-26 355

-26 355

-26 355

Utgift

31 985

31 985

31 985

31 985

Netto

5 630

5 630

5 630

5 630

2210 Førskolelokaler og skyss
Inntekt

-501

-501

-501

-501

Utgift

6 052

6 052

6 052

6 052

Netto

5 550

5 550

5 550

5 550

2220 Skolelokaler
Inntekt

-3 827

-5 827

-5 827

-5 827

Utgift

41 582

41 582

41 582

41 582

Netto

37 755

35 755

35 755

35 755

2230 Skoleskyss
Inntekt

-1 900

-1 900

-1 900

-1 900

Utgift

9 500

9 500

9 500

9 500

Netto

7 600

7 600

7 600

7 600

2310 Aktivitetstilbud barn og unge
Inntekt

-787

-787

-787

-787

Utgift

4 646

4 646

4 646

4 646

Netto

3 859

3 859

3 859

3 859

2320 Forebygg., helsestasjon og skolehelsetj.
Inntekt

-719

-719

-719

-719

Utgift

5 703

5 703

5 703

5 703

Netto

4 984

4 984

4 984

4 984

Utgift

4 229

4 229

4 229

4 229

Netto

4 229

4 229

4 229

4 229

Utgift

5 843

5 843

5 843

5 843

Netto

5 843

5 843

5 843

5 843

Utgift

3 722

3 722

3 722

3 722

Netto

3 722

3 722

3 722

3 722

Utgift

3 320

3 320

3 320

3 320

Netto

3 320

3 320

3 320

3 320

2321 Helsestasjon

2323 Helsestasjon barneskole

2324 Helsestasjon ungdomsskole

2325 Jordmor

2330 Annet forebyggende helsearbeid
Inntekt

-475

-475

-475

-475

Utgift

17 214

17 224

17 229

17 229

Netto

16 740

16 750

16 755

16 755

2331 Folkehelsearbeid
Inntekt

-3

-3

-3

-3

Utgift

13

13

13

13

Netto

10

10

10

10

2340 Aktivisering og serv.tj overf.eldre/funksj.h.
Inntekt

-3 345

-3 345

-3 345

-3 345

Utgift

45 578

45 578

45 578

45 578

vi

Tjeneste/beskrivelse
Netto

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

42 233

42 233

42 233

42 233

2410 Diagnose, behandling, rehabilit.
Inntekt

-3 896

-3 896

-3 896

-3 896

Utgift

41 643

41 743

41 743

41 743

Netto

37 747

37 847

37 847

37 847

2412 Askøy legevakt
Inntekt

-1 395

-1 395

-1 395

-1 395

Utgift

18 854

18 854

18 854

18 854

Netto

17 459

17 459

17 459

17 459

2414 Fenring legesenter
Inntekt

-5 339

-5 339

-5 339

-5 339

Utgift

6 020

6 020

6 020

6 020

Netto

681

681

681

681

2420 Råd, veiledn. og sosial forebygg. arb.
Inntekt

-521

-521

-521

-521

Utgift

21 070

21 070

21 070

21 070

Netto

20 549

20 549

20 549

20 549

Utgift

285

285

285

285

Netto

285

285

285

285

2425 Prosjekt mottak flyktninger

2430 Tilbud til personer med rusproblemer
Inntekt

-2 609

-2 031

-1 233

-474

Utgift

18 380

18 375

18 375

18 375

Netto

15 770

16 343

17 141

17 900

2432 Utekontakten
Inntekt

-7

-7

-7

-7

Utgift

3 277

3 277

3 277

3 277

Netto

3 270

3 270

3 270

3 270

2440 Barnevernstjeneste
Inntekt

-5 164

-5 164

-5 164

-5 164

Utgift

9 999

9 999

9 999

9 999

Netto

4 835

4 835

4 835

4 835

2441 Barnevern/undersøkelse tiltaksteam
Inntekt

-3

-3

-3

-3

Utgift

10 123

10 123

10 123

10 123

Netto

10 120

10 120

10 120

10 120

2442 Barnevern/omsorgsteam
Inntekt

-3

-3

-3

-3

Utgift

5 195

5 195

5 195

5 195

Netto

5 192

5 192

5 192

5 192

2510 Barneverntiltak i familien
Inntekt

-20

-20

-20

-20

Utgift

7 492

7 492

7 492

7 492

Netto

7 472

7 472

7 472

7 472

2520 Barneverntiltak utenfor familien
Inntekt

-2 437

-2 437

-2 437

-2 437

Utgift

44 358

44 358

44 358

44 358

Netto

41 921

41 921

41 921

41 921

Inntekt

-200

-200

-200

-200

Netto

-200

-200

-200

-200

2522 Barneverntiltak u fam med ref

2530 Pleie, omsorg, hjelp / rehab. i institusjon
Inntekt

-28 910

-28 910

-28 910

-28 910

Utgift

236 144

225 899

222 899

222 899

Netto

207 233

196 988

193 988

193 988

2540 Kjernetj. pleie,omsorg,hjelp hjemmeboende
Inntekt

-70 613

-70 613

-70 613

-70 613

Utgift

263 221

255 021

254 021

254 021

vii

Tjeneste/beskrivelse

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

192 608

184 408

183 408

183 408

Utgift

2 438

2 438

2 438

2 438

Netto

2 438

2 438

2 438

2 438

Netto
2560 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten

2610 Institusjonslokaler
Inntekt

-1 189

-1 189

-1 189

-1 189

Utgift

11 323

12 073

12 073

12 073

Netto

10 134

10 884

10 884

10 884

-32 868

2650 Kommunalt disponerte boliger
Inntekt

-32 468

-32 868

-32 868

Utgift

17 667

17 667

17 667

17 667

Netto

-14 801

-15 201

-15 201

-15 201

2750 Introduksjonsordningen
Inntekt

-168

-168

-168

-168

Utgift

17 800

17 800

17 800

17 800

Netto

17 632

17 632

17 632

17 632

Utgift

2 672

2 672

2 672

2 672

Netto

2 672

2 672

2 672

2 672

2760 Kvalifiseringsordningen

2810 Økonomisk sosialhjelp
Inntekt

-2 230

-2 230

-2 230

-2 230

Utgift

28 623

28 623

28 623

28 623

Netto

26 393

26 393

26 393

26 393

Utgift

1 710

1 710

1 710

1 710

Netto

1 710

1 710

1 710

1 710

2811 Økonomisk sos.hj. utl.statsb.

2830 Bistand etabl/oppretth egen bolig
Inntekt

-4 391

-5 043

-5 694

-6 346

Utgift

8 029

8 590

9 152

9 713

Netto

3 638

3 547

3 458

3 367

-235

2850 Tjen. utenfor komm. ansvarsomr.
Inntekt

-235

-235

-235

Utgift

92

92

92

92

Netto

-143

-143

-143

-143

Inntekt

-385

-385

-385

-385

Netto

-385

-385

-385

-385

2900 Interkommunale samarbeid

3010 Plansakbehandling
Inntekt

-3 474

-3 474

-3 474

-3 474

Utgift

3 141

3 141

3 141

3 141

Netto

-333

-333

-333

-333

3012 Kommuneplan
Inntekt

-3 867

-3 867

-3 867

-3 867

Utgift

7 916

7 916

7 916

7 916

Netto

4 049

4 049

4 049

4 049

3030 Kart og oppmåling
Inntekt

-5 199

-5 199

-5 199

-5 199

Utgift

4 842

4 842

4 842

4 842

Netto

-357

-357

-357

-357

3032 Kart- og oppmåling - komm.utg.
Inntekt

-744

-744

-744

-744

Utgift

2 078

2 078

2 078

2 078

Netto

1 333

1 333

1 333

1 333

3040 Bygge og delesaksbehandling
Inntekt

-14 748

-14 748

-14 748

-14 748

Utgift

13 089

13 089

13 089

13 089

Netto

-1 659

-1 659

-1 659

-1 659

3047 Kontroll forurensing fra 2014

viii

Tjeneste/beskrivelse

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

-2 847

-2 847

-2 847

-2 847

Utgift

2 379

2 379

2 379

2 379

Netto

-468

-468

-468

-468

Inntekt

3050 Eierseksjonering
Inntekt

-244

-244

-244

-244

Utgift

214

214

214

214

Netto

-30

-30

-30

-30

-168

3150 Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak
Inntekt

-168

-168

-168

Utgift

63

63

63

63

Netto

-105

-105

-105

-105

-708

3200 Kommunal næringsvirksomhet
Inntekt

-708

-708

-708

Utgift

138

138

138

138

Netto

-570

-570

-570

-570

3250 Tilrettelegg./bistand for næringslivet
Inntekt

-574

-574

-574

-574

Utgift

1 068

1 008

1 008

1 008

Netto

494

434

434

434

3290 Landbruk
Inntekt

-504

-504

-504

-504

Utgift

803

803

803

803

Netto

299

299

299

299

Inntekt

-9 341

-10 841

-10 841

-10 841

Utgift

15 193

14 943

14 693

14 693

Netto

5 853

4 103

3 853

3 853

3320 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og
parkering

3350 Rekreasjon i tettsted
Inntekt

-15

-15

-15

-15

Utgift

76

76

76

76

Netto

61

61

61

61

3380 Forebygging branner o.a. ulykker
Inntekt

-4 564

-4 564

-4 564

-4 564

Utgift

6 946

7 646

7 646

7 646

Netto

2 381

3 081

3 081

3 081

Inntekt

-3 324

-3 324

-3 324

-3 324

Utgift

26 111

26 111

26 111

26 111

Netto

22 788

22 788

22 788

22 788

3390 Beredskap mot branner o..a. ulykker

3391 Oljevernberedskap
Inntekt

-3

-3

-3

-3

Utgift

206

206

206

206

Netto

204

204

204

204

Utgift

6 982

6 982

6 982

6 982

Netto

6 982

6 982

6 982

6 982

-80 373

3400 Produksj. vann - 20 år

3450 Distribusjon av vann- 40 år (ledn.nett)
Inntekt

-68 476

-72 793

-77 015

Utgift

32 176

32 176

32 176

32 176

Netto

-36 300

-40 617

-44 839

-48 196

Utgift

521

521

521

521

Netto

521

521

521

521

Utgift

638

638

638

638

Netto

638

638

638

638

-47 409

-53 093

-62 677

-69 196

3452 Distribusjon vann - 10 år (utstyr)

3500 Avløpsrensing - 20 år

3530 Avløpsnett/innsaml avløpsv. 40 år
Inntekt

ix

Tjeneste/beskrivelse

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Utgift

29 385

29 385

29 385

Budsjett 2024
29 385

Netto

-18 024

-23 709

-33 293

-39 811

3540 Tømming slamavskillere (sept.tank)
Inntekt

-2 764

-2 879

-2 885

-2 890

Utgift

2 585

2 585

2 585

2 585

Netto

-179

-294

-300

-305

Inntekt

-283

-283

-283

-283

Netto

-283

-283

-283

-283

3550 Innsamling av forbruksavfall

3600 Naturforvaltning og friluftsliv
Inntekt

-100

-100

-100

-100

Utgift

2 116

2 116

2 116

2 116

Netto

2 017

2 017

2 017

2 017

3700 Hovedbiblioteket
Inntekt

-263

-263

-263

-263

Utgift

4 615

4 615

4 615

4 615

Netto

4 353

4 353

4 353

4 353

Utgift

71

71

71

71

Netto

71

71

71

71

3705 Bibliotek - barn og ungdom

3750 Museer
Inntekt

-4

-4

-4

-4

Utgift

1 379

1 379

1 379

1 379

Netto

1 375

1 375

1 375

1 375

3800 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
Inntekt

-291

-291

-291

-291

Utgift

3 096

3 096

3 096

3 096

Netto

2 805

2 805

2 805

2 805

3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Inntekt

-43

-43

-43

-43

Utgift

4 373

4 373

4 373

4 373

Netto

4 330

4 330

4 330

4 330

3830 Musikk- og kulturskoler
Inntekt

-2 803

-2 803

-2 803

-2 803

Utgift

10 030

10 030

10 030

10 030

Netto

7 227

7 227

7 227

7 227

3850 Andre kulturaktiviteter
Inntekt

-597

-597

-597

-597

Utgift

3 660

3 660

3 660

3 660

Netto

3 063

3 063

3 063

3 063

3860 Komm. kulturbygg
Inntekt

-925

-925

-925

-925

Utgift

2 606

3 642

4 678

4 678

Netto

1 682

2 718

3 754

3 754

Utgift

12 947

12 927

12 927

12 927

Netto

12 947

12 927

12 927

12 927

Utgift

5 170

5 170

5 170

5 170

Netto

5 170

5 170

5 170

5 170

Inntekt

-825 006

-828 628

-832 200

-836 639

Netto

-825 006

-828 628

-832 200

-836 639

Inntekt

-944 766

-945 591

-941 748

-941 799

Netto

-944 766

-945 591

-941 748

-941 799

-34 400

-31 500

-32 800

-30 700

3900 Den norske kirke

3930 Kirkegårder, gravlunder, krematorier

8000 Skatt på inntekt og form.

8400 Statl. rammetilskudd o.a. gen.statstilsk.

8500 Generelt statstilskudd vedr. flyktn. m.v.
Inntekt

x

Tjeneste/beskrivelse
Netto

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

-34 400

-31 500

-32 800

-30 700

8700 Renter/utbytte og lån
Inntekt

-33 131

-33 199

-33 879

-34 321

Utgift

212 516

213 897

224 597

237 828

Netto

179 385

180 698

190 718

203 507

-19 297

-2 972

0

0

710

710

6 399

7 859

8800 Interne finansieringstransaksjoner
Inntekt
Utgift
Netto
Inntekt
Utgift
Inntekt
Utgift

-18 587

-2 262

6 399

7 859

-2 353 441

-2 356 409

-2 369 781

-2 382 429

2 353 441

2 356 409

2 369 781

2 382 429

-2 353 441

-2 356 409

-2 369 781

-2 382 429

2 353 441

2 356 409

2 369 781

2 382 429

