Verdal kommune

Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer
Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal kommunestyre
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
12.12.2016
Dato:
16:45
Tid:
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 740
48257 eller på epost: line.ertsaas@verdal.kommune.no
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. De som
ikke skal ha middag, bes gi melding det snarest.
Sakliste
Saksnr
Innhold
PS 104/16 Godkjenning av møteprotokoll
PS 105/16 Budsjettjustering 2016 - Verdal kommune
PS 106/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune
PS 107/16 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017
PS 108/16 Orientering
PS 109/16 Spørsmål til ordføreren - BPA-ordningen og praktisering i Verdal
kommune
Forslag til taletid på sak 106/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020:
Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i
tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt.
Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntatt de partiene som har ett medlem hver får
10/4 minutt.

Verdal, 2. desember 2016

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Verdal kommune
Sakspapir

Budsjettjustering 2016 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
01.12.2016
12.12.2016

Arkivref:
2016/8008 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
133/16
105/16

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.12.2016
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Driftsbudsjettet endres slik:
 Teknisk drift styrkes med kr. 1.400.000, Overføring til Innherred samkommune styrkes med kr. 430.000, Ansvarsområdet Finanstransaksjoner styrkes med kr. 500.000, Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med kr. 2.330.000,2. Investeringsbudsjett endres slik.
 Det rebevilges kr. 2.400.000,- til kjøp av ny brannbil. Bruk av lånemidler økes
med kr. 1.920.000,- og momskompensasjon økes med kr. 480.000,-.
 Avsetning til friidrettsanlegg reduseres med kr. 9.500.000,-. Bruk av lån
reduseres med kr. 9.100.000,- og momskompensasjon reduseres med kr.
400.000,-.
 Tilskudd fra spillemidler økes med kr. 3.000.000,-. Bruk av lån reduseres
tilsvarende.
 Tilskudd til bofellesskap for funksjonshemmede økes med kr. 7.790.000,-. Bruk
av lån reduseres tilsvarende.
 Avdrag og ekstraordinære avdrag på startlån økes med kr. 17.100.000,-.
Finansieres ved bruk av mottatte avdrag på startlån.

Rådmannens innstilling:
1. Driftsbudsjettet endres slik:
 Teknisk drift styrkes med kr. 1.400.000, Overføring til Innherred samkommune styrkes med kr. 430.000, Ansvarsområdet Finanstransaksjoner styrkes med kr. 500.000, Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med kr. 2.330.000,-
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2. Investeringsbudsjett endres slik.
 Det rebevilges kr. 2.400.000,- til kjøp av ny brannbil. Bruk av lånemidler
økes med kr. 1.920.000,- og momskompensasjon økes med kr. 480.000,-.
 Avsetning til friidrettsanlegg reduseres med kr. 9.500.000,-. Bruk av lån
reduseres med kr. 9.100.000,- og momskompensasjon reduseres med kr.
400.000,-.
 Tilskudd fra spillemidler økes med kr. 3.000.000,-. Bruk av lån reduseres
tilsvarende.
 Tilskudd til bofellesskap for funksjonshemmede økes med kr. 7.790.000,-.
Bruk av lån reduseres tilsvarende.
 Avdrag og ekstraordinære avdrag på startlån økes med kr. 17.100.000,-.
Finansieres ved bruk av mottatte avdrag på startlån.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes
økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av
året. Verdal kommunes budsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for
budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.
Vurdering:
Verdal kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2016 og økonomiplan for
2017-2019 både en investerings- og en driftsdel i budsjettet for 2016. Disse er justert et
par ganger tidligere i år ved behandling av tertialrapporter og enkeltsaker. Rådmannen
finner det likevel nødvendig å foreslå enkelte justeringer nå.
Disse er:
Driftbudsjettet:
 Overføring til Innherred samkommune. Enheten Brann og redning i Innherred
samkommune har fått en kostnad i forbindelse med nytt nødnett som er ca. 1
million kroner høyere enn budsjettert. Dette er et nivå som vil videreføres i årene
fremover. Verdal kommunes andel av denne kostnaden er ut fra befolkningstall
beregnet til kr. 430.000,-. Økningen foreslås dekket ved bruk av avsetning til årets
lønnsoppgjør.
 I forbindelse med at Kinobygget AS fortsatt ble videreført som kommunalt
aksjeselskap er det behov for å justere budsjettet med hensyn til økonomiske
transaksjoner mellom selskapet og Verdal kommune. Verdal kommune betaler
Kinobygget AS årlig 3 millioner kroner i husleie, samtidig som Kinobygget AS
betaler Verdal kommune for utførte vaktmestertjenester, vedlikehold, renteutgifter
etc. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at virksomhetsområdet Teknisk drift
styrkes med 1,4 mill. kroner for å dekke differansen mellom betalt til og mottatt
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fra Kinobygget AS. Styrkingen er for 2016 såpass høy på grunn av mottatt
husleiekrav på 1,0 millioner kroner knyttet til 2015.
 Området for finanstransaksjoner foreslås styrket med 0,5 mill. kroner. Dette her
flere årsaker. De vesentligste er økte renteinntekter gjennom overføring fra
Kinogården AS og samtidig lavere renteinntekter på ordinære bankinnskudd. At
kommunen mottar lavere renteinntekter på bankinnskudd skyldes endra
rentevilkår etter at ny bankavtale ble inngått våren/sommeren 2016. Tidligere
kunne kommunen ta opp lån til investeringer tidlig på året og plassere disse som
ordinært bankinnskudd med høyere innskuddsrente enn det kommunen betalte i
rente på lånet. Dette er fra i år endret slik at kommunen ikke lenger tjener penger
på å låne tidlig på året og plassere midlene i banken, dermed har kommunen
gjennom året hatt lavere innskudd i bank enn tidligere, og dermed også lavere
renteinntekter.
 Til dekning av de ovennevnte punkter foreslås å redusere avsetningen til årets
lønnsoppgjør. Pr. i dag gjenstår drøyt 6 mill. kroner av årets avsetning til
lønnsoppgjør. Ikke alle oppgjør er endelig avsluttet, og ca. 0,2 mill. kroner av
avsetningen vil bli fordelt ut til virksomhetsområdene etter at endelig fordeling er
beregnet. Samlet forslås avsetningen redusert med 2,33 mill. kroner.
Det presiseres at rentekostnader fortsatt er en post som er noe usikker, og at eventuelt
ubenyttede midler i sin helhet vil inngå som en del av kommunens regnskapsresultat
for 2016.
Investeringsbudsjettet:
 Det foreslås å «rebevilge» kr. 2.400.000,- til kjøp av ny brannbil. I
Kommunestyrets behandling av sak 34/15 ble det bevilget 3,5 millioner kroner til
kjøp av ny brannbil i Verdal kommune. Bilen ble bestilt i 2015, men først
ferdigstilt og levert i høst. Deler av bilens avtalte kjøpspris ble betalt i fjor, mens
resterende betales nå ved levering. Bruk av lånemidler økes med kr. 1.920.000,og momskompensasjon økes med kr. 480.000,-.
 Avsetning til friidrettsanlegg foreslås redusert med kr. 9.500.000,-. Dette skyldes
at det pr. i dag ikke foreligger noe endelig vedtak om bygging friidrettsanlegg i
Verdal kommune. Det er bevilget 10 mill. kroner til formålet i 2016, og hittil er
det påløpt en kostnader til bl.a. konsulenter på i underkant av 0,5 mill. kroner.
Bruk av lån reduseres med kr. 9.100.000,- og momskompensasjon reduseres med
kr. 400.000,-.
 Verdal kommune har i år mottatt 3 mill. kroner mer enn forventet i spillemidler i
forbindelse med bygging av Verdal svømmehall. Tilskuddet var i utgangspunktet
forventet mottatt i 2017. Tilskudd fra spillemidler økes med kr. 3.000.000,-. Bruk
av lån reduseres tilsvarende.
 Verdal kommune har mottatt kr. 7.790.000,- i tilskudd til bygging av bofelleskap
for funksjonshemmede. Samlet er det de senere årene investert mellom 16 og 17
millioner til fornålet. Tilskudd til bofellesskap for funksjonshemmede økes med
kr. 7.790.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
 Verdal kommune har gjennom 2016 mottatt avdrag på formidlingslån som ikke er
budsjettert. Disse avdragene skal videreføres til Husbanken, og det foreslås derfor
at avdragsposten for formidlingslån økes med 4,5 millioner kroner, og posten for
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ekstraordinære avdrag økes med 12,6 millioner kroner. Finansieres ved bruk
mottatte avdrag i 2016 og 2015 (avsatt til fond).
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Verdal kommune
Sakspapir

Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Utvalg
Komité plan og samfunn i Verdal
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
22.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
12.12.2016

Arkivref:
2016/7650 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
65/16
45/16
8/16
129/16
106/16

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2016
BEHANDLING:
Følgende ble utdelt i møtet:
Behandlinger i komite mennesker og livskvalitet og komite plan og samfunn.
Referat fra drøftingsmøte 10.11.16 mellom administrasjon og arbeidstakerorganisasjonene.
Uttalelse fra Fagforbundet.
Uttalelse fra Innvandrerrådet.
Uttalelse fra Eldrerådet.
Obligatoriske økonomioversikter.
AP/H/KRF fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 10:
«10. Kommunen ber rådmannen gjennomføre utredninger og tilhørende prosesser med sikte på å
endre skolestrukturen.»
SP/FRP/SV/MDG og V fremmet følgende fellesforslag:
1. Skole.
Dagens struktur opprettholdes i budsjett og økonomiplan.
En evt. strukturendring vedtas i egen sak. I saken må en se på de samfunnsmessige, de faglige
og de pedagogiske konsekvensene.
En slik sak må legge opp til bred involvering av berørte parter. Det bør også ses på tiltak som
tilrettelegger for økt bolyst i tilknytning til dagens skoler.
Endringer i driftsbudsjettet:
Strukturtiltak skole 2017 - 2020 settes i kr 0, inntil egen sak om strukturtiltak i skolen er
ferdigbehandlet i kommunestyret
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Endringer i skatt og rammetilskudd:
2017 Rammetilskudd økes med kr 1 200 000
2018 Rammetilskudd økes med kr 3 900 000
2019 Rammetilskudd økes med kr 5 400 000
2020 Rammetilskudd økes med kr 7 400 000
Helse og velferd
2. Helsehus
Helsehus tas ut av økonomiplanen.
Kommunestyret viser til vedtak i april 2016, hvor det er vedtatt bygging av 43 heldøgns
omsorgsboliger. Før kommunestyret kan ta stilling til ytterligere endringer i helse- og
omsorgstjenesten, bl.a. bygging av et Helsehus, må kommunestyret få seg framlagt en utredning
som viser framtidig behov, ulike alternativer, både hva et Helsehus bør inneholde og alternativer
hvor ulike tilbud kan gis i flere bygninger. Utgifter til oppgradering og bruk av nåværende VBH
skal også inngå i utredningen.
3. Industriområdet.
Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag om at arbeidet med klargjøring av nytt
industriareal på Ørin nord, må gis prioritet i planperioden. Kommunen bør også bidra til at det
blir en bedre utnytting av det arealet som i dag brukes til næringsformål, samt bidra til bedre
tilgang til området for syklister.
4. Ladestasjon el-biler/el-sykler.
Det etableres ladestasjoner for el-biler og el-sykler på egnede plasser i sentrumsområdet, i
samarbeid med private aktører.
Tiltaket dekkes bl.a. av midler avsatt til sentrumsutvikling.
5. Mobil og bredbåndsdekning.
Kommunestyret får seg forelagt en sak innen mars 2017 med plan for utbygging av fullverdig
mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.
6. Bolyst.
Det settes ned en prosjektgruppe som har som formål å foreslå tiltak for å gjøre hele kommunen
mer attraktiv for barnefamilier og som øker bolysten i kommune.
Votering:
Det ble foreslått følgende voteringsmåte på alternativ forslag til pkt. 10 – Det voteres alternativt
mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget til pkt. 10 fra AP/H/KRF. Dette ble vedtatt
med 7 mot 2 stemmer.
Fellesforslag fra SP, FRP, SV, MDG og V:
Pkt. 1- falt med 4 mot 5 stemmer.
Pkt. 2 – falt med 4 mot 5 stemmer.
Pkt. 3 – falt med 4 mot 5 stemmer.
Pkt. 4 – falt med 4 mot 5 stemmer.
Pkt. 5 – enstemmig.
Pkt. 6 – enstemmig.
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Alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 10 og forslaget til pkt. 10 fra AP/H/KRF:
Forslaget fra AP/H/KRF ble enstemmig vedtatt.
Samlet votering over rådmannens forslag til innstilling inkludert vedtatte punkt– enstemmig
vedtatt.

INNSTILLING:
1. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas.
2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til
3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens
bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3
hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
b. For øvrig fritas:
• Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
• Verdal videregående skoles eiendommer
• Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
• Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
• Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes
til organisasjonens primæroppgaver
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Trondheim havn IKS' eiendommer
• Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
5. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2017 slik det fremgår av lenke i
budsjettdokumentet.
7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2017 inkl.
selvfinansierende investeringer settes til kr. 162.400.000,-. Lånene skal opptas uten
fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det til
rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan,
samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer
som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
10. Kommunen ber rådmannen gjennomføre utredninger og tilhørende prosesser med sikte
på å endre skolestrukturen.
11. Mobil og bredbåndsdekning.
Kommunestyret får seg forelagt en sak innen mars 2017 med plan for utbygging av
fullverdig mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.
12. Bolyst.
Det settes ned en prosjektgruppe som har som formål å foreslå tiltak for å gjøre hele
kommunen mer attraktiv for barnefamilier og som øker bolysten i kommune.
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Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2016
BEHANDLING:
Følgende ble utdelt:
Referat fra drøftingsmøte10.11.16 mellom administrasjon og arbeidstakerorganisasjoner.
Uttalelse fra Fagforbundet.
Uttalelse fra Innvandrerrådet.
Uttalelse fra Eldrerådet.
Obligatoriske økonomioversikter.
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 23.11.2016
BEHANDLING:
AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.
Ved votering ble forslaget fra AP v/Trine Reitan enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 22.11.2016
BEHANDLING:
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.
Ved votering ble forslaget fra AP v/Ove Morten Haugan enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

Rådmannens innstilling:
1. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas.
2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for
2017 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i
paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende
presiseringer:
a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset
til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
b. For øvrig fritas:
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• Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
• Verdal videregående skoles eiendommer
• Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
• Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
• Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som
brukes til organisasjonens primæroppgaver
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Trondheim havn IKS' eiendommer
• Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
5. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i
budsjettdokumentet.
6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2017 slik det fremgår av lenke i
budsjettdokumentet.
7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2017
inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 162.400.000,-. Lånene skal
opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid.
Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes
løpetid.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende
forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
10. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre prosesser med sikte på å endre
skolestruktur slik det er beskrevet i økonomiplandokumentet.
Vedlegg:
1

Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal
kommune
2 Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede
til Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017
3 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal
kommune - uttalelse fra Ungdomsrådet
4 Endringer i Økonomiplan 2017-2020 - notat fra
Arnstein Kjeldsen
5 Notat fra rådmann ad utvikling og endring i helse og
velferd
6 Notat fra rådmann ad drift og vedlikehold av
kommunale bygg
7 Referat fra drøftingsmøte mellom Fagforbundet, NSF
og Verdal kommune
8 Uttalelser til øko.plan og budsjett 2017 – Fagforbundet
9 Uttalelse fra innvandrerrådet.
10 Uttalelse fra Eldrerådet til rådmannens forslag til
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Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017
11 Obligatoriske økonomioversikter
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet.
Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets
behandling av saken.
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne
ordningen videreføres.
Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i
kommunestyret.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.
Det er store investeringsbeløp i økonomiplanen. Det er viktig å merke seg at spesielt
investeringer i drift helsebygg m.v. på 430 millioner kroner og investeringer for ny
Stiklestad skole på 190 millioner kroner må betegnes som overslagsbevilgninger. Dette
fordi det er svært tidlige faser for disse utviklingsløpene, og at det er grove estimater.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017
Saksbehandler: Jostein Grimstad
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 59
Tlf.:

Utvalg
Verdal kommunestyre

Arkivref:
2016/1425 - /033

Møtedato
12.12.2016

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
107/16

Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.
Vedlegg:
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 21.11.16:
Kontrollutvalgets vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan
for 2017 for sin virksomhet i 2017.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede
orienteringer fra administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan
for 2017 for sin virksomhet i 2017.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede
orienteringer fra administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretær ga en orientering og svarte på spørsmål.
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Forslag til vedtak i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig.
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan
for 2017 for sin virksomhet i 2017.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede
orienteringer fra administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
Vedlegg
Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017.
Ikke trykte vedlegg
Ingen
Saksopplysninger
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2017 følger vedlagt denne saken.
Årsplanen for 2017 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet
på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av
kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2017.
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for
seg i løpet av året.
Vurdering:
Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige
omprioriteringer.
Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til
orientering.
Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.
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Verdal kommune
Sakspapir

Spørsmål til ordføreren - BPA-ordningen og praktisering i Verdal kommune

Saksbehandler: Bjørn Iversen
bjorn.iversen@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2016/8832 - /
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
12.12.2016

Saksnr.
109/16

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal FRP v/Bård Storhaug har fremmet slikt spørsmål til ordføreren:
«Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og
samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand.
For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse,
utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et
ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å
ta ansvar for eget liv og egen velferd» Innledningen i rundskriv I-9-2015
Rettighetsfesting av Brukerstyrt personlig assistanse. BPA er hjemlet i Helse- og
omsorgstjenesteloven, men det er presisert at dette er en tjenesteform som har som
bærende prinsipp å ivareta deltagelsen i samfunnet og styringen over eget liv..
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Viktige momenter:
 Alle med assistansebehov kan innvilges BPA. Departementet understreker at overfor
brukere som faller utenfor rettigheten, har kommunen en plikt til å ha et tilbud om BPA
jf. Helse og omsorgstjenesteloven §3-8. Viktig å legge vekt på om BPA vil gi personen
mulighet til studier, arbeidsdeltakelse el. eller for øvrig må antas å kunne bidra vesentlig
til brukerens livskvalitet.
 Full samfunnsdeltakelse ligger som et bærende element i myndighetsdokumentasjonen
som omhandler BPA. Det omfatter bistand av både praktisk og personlig art. Nødvendig
rengjøring og annen nødvendig hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og
i tilknytning til husholdningen. Tiltak utenfor hjemmet må også inkluderes.
 Enklere helsetjenester kan legges inn i en BPA ordning. En god rettesnor kan være det
folk til vanlig gjør selv, bør også en assistent kunne gjøre.
 Rett til fleksibel bruk av timer gjennom året.
 BPA bruker bestemmer selv hva assistansen skal brukes til. Som rundskriv I-9-2015 sier:
«BPA-bruker står fritt innenfor rammene av vedtaket å avgjøre hvilke oppgaver
assistenten skal utføre, så lenge arbeidet faller innenfor det som hører inn under
begrepene personlig assistanse og avlasntning.»
 Opplæring i arbeidslederrollen. For å sikre god arbeidsledelse er det viktig å avsette nok
tid til opplæring og veiledning i arbeidslederrollen. Husk arbeidsleder leder den daglige
driften av BPA ordningen.
 BPA også for de som ikke kan lede selv. Brukere med en kognitiv funksjonsnedsettelse,
psykisk sykdom eller er mindreårig, eller av andre grunner ikke kan ivareta
arbeidslederoppgavene selv, er også omfattet av rettigheten og av pliktbestemmelsen.

Er det slik at Verdal kommune ivaretar pliktbestemmelsen om å ha et tilbud om BPA
også for de som faller utenfor rettigheten til BPA?
I hvor stor grad blir tiltak utenfor hjemmet også inkludert i vedtak om BPA i Verdal
kommune?
Har BPA brukere i Verdal kommune muligheten til fleksibel bruk av BPA timene
gjennom året?
Hvordan ivaretas opplæring i arbeidslederrollen for BPA brukere? Og hvordan er
oppfølgingen av BPA brukerne? Gjøres dette på en tilfredsstillende måte i dag, eller kan
man se for seg en annen løsning?
Hvordan løser Verdal kommune at også rettigheten på BPA gjelder for mennesker som
ikke kan lede sin egen BPA ordning selv?
Kan BPA brukere i Verdal kommune velge blant flere BPA tilretteleggere, eller har
brukerne kun kommunen å forholde seg til?
Bård Storhaug
Leder Verdal FrP»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet.
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