Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité Mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
16.10.2013
Dato:
Tid:
11:30-ca. kl 15:00
Merk møtetidspunkt. Møtet begynner med lunch på kantina.
Forfall meldes til utvalgssekretær på e-post inger.storstad@verdal.kommune.no eller
telefon 740 48250. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 10. oktober 2013

Kristin J. Hildrum /sign./
leder
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PS 47/13 Godkjenning av møteprotokoll

Verdal kommune
Sakspapir

Orienteringer

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2012/4830 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det blir følgende orienteringer:
 Sosialtjenesten i NAV v/Joar Aksnes.
 Karrieresenteret i Verdal v/EliSiv Skjei.

Møtedato
16.10.2013

Saksnr.
48/13

Verdal kommune
Sakspapir
Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016.
Saksbehandler: Joar Harry Aksnes
joar.aksnes@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2013/2924 - /F30

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.10.2013

Saksnr.
49/13

Rådmannens innstilling:
1. Det inngås en 3-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
om bosetting av inntil 35 flyktninger i 2014, og inntil 30 flyktninger hvert år i
2015 og 2016.
2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
3. Rådmannen får delegert fullmakt til å benytte kommunens forkjøpsrett i
boligprosjekt til kjøp av boliger til flyktningeformål.
4. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå nødvendige midlertidige leieavtaler
på private boliger for å sikre en jevn bosetting utover året.

Vedlegg:
Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal kommune har fra IMDi fått en anmodning om å bosette 35 flyktninger i 2014 og
30 flyktninger hvert år i 2015 og 2016. Eventuelle familiegjenforeninger og
sekundærbosettinger kommer i tillegg. Det vises til vedlagte anmodning fra IMDi.
Kommunen har de siste årene mottatt 25 flyktninger hvert år. Anmodningen fra IMDi
har vært bosetting av 35 flyktninger hvert år. Hovedgrunnen til at kommunen ikke har
bosatt i henhold til anmodningen fra IMDi er mangel på egnede boliger.
Tjenesteapparatet for øvrig har kapasitet til å ta i mot flere flyktninger enn det som er
gjort de siste årene.
Det kommunale tjenestetilbudet.
Verdal kommune har over tid bygd opp ett tjenesteapparat som har kapasitet og
kompetanse til å håndtere bosetting av det antallet flyktninger som IMDi ønsker at
kommunen skal ta i mot.
En gjennomgang av situasjonen i fht til skoler og barnehager i kommunen viser at det er
tilgjengelige barnehageplasser i Vinne og i Sentrum. Vinne skole og Ørmelen skole har
også plass til å ta imot flere elever. Dette er også situasjonen for alle andre skoler i
kommunen med unntak av Verdalsøra Barneskole.
En økt bosetning vil også kunne medføre et økt press på hjelpetjenestene, men det er på
ingen måte sikkert. Dersom vi velger å bosette familier vil det være med på å gjøre det
noe lettere for oss. Et fokus på familiebosetning vil kunne være med på å gjøre
integreringen i lokalsamfunnet lettere. Barn og unge vil da ha barnehage- og skoletilbud
som er med på å gi de voksne kunnskap om samfunnet vårt. Mange vil også delta i
fritidsaktiviteter som gir foreldre mulighet til å utvide kjennskapen til lokalmiljø og
skaffe seg nettverk.
Møllegt – voksenopplæring står overfor en utfordring i fht undervisningsrom dersom
antallet voksne elever vokser mye utover dagens antall. Men med et fokus på å bosette
familier vil mange av de som vi bosetter være barn og ungdom, og de vil få sitt
undervisningstilbud i ordinære skoler og barnehager. Dersom en økning i bosetning blir
enslige voksne vil det føre til kapasitetsproblemer på Møllgt. – voksenopplæring.
Videre vil det være andre helsemessige utfordringer knyttet til bosetting av enslige
ettersom mange da vil ha familier og barn i hjemland, naboland eller på flukt. En
bosetting av enslige asylsøkere vil også i større grad kunne medføre
familiegjenforeninger – noe som er med på å skape nye utfordringer for oss.
Boliger
Ansvaret for å skaffe tilveie boliger ligger til NAV. Pr. i dag disponerer NAV 56 boliger
til flyktninger. Disse fordeler seg på 29 hybler, 11 små leiligheter, 16 familieleiligheter.
Dette har medført at kommunen de siste årene har bosatt mange enslige i hybler. Mange
av disse søker familiegjenforening og det kommer da spørsmål om større bolig. Det
gjennomføres en restriktiv holdning til kommunal bistand til skifte av bolig, men i
enkelte tilfeller er det forhold som tilsier at det må ytes bistand til skifte av bolig.
Det jobbes nå med å skaffe flere botilbud til flyktninger. Skogveien 30 er under
renovering, og der vil det i løpet av sommeren 2014 være klar 4 familieleiligheter. Her
vil kommunen kunne bosette 15 – 20 av “kvoten”. Videre er det noe fraflytting fra den
boligmassen som NAV disponerer. Disse fylles opp med nye bosettinger så raskt som
mulig. Det ble også i budsjettet for 2013 satt av 25 mill. til bygging av flyktningeboliger

i Nyvegsbakken. Dette har ikke kommet i gang ennå. I forbindelse med godkjenning av
nye boligprosjekt har kommunen mulighet til å gå inn og kjøpe 10% av de boligene som
bygges. Det bør vurderes å bruke av de avsatte midlene til kommunalt kjøp av boliger i
pågående og kommende utbyggingsprosjekt. Dette kan være med på å få i gang
boligprosjekter som i dag står på vent. Hvis man gjør dette vil man unngå en ansamling
av flyktninger i ett boligprosjekt. Det oppnås i stedet en spredt bosetting, noe som kan
virke positivt i forhold til integrering av nye flyktninger i Verdalssamfunnet. Gjennom
styrt kjøp/bosetting vil man kunne forbygge press på skoler/barnehager som i dag har
kapasitetsproblemer. Det er også mulig å få inntil 40% tilskudd til slike kjøp via
Husbankens tilskuddsordninger. Forutsetningen er at boligene som kjøpes “båndlegges”
til flyktningeformål i 20 år.
Anskaffelse av større boenheter vil gjøre det lettere å bosette familier i årene fremover.
Selvbosetting.
Kommunen har inngått avtale med IMDI om å være med på ett prosjekt om
selvbosetting av flyktninger i årene fremover. Dette innebærer at flyktninger i mottak
selv ordner seg med bolig i kommunen. Kommunen skal godkjenne leieforholdet
mellom flyktningen og boligeier. Utover dette har flyktningen samme rettigheter som
andre flyktninger som kommunen mottar på ordinær måte.
Integrering i arbeidslivet.
Det har vist seg å være en utfordring å få integrert flyktninger i arbeidslivet umiddelbart
etter introduksjonsprogrammet. Men blant flyktninger som har vært her en del år, er
deltakelsen i arbeidslivet ganske høy. Det jobbes nå med ett målrettet program for
flyktninger i introduksjonsprogram til å komme over i arbeidslivet raskere. Dette er ett
samarbeidsprosjekt mellom Møllegata Voksenopplæring og NAV. Dette er noe
kommunen har mottatt prosjektmidler fra IMDi for. Det samarbeides også med
Levanger kommune om det samme.
Integreringstilskudd
Ved bosetting av flyktninger får kommunen ett integreringstilskudd fra staten. Følgende
tilskudd-satser gjelder i 2013:
Integreringstilskudd
Bosettingsår Sats
År-1 (2013)
kr. 165 000 (voksen)*
kr. 145 000 (barn)*
kr. 215 000 (enslig voksen)
kr. 165 000 (enslig mindreårig)
År-2 (2012)
kr. 166 800
År-3 (2011)
År-4 (2010)
År-5 (2009)
Skoletilskudd
Barnehagetilskudd
Eldretilskudd

kr. 135 000
kr. 80 000
kr. 70 000
kr. 11 400
kr. 22 900 (engangstilskudd)
kr. 147 600 (engangstilskudd)

Særskilt tilskudd enslige mindreårige

kr. 130 900

Personer med kjente
funksjonshemminger

Tilskudd 1: kr. 165 100
(engangstilskudd)
Tilskudd 2: Inntil kr. 825 700 i
inntil 5 år

I tillegg får kommunen ett tilskudd til voksenopplæring. Følgende satser gjelder i 2013:
Tilskuddssatser for norskopplæring – Persontilskudd (per capita)
Satser for tilskudd 2013
Tilskudd
Persontilskudd (per capita)
År 1 (2013) (3 år)
År 2 (2012) (3 år)
År 3 (2011) (3 år)
År 5 (2009) (5 år)
Resultattilskudd
Norskprøve 2 og 3, tilskudd per bestått prøve
Grunntilskudd
Kommunene trenger ikke å søke om grunntilskudd. Det vil bli
tildelt alle kommuner som per 15. januar 2013 har mellom 1 og
150 personer i personkretsen registrert i NIR.

Satser
Høy sats
Kr 31 400
Kr 53 800
Kr 33 900
Kr 9 500
Muntlig:
Kr 6 500

Lav sats
Kr 12 100
Kr 20 600
Kr 12 300
Kr 3 400
Skriftlig:
Kr 6 500

4-150
1-3
personer
personer
Kr 540 000 Kr 175 000

I økonomiplanen er det kalkulert med tilskudd tilsvarende bosetting av 25 personer hvert
år. En økning til 30 personer hvert år vil medføre økt integreringstilskudd med ca 1 mill
pr. år. En økning til 35 flyktninger pr. år vil medføre økt integreringstilskudd med ca. 2
mill. pr. år.

Vurdering:
Ut fra en helhetsvurdering kan kommunen imøtekomme IMDi sin henstilling om å ta i
mot 35 flyktninger i 2014 og 30 flyktninger hvert år i 2015 og 2016. Forutsetningen for
dette er at det jobbes aktivt med å skaffe boliger som er tilpasset familier.

Verdal kommune
Sakspapir

Evaluering av årsrapporter

Saksbehandler: Berit Hakkebo
berit.hakkebo@innherred-samkommune.no
E-post:
74048222
Tlf.:

Arkivref:
2013/890 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn i Verdal
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap

Møtedato
15.10.2013
16.10.2013

Saksnr.
72/13
50/13

Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstillling.

Vedlegg:
Oversikt over årsrapporter som ble behandlet i 2013.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til plan- og styringssystemets pkt. 4.2.3 er hensikten med årsrapporten
følgende:
Årsrapportens fokus er utviklingen av kommunene. Det skal her vurderes om
utviklingen går i retning måloppnåelse ut fra gitte politiske styringssignaler i
planstrategien, føringer i kommuneplanens samfunnsdel, delmål og målindikatorer i
kommunedelplanene og økonomiske forutsetninger i økonomiplanen. Det skal også
vurderes om det er tilstrekkelig kvalitet på kommunale tjenester ut fra gjeldende
forutsetninger.
Ved avvik fra planlagt utvikling og vedtatte mål, skal det vurderes om innsatsen skal
endres eller om målene skal justeres, gjennom justering eller rullering kommunens
planer.

Før iverksetting av prosess med årsrapporter for 2013 legges det opp til en evaluering av
2012-rapportene. Som utgangspunkt for evalueringen er det laget en oversikt over de
årsrapporter som ble behandlet i kommunestyret og i samkommunestyrene i 2013.
Flg. spørsmål kan være utgangspunkt for evalueringen:
 Skal årsrapportene for 2013 skal lages slik som 2012-rapportene, eller bør noe endres?
 Gir årsrapporten god nok tilbakemelding til politisk nivå
o om gjennomføring av tiltak som er vedtatt i økonomiplanen?
o om kommunens utvikling og måloppnåelse?
 Var størrelse og innhold i 2012-rapporten passende?
 Ble det jobbet godt nok med rapportene i politiske fora, som grunnlag for videre
planlegging?

Verdal kommune
Sakspapir

KoRus Midt-Norge - invitasjon DelTa 2013

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
anne.kari.haugdal@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2013/6870 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
16.10.2013

Saksnr.
51/13

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune inngår avtale med KoRus Midt-Norge om å være med i tidlig
intervensjon- og rusforebyggende program DelTa.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) har invitert Verdal kommune
til å være med i et rusforebyggende folkehelsearbeid - DelTa. I samarbeid med KoRus
Midt-Norge innebærer DelTa at kommunene gjør en ekstra innsats i å videreutvikle det
kommunale rusarbeidet. Målet er å forebygge utvikling av rusproblemer og å gripe inn
så tidlig som mulig når innbyggere er i ferd med å utvikle et problematisk forhold til rus.
DelTa innebærer:


 To-årig forsterket innsats med kompetansestøtte fra KoRus Nord-Trøndelag, spesielt
med tanke på prosesser og innhold.
 Det arbeides prosessuelt med forankring, kartlegging, gjennomføring og evaluering.

 KoRus Midt-Norge støtter arbeidet med kr 80.000,- i to-års perioden det pågår.
Deltakelse fordrer at Verdal kommune inngår samarbeidsavtale med KoRus Midt-Norge som
vedtas av politisk og administrativ ledelse i kommunen. Kommunens organisering av innsatsen i
DelTa, knyttes til den tverretatlige arbeidet i Samordningsmodell for Lokale forebyggende
Tiltak mot rus og kriminalitet (SLT). SLT koordinatoren ivaretar koordinatoransvaret for
kommunens deltakelse i DelTa. SLT koordinatoren rapporterer til Rådmannsteamet i Verdal, og
koordinerer tema som går parallelt med Levanger kommune i Strategisk ledergruppe (SLG).
Folkehelsekoordinatoren i Innherred samkommune bistår SLT koordinatoren i arbeidet.
Verdal kommune har utviklet gode tjenester og kompetanse på tidlig innsats og rusforebyggende
arbeid. Nytten av å være med i DelTa, skal tilpasses det pågående planarbeidet som skal
gjennomføres i 2014:
- rullering av Ruspolitisk handlingsplan,
- utvikling av kommunens folkehelsestrategi som en del av kommuneplanens samfunnsdel
- kommunedelplan Oppvekst
- kommunedelplan Helse og velferd,
- kommunedelplan Kultur
- kommunedelplan Næring (felles Verdal og Levanger)

Nettverket Verdal kommune får tilgang på i DelTa, er viktig for kommunens
kompetanseutvikling når det gjelder tidlig innsats og rusforebyggende arbeid. Inviterte
kommuner er Levanger, Steinkjer, Verran, Snåsa, Fosnes, Høylandet, Lierne, Røyrvik,
Namskogan, Inderøy.

Vurdering:
Verdal kommune har nytte av å være med KoRus Midt-Norge sitt tidlig intervensjon og
rusforebyggende program DelTa. Arbeidet knyttes til det pågående planarbeidet
kommunen er i gang med, og som skal sluttføres i 2014. Koordinering av kommunens
deltakelse, legges til SLT-koordinatoren og rapporterer til rådmannsteamet. Saker som
det er behov for å koordinere med Levanger kommune, tas opp i SLG.
Verdal kommunes tilføres kr 80.000,- som kan benyttes til vikarer og innleie personell
for å få gjennomført arbeidet.

PS 52/13 Andre saker

