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PS 2/22 Orientering - månedlig økonomirapportering
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Verdal kommune
Sakspapir

Evaluering prosess - Budsjett og økonomiplan 2022-25

Saksbehandler: Geir Olav Jensen
E-post:
geir.jensen@verdal.kommune.no
Tlf.:
950 54 696

Arkivref:
2022/119 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
20.01.2022

Saksnr.
3/22

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Revidert budsjettprosess tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunens strategiske ledergruppe har gjennomført egen evaluering av
budsjettprosessen 22.12.21. Evalueringen vil føre til en rekke administrative justeringer,
inkl. justeringer i Framsikt. I tillegg ble følgende hovedpunkter drøftet, hvor
administrasjonen ønsker forankring fra formannskapet:
1. Sikre tilstrekkelig informasjon og involvering av politiske utvalg før fremleggelse av
budsjett.
2. Avklare forhold knyttet til budsjettpremiss
3. Selve budsjettfremleggelsen

Parallelt pågår det egen prosess for hvordan handlingsplanen til kommuneplanens
samfunnsdel skal inngå som en del av økonomiplanen.
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Vurdering:
Administrasjonen planlegger følgende justeringer av budsjettprosessen innenfor hvert
hovedområde;
1. Informasjon og involvering
a. Det utarbeides korte og sektorvis strateginotat i perioden august-oktober.
Strateginotatene legges frem som orienteringssaker for formannskap og evt.
aktuelt utvalg, og er ment som forberedende informasjon. Kunnskapsgrunnlag og
premiss til vurdering skal være hovedgrunnlaget i saken og skal gjelde for hele
kommende planperiode. Dette vil medføre mer bruk av estimater ved tallfesting
av premiss og beskrivelse av risiko blir dermed viktigere. Politiske utvalg vil få
anledning til å gi innspill på premiss hvor det er behov for mer informasjon.
Dette vurderes som hensiktsmessig. Forutsetninger kan endres, bl.a. ved
statsbudsjett eller andre endringer av rammebetingelser, slik at nye premiss vil
kunne fremkomme i budsjettforslaget.
2. Budsjettpremiss
a. Arbeidet med å standardisere måten premiss legges frem i økonomiplanen
videreføres.
b. Tallfesting skal synliggjøres både for kommende års budsjett og
økonomiplanperioden. Det skal fremkomme grad av estimat og risiko tilknyttet
premissene. Tall skal representere konsekvens av tiltak for kommende år.
c. Detaljnivå reduseres, slik at premiss med liten økonomisk virkning ikke
inkluderes i saksfremlegget. Premiss som er av prinsipiell karakter eller endrer
grunnpreget i tjenestene skal likevel legges frem.
3. Budsjettfremleggelse
a. Fremleggelse av kommunedirektørens budsjettskisse/foreløpig budsjett
inkluderes ikke i prosessen.
b. Rådmannens endelige budsjett presenteres for organisasjonen og politikken
samtidig. Dette vurderes til å skape mindre forvirring, ettersom løpende
justeringer i premiss og tallgrunnlag utgår. Dette vil også gi mer tid til politiske
prosesser før behandlingstidspunkt.

Det vil i løpet av 2022 gjennomføres en særskilt prosess for utarbeidelse av
handlingsdelen. Prosess er ikke endelig avklart, men foreløpig skisse innebærer en
særskilt politisk behandling av handlingsdelen i 2022. Det vil bli foretatt et skille på
oppdrag og tiltak, hvor sistnevnte vil ha økonomiske konsekvenser som skal synliggjøres
ved budsjettfremleggelsen. Handlingsdelen i sin helhet, kan vurderes innlagt som en del
av den samlede økonomiplanprosessen for kommende år.
Det legges opp til følgende tentative fremdriftsplan;
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Tidspunkt
Medio januar

Milepæl
Sluttføring detaljbudsjett 2022

Februar-Sept

Detaljbudsjett 2023

August
September
Oktober

Strateginotat 1
Strateginotat 2
Strateginotat 3

Oktober

Kommuneplanens samfunnsdel
- handlingsdel

November
November-Desember

Rådmannens budsjettforslag
Politisk behandling og vedtak

Kommentar
Sluttføring alle oppfølginger av budsjettvedtak
Administrativt; premiss ut fra gjeldnende økonomiplans
rammer
Kommundirektøren/Samfunn og Næring og
rammebetingelser
Oppvekst - forberedene premiss i økonomiplanen
Helse - Forberedende premiss i økonomiplanen
Handlingsdelen, hvor både oppdrag (tiltak uten økonomisk
konskevens) og foreløpige tiltak (tiltak med økonomisk
prioriteriner) legges frem.
Fremlegges etter statsbudsjettet og som endelig forslag
(ikke skisse)

Saken legges i utgangspunktet frem til orientering og drøfting i formannskapet, slik at
styringssignaler kan gis tidlig i året. Alternative løsninger kan vurderes, både med
hensyn til involvering og detaljgrad av budsjettpremiss. Eventuelle endringer kan vedtas
ved behov.
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Verdal kommune
Sakspapir

Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2021

Saksbehandler: Joar Eklo
E-post:
joar.eklo@verdal.kommune.no
Tlf.:
911 33 738

Arkivref:
2022/100 - /

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

Møtedato
19.01.2022
20.01.2022

Saksnr.
3/22
4/22

Kommunedirektørens innstilling:
Status og kvalitetsmeldingen for grunnskolen 2020-2021 tas til orientering.

Vedlegg:
1 Skoletall
2 Status og kvalitetsmelding
2021

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. Rapporten følger skoleåret, og den bygger på underliggende lokale årsrapporter skrevet
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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 i år bygger på tall som er hentet fra Udir, analysebrettet. Analysebrettet er nytt av
året, og gir skole og skoleeier oversikt over tall som er sentrale for å vurdere kvalitet i
opplæringstilbudet. Vi har også tatt med tall som er hentet fra FHI sine hjemmesider, som kalles
oppvekstprofil eller oppvekstbarometer. Dette er en tabell som gir oss nøkkeltall om befolkning,
levekår, barnehage og skole, fritid og nærmiljø, helse og helsetilstand.
I tillegg er GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) brukt, og tall hentet fra Framsikt.

Vurdering:
Vi er inne i nok et år preget av korona og situasjonen det gir oss. Dette preger
undervisningen og skolehverdagen for elever og ansatte. Elever på 1. og 2. trinn har enda
ikke opplevd en skolehverdag slik vi ønsker den skal være uten korona. Tallene viser oss
at elevene i Verdal, tross korona, har det bra. De trives på skolen, har det bra med seg
selv og med andre.
Resultater nasjonale prøver er noe under nasjonalt nivå, men vi ser en trend at vi har
mindre elever på nivå 1 enn vi har hatt tidligere. Elevundersøkelsen er positiv for Verdal
kommune, og en kan tolke dette med at det systematiske arbeidet som har vært, gjennom
DUÅ, veiledning og videreutdanning for ansatte for å styrke relasjonskompetansen, gir
en effekt. Dette er arbeid som fortsatt pågår. 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.

Verdal kommune ligger over snitt for landet i driftsutgifter per elev, og vi har høy
lønnsutgift per elev. Kvalitetsmeldingen viser også at vi bruker veldig lite i driftsutgifter
til inventar og utstyr og undervisningsmateriell.
Grunnskolen har et mangfoldig arbeidsområde og kvalitetsmeldingen kan ikke omfatte
alle elementer. Likevel gir den et relativt godt bilde over tilstanden og utviklingstrekk i
kommunen. Hensikten med meldingen er at den skal gi et grunnlag for videre
refleksjoner og diskusjoner, samt prioriteringer for fremtiden.
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Verdal kommune
Sakspapir

Stenging av Nordgata - Oppfølging av vedtak

Saksbehandler: Geir Olav Jensen
E-post:
geir.jensen@verdal.kommune.no
Tlf.:
950 54 696

Arkivref:
2019/3820 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
20.01.2022

Saksnr.
5/22

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Formannskapets vedtak i sak 142/21 oppheves.
2. Formannskapet ber kommunedirektøren formidle til Bane Nor, at gjeldende avtale ikke
lar seg gjennomføre.

Vedlegg:
1 Stenging av Nordgata og behov for regulering
2 Opplysninger om arbeider knyttet til anleggsbidrag - Stenging av Nordgata og
behov for regulering - Bane NORs tilbakemelding
3 3 Avtale mellom Verdal kommune og Bane NOR

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Utvalg for plan og samfunn – PS 45/21
Formannskapet – PS 142/21
Utvalg for plan og samfunn – PS 95/21

Saksopplysninger:
Det vises til tidligere behandling av saken. Kommunedirektøren har et gjeldende vedtak
fra sak 142/21 fra formannskapet under oppfølging;

Søknad om dispensasjon ble avslått i sak 95/21 i Utvalg for plan og samfunn (UPS) og
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iverksettelse av investeringsprosjektet vil ikke være mulig uten reguleringsplan for
området. Informasjon ble videreformidlet til Bane Nor, jf. vedlegg 1. Verdal kommune
mottok svar 7.12.21, jf. vedlegg 2.
Den 15.12.21 ble det avholdt møte mellom Bane Nor og Verdal kommune. Møtereferat
er foreløpig ikke sluttført. I møte ble vedlagte brev drøftet, planlagt sentrumsutvikling og
tilgrensende planarbeid gjennomgått og forhold knyttet til regulering avklart.
Hovedpunkter fra møtet knyttet til stenging av Nordgata er følgende:
-

-

Bane Nor kan vurdere utsettelse av stenging planovergang, men ønsker er mer utfyllende
begrunnelse for utsettelsen.
Det forventes at prosjektering av tiltak for å sanere planovergangen skjer parallelt med
reguleringsplanarbeidet.
Bane Nor var tydelig på at det ikke ville være aktuelt å bidra økonomisk til
reguleringsplanarbeidet, ut over innvilget anleggsbidrag. Bruk av anleggsbidrag til
regulering vil føre til at kommunen i større grad må finansiere de avtalte tiltakene.
Dersom vilkår i avtale om anleggsbidrag ikke overholdes, vil Bane Nor vurdere å be om
å få refundert hele anleggsbidraget.

Verdal kommune har lovt skriftlig tilbakemelding på brev av 7.12.21.
Vurdering:
Under møte vurderes det at bidrag fra Bane Nor vil bli svært begrenset i
reguleringsplanprosessen. I hovedsak vil dette dreie seg om tilbakemeldinger tilknyttet
parkeringsbehov, løsning for dette og arealavklaring rundt stasjonsområdet (begrenset til
hvilket areal de trenger til sitt formål). Slik status er etter siste vedtak i UPS og
tilbakemeldingen fra Bane Nor i møtet, vurderes det som svært vanskelig å realisere en
regulering samtidig som prosjektering av tiltakene skal gjennomføres.
Ut fra nåværende situasjon vurderes to alternativ som aktuelle;
1. Det gis tilbakemelding til Bane Nor om at avtalen ikke lar seg realisere, i henhold til
avtalens punkt 3, 3. avsnitt (vedlegg 3). Prosessen vil måtte starte på nytt og ansvaret
som tiltakshaver overflyttes til Bane Nor.
2. Tidligere vedtak fra formannskapet opprettholdes. Det gis tilbakemelding til Bane Nor
om at prosjektet minimum vil bli forsinket med ett år, men sannsynligvis lengre.

Økonomi:
Uavhengig av løsning, vil tiltakene ha en økonomisk konsekvens:
1. Ut fra tilbakemelding i møtet, må kommunen forvente at krav om tilbakebetaling av
anleggsbidrag vil fremmes. Fremtidig anleggsbidrag vil være høyst usikkert, jf. tidligere
utredninger.
2. Det forventes at det vil brukes betydelig midler, både i direkte utgift og av interne
ressurser i reguleringsplanprosessen. Anleggsbidragets andel til tiltak vil reduseres.
Videre er det høyst usikkert om kommunen oppnår en reguleringsplan som svarer opp
intensjonene i vedtaket fra UPS.
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Konklusjon
Hvilket alternativ som har størst økonomisk risiko er vanskelig å vurdere, men begge
alternativ vil gi sannsynligvis gi mindre tilskudd til tiltak. Kommunedirektøren
opprettholder at sikkerhetsaspektet tilknyttet planovergangen fortsatt er avgjørende i
vurderingen. Slik situasjonen er nå, vurderes det som sannsynlig at alternativ 1 vil kunne
føre til en raskere effektuering enn alternativ 2. Alternativ 1 anbefales derfor som
løsning.
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Verdal kommune
Sakspapir

Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2022

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

Arkivref:
2020/3824 - /F30

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

Møtedato
19.01.2022
20.01.2022

Saksnr.
4/22
6/22

Kommunedirektørens innstilling:
1. Verdal kommune vurderer det som riktig å si ja til IMDi sin anmodning om å bosette 23
flyktninger i 2022.
2. Kommunen er positiv til en eventuell tilleggsanmodning i 2022, og kan bosette inntil 10
personer utover anmodningen.

Vedlegg:
1 Oppmoding om busetting av flyktningar i 2022 - Verdal
kommune
2 Beregningsutvalgets rapport 2020

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
IMDi anmoder årlig norske kommuner om å bosette flyktninger som får
oppholdstillatelse i Norge, og har i brev av 11.11.2021 bedt Verdal kommune om å
bosette 23 flyktninger i 2022.
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I tillegg til et vedtak som svarer på anmodninga, ber IMDi om svar på kommunen svare
på hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å bosette dersom
bosettingsbehovet øker i løpet av året. Det presiseres at IMDi ikke anmoder Verdal
kommune om å bosette enslige mindreårige flyktninger. Dette grunnet bosetting av
enslige mindreårige flyktninger forutsetter et tilpasset apparat i kommunene og Verdal
kommune er per sagd dato ikke rigget for dette.

Prognosene nasjonalt viser i utgangspunktet at behovet for bosetting i 2022 er beregnet
til å være om lag 5 500 personer, jamfør det tallet regjeringa foreslår i statsbudsjett.
Prognosen er samtidig svært usikker på grunn av uvisshet rundt ankomst av
overføringsflyktninger i 2022.
Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i:
•
•
•

prognoser over antall asylsøkere til Norge
prognoser over antall innvilgede asylsøknader
prognoser over antall overføringsflyktninger

Samtidig innehar disse prognosene en del usikkerhetsmomenter knyttet til ankomst av
overføringsflyktninger i 2022, samt at pandemien bidrar til mer usikkerhet enn det har
vært tidligere år. Den endelige bosettinga kan på bakgrunn av det bli lavere eller høyere
enn det som ligger til grunn for anmodninga. Det er viktig at kommunens kapasitet til å
bosette flyktninger kan justeres i tråd med behovet.

De fleste som bosettes i 2022 vil trolig være overføringsflyktninger.
Overføringsflyktninger(kvoteflyktninger) er vanligvis personer som ankommer Norge
med hjelp fra FNs Høykommissær for flyktninger, UNHCR. UDI bestemmer hvem av
dem som får komme til Norge, og i hvilken kommune de skal bosettes i.
Overføringsflyktningene bor i flyktningeleirer og kan ikke tilbys en varig løsning i det
landet de befinner seg i, og derfor presenteres de for overføring til et tredje land.
Overføringsflyktningene kommer i all hovedsak fra DR Kongo, Sør-Sudan, Syria,
Afghanistan og Eritrea og for mange av disse flyktningene er det umulig å returnere til
hjemlandet sitt, eller bli integrert i det landet de oppholder seg i. UDI bestemmer hvilke
av disse flyktningene som får komme til Norge, og også i hvilken kommune de skal
bosettes i.
Overføringsflyktninger har derav liten eller ingen kunnskap om landet de kommer til,
sammenlignet med asylsøkere som har bodd i asylmottak og har mottatt opplæring i
norsk og samfunnskunnskap før bosetting i en kommune. Bosetting av
overføringsflyktninger krever derfor en annen innsats av kommunen
Familiemedlemmer (familiegjenforening) til flyktninger som får
familieinnvandringstillatelse blir som regel ikke bosatt ved offentlig hjelp, og inngår
dermed ikke i anmodningen.
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Kunnskapsdepartementet har vedtatt et sett med kriterier som legger føringer for hvordan
det nasjonale bosettingsbehovet skal fordeles mellom kommunene. Resultatet i
introduksjonsprogrammet de siste åra, mulighet for arbeid og kapasitet til å gi
videregående opplæring i regionen vektlegges i fordelingsprosessen.
Å akseptere anmodningen ansvarliggjør slik sett Verdal kommune tverretatlig og fordrer
et langsiktig perspektiv. Flyktninger som ble bosatt i perioden 2017-2021 fremdeles er
Verdal kommune sitt ansvar. Det utføres tjenester av ulik art og omfang da de bosatte
har behov for, og rett til individuell veiledning for å nå sitt mål.
Fristen for å svare IMDi på anmodninga er 01.02.2022.
Vurdering:

Alle flyktninger med opphold skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av
flyktninger er en kommunal oppgave, der Innvandrertjenesten har hovedansvar for
bosetting, mens integreringen er en oppgave for hele det kommunale systemet.
Integreringsloven som har som formål:
Integreringslovens § 1:
"Formålet med loven er at innvandrere tidlig blir integrert i det norske samfunnet og blir
økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper,
kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til
arbeidslivet."
Kommuner som bosetter flyktninger, mottar tilskudd fra staten. Nyankomne flyktninger
som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram.
Kommunen skal så snart som mulig, og innen tre måneder etter bosetting i kommunen
eller etter at krav om deltakelse blir framsatt, tilrettelegge for introduksjonsprogram.
Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når
vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram skal treffes.
Familiegjenforente kan tilbys introduksjonsprogram hvis de oppfyller vilkårene i
Introduksjonslovens §9 pkt. f
Å beherske det norsk språk er nøkkelen til god integrering. Skal kommunen lykkes med
å få voksne flyktninger raskt over i arbeid og/ eller utdanning slik loven krever, er vi
avhengig av et godt samarbeid med kommunale enheter, lokale bedrifter og næringslivet
ellers, slik at vi har en jevn tilgang på varierte praksisplasser.
Flertallet av flyktningene som kommer mangler grunnskole, videregående opplæring,
fagbrev og/ eller høyere utdanning. De mangler i tillegg grunnleggende norskferdigheter.
Svært få av bosatte flyktninger har arbeidserfaring fra hjemlandet som etterspørres i
Verdal.

Side 15 av 19

I 2021 kvalifiserte kommunen nør 93 prosent av de som sluttet i introduksjonsprogram
til grunnskole eller videregående utdanning. Kommunen har gode erfaringer med
bosetting av flyktninger og deres familier, og har alltid imøtekommet IMDI sin
anmodning om bosetting.

Økonomi:
Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag
i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og
integreringsarbeidsarbeid.
Tilskudd

Bosettingsår

Sum i kroner

Integreringstilskudd

År 1 (2022)

241 000 (enslig voksne)

Integreringstilskudd

År 1(2022)

194 300 (voksne i familie)

Integreringstilskudd

År 1(2022)

194 300 (barn i familie)

Integreringstilskudd

År 2 (2021)

249 000

Integreringstilskudd

År 3 (2020)

177 300

Integreringstilskudd

År 4 (2019)

88 000

Integreringstilskudd

År 5 (2018)

72 000

Barnehagetilskudd

År 1 (2022)

27 100 (engangstilskudd)

Eldretilskudd

År 1 (2022)

176 000 (engangstilskudd)

Satser for 2022 er ennå ikke vedtatt av Stortinget. Under er oversikt over satser 2021:

Stortinget har fastslått følgende satser for enslige mindreårige i 2021:
1 118 000 kroner per barn til og med det året barnet fyller 16 år og 705 000 kroner per år
fra og med det året barnet fyller 17 år, og til det er 20 år.
Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og for de fleste som kommer som
familiegjenforente. Det avhenger av hvilen status de har.
Beregningsutvalgets rapport som omhandler kommunenes utgifter til bosetting og
integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2020 viser
at integreringstilskuddet har en dekket på 105, 9 prosent av kommunens utgifter mot
101,7 prosent i 2019.
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Beregningsutvalgets kartlegging av 2020 viser at kommunene i stor grad får dekket
utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i den perioden de mottar
integreringstilskudd. Det må påpekes at alle de 17 kommunene som i 2020 var med i
undersøkelsen bosatte enslige mindreårige, noe som øker kommunenes inntekter.
Beregningsutvalgets kartlegging viser at kommunene i mindre grad får dekket utgifter til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Kommunene blir tildelt et persontilskudd fordelt over tre år for å dekke utgifter til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Tilskudd per deltaker med høy sats var til sammen 146 600 kroner fordelt over tre år.
Om hver deltager i snitt får 1 100 opplæringstimer og prisen per undervisningstime er 1
980 kroner, vil det være nødvendig med en gruppestørrelse på 15 personer for at
norsktilskuddet skulle dekket gjennomsnittsutgiftene.
Denne måten å beregne dekningsgrad for norsktilskuddet viser at tilskuddet dekker
kommunenes utgifter gitt visse gjennomsnittsvilkår. Realiteten i de fleste kommuner vil
stort sett være annerledes, særlig i en tid med stadig færre deltakere vil det være
utfordrende for mindre voksenopplæringssentre å ha store nok gruppestørrelser gjennom
hele året.

Miljø:
Integrering og mangfold har vørt gjennom en nedbemannings- omstillingsprosess siden
2019. Nedbemanning og omstilling er knyttet til kommunens økonomi og lavere
ankomsttall.
Den trenden har snudd, og færre ansatte utfører tjenester til flere bosatte. Over tid kan
dette på negative konsekvenser for både arbeidsmiljø og nærvær.

Handlingsrom:
Verdal kommune kan velge å vedta en høyere andel flyktninger enn det anmodes om i
2022. Det kan medføre en økt ressursbruk i form av flere ansatte, fordi det er knyttet
usikkerheter til de som bosettes sin helse, arbeids- og utdanningsbakgrunn.
Kommunen vedtar hvor mange flyktninger de kan ta imot, ikke hvem. Kommunene kan
med andre ord ikke stille krav til flyktningenes nasjonalitet eller familiesituasjon.
Verdal kommune kan velge å redusere antallet som det anmodes om i 2022. Alternativt
kan anmodningen ikke vedtas, og med det avvikle tjenesten over de neste fire årene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Brannvesen Midt IKS - valg av medlemmer og varamedlemmer til
representantskapet

Saksbehandler: Geir Olav Jensen
E-post:
geir.jensen@verdal.kommune.no
Tlf.:
950 54 696

Arkivref:
2021/1459 - /M74

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
20.01.2022

Saksnr.
7/22

Kommunedirektørens innstilling:
Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i representantskapet
Brannvesen Midt IKS fra Verdal kommune for resten av inneværende valgperiode:
1. Medlemmer:
2. Varamedlemmer:

Vedlegg:
1 Selskapsavtale

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 73/21
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i møte 21. juni 2021 i sak 73/21 inntreden i Brannvesen Midt
IKS. I samme møte ble selskapsavtalen godkjent.
Det framgår av selskapsavtalen at Verdal skal har to representanter med
vararepresentanter og at disse velges for den kommunevalgperioden.
Saken legges med dette fram for formannskapet som bes innstille til kommunestyret på
nye medlemmer og varamedlemmer i representantskapet. Det bør tas hensyn til
kjønnsbalansen.
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PS 8/22 Orientering
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