Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles med dette til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
23.11.2016
Dato:
09:00
Tid:
I starten av møtet kommer avd.leder for rehabiliteringstjenesten ved Stekke, Lene
Antonsen, og informerer om rehab.tjenesten.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på epost:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48250.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Sakliste
Saksnr
PS 44/16

Innhold
Godkjenning av møteprotokoll
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Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune

PS 46/16

Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2017

PS 47/16

Andre saker

Verdal, 17. november 2016

Trine Reitan /sign./
leder
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PS 44/16 Godkjenning av møteprotokoll
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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

Arkivref:
2016/7650 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
65/16
45/16

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:
• 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.
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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
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.

4 av 8

Verdal kommune – Mennesker og livskvalitet 23.11.16 - sakliste

Verdal kommune
Sakspapir

Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2017

Saksbehandler: Anne Grete Wold Olsen
anne.olsen@verdal.kommune.no
E-post:
901 06 349
Tlf.:

Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Arkivref:
2015/44 - /F30

Møtedato
23.11.2016
24.11.2016
28.11.2016

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
46/16

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 40 flyktninger i 2017.
Familiegjenforente kommer i tillegg til anmodningstallet fra IMDi.
Vedlegg:
1. IMDi: Anmodning om bosetting av flyktninger 2017
2. Beregningsutvalget 2016: kommunens utgifter til bosetting og integrering av
flyktninger
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. www.imdi.no
2. www.udi.no
3. www.unhcr.no
Saksopplysninger:
Flyktningkrisen vi sto ovenfor i 2016 er betydelig endret. Strømmen av asylsøkere, har
som følge av stengte grenseoverganger i Europa, blitt betydelig redusert. Situasjonen
høsten 2016 fortoner seg helt annerledes enn verdensbildet i 2015, da tilstrømmingen av
asylsøkere var betydelig større enn det vi ser i 2016. I 2015 behandlet UDI til sammen
31 150 asylsøknader, pr. dags dato er antallet søknader 2526. En nedgang fra 2015 til
2016 på om lag 92 %. Færre asylsøkere til Norge og færre som innvilges opphold er
hovedårsaken til at behovet har gått ned.
Bosettingsbehovet i 2017 er lavere enn tidligere plantall fra IMDi.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi) ber Verdal kommune om å bosette 40
flyktninger i 2017.
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IMDi anmoder kommunen om ikke å bosette enslige mindreårige flyktninger.
Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til IMDi sine anslag, og det er vanskelig å
forutsi hvor mange flyktninger som vil komme til Norge i årene framover.
Det er derfor uforutsigbart for kommunen å vite eksakt antall hvert år.
IMDi oppfordrer kommunen om å fatte så presise vedtak for hvor mange flyktninger
kommunen skal bosette, og at vedtaket ikke inneholder familiegjenforente, eller har
andre forbehold.
Statlige tilskudd og refusjonsordninger
Kommunen mottar integreringstilskudd i fem år per flyktning etter faste satser vedtatt av
Stortinget. For 2016 er satsen 717 400 for femårsperioden.
Satser for 2017 er ennå ikke vedtatt.
Bosettingsår
År- 1(2016)
År- 2
År- 3
År- 4
År- 5

Sats
184 000
220 000
160 000
83 400
70 000

Ved bosetting mottar kommunene et engangstilskudd per barn i aldersgruppen 0-5 år
som omfattes av integreringstilskuddsordningen. For 2016 vil barn født 1.1.2011 eller
senere og som bosettes i kommunen i 2016, utløse tilskuddet. Tilskuddet utbetales
samtidig med Integreringstilskudd År-1. Engangstilskuddet utgjør kr 24 500 pr. barn i
2016.
Ved bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller
atferdsvansker kan kommunene få ekstratilskudd på grunnlag av dokumenterte behov.
Kommunen kan søke IMDi om refusjoner på utgifter knyttet til barnevern.
Økonomiske rammevilkår
Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger dekkes i stor grad av
tilskudd.
Overføringene fra staten dekker over 90% av kommunens utgifter i 2015 viser
Beregningsutvalgets rapport fra august 2016:






Kommunene har i gjennomsnitt utgifter på 775 500 kroner per flyktning over fem
år.
I 2015 dekket integreringstilskuddet over 90 prosent av kommunenes utgifter til
bosetting og integrering.
Kommunene har i gjennomsnitt utgifter på 976 000 kroner per enslig mindreårig
over fem år.
Kommunene får dekket 71 prosent av sine utgifter til enslige mindreårige i 2015
mot 63 prosent i 2014.
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dekker utgifter for personer
som har rett og plikt, eller kun rett, til slik opplæring etter introduksjonsloven.
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Beregningsutvalgets kartlegging viser en gjennomsnittlig utgift per deltager på
118 000 for 1 100 timer opplæring.
Det er ingen særskilte tilskuddsordninger for bosatte flyktninger etter fem år.
Kommunen kan påføres betydelige utgifter etter femårsperioden (tilskuddsperioden)for
enkeltpersoner.
Vurdering:
Anmodningen fra IMDi for 2017 på bosetting av 40 flyktninger gjennomføres jf vedtak i
kommunestyret 2. november 2015(PS92/15). Ut fra kommunestyrets vedtak skal 222
flyktninger bosettes i perioden 2015-2019. Det er pr dags dato bosatt 89 personer av
vedtaket på 222. Vi forventer å bosette 43 flyktninger i 2016. Vi har registrert en
familiegjenforent, men det er noe usikkerhet rundt det totale antallet familiegjenforente i
år.
Rådmannen vurderer det som riktig å si ja til IMDi sin anmodning om å bosette 40
flyktninger i 2017.
Kommunestyret i Verdal har vedtatt å bosette 222 flyktninger innenfor en femårsperiode
fra 2015-2019, og anmodningen på 40 flyktninger er innenfor denne rammen.
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PS 47/16 Andre saker
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