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Verdal kommune
Sakspapir
Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune
Saksbehandler: Jostein Grimstad
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 59
Tlf.:

Arkivref:
2010/8936 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Driftskomiteen i Verdal
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal formannskap
Verdal arbeidsmiljøutvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.11.2010
17.11.2010

Saksnr.
85/10
66/10

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og
budsjett 2011 for Verdal kommune.
2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte
område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.
Budsjett

2011

Alle tall i 2010 kr

Skatt og inntektsutjevning
Rammetilskudd mv.
Sum skatt og rammetilskudd
Eiendomsskatt
Integreringstilskudd flyktninger
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger
Kompensasjonstilskudd skoler
Momskompensasjon
Sum inntekter
Renteutgifter
Avdragsutgifter
Netto kapitalutgifter
Bruk av fond/overskudd
Ramme til fordeling
Oppfølging av plan 16-23 år
Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011
Støttefunksjoner
Framskr. aktivitet rådmannens stab
Samhandling og helhet
Oppvekst

298 039 000
315 828 000
613 867 000
14 000 000
15 700 000
3 100 000
1 650 000
10 000 000
658 317 000
29 021 654
25 000 000
54 021 654
3 500 000
607 795 346
1 000 000
8 000 000
20 390 525
22 390 525
-2 000 000
280 783 305
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Framskrevet aktivitet
Omsorg og velferd
Framskrevet aktivitet
Kultur
Framskrevet aktivitet
Anlegg, infrastruktur,
samfunnssikkerhet og miljø
Framskrevet aktivitet Teknisk drift
Fordelt ramme ISK
ISK 2011
Sum fordelt
Resultat

280 783 305
232 382 404
232 382 404
20 235 012
20 235 012
14 949 100
14 949 100
30 055 000
30 055 000
607 795 346
0

3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på
detaljnivå.
4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner.
Kostnad
- mill. kr.
2011

Tiltak
IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og
lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene.

1,0

Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - over-forbruket finansieres i 2011

5,0

Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto.
kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til
driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før
tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20
mill. kr. vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån.

138,5

Mindre tiltak på skoler

1,0

Mindre tiltak barnehager

0,5

Utstyr/inventar omsorg og velferd

0,3

Ombygging/påbygging omsorg og velferd

1,0

Utbygging av institusjonsplasser
Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide)

0,5

Kirker og kirkegårder

0,5

Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre
ombygginger utenom skoler og barnehager

1,0

ENØK-tiltak, jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for
energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanse-heving
innen energiteknisk drift av bygg og anlegg

1,0

Kommunale veger, forsterking, reasfaltering og nyasfaltering
Gang og sykkelveger. Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte-MinsassLein.
Utvikling Stiklestad, div. tiltak

2,0

Maskiner, utskfting

0,3

5

2,0
0,5

Andel inves. Brann og Feiing ISK

0,5

Utskifting vannledninger Fætten, Fleskhus og sentrum.
Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private
vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og Vinne/Rindsem.

6,0

Utbedring kloakkanlegg sentrum

5,0

Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fætten og Vinne

4,0

IKT-utstyr- utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m.

2,0

Egenkapitalinnskudd KLP. Innbetaling fra 2010.

1,4

Brutto investeringer

174,0

5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen
får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og
inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn.
Marginavsetningen settes til 10 prosent.
Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010
settes til:
På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt
innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av
skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en
vurdering av bunnfradraget ved utskriving av eiendomsskatt.
8. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar
med vedlagte oversikt.
For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for
beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
9. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilkårene skal følge
Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
10. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov
om sosiale tjenester.
11. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i
2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen
får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de
nødvendige budsjettmessige justeringer.
12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de
bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i
samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved
budsjettbehandlingen for år 2011.
13. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner.
Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner.
14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas.
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Vedlegg:
1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2011-2014 og Budsjett 2011.
2. Kommunale betalingssatser og gebyrer.
3. Forslag til Økonomireglement for 2011.
4. Forslag til driftsbudsjett 2011 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rådmannen la fram sitt forslag til økonomiplan 2011-2014 og budsjett for 2011 onsdag
10. november d.å. Forslaget ble da presentert for formannskapet og tillitsvalgte.
Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har
nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagte
dokumentet.
Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske
oversikter. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem.
De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet.
Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal
vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig.
Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye
fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen ved
årets behandling av budsjettet.
Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de
grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet.
Fra 2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred
samkommune. Det forslag som nå legges fram er for ”morkommunen” Verdal. I tillegg
er det lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de enheter som er tillagt
samkommunens ansvar. Dette vil bli behandlet av samkommunestyret i møte 11.
november. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2011 vedta den totale
ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune.
Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapittel:
1. Plansystem
2. Kommunens mål
3. Utfordringer og arbeidsform
4. Prioriteringer 2011-2014
5. Rammebetingelser
6. Tiltaksplaner 2011-2014
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Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte området som netto
bevilgning. Punkt 2 i rådmannens tilråding viser disse.
Det er forutsatt følgende behandling av økonomiplan 2011-2014/budsjett 2011:
Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 10. november.
Plan- og utviklingskomiteen i møte 16. november.
Driftskomiteen i møte 17. november.
Administrasjonsutvalg/Formannskap i møte 18. november.
Arbeidsmiljøutvalget i møte 29. november.
Kommunestyrebehandling i møte 13. desember.
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Verdal kommune
Sakspapir

Orientering - Arbeidslivsfag Vuku oppvekstsenter

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

Arkivref:
2007/10445 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
17.11.2010

Saksnr.
67/10

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rektor ved Vuku oppvekstsenter, John Olav Larsen, kommer i møtet og orienterer om
Arbeidslivsfag i 8. trinn ved Vuku oppvekstsenter.
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Verdal kommune
Sakspapir

Situasjonsbeskrivelse for barnevernstjenesten i Verdal kommune november 2010

Saksbehandler: Bente Nestvold
bente.nestvold@verdal.kommune.no
E-post:
74048396
Tlf.:

Arkivref:
2010/9006 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
17.11.2010

Saksnr.
68/10

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Rundskriv Q-31/2010 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Status
Antall nye meldinger er pr. 01.11.10. er 138. Det er en stor økning i alvorlige og akutte
meldinger. Fortsetter utviklingen vil vi ved årets slutt ha mottatt ca 166 nye meldinger
for hele året. Disse skal gjennomgås innen en uke og undersøkes innen 3 måneder. Et
godt hjelpetiltak forutsetter en god undersøkelse. Vi har de siste årene hatt
fristoverskridelser selv om vi, etter oppfordring fra politikerne, har forsøkt å prioritere å
overholde fristene. Derfor har Verdal kommune hatt færre fristoverskridelser enn
sammenlignbare kommuner i fylket. Ved å gjøre en slik prioritering har dette gått på
bekostning av andre lovpålagte oppgaver, bl.a. iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak
og oppfølging av barn i fosterhjem samt ettervern for ungdom.
Barneverntjenesten har i dag 190 aktive saker. Av disse er 44 plassert utenfor hjemmet.
Hver saksbehandler har i gjennomsnitt 24 saker. Dette er langt over landsgjennomsnittet
som ligger på ca 15 saker pr. saksbehandler. I tillegg har leder har 6 saker. I 2008 hadde
barneverntjenesten 175 aktive saker og 32 barn plassert utenfor hjemmet. Av de sakene
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ansatte nå jobber med er det 29 barn født i 2007 eller senere og i to saker jobber vi ift til
gravide.
Det har vært en voldsom økning i plasseringsutgiftene de siste årene på grunn av tyngre
vansker. Det er svært ofte frikjøp av fosterforeldre fra jobb og det er sjelden at KS' satser
for fosterhjem er tilstrekkelige.
Det er et lovkrav at alle barn med tiltak skal ha en tiltaksplan. Likeledes skal barn med
omfattende behov fra flere tjenester ha en individuell plan. Det er barneverntjenestens
ansvar å sørge for at individuell plan utarbeides.
Hovedtrekk i sakene
Små barn
Det er ikke så stor økning i antall nye meldinger hittil i år sammenlignet med samme
periode i fjor. Endringen ligger i type saker og at alvorlighetsgraden i alle sakene er
større. Kommunen har hatt en stor økning i saker som angår ufødte og nyfødte. Disse
sakene er svært omfattende og mange av mødrene krever omfattende undersøkelser og
tiltak. I forkant må det brukes mye tid på motivasjonsarbeid. Disse sakene krever også et
utstrakt samarbeid med andre tjenester - noe som er en forutsetning for å gi best mulig
hjelp, men som mer svært tidkrevende for den enkelte saksbehandler.

Ungdom
Selv om Verdal har stort fokus på tidlig intervensjon så er det fortsatt et stort behov for
bistand i saker som gjelder ungdom. Her er psykiske vansker, høyt skolefravær,
vagabondering, konfliktfylt hjemmesituasjon, rus m.m. gjennomgående problemer. Ofte
har problemene vedvart over tid når barneverntjenesten kommer i kontakt med
ungdommene så disse sakene utfordrer oss faglig på en annen måte enn hva tilfellet er i
småbarnsfamilier. Barneverntjenesten har begrenset tilgang på hjelpetiltak i egen
kommune og må kjøpe mange hjelpetiltak fra Bufetat.
Ettervern
Nytt i barnevernloven er at ungdom som har tiltak fra barneverntjenesten ved fylte 18 år
skal ha et tilbud om ettervern. Forskning viser at barn som har mottatt barneverntiltak og
deretter et godt ettervernstilbud, klarer seg bedre i voksen alder. Så og si alle som har
vært plassert utenfor hjemmet ønsker ettervernstiltak og flere av dem har behov frem til
de er 23 år. Hjelpebehovet er ofte svært omfattende og disse vil ha behov for bistand fra
det øvrige hjelpeapparatet i langt frem i tid. Verdal kommune har flere ungdommer på
omfattende ettervern. Noen av disse koster over en million pr. år. Bufetat kan, etter
søknad, refundere deler av beløpet men aldri utover 20 år. Det er nødvendig at
samhandlingen mellom barnevernet og NAV styrkes.
Vold og overgrep
Voldssaker og grove overgrepssaker har også økt. Politiet er mer offensive i slike saker
nå og sender flere meldinger til barneverntjenesten. Barneverntjenesten er ofte
observatører ved dommeravhør og har et stort ansvar der det fremkommer
lovovertredelser.
Barn og unge med minoritetsbakgrunn
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I løpet av det siste året har vi også fått meldinger om mistanker om kjønnslemlestelse og
tvangsgifting. Dette er vanskelige saker som krever mye - både faglig og tidsmessig.
Tolketjenesten må koples inn samt at vi samarbeider med de i kommunen som har mest
kompetanse på minoriteter.
Denne uka fikk Verdal kommune melding om en sak som gjelder menneskehandel. Dette
er et ukjent fagfelt for ansatte og krever skolering i et helt nytt fagområde. Det er
nødvendig å styrke barneverntiltak med et minoritetsperspektiv.

Fylkesnemnd og det øvrige rettsystemet
Omsorgsovertakelser er alvorlige og krevende saker for barneverntjenesten. Det kreves
grundige utredninger og i de fleste tilfeller skal det ha vært forsøkt omfattende
hjelpetiltak. Det kan være svært utfordrende for barneverntjenesten å fortelle den enkelte
familie om denne alvorlige beslutningen og av og til kan det avstedkomme trusler og
krevende situasjoner. Deretter skal saken skrives, ansatte skal samarbeide med
kommunes advokat. Saksbehandlerne skal fortsatt forholde seg til familien og dennes
advokat og det skal legges frem sak for Fylkesnemnda. En krevende oppgave - både for
den enkelte saksbehandler og for barnevernleder. En ny trend er at så og si alle sakene
ankes videre i rettssystemet. Stort sett stopper det etter behandling i Tingretten
kommunen har også ved flere anledninger møtt i Lagmannsretten og i vår ble en sak
forsøkt fremmet for Høyesterett. Saken ble avvist. Barneverntjenesten anket selv en sak
inn for Lagmannsretten i januar i år, fikk den gjennom "nåløyet" og fikk medhold.
Av og til er det nødvendig å gå til det skritt å foreta et såkalt akuttvedtak. Dette er i saker
hvor det er alvorlig bekymring for barnets liv og helse og hvor barnet kan bli skadet ved
å forbli i hjemmet. Vi hadde en slik sak i oktober i år. Dette var en dramatisk opplevelse
for alle involverte parter hvor bistand fra politi var nødvendig.
Vurdering:
Målet vårt er at alle som trenger hjelp fra barnevernet skal få det. Barna skal få rask hjelp
og hjelp som virker. For å nå dette målet må kommunen ha et barnevern som er godt
rustet - med både nok ansatte og god nok kunnskap om hvordan de mest utsatte barna
skal få den beste hjelpen. Der er vi ikke i dag. Barneverntjenesten har ikke nok
bemanning. Barneverntjenesten er en "kunnskapsbedrift" og vi må hele tiden ha tid og
mulighet til å oppdatere kunnskap. I tillegg til de ordinære oppgavene skal ansatte drive
med tiltaksutvikling. Det er et mål å utvikle gode kommunale tiltak slik at det i mindre
grad må kjøpes tjenester. Kommunen har fokus på nye metoder som foreldretrening,
familieråd og familie- og nettverksmøter. Det er et stadig høyere krav om individuelt
tilpassede tiltak.
Et godt tilbud til disse barna forutsetter også et utstrakt samarbeid med andre kommunale
og statlige tjenester. Kommunen jobber videre med de helhetlige planene for
oppvekstsektoren og her er barneverntjenesten en viktig aktør. Kommunen skal drive
med forebyggende arbeid - både på universelt, selektert og indikert nivå og i denne
sammenhengen skal barnevernet først og fremst jobbe med de mest risikoutsatte barn og
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unge og deres familier - primært på indikert nivå. Tidlig innsats på indikert nivå står og
faller på om en makter å oppdage risikogruppene tidlig nok og at de tiltak en velger er
endringsorienterte. Tidlig innsats kan sies å være knyttet til barnekonvensjonen; barnets
rett til å utvikle seg i tråd med sine forutsetninger, behov og potensial (Kvello 2010).
Barnevernet skal jobbe med forebyggende tiltak ovenfor risikoutsatte barn og unge med
problemer. For barn og ungdom gjelder det å beskytte, stimulere og forsterke de positive
lærings- og utviklingsbetingelsene som finnes og gi nye impulser eller sette inn støtte, endrings - og kontrolltiltak ved behov. Barnevernet skal jobbe i tett samarbeid med andre
hjelpeinstanser som bistår utsatte barn og unge og deres familier.
Det er på nasjonalt plan bred enighet om at saksbehandlerkapasiteten i barnevernet må
styrkes dersom tjenesten skal ha en forsvarlig kvalitet fremover.
Bemanningssituasjonen i Verdal
Det er høy kompetanse og stor motivasjon og innsatsvilje blant ansatte i
barneverntjenesten i Verdal. Bemanningssituasjonen er imidlertid prekær etter et
ekstremt arbeidspress og krevende saker over lang tid. Dette viser seg etter hvert i
økende sykefravær og økt slitasje blant de som ikke blir syke. Barnevernet i Verdal er
bemannet langt under landsgjennomsnittet og også under sammenlignbare kommuner i
fylket.
Et prioritert område framover er å sikre forsvarlig drift i en svært presset situasjon hvor
en må prioritere de mest alvorlige og akutte sakene - sett opp mot barnets alder og
særlige behov. I tillegg må kommunen sikre en tilpasning til de nye lovendringene som
gjelder bl.a. tiltaksplaner, tilbakemelding til melder, individuell plan og ettervern og
sikre strengere krav i saker om tilbakeføring til opprinnelig familie.
Det er nødvendig å gå inn og se på muligheten for å redusere belastningene i
arbeidssituasjonen for den enkelte saksbehandler og sikre en tilstrekkelig
bemanningssituasjon. Det er alvorlig at det kommunale barnevernet utsettes for så stor
slitasje fordi dette påvirker mulighetene for å gi et forsvarlig barneverntilbud.
Øremerkede midler fra staten for 2011.
Barne- og likestillingsdepartementet v/Fylkesmannen skal for 2011 fordele øremerkede
midler til styrking av kjernebarnevernet, dvs. primært til saksbehandling. Midlene til
barneverntjenesten er øremerket for å sikre at lovpålagte oppgaver etter barnevernloven
blir ivaretatt og stillingene skal komme i tillegg til eventuelt andre budsjetterte stillinger
til barnverntjenesten. Fordelingen foregår etter søknad fra den enkelte kommune.
Søknaden skal være behandlet av kommunestyret eller det organ som kommunestyret har
delegert myndighet til. Departementet har lagt ut søknaden på sine nettsider og den skal
sendes elektronisk. Verdal kommune søker om midler til 2 årsverk til
saksbehandlerstillinger i barneverntjenesten.
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Verdal kommune
Sakspapir

Bosetting av flyktninger 2011 - 2012

Saksbehandler: Joar Harry Aksnes
joar.aksnes@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2010/7805 - /F30

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
17.11.2010

Saksnr.
69/10

Rådmannens innstilling:
1. Det inngås en 2-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoatet
om bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 - 2012.
2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.

Vedlegg:
1. Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - Anmodning om bosetting av
flyktninger i 2011, datert 21.09.10
2. Brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Bosetting av
flyktninger i 2011, datert 05.10.10.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Rundskriv med detaljer om integreringstilskudd finnes på:
http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/Integreringstilskudd%20for%20%c
3%a5r-1%20og%20%c3%a5r%202-5%20i%202010_IMDi_01_10.pdf
2. Kommunestyresak nr. 122/08
Saksopplysninger:
Verdal kommune er i brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, datert 21.09.10,
anmodet om å bosette 15 flyktninger i 2011. I tillegg kommer familiegjenforente.
Antall familiegjenforente er vanskelig kan ikke styres av kommunen, da beslutning om
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en bosatt flyktning får familiegjenforening avgjøres av UDI uten at kommunen kan
fremme hverken innvendinger eller anbefalinger i forhold til søknaden. Hovedvekten av
bosettinger de siste årene har vært enslige voksne. Erfaringsmessig så har mange av
disse familie i hjemlandet som de før eller siden får innvilget familiegjenforening med.
Det er derfor stor mulighet for at det kan bli en god del familiegjenforente som kommer
for å bosette seg i kommunen i årene fremover. Hovedregelen er at en flyktning som
søker om familiegjenforening må dokumentere at hun/han har tilstrekkelige midler til å
forsørge de som hun/han får familiegjenforening med. På grunn av utfordringene på
boligområdet så har det også blitt kommmunisert til enslige flyktninger at kommunen
ikke bistår med ny bolig hvis de får innvilget familiegjenforening, slik at den enkelte
selv er ansvarlig for å skaffe annen bolig hvis det er ønskelig i forbindelse med
familigjenforening. Kommunen er uansett forpliktet til å stille med nødvendige
helsetjenester, opplæring og kvalifisering av familiegjenforente hvis de blir bosatt i
kommunen. Kommunen vil i de fleste tilfellene motta integreringstilskudd også for
familiegjenforente.
Antallet flyktninger som det er behov for å bosette totalt i landet er mindre nå enn
tidligere, da det er færre som blir innvilget opphold. Likevel er det i henhold til
anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet behov for bosetting av 5 300
personer på landsbasis.
Kommunen mottar over statsbudsjettet integreringstilskudd de første 5 årene fra og med
det året en flyktning blir bosatt. Satsene pr. person for dette er pr. i dag:
Integreringstilskudd
Bosettingsår
Sats
År-1
kr 147 500 (voksne)
kr 127 500 (barn)
År-2
kr 146 400
År-3
kr 130 400
År-4
kr 80 000
År-5
kr 70 000
(Personer regnes som voksne det året de fyller 18 år)
Eldretilskudd

kr 134 700 (engangstilskudd)

Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger '
Tilskudd 1:
kr 150 900 (engangstilskudd)
Tilskudd 2:
Inntil kr 754 200 i inntil 5 år (bosatte etter 01.01.2006).
Skoletilskudd

kr 10 200

Særskilt tilskudd for enslig mindreårig

kr 119 556

I tillegg kommer øremerkede tilskudd til opplæringsaktivitet som norskopplæring,
samfunnsfag m.m. Dette skjer i henhold til rapporter til Nasjonalt Introduksjonsregister,
NIR.
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De 2 første årene kan dette bli en økonomisk utfordring for kommunene ved bosetting av
bare enslinge personer, da alle voksne som bosettes har krav på Introduksjonsprogram i
inntil 2 år etter bosetting. Deltakelse medfører en lovmessig rett til Introduksjonsstønad
i programperioden. Denne er fastsatt til 2G, som pr. i dag utgjør kr. 151 282,- pr. år. Det
vil si at integreringstilskuddet ikke dekker opp det flyktningen har krav på som "lønn" i
Introduksjonsprogrammet. For flyktninger som er under 25 år så har de lovmessig rett
på Introduksjonsstønad som er 2/3 av 2G. Dette utgjør kr. 100 855,- pr. år.
Erfaringsmessig så vil disse ha krav på økonomisk sosialhjelp i tillegg for å ha
tilstrekkelig til å dekke nødvendig livsopphold, boutgifter og lignende. I og med at man
har bosatt og fortsatt vil bosette mange enslige personer med rett på
introduksjonsprogram så vil dette gi økonomiske utfordringer de første årene. For å
kompensere noe for disse ulempene så har Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet gått ut med et ekstra tilskudd 1. år på kr. 50 000,- pr. enslige
voksen som blir bosatt i 2011. Det vises til vedlagte brev fra departementet.
I forrige vedtak om bosetting, se kommunestyresak nr. 122/08, var det vedtak om
bosetting av inntil 70 flyktninger i perioden 2009 - 2010. Kommunen bosatte i 2009
ordinært 29 pluss 11 familiegjenforente, totalt 40 flyktninger. I 2010 har det hittil blitt
bosatt 16 flyktninger ordinært og 5 familiegjenforente, totalt 21 personer. Hovedårsaken
til mindre bosetting i 2010 er mangel på boliger. Den største utfordringen i forhold til
boliger er at kommunen har nesten ingen utflytting fra de boligene som flyktningene får
tildelt når de bosettes. Dette har sin bakgrunn i et sprengt boligmarked, og at flyktninger
taper i konkuransen om de få leieboligene som utlyses på det offentlige marked. Det er
også svært vanskelig for de å få lån til kjøp av egen bolig på grunn av de kravene som
stilles til økonomisk situasjon ved lånesøknader.
I kommunens økonomiplan er 2010 - 2013 er det lagt inn en forventning om at
kommunen skal få et årlig intergreringstilskudd med kr. 15 700 000. For å oppnå dette
må man minimum bosette 25 flyktninger pr. år på ordinært vis og det må i tillegg komme
4 - 5 familiegjenforente. Det er da også tatt høyde for en del fraflytting som medfører
overføring av deler av mottatt integreringstilskudd til andre kommuner.
Vurdering:
Verdal kommune vil være med å ta et samfunnsansvar i forhold til at kommunen skal
bosette flyktninger også i årene som kommer. Anmodningen fra Intergrerings- og
mangfoldsdirektoratet om antall bosettinger i 2011 er vesentlig lavere enn det som har
vært tilfelle tidligere år. Anmodningen er 15 ordinære bosettinger av flyktninger i 2011.
Kommunen har bygd opp ett apparat som kan ta i mot og integrere flere enn dette. Det
bør derfor tas sikte på å gjennomføre ca. 25 ordinære bosettinger pr. år i 2011 og 2012.
Hovedutfordringen for å nå dette er å skaffe nok boliger. Kommunestyret har vedtatt at
det skal opprettes et eget boligkontor som skal ha et mer helhetlig ansvar i forhold til å
skaffe boliger til vanskeligstilte grupper. Gjennom arbeidet her vil man kunne forvente
at det skal være mulig å skaffe tilstrekkelig antall boliger til bosetting av 25 flyktninger
pr. år de kommende 2 årene.
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Det har også vært en utfordring at arbeidet med flyktninger har skjedd noe stykkevis og
delt i organisasjonen de siste årene. Det er nå nedsatt en gruppe som skal se på en mer
helhetlig jobbing i forhold til bosetting og integrering av flyktninger i lokalsamfunnet.
Til tross for at arbeidet ikke har vært så helhetlig de siste årene, så er det en svært liten
andel av de flyktningene som er bosatt som ikke er i aktivitet i forhold til arbeid,
utdanning og lignende. Får man et mer helhetlig arbeid så må det også forventes at
denne andelen blir enda mindre.
I og med at det er og vil bli bosetting av mange enslige med rett på
Introduksjonsprogram med introduksjonsstønad så vil det være en økonomisk utfordring
de første årene å dekke dette innenfor den budsjettrammen som Nav har til dette formålet
i dag. Når arbeidet er ferdig i den gruppen som ser på et mer helhetlig arbeid med
bosetting og integrering, er det stor mulighet for at det må skje organisasjonsmessige
endringer og at det blir en annen modell for fordeling av økonomi i forbindelse med
arbeidet. Et mer helhetlig arbeide må også ta sikte på at flyktninger som bosettes så
raskt som mulig kommer over i arbeid eller utdanning som utløser andre rettigheter enn
kommunale stønader. Kommunen får intergreringstilskudd i 5 år uavhengig av
flyktningens økonomiske status. Selv om det er økonomisk utfordrende for kommunen
de første 2 årene med bosetting av flyktninger, så vil det gjennom et mer helhetlig arbeid
og det totale integreringstilskuddet være muligheter for å få dekket de fleste kostnadene
med bosetting og integrering av flyktninger i kommunen.
Rådmannen tilrår derfor overfor kommunestyret at det fattes vedtak om ordinær
bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 - 2012.
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Verdal kommune
Sakspapir

Endring av fordeling av spillemidler (fylkeskommunen / kommunen), Den
kulturelle skolesekken - høring

Saksbehandler: Sven-Øyvind Bern
svbe@verdal.kommune.no
E-post:
74065240
Tlf.:

Arkivref:
2010/8483 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
17.11.2010

Saksnr.
70/10

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune gir følgende høringssvar:
Verdal kommune ønsker ikke noen endring i fordelingen av spillemidler til Den
kulturelle skolesekken. Vi mener at en eventuell endring vil få for mange negative
konsekvenser for vårt lokale tilbud i Den kulturelle skolesekken. Uten en langtidsplan /
strategiplan for Den kulturelle skolesekken fra Nord-Trøndelag fylkeskommune sin side,
er det også vanskelig å finne hvilke positive konsekvenser en slik endring i fordelingen
av spillemidlene vil ha for Verdal kommune.

Vedlegg:
Notat til fylkesrådet om fordeling av spillemidler mellom fylkeskommunen og
kommunene i Den kulturelle skolesekken (DKS) for grunnskolen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Den kulturelle skolesekken – Partnerskapsavtale mellom Verdal kommune og NordTrøndelag fylkeskommune.
Saksopplysninger:
I Dialogmøte med fylkets hovedkoordinator den 13. september ble vedlagte notat
framlagt. Fylkesrådet vedtok den 22. juni 2010 at notatet skulle sendes ut på høring med
høringsfrist den 8. november. På Dialogmøtet fikk vi utsatt frist til 24. november 2010.
Formålet til Den kulturelle skolesekken (DKS) er mangefasettert og finnes i St.meld.nr
8, 2007 – 2008, ”Kulturell skulesekk for framtida”:
å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
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å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende
med og utvikla forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
å medverke til å utvikle ei heilskapeleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle
uttrykk i realiseringa av skulen sine læremål
Staten bevilger spillemidler til DKS til fylkene med en forutsetning at fylket overfører
minimum 1/3 av midlene til kommunene. Ved innføringen av DKS ble det valgt å
overføre 2/3 til kommunene, noe som senere er blitt nedjustert til 60 %.
Verdal kommune gjennomfører ti egne tiltak hvert skoleår fordelt over hele grunnskolen.
Disse tiltakene er godt innarbeidet hos skolene. Dersom fordelingsnøkkelen blir endret,
vil vi måtte avslutte ganske mange av disse tiltakene. Våre egne tiltak har vektlagt lokal
kulturarv og kultur: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Falstadsenteret, Femmina
Internasjonale Filmfestival og Nils Aas kunstverksted er blant dem vi har valgt som
leverandører av produksjoner til vår lokale kulturelle skolesekk.
Nord-Trøndelag fylke (NTFK) sender oss ni tiltak inneværende skoleår. Dersom en
annen fordelingsnøkkel blir valgt, vil vi få flere tiltak fra NTFK. I høringsnotatet antydes
det at resultatet vil samlet sett gi et større antall produksjoner til elevene, mer rettferdig
fordeling uansett bosted, samt at fylkeskommunen vil få mer igjen for pengene gjennom
stordriftsfordeler og et velsmurt produksjonsapparat.
Verdal kommune har en Partnerskapsavtale med NTFK for perioden 2006 til oktober
2009. Etter muntlig spørsmål til NTFK, vet vi at avtalen er forlenget, først for skoleåret
2009/2010 og nå også for skoleåret 2010/2011. På dialogmøtet i september kom det fram
at NTFK har tenkt å ta opp igjen arbeidet med denne avtalen. I følge denne
Partnerskapsavtalen forplikter Verdal kommune seg til å betale kr 21,- pr elev for
fylkeskommunale tiltak og kr 19,- pr elev for tiltak fra Rikskonsertene. Hvilke
økonomiske konsekvenser en økt andel fylkeskommunale tiltak vil få for den enkelte
kommune, framkommer ikke i høringsnotatet.
Samme Partnerskapsavtale forplikter kommunen seg til å ha egne planer for DKS. Vi har
en plan for perioden 2009 – 2012 og en løpende oversikt over tiltak som skal
gjennomføres i løpet av skoleåret. Fylkeskommunens kulturavdeling har ikke noen
langtidsplan for Den kulturelle skolesekken, ei heller en strategiplan. NTFK legger fram
kun en turnéplan for sine tiltak. Dermed henger dette høringsnotatet i løse lufta og det er
vanskelig å vite om forslaget vil få andre konsekvenser forslaget vil få for Verdal
kommune.
Vurdering:
Verdal kommune har lokale produksjoner som holder et høyt nivå både på innhold og
formidlingsevne. Vi har også produksjoner som gir elevene innblikk i lokale forhold
samtidig som de er av nasjonal karakter.
Det vil ikke tjene formålet om Verdal kommune skulle måtte redusere antallet lokale
produksjoner til fordel for flere produksjoner innkjøpt av NTFK. Vi er ikke på noen måte
garantert at vi får like mange produksjoner fra NTFK som vi selv produserer. Vi kan
neppe være sikre på at produksjonene vil ha samme lokale tilknytning.

19

Verdal kommune
Sakspapir

Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2010/8907 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
17.11.2010

Saksnr.
71/10

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Ness oppvekstsenter.
2. De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr 880.000. Av dette finansieres
kr 210.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon, kr
143.000 til finansiering av anlegget.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Vedlegg:
Kommunestyresak 4/07 ”Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal”
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Formannskapssak 2/08 ”Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal – Leksdal
skole”.
Kommunestyresak 12/09 ”Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal – Volden
skole og Garnes oppvekstsenter”.
Søknad om spillemidler ”Ness oppvekstsenter kunstgressbane ”Bjørn Ness
Stadion”.
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i sak 4/07 å bidra til bygging av kunstgressbaner ved
skolene i Verdal. Dette gjøres i samarbeid med idrettslagene, FAU og andre naturlige
samarbeidsparter. I 2007 ble det vedtatt bidrag til finansiering av baner ved fire skoler,
og det ble avsatt inntil 1 mill. kroner over investeringsbudsjettet. Dette gjaldt Vinne
skole, Stiklestad skole, Ørmelen skole og Vuku oppvekstsenter. Banene ved de tre
førstnevnte skolene ble bygd i 2007, mens Vuku har utsatt bygging til etter at
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skoleutbyggingen er fullført. I 2008 ble det gjort tilsvarende vedtak for Leksdal skole, og
i 2009 ble det gjort vedtak for kunstgressbane ved Garnes oppvekstsenter og ballbinge
ved Volden skole.
Totalt er det ved de seks skolene bevilget kr 1.436.000 til de seks anleggene som er
bygd, samt mva til en verdi av kr 755.000.
I 2010 er det utarbeidet planer og det søkes spillemidler til kunstgressbane ved Ness
oppvekstsenter.
Anlegget er kostnadsberegnet til totalt kr. 880.000 (inkl. mva), og ønskes finansiert som
følgende:

Garnes

Kommunalt Mva.
Spillemidler Privat
Gaver/
Dugnad
SUM
inv.budsjett
tilskudd
rabatter
200.000
124.000
40.000
163.000
210.000
143.000
880.000

1) = Tilskudd kr. 94.000 fra Ness il, Verdal il (Vømmølfestivalen) kr. 30.000
2) = Dugnad utføres av Ness il

I investeringsbudsjettet perioden 2010-2013 er det avsatt 2,5 mill. kroner til idretts- og
kulturanlegg (1 mill i 2010 og 0,5 mill i 2011, 2012 og 2013), bl.a. med tanke på å følge
opp kunstgressprosjektet. Det foreslås derfor at kr. 210.000 av denne posten disponeres
til kunstgressbane ved Garnes oppvekstsenter og ballbinge ved Volden skole.
I tillegg går kommunens momsrefusjon til finansiering av anlegget.
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