Verdal kommune

Møteinnkalling

Medlemmer av Komité Mennesker og livskvalitet.

Det innkalles med dette til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
18.04.2012
Dato:
09:00- ca. kl 11:30
Tid:

Møtet begynner med en orientering om Folkehelsestrategi v/Anne Grete
Wold fra Utviklingsstaben i ISK.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller på tlf. 740 48250.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 11. april 2012

Kristin J. Hildrum, leder
/sign./
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Verdal kommune
Sakspapir

Anleggsutvikling i Verdal - fotballhall, friidrettsanlegg, isanlegg

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

Arkivref:
2012/2743 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
18.04.2012

Saksnr.
19/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tar ansvar for å avklare arealsituasjonen slik at det kan ses på om det er
mulig å plassere utendørs friidrettsanlegg, fotballhall og eventuelt isflate/ishall ved
Verdal videregående skole. Arbeidet ønskes gjort innen skoleslutt 2012. Verdal
videregående skole, Verdal idrettsråd og andre aktuelle parter involveres i arbeidet.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I løpet av det siste året har det pågått prosesser i flere idrettsmiljøer som gjelder
anleggsutvikling. Verdal il jobber med planer om fotballhall, Verdal friidrettsklubb
ønsker et tidsmessig utendørs friidrettsanlegg og det har også kommet et utspill på ønske
om ishall/isanlegg. Sammenfallende for alle disse tre anleggene er at de ønskes lokalisert
på eksisterende idrettsbane ved Verdal videregående skole.
Når det gjelder fotballhall og friidrettsanlegg har det vært dialog med administrasjonen i
kommunen og ordføreren, og idretten har via Verdal idrettsråd blitt utfordret på å finne
løsninger for lokalisering av anlegg som er tilfredsstillende for begge parter.
Med bakgrunn i dette arrangerte Verdal idrettsråd et møte med Verdal il og Verdal
friidrettsklubb som resulterte i følgende vedtak:
"Verdal Friidrettsklubb aksepterer at klubbens fremtidige tidsriktige anlegg kan
etableres på Sentralidrettsanlegget såfremt det er areal tilstrekkelig for en slik løsning i
tillegg til dagens fotballbaner. Dermed kan klubben godta at friidrettsanlegget ved
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V.V.S. blir tomt for den fremtidige Idrettshallen / Fotballhallen som skal bygges i regi av
Verdal IL."
Dette vedtaket var grunnlag for å innkalle til utvidet styringsgruppemøte for
sentralidrettsanlegget.
Styringsgruppa består i utgangspunktet av





2 representanter for Verdal kommune, oppnevnt av driftskomiteen
1 representant fra Verdal kommune, rådmannen
1 representant fra Verdal il
1 representant valgt av Verdal idrettsråd

Når det gjelder utviklingsplaner for anlegget suppleres styringsgruppa med banemester
og 1 representant fra Verdal il samt 1 representant fra teknisk etat, Verdal kommune.
Verdal friidrettsklubb ble også invitert med ettersom plassering av friidrettsanlegg var
tema for møtet.
I forkant av møtet hadde Bård Kotheim gjort en forberedende jobb på vurdering av
mulighetene for plassering av friidrettsanlegg på sentralidrettsanlegget.I drøftinger i
møtet kom det fram at det fortsatt er ønske om å anlegge både utendørs friidrettsanlegg
og fotballhall ved Verdal videregående skole. I tillegg er det også ønske om ishall i
samme område. Argumentene for denne beliggenheten er sammenfallende: Det har en
sentral beliggenhet i kommunen. Videre ligger det slik til at både Verdal videregående
skole, men også flere andre skoler vil ha lett tilgjengelighet for dagbruk av anleggene.
Det ble gjort følgende vedtak i møtet:
”Det er ikke mulig å få til en hensiktsmessig løsning for et friidrettsanlegg på
sentralidrettsanlegget uten at det reduserer dagens fotballbanekapasitet. Plassering av
et friidrettsanlegg vil få omfattende konsekvenser og vil bli dyrt.
Den utvidede styringsgruppa ber om at kommunen tar ansvar for å avklare
arealsituasjonen slik at det kan ses på om det er mulig å plassere utendørs
friidrettsanlegg, fotballhall og eventuelt isflate/ishall ved Verdal videregående skole.
Arbeidet ønskes gjort innen skoleslutt 2012. Verdal videregående skole, Verdal
idrettsråd og andre aktuelle parter involveres i arbeidet.
Vedtaket i utvidet styringsgruppe legges fram som innstilling for Komite mennesker og
livskvalitet i møte 18. april.”
Vurdering:
Dette er en sak som er sammensatt og som har mange aspektet som må avklares. Det
gjelder bl.a.
-

hvilke idrettspolitiske prinsipper skal legges til grunn, og hvordan samsvarer de med
dagens vedtatte mål i ”Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet”?
hvilken rolle og hvilket ansvar skal kommunen ta?
hvordan er de arealmessige mulighetene?
økonomi – investering og drift

Både Verdal il og Verdal friidrettsklubb har gjort en del grunnlagsarbeid, men det er
viktig at kommunen kobles på saken og at det blir framdrift i prosessen. De arealmessige
mulighetene vil være avgjørende for vegen videre, og ut fra innstillingen til
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styringsgruppa for sentralidrettsanlegget foreslås det derfor at det startes med å se
mulighetene i forhold til dette.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tilstandsrapport fra PPT for 2011

Saksbehandler: Lars Einar Karlsen
lars.e.karlsen@verdal.kommune.no
E-post:
74048270
Tlf.:

Arkivref:
2012/2592 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap

Møtedato
18.04.2012

Saksnr.
20/12

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapporten fra PPT for 2011 tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT ) i Verdal er en lovpålagt kommunal tjeneste,
som har tre hovedoppgaver, den skal utrede barns lærevansker etter henvisning fra
foresatte og/eller barnehager og skoler, tjenesten skal gi sakkyndige vurderinger om
behov for spesialpedagogisk hjelp/undervisning og tjenesten skal hjelpe skolene og
barnehagene med kompetanseheving og utviklingen av den ordinære opplæringen.
Tilstandsrapporten er enhetens egenvurdering og utarbeides som en del av tjenestens
evalueringsarbeid og gir viktig informasjon om status på dette fagfeltet.

Vurdering:
Tilstandsrapporten beskriver hvilke hovedgrupper med utfordringer som PPT
samarbeider med foresatte, barnehager og skoler om. Tilstandsrapporten for PPT
beskriver også flere av de samme utfordringene som ble beskrevet til tilstandsrapporten
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for grunnskolen. PPT i Verdal ønsker å jobber mer systemrettet i fht barnehager og
skoler og har klart å få til dette på noen områder, noe som det redegjøres for i
tilstandsrapporten. Men fremdeles preges mye av samarbeidet av arbeid i fht enkeltsaker,
i følge PPT sin vurdering skulle ikke dette være nødvendig. PPT i Verdal ønsker et større
fokus på det systemrettede arbeidet i årene som kommer.
I tilstandsrapporten beskriver en tjeneste som er i god dialog med barnehager og skoler,
der barnehager og skoler skriver gode pedagogiske rapporter – noe som legger grunnlag
for gode sakkyndige vurderinger. Gode sakkyndige vurderinger er nødvendig for at man
i skolene skal kunne drive god spesialpedagogikk. PPT sin oppgave er å tilrå opplæring
som gir barnet/eleven utbytte. Ingen skal i følge loven ha fult utbytte av undervisningen,
men det er noen som har for lite utbytte av undervisningen og det er disse som skal ha
god spesialundervisning.
En stor del av diskusjonen om spesialpedagogikken har vært om mengden av den, om
det blir mer eller mindre av den. Diskusjonen bør i større grad dreies over mot hva som
er god spesialpedagogikk og hvordan man ivaretar barnets og elevens behov på en best
mulig måte.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tilstandsrapport for helsestasjonen og skolehelsetjenesten for 2011

Saksbehandler: Lars Einar Karlsen
lars.e.karlsen@verdal.kommune.no
E-post:
74048270
Tlf.:

Arkivref:
2012/2593 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap

Møtedato
18.04.2012

Saksnr.
21/12

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapporten for helsestasjon og skolehelsetjenesten for 2011 tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Tilstandsrapporten for helsestasjonen og skolehelsetjenesten er utarbeidet for å gi en
samlet oversikt og vurdering av statusen på dette området. Utarbeidelse av
tilstandsrapporten er en del av det vurderings- og evalueringsarbeidet som pågår
kontinuerlig. Rapporten er enhetsleders egen vurdering av aktivitet og situasjon, men
bidrar til å gi folkevalgte, ansatte og befolkningen kunnskap om arbeidet på feltet og
peke på de viktigste utfordringene som man står overfor.
Vurdering:
Formålsparagrafen i forskriftene for helsestasjon og skolehelsetjenesten viser at
kommunen gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ivareta det helhetlige
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forebyggende og helsefremmende arbeid. Tilstandsrapporten viser hvordan man har
jobbet for å oppfylle disse målsettingene og rapporten beskriver også de utfordringene
som Helsestasjonen i 2011 har hatt med i dette arbeidet.
Kommunen hadde ved inngangen i 2011 en helsestasjon i sentrum, med et utekontor i
Vuku. På grunn av nedleggelsen av Vuku legekontor ble også helsestasjon flyttet til
sentrum. Det har ført til at lokalene i sentrum er fullbooket alle dager, slik at ekstradager
har vært vanskelig å sette opp.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lokalt lavterskeltilbud til 3500-4000 barn og
unge og deres foreldre, da medregnet Verdal videregående skole, Bakketun
folkehøgskole og HINT teaterutdanningen. Helsestasjonen benyttes i dag av nær 100 %
av familier, barn og ungdom i kommunen.
En av utfordringene i 2011 har vært å skaffe kvalifiserte vikarer. Denne mangelen på
kvalifisert personell har hatt konsekvenser for brukere og ansatte, disse beskrives i
rapporten.
Flere nye oppgaver er og vil bli pålagt tjenesten framover. Eksempler på dette er HPV
vaksinering av jenter, oppfølging av for tidlig fødte barn, nye retningslinjer for veiing og
måling, nye retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt og fedme,
forebygging og oppfølging av kjønnslemlestelse og forebygging av tvangsekteskap.
Helsestasjonen står også overfor flere nye utfordringer, som tidlig utskriving fra barsel,
psykisk helse hos mor/foreldre (kartlegging EPDS, BAPP- grupper små og store barn),
rusmiddelavhengighet hos foreldre (Tigris), psykiske vansker og lidelser hos barn og
unge, overvekt og fedme hos barn, barn med skilte foreldre, mobbing og frafall fra
skolen. Helsestasjonstjenesten har over tid hatt en dreining fra primærforebygging til
ivaretakelse av store sammensatte saker og tett oppfølging av enkelte familier, gravide,
barn og unge. Helsefremmende arbeid som er en av intensjonene med tjenesten, blir ofte
nedprioritert.
Presset på helsestasjon for tidlig hjemmebesøk har økt i 2011. Dette har sammenheng
med kortere liggetid på fødeavdelingen. Flere enn før ser ut til å få problemer med
ammingen og det krever mer tid til oppfølging fra helsesøster. Fordi helsestasjonen ser
amming som viktig har man valgt å strekke seg langt for å imøtekomme behovet.
Ca 4 % av befolkningen i Verdal, har minoritetsbakgrunn med en annen språklig og
kulturell bakgrunn enn den norske, dette er brukere som ofte har behov for tilrettelagte
tjenester i form av kvalifisert tolkebruk og tilrettelagt informasjon.
Det har de siste årene vært gjort en stor satsning fra kommunen med tidlig intervensjon
og tidlig innsats som første prioritet i alle ledd. Utvikling av gode arenaer for tverrfaglig
samarbeid er nødvendig for å oppfylle tidlig intervensjon og tidlig innsats sin intensjon.
Utviklingsarbeidet i helsestasjonen fortsetter:
Helsestasjon har grupper for gravide, barselgrupper og grupper for unge mødre. Vi
arrangerer foreldrekurset Godt Samliv, tilbud til alle førstegangsforeldre. EPDS
skjema(depr.mødre) vil bli innført i alle distrikt i kommunen fra 2012.
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Helsesøster og spesialpedagog er med i to nettverk sammen med barnehagene: Språk og
omsorgsnettverkene. TIGRIS blir drevet av helsestasjon i tverrfaglig samarbeid med
rustjenesten og barnevern, helsesøster, jordmor og lege deltar fra helsestasjon og er
sekretariat.
Sats 2 åringer og språk 4 er etter hvert godt innarbeidet i samarbeid med barnehagene.
Helsesøster er kursleder for Webster-Stratton, sammen med andre faggrupper.
Spesialpedagogen er med og er kursleder for 8 tema for godt samspill ICDP, en del av
introduksjonsprogrammet for innvandrere. Helsesøster og spesialpedagog er ledere for
BAPP-gruppene som nå inkluderer både store og små barn.
I forhold til barneskolen så er helsesøster veileder og støtte for lærerne som driver
Zippys venner (program for psykisk helse). Deltaker i programmet « Alle har en psykisk
helse» i ungdomsskolen. I 2012 komme i gang med Sex-kun for grupper av ungdommer.
Helsesøstrene er deltakere i det rusforebyggende arbeidet i skolene. Helsesøster er også
med i den utvidede skolehelsetjenesten i Videregående skole, samarbeid med BUP og
miljøteam ved skolen. Ellers er helsesøster med i ressursteam og miljøteam ved
ungdomsskolene i kommunen, tverrfaglig gruppe. Flere av disse aktivitetene er
beskrevet grundigere i vedlegget til saken.
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Verdal kommune
Sakspapir

Felles organisering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag - Høring

Saksbehandler: Lars Einar Karlsen
lars.e.karlsen@verdal.kommune.no
E-post:
74048270
Tlf.:

Arkivref:
2012/2385 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap

Møtedato
18.04.2012

Saksnr.
22/12

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune støtter forslaget om at det skal etableres en felles barnevernvakt i
Nord-Trøndelag. Verdal kommune slutter seg også til Trøndelag forskning og utvikling
sin konklusjon om at denne barnevernvakta bør lokaliseres sammen med politiet.
En etablering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag vil ha økonomiske konsekvenser som
Verdal kommune må vurdere i forbindelse med budsjett for 2013.

Vedlegg:
Utredning fra Trøndelag Forskning og Utvikling – Notat 2011:22
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedlegg til utredningen.
Saksopplysninger:
På oppdrag fra KS i Nord-Trøndelag har Trøndelag forskning og utvikling (TFU) utredet
felles interkommunal barnevernsvakt i helgene for kommunene i Nord-Trøndelag, med
unntak av Værnesregionen.
Pr i dag løses utfordringene knyttet til å ha barnevernberedskap ulike i de ulike
kommunene i Nord-Trøndelag. I utredningen vurderes noen hovedalternativer for
lokalisering;
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TFU vurderer en todelt lokalisering og en lokalisering på ett sted. TFU anbefaler at man
utvikler en barnevernvakt ett sted i fylket, da tjenesten etter TFU sin vurdering blir for
liten til å dele mellom to lokaliseringer.
Videre vurderer TFU om denne lokaliseringen bør være sammen med Krisesenteret eller
Politiet. TFU vurderer det som viktig at barnevernvakta har et godt samarbeid med
politidistriktet blant annet fordi de må ha samarbeid med politijuristen og fordi de kan
trenge bistand fra politiet i enkelte vanskelige situasjoner. Ut fra denne begrunnelsen
ender TFU opp med en konklusjon om at en slik samlokalisering med politiet er den
beste plasseringen av barnevernvakten i Nord-Trøndelag.

Vurdering:
Situasjon i Verdal
Alvorlig omsorgssvikt og andre akutte situasjoner kan ramme barn til alle døgnets tider.
Dagens situasjon i Verdal er slik at barn i disse situasjonene ikke alltid har mulighet til å
få den hjelpen som er nødvendig. Barneverntjenesten har en slags beredskap i form at av
at politi og legevakt har barnevernleders og dennes stedfortreders telefonnummer. Det
betyr at det er mulighet for å ta kontakt i akutte situasjoner. Denne ordningen er ikke
tilfredsstillende verken for de barn og familier som trenger hjelp eller for barnevernleder
som kan bli kontaktet til alle døgnets tider alle dager uten at de som har behov for
bistand nødvendigvis kan få det. Det vil avhenge av om det finnes tilgjengelige
barnevernfaglige ansatte i barneverntjenesten som kan rykke ut.
I og med at kommunen ikke har en barnevernvakt er nok også behovet underrapportert.
Politiet siler henvendelsene i en helt annen grad enn hva som ville vært tilfelle om vi
hadde hatt en operativ tjeneste. I tillegg når vi ikke de barn, unge og foreldre som ville
tatt personlig kontakt om de hadde hatt et “adresse” å henvende seg til.
Den type problematikk som barnevernleder i dag får de fleste henvendelser på i
helger/høytider, er uønsket atferd/rus/kriminalitet/psykiske vansker hos ungdom,
familievold og foreldrekonflikter/samværskonflikter. Sistnevnte saker er krevende fordi
henvendelsene kommer når samværskrisa er akutt- og konfliktnivået er svært høyt. Det
er som oftest en av foreldrene som selv tar kontakt. I og med at vi ikke har en
vaktordning står vi i fare for og “miste” saker som omhandler psykiske lidelser hos
foreldre, omsorgssvikt/vanskjøtsel, rus hos foreldre m.v.
Det er liten tvil om at et økt antall barn, unge og deres familier sliter i et stadig mer
komplekst og krevende samfunn. Samtidig er det mange som ikke har et familie- og
vennenettverk som kan fange opp og bistå i akutte situasjoner. Denne erkjennelsen bidrar
til å understreke behovet for en offentlig vaktordning.
Fremtidig barnevernvakt – aktuelle oppgaver
En barnevernvaktordning sitt formål må først og fremst være å være en tilgjengelig
barneverntjeneste for barn, unge og deres familier i akutt krise utenfor ordinær kontortid.
Trøndelag Forskning og Utvikling har sett på ulike måter å organisere en eventuell
fremtidig felles barnevernvakt i Nord-Trøndelag på. Det er innhentet uttalelser fra
kommune samt at det er sett på noen ordninger som kan være aktuelle for NordTrøndelag. Ut fra de forslagene som er foreslått i utredningen mener rådmannen i Verdal
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at den beste løsningen er å samlokalisere en barnevernvakt med politiet.
Barneverntjenesten har lang og god tradisjon og erfaring med samhandling med politiet
og politiet er også den instansen som er aktuell i å bistå barnevernvakta i krevende
situasjoner. Dette kan være kriminelle forhold slik som omsorgssvikt hvor politiet har en
sentral rolle i å avdekke forhold og i å følge opp i forhold til for eksempel anmeldelser
mv., sentrale saker som barnevernvakta arbeider med, f.eks rømming som ofte er et
ansvar for både politi og barnevern. Det kan gjelde barn og unge som oppholder seg i
miljø som er skadelige for dem og hvor politiet både har kjennskap til slike forhold og
tar ansvar for sikkerhet for barn og ansatte ved barnevernvakta. Og til slutt –
myndigheten for midlertidige vedtak i akuttsituasjoner er lagt til påtalemyndigheten i de
tilfeller hvor barnevernleder ikke er til stede. Barnevernvakta må derfor i akuttsaker
forholde seg til politiet ved jourhavende jurist.
Et annet viktig moment er at politiet har et vaktsystem som dekker alle kommuner 24
timer i døgnet alle dager i året.
I tillegg til at barnevernvakta vil være en operativ tjeneste for akutte oppdrag kan/vil det
være aktuelt å ivareta følgende oppgaver:
 Svare på telefoniske henvendelser
 Gi råd og veiledning til lokale instanser når det oppstår behov for å iverksette
tiltak for å ivareta barn i vanskelige situasjoner
 Følge opp barn og unge som er pågrepet av politiet
 Overføre informasjon om utført arbeid til kommunens barneverntjeneste første
virkedag og skrive rapport i etterkant av oppdrag
 Utføre vitneførsel for saker som bringes inn for rettssystemet
 Ivareta barneverntjenestens beredskap i forhold til alarmtelefon 116 111
Det må også drøftes om hvorvidt barnevernvakta skal kunne ta oppdrag for de
kommunale barneverntjenestene. Dette kan for eksempel være å føre tilsyn med familier.
Dette er i situasjoner der barnevernet er i tvil om omsorgssituasjonen er tilstrekkelig god
og det kanskje ikke er utredet hjelpetiltak så langt. Det kan også dreie seg om situasjoner
av akutt karakter der barnevernet ønsker å forsikre seg om at situasjonen for barna er
tilstrekkelig god for eksempel gjennom en helg. Dette kan dreie seg om rusmisbruk,
psykiske vansker vold og omsorgssvikt. I den grad dette arbeidet utføres i dag gjøres det
av ansatte i barneverntjenesten.
Lovhjemler, styringsform og myndighet.
Alt arbeid som barnevernvakta skal utføre må være i tråd med bestemmelsene i Lov om
barneverntjenester. Når det gjelder andre lovhjemler hva gjelder organisering og
styringsform vises det til utredningen med vedlegg.
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Økonomi
Det er regnet på tre ulike økonomiske utregningsmodeller og for Verdal sitt
vedkommende er det ikke så stor forskjell på alternativene – fra kr 260 872 til kr 279 276
(ss 31 og 32 i vedlegg 2 i utredningen fra TFU). Rådmannens vurdering er at dette ikke
kan tas inn i driften innefor dagens økonomiske driftsramme, slik at dette vil gi en
merkostnad for kommunen.
I budsjettvedtaket for 2012 ble det gjort et oversendelsesvedtak om å øke kapasiteten
innen barnevern med en stilling i 2012. Dette oversendelsesforslaget vil komme tilbake
som til kommunestyret som egen sak i sommer, og må da også sees i sammenheng med
forslag om å etablere barnevernvakt.
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PS 23/12 Andre saker
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