Verdal kommune

Møteinnkalling

Utvalg for mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Utvalg for mennesker og livskvalitet
Kommunestyresalen, Verdal rådhus
12.02.2020
09:00

Før ordinær saksbehandling blir det orientering om barnevernet v/leder Bente
Nestvold (45-60 min.).
Ut
Etter ordinær saksbehandling:
Kommuneplanens samfunnsdel.
Vedlagt er FNs 17 bærekraftsmål med tilhørende delmål. Disse vil være grunnlaget for en
prosess i utvalgsmøtet der det legges opp til en diskusjon rundt følgende spørsmål:
Hva betyr FNs bærekraftsmål i et Verdalsperspektiv?
Er det noen av de 17 bærekraftsmålene som er særlig relevante for Verdal?

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på epost:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 476 92393. Varamedlemmer møter kun ved
særskilt innkalling.

Verdal, 5. februar 2020

Einar Olav Larsen/sign./
leder
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SAKLISTE
MØTE I UTVALG FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET
12. FEBRUAR 2020

Saksnr

Innhold

PS 5/20

Godkjenning av møteprotokoll

PS 6/20

Referatsak

PS 7/20

Revidering av retningslinjer for etablering flyktninger

PS 8/20

Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2018

PS 9/20

Andre saker
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PS 5/20 Godkjenning av møteprotokoll
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PS 6/20 Referatsak
1. Referat fra møte i Eldrerådet 13. januar 2020
2. Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 140120
3. Referat fra styremøte i Verdal idrettsråd 23. januar 2020
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av retningslinjer for etablering flyktninger

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

Arkivref:
2020/176 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utvalg for mennesker og livskvalitet
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
12.02.2020
13.02.2020

Saksnr.
7/20
25/20

Rådmannens innstilling:
1. Reviderte retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak).
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Vedtak sak 12/17
Retningslinjer for etablering nyankomne
Retningslinjer for etablering familiegjenforente
Forslag på nye retningslinjer nyankomne
Forslag på nye retningslinjer familiegjenforente

https://www.udi.no/ord-og-begreper/krav-til-inntekt-i-familieinnvandringssaker/
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i sak 12/17 retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger i
Verdal kommune. Det ble foretatt en intern revidering 25.01.2017.
I 2017, da virksomhetsområdet var relativt nytt i organisasjonen, var det et behov for å få
på plass et sett av retningslinjer og rutiner knyttet til bosetting av flyktninger.
Det var viktig for ansatte å ha retningslinjer å forholde seg i sitt arbeid, ikke minst sett
fra et likebehandlingsperspektiv.
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Behovet er ikke mindre i dag, men virksomhetsområdet opplever en omstilling- og
endringsprosess som gjør det nødvendig å foreta justeringer i retningslinjene.
Siden 2017 gang har verden forandret seg, og flyktningestrømmen har avtatt betraktelig.
Det merkes blant annet i anmodningene kommunen har mottatt fra IMDi de to siste
årene, og følgelig er virksomhetsområdets økonomiske rammer redusert for å tilpasse til
realitetene i den nasjonale mottaks- og bosettingspolitikken.
Retningslinjene gjelder for flyktninger fra asylmottak og overføringsflyktninger, og
retningslinjer for familiegjenforening. I retningslinjene for flyktninger fremkommer det
at det gis økonomisk ytelse til livsopphold, dekning av husleie og strøm i påvente av
oppstart i Introduksjonsprogram jf. Introduksjonslovens § 3 annet ledd.
Økonomisk ytelse til livsopphold endres ikke, da det anses som nødvendig for en god og
trygg bosetting.
Det foreslås å redusere:
• grunnbeløp

• dekning av fritidsaktivitet
Det foreslås å ta bort:

• Innkjøp av sykkel og hjelm

For familiegjenforente foreslås nye retningslinjer, da familiegjenforening er et privat
anliggende og herboende har ansvar for alle økonomiske utgifter. Dette i tråd med de
krav som UDI stiller til familiegjenforening.
Totalt vil reduksjon i etablering gi en innsparing på kr. 200 000,00. Denne reduksjon er
lagt inn i vedtatt budsjett 2020.
Vurdering:
Rådmannen mener at denne endring er nødvendig for å holde vedtatte budsjettramme,
tilpasset til de faktiske mottaks- og bosettingsrealitetene. Samtidig er det riktig å påpeke
at det øker risiko for utenforskap og dårligere inkludering. Det vil omfatte familier som
bosettes i 2020 og årene framover.
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Verdal kommune
Sakspapir

Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2018

Saksbehandler: Espen Munkvold
E-post:
espen.munkvold@verdal.kommune.no
Tlf.:
922 51 214

Arkivref:
2020/525 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utvalg for mennesker og livskvalitet
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
12.02.2020
13.02.2020

Saksnr.
8/20
24/20

Rådmannens innstilling:
Status og kvalitetsmelding for Verdalsskolen 2018 tas til orientering
Vedlegg:
1. Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2018
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Opplæringsloven § 13-10 sier at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om
tilstanden i grunnskoleopplæringen, og at rapporten skal drøftes av skoleeier – det vil si
kommunestyret.
St.meld. nr. 31 2007-2008: Kvalitet i skolen punkt 4.5.3. Krav til årlig tilstandsrapport,
sier innledningsvis: Det er viktig at de øverste styringsorganene i kommuner og
fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til den delen av
grunnopplæringen som de er ansvarlig for, slik at de har mulighet til å følge opp
utviklingen i denne sektoren på en god måte.
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og
læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er
formålstjenlig ut fra lokale behov. Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), at
tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og
voksne.
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Rapporten følger skoleåret, og den bygger på underliggende lokale årsrapporter skrevet
ved hver enkelt enhet. I tillegg opprettholdes ambisjonen om å utforme rapporten slik at
den i større grad inviterer politikerne til å ta stilling til ulike utfordringer innen skole.
Tilstandsrapport bygger også i år på malen utarbeidet i den digital løsning som heter
Conexus Insight, og gjennom denne digitale plattformen systematiseres alle kommunens
data i en samlet database. Dette gjør det enklere å gjennomføre systematisk analyse- og
refleksjonsprosesser knyttet til data, både på klasse-, skole og kommunenivå. I tillegg er
GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) og www.skoleporten.no bruk til innhenting av
tallmateriale.
Status- og kvalitetsmelding for 2018 ble ikke levert i september/oktober 2019 siden det
da foregikk konstituering av nytt kommunestyre og nye politiske utvalg. I tillegg kom en
periode med budsjett- og økonomiplanarbeid, så med bakgrunn i det legges den fram
først nå. Status og kvalitetsmelding for 2019 vil imidlertid komme i september/oktober
2020.
Vurdering:
Som status- og kvalitetsmeldingen viser er kommunens arbeid med å omstille ressurser
fra spesialundervisning til mer tilpasset opplæring fortsatt krevende, og det blir fortsatt
viktig å følge dette feltet med gode arbeidsprosesser.
Resultater på nasjonale prøver, eksamensresultat og grunnskolepoeng i 2018 er også lagt
fram. Fra og med 2014 ble resultatene på nasjonale prøver publisert med en ny skala, og
det er derfor ikke mulig å kjøre tidsserier på slike resultat på mer enn 4 år.
Status- og kvalitetsmeldingen forteller om flere tiltak for å bedre resultatet i
grunnskolene. Men, skal elevene lære, må de også trives, ha et godt læringsmiljø,
oppleve mestring, få gode læringsfremmende vurderinger og gis anledning til å
medvirke. Resultatene fra elevundersøkelsen viser som i fjor mange gode signal i forhold
til det som skjer i grunnskolene i Verdal. Våre langsiktige satsinger knyttet til
læringsmiljø skal derfor videreføres for å underbygge gode psykososiale læringsmiljø på
alle skoler.
Grunnskolepoengutviklingen er fortsatt positiv, og dette oppleves som viktig siden dette
representerer en mer helhetlig kvalitetsindikator knyttet til grunnskolen.
Det er et mangfoldig arbeid som gjennomføres i skolene, og status- og
kvalitetsmeldingen kan ikke omfatte alt, men forhåpentligvis vil den gi et relativt godt
bilde av tilstanden i grunnskolen i Verdal.
I tillegg er målet med denne formen på meldingen at den skal være et grunnlag for videre
refleksjoner, arbeid, prioriteringer og ikke minst gode diskusjoner.
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PS 9/20 Andre saker
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