Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité Mennesker og livskvalitet.

Det innkalles med dette til følgende:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
13.02.2013
Dato:
09:00-12:00.
Tid:
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på epost:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48250.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 7. februar 2013

Kristin J. Hildrum/sign./
leder
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SAKLISTE
KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
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PS 6/13

Godkjenning av møteprotokoll

PS 7/13

Orientering - Husbankens virkemidler

PS 8/13

Bygging av småhus i Skogvn 30

PS 9/13

Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012
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Søknad om midler til ny stilling i barneverntjesten i Verdal
kommune

PS 11/13

Endring av forskrift om skoleområder i Verdal - høring

PS 12/13

Bolystmidler

PS 13/13

Andre saker
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PS 6/13 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Orientering - Husbankens virkemidler

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

Arkivref:
2012/4830 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
13.02.2013

Saksnr.
7/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vil bli orientert om Husbankens virkemidler v/fagleder Svein Arne Flyum.
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Verdal kommune
Sakspapir

Bygging av småhus i Skogvn 30

Saksbehandler: Kristin Bratseth
kristin.bratseth@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2010/8119 - /

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

Møtedato
13.02.2013
13.02.2013

Saksnr.
8/13

Rådmannens innstilling:
1. Det bygges et småhus i Skogvn 30 som beskrevet i PS 120/12.
2. Rådmannen får myndighet til å arbeide videre sammen med Verdal boligselskap
vedrørende rehabilitering av eksisterende bygg. Et rehabilitert bygg skal ikke brukes
til bosetting av vanskeligstilte etter tildeling fra boligkontoret i kommunen.
3. Rådmannen får myndighet til å arbeide videre med planene for bygging av småhus på
Tinna, som beskrevet i sak PS 120/12.

Vedlegg:
1. Samlet saksframstilling sak 120/12 i formannskapet.
2. Uttalelse fra naboer vedr renovering av bygg i Skogvn 30.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Bygging av småhus har vært på det politiske sakskartet flere ganger, og det ble i PS
012/12 27.02.12 gjort følgende vedtak:
 Verdal kommunestyre vedtar å bygge fire småhus i Verdal.
 De 2 første småhusene lokaliseres på kommunalt eide tomter på Tinna og
Skogvegen 30. Administrasjonen arbeider videre med tomtevalg for de øvrige 2
boligene.
 Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verdal Boligselskap om bygging
av boligene.
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Effektuering av vedtaket har tatt lang tid både av kapasitetsmessige årsaker, og i forhold
til utfordringen med vurdering av effektiv utnyttelse av sentrumsnært kommunalt
tomteareal.
I PS 120/12 fra 20. desember 2012 ble det lagt fram en sak som omhandlet bygging av
småhus i Skogvn 30 og på Tinna. Følgende vedtak ble fattet:
”Formannskapet føler et behov for en nærmere faglig vurdering av å bosette ulike
brukergrupper på samme tomt. Saken utsettes og legges fram til politisk behandling i
løpet av januar.”
Det er i nevnte sak for Skogvn 30 beskrevet en mulighet for å rehabilitere eksisterende
bygg og samtidig bygge et småhus på tomta. Faglig vurdering omfatter hvordan det
rehabiliterte bygg kan bosettes dersom dette realiseres.
Faglig vurdering fra boligkoordinator og rusavdelingen i Verdal kommune:
”13 april 2012 informerte kommunalsjef velferd om “Beslutning vedrørende tildeling av
kommunale boliger i Verdal”. I denne beslutningen ble det bestemt hvilke boliger
Boligkontoret og Inntaksnemnda skulle tildele i sitt arbeid.
Boligfordelingen er i hovedsak slik:
Omsorgsboliger og Institusjonsplasser – Inntaksnemnda
Alle andre kommunale boliger, + Vektertunet, Reinsholm og Kvisla - Boligkontoret
Våre faglige vurderinger og kunnskap om de vanskeligstiltes behov på boligmarkedet
tilsier at enda et bygg med 9 boenheter under samme tak, som skal benyttes til
innbyggere som allerede har store utfordringer, ikke vil gi noen gode
bosettingsalternativer som fremmer god livskvalitet verken for leietaker i småhuset,
Skogveien 30 eller i nærmiljøet, dersom Boligkontoret skal tildele Skogveien 30.
Med andre ord: Boligkontoret ønsker ikke flere boliger til vanskeligstilte som er av en
slik art at mange boenheter er samlet under samme tak. Dette med bakgrunn i at all
erfaring tilsier at slike løsninger til boligkontorets målgrupper krever store ressurser til
oppfølging. Ressurser vi pr i dag ikke har tilgang på. Tatt i betraktning kommunens store
boligmangel er det likevel ikke disse boligene vi fra et faglig ståsted mener det er
forsvarlig å tilby våre innbyggere. Og med bakgrunn i det ønsker Boligkontoret heller
ikke å ha de i sin boligportefølje.
Med dette som utgangspunkt føles det svært vanskelig å kunne gi noen gode råd i denne
saken, uten å berøre beslutning fattet av kommunalsjefen ang hvilke boliger som skal
tildeles av hvem.
Det er fra oss vurdert at det beste alternativet for alle parter er om kommunen vedtar ett
av følgende alternativer når det gjelder Skogveien 30.
Alt1: Skogveien 30 benyttes som boliger disponert av Inntaksnemnda. Dette betyr at
Inntaksnemnda får økt sin boligkapasitet med hele 9 boenheter. Våre faglige vurderinger
tilsier at en slik løsning vil være det absolutt beste for både leietaker i Småhuset, naboer
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og leietakere i Skogveien 30. Skogveien 30 skal gjennomgå en omfattende renovering,
som kan tilfredsstille evt krav til boligene fra Inntaksnemnda. Samtidig må det da
overføres 9 boenheter som Inntaksnemnda disponerer i dag til Boligkontoret. Dette bør
gjerne være boliger spredt rundt omkring i kommunen. Det ene småhuset som er
planlagt bygget i Skogvegen 30 settes opp som planlagt.
Hvorfor? De innbyggerne som tildeles bolig/institusjonsplasser via Inntaksnemnda har
oftere enn innbyggere med bolig via Boligkontoret tilgang på tjenester.
All kunnskapsbasert litteratur og vår erfaring tilsier at 10 vanskeligstilte leietakere
bosatt så tett oppå hverandre uten døgn bemanning er det samme som å bevisst etablere
et særdeles krevende bomiljø både for leietakerne, naboer og kommune. Dette mener vi
det må være et mål å forebygge, tatt i betraktning kommunens målsetting om Livskvalitet
for alle, og riktig bolig til rett person jfr Boligsosial handlingsplan.
Alt2: Skogveien 30 benyttes av Inntaksnemnda og kommunen bygger Småhus her som
avtalt. Skogveien 30 renoveres til å benyttes til tiltak funksjonshemmede. Renovering av
Skogveien 30 til standard som er egnet til målgruppen Tiltak funksjonshemmede, bør
man benytte Husbankens virkemidler til. I stedet for å overføre 9 boenheter fra
Inntaksnemnda til Boligkontoret, frigjøres Veslefrikktomta, slik at det kan bygges et
Småhus også her.
Hvorfor? Dette alternativet vil sikre en god bosetting til både leietaker i småhus,
Skogveien 30 og naboer.”
Innspill fra omsorg og velferd:
Virksomhetslederne i omsorg og velferd, som har overordnet ansvar for Inntaksnemda,
ble invitert til å komme med innspill til alternativene foreslått av
rusavdelingen/boligkoordinator:
Omsorg og velferd har fått i oppgave og uttale seg i forhold til forslagene som
boligkoordinator og rusavdelingen har gjort i forhold til bosetting av vanskeligstilte og
småhus på Skogveien 30.
Vi har gått igjennom uttalelsen fra Rusavdelingen og Boligkoordinator og har følgende
kommentarer:
Hvis det i vurderingene er lagt til grunn at det med vanskeligstilte er snakk om personer
med rusavhengighet, tilsier erfaring at samling av 9 med rusavhengighet og i tillegg
småhus på samme eiendommen er uheldig. Erfaring tilsier at en ikke kan samle denne
gruppen uten at det blir problemer med naboer og også innad i blant beboerne, uten å
ha døgnbemanning på plass. Behovet for bosetting av andre vanskeligstilte har ikke
omsorg og velferd oversikt over og kan derfor ikke vurdere.
Alt 1: Dette alternativet legger opp til at Skogveien 30 disponeres av inntaksnemnda som
da får økt boligkapasitet med 9 enheter. Samtidig skal det avgis 9 andre bolig til
vanskeligstilte.
Bruk av Skogveien til omsorgsboliger:
Hvis Skogveien 30 skal benyttes som omsorgsboliger må en ombygging og rehabilitering
skje i tråd med krav til dette. Universell utforming, heis, tilrettelagte bad, rømningsveier
etc… Dette er et kostnadsspørsmål. Det må vurderes om boligene kan rehabiliteres til å
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dekke kravet til omsorgsboliger. Vi ser for oss at hvis det er mulig med nødvendig
rehabilitering kan boligene brukes f.eks til bofelleskap for demente.
Inntaksnemnda tildeler pr i dag omsorgsboliger knyttet til bofellesskap for
funksjonshemmede/utviklingshemmede/eldre. Ut over dette Stekke omsorgsboliger som
pr i dag ikke har døgnbemanning (men nesten).
Boliger for vanskeligstilte i omsorgsboliger
Her ser vi flere utfordringer:
Det er viktig at de riktige personene blir tildelt omsorgsboliger slik at vi kan gi
forsvarlige tjenester og effektive tjenester. Ved å plassere vanskeligstilte uten
rusproblem, f.eks personer med store økonomiske problem i boligene, vil de ikke kunne
nyttiggjøre seg tilbudene og vi vil heller ikke bruke personell og boliger effektivt. I
tillegg vil vi heller ikke fylle kravene til Husbanken i forhold til bosetting i disse
boligene.
Bosetting av personer med rusavhengighet sammen med eldre med bistandsbehov eller
funksjonshemmede er utfordrende. Hendelse på Stekke like før jul beskriver
utfordringsbildet med blanding av beboere med rusutfordringer og eldre/yngre brukere
med funksjonsnedsettelser. Dette gir en utrygghet i hele boligenheten – dette er vel heller
ingen ønsket utvikling. Inntaksnemnda har ingen enkeltstående bolig, som kan overføres
til boligkontoret.
Alt 2
Sentrumsnært er positivt. Bosetting av funksjonshemmede vil redusere antall boenheter
totalt i og med at det ikke anbefales større bofellesskap enn maks 6 leiligheter.
Krav om universell utforming gjør at det er mest hensiktsmessig å bygge på en flate.
Skogveien 30 har 2 etg og det vil kreve byggetekniske løsninger bl a heis i bygget for å
tilfredsstille krav til universell utforming.
Det vil være behov for omfattende ombygging. En utredning av evt Skogveien 30 til
bofellesskap for funksjonshemmede krever en utredning og kostnadsberegning i forhold
til universell utforming og smarthusteknologi – det ønskes å ta i bruk de muligheter som
finnes hensiktsmessig for å kunne gjøre dagliglivet enklest mulig for brukergruppen.
Krav til framdrift og ferdigstilling av boliger til unge funksjonshemmede gjør at vi ikke
kan utsette planlagt ferdigstillingsdato (sommeren 2014)
Utfordringen med denne brukergruppen er også å gjøre boliger attraktive og gode nok
slik at brukerne ønsker å bo i det som tilbys. Alternativet er at de velger å bo i
enkeltleiligheter på privat basis, noe som fører til en større ressursbruk for kommunen.
Ut i fra erfaringer ser det ut til å være to løsninger i forhold til bosetting for
vanskeligstilte med rusutfordringer: Enten småhus / enkeltboliger eller flere boliger
samlokalisert med døgnbemanning. Det beste er sannsynligvis en kombinasjon av dette,
noe som betyr at kommunen må prioritere økte ressurser for oppfølging av
vanskeligstilte med rusavhengighet.
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Vurdering:
Når det gjelder bygging av småhus på Tinna vises det til omtale i vedlagte saksframlegg.
Det er ikke noe nytt for dette prosjektet, og samvirke med øvrige aktører på det samme
området.
De faglige vurderinger ift Skogvn 30 fra rusavdelingen/boligkoordinator og innspill fra
omsorg og velferd er gjengitt over. Ut fra den faglige anbefalingen vurderes rehabiliterte
boenheter lokalisert på samme tomt som et småhus som lite relevant for tildeling til
vanskeligstilte gjennom boligkontoret. Fra fagmiljøets side er det også vurdert som
uegnet med flere boenheter under samme tak for bosetting av personer med store
utfordringer, som i stor grad utgjør boligkontorets målgruppe, jfr sitat: ”Boligkontoret
ønsker ikke flere boliger til vanskeligstilte som er av en slik art at mange boenheter er
samlet under samme tak. Dette med bakgrunn i at all erfaring tilsier at slike løsninger til
boligkontorets målgrupper krever store ressurser til oppfølging.”
Virksomhetslederne i omsorg og velferd ser det som nødvendig at en renovering av
eksisterende boenheter i Skogvn 30 blir gjort på en måte som gjør boligene godkjent som
omsorgsboliger dersom Inntaksnemdas målgrupper skal kunne nyttiggjøre seg dem. De
støtter de faglige vurderinger ift bosetting av rusavhengige i Skogvn 30, jfr sitat:
”Hvis det i vurderingene er lagt til grunn at det med vanskeligstilte er snakk om
personer med rusavhengighet, tilsier erfaring at samling av 9 med rusavhengighet og i
tillegg småhus på samme eiendommen er uheldig. Erfaring tilsier at en ikke kan samle
denne gruppen uten at det blir problemer med naboer og også innad i blant beboerne,
uten å ha døgnbemanning på plass”.
Bosetting av personer med behov for oppfølging i rehabilitert bygg i Skogvn 30, vil ut
fra faglige vurderinger kreve heldøgns bemanning for å kunne fungere, uansett om en
velger å bruke bygget til målgruppe med rusutfordringer, eller til eldre med
hukommelsessvikt/demenssykdom. I tillegg vil rehabilitering for bruk som
omsorgsboliger fordre at Husbankens krav til omsorgsboliger vedrørende størrelse,
universell utforming mv, og tilrettelegging for smarthusteknologi blir fulgt opp. En
bosetting med tildeling fra boligkontoret eller med tildeling fra inntaksnemnda virker lite
aktuelt ut fra anbefalingene.
Å bygge et småhus i Skogvn 30 er det ikke faglige motforestillinger til. Dette har vært en
sak som har pågått i lang tid, og det er nødvendig å gjøre endelig beslutning ift dette.
Spørsmålet blir da om en vil rehabilitere eksisterende bygg på tomta for å beholde disse
boenhetene, eller om bygget bør rives. Vurdering av effektiv utnyttelse av kommunalt,
sentrumsnært tomteareal kommer også inn i bildet, samt hvor mye ressurser en forventer
å eventuelt kunne disponere til heldøgns oppfølging i bolig i årene framover.
Alternativ 1 i innspillet fra boligkoordinator/rusavdelingen beskriver muligheten for å
bruke de rehabiliterte boenhetene til inntaksnemndas målgruppe, og at boligkontoret får
tildelingsrett på 9 andre boliger som inntaksnemnda disponerer i dag. Omsorg og velferd
ser ikke å disponere 9 boliger i dag som kunne være egnet til bosetting av personer som
ikke har store tjenestebehov, da omsorgsboligene er beregnet for brukere med store
tjenestebehov og brukes både for å kunne utsette behov for institusjonsplass, og for å
understøtte en effektiv kommunal tjenesteproduksjon.
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Alternativ 2 i innspillet fra boligkoordinator/rusavdeling skisserer muligheten for å
renovere eksisterende bygg i Skogvn 30 til bruk for tiltak funksjonshemmede sine
brukere, og at det planlagte bofellesskap på Veslefrikktomta kanselleres og erstattes med
et småhus. Å renovere bygget til unge funksjonshemmede vil bli meget
kostnadskrevende og utfordrende da boenhetene må tilpasses den enkelte beboers
funksjonshemming, i tillegg til Husbankens krav til omsorgsboliger og tilrettelegging for
smarthusteknologi. Spørsmålet rundt effektiv bruk av sentrumsnært tomteareal ved å ha
kun ett hus (småhus) på Veslefrikktomta vil også være en del av bildet.
Helhetlig oppsummering
Ut fra de faglige innspill som er kommet, er det ikke anbefalt å bosette rusmisbrukere
eller andre vanskeligstilte som tildeles bolig fra boligkontoret i et rehabilitert bygg i
Skogvn 30. Ressurser for døgnoppfølging i bofellesskap for rusmisbrukere må heller
benyttes på Reinsholm bofellesskap dersom det skulle bli mulig å omstille økonomiske
ressurser til dette formålet.
Å renovere bygget for å bruke det til bofellesskap for personer med
demenssykdom/hukommelsessvikt (jf alternativ 2 overfor) vil kreve omfattende
rehabilitering til omsorgsboligstandard, samt at det omstilles økonomiske ressurser til
drift av dette. Dette er ikke et aktuelt alternativ.
Å renovere bygget til omsorgsboliger for bruk som bofellesskap for unge
funksjonshemmede (jfr alternativ 2 overfor), i stedet for å bygge dette på
Veslefrikktomta, vil bli krevende økonomisk og medføre forsinket innflytting for de
unge funksjonshemmede som venter på egen bolig. En forsinkelse kan også medføre
store økonomiske konsekvenser og redusert effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon i
mange år framover, da andre spredtbebygde alternativer vil kunne bli valgt av brukerne.
Dette er ikke et aktuelt alternativ.
Det kan være en mulighet at bygget kan disponeres til andre innbyggere enn de
målgruppene som kommer inn under boligkontorets og inntaksnemdas ansvarsområde.
Ved rehabilitering kan Verdal boligselskap og deres samarbeidspartnere disponere huset
for utleie til andre innbyggere enn de som søker boligkontoret/inntaksnemnda om
kommunal bolig. Et eksempel på mulig alternativ bruk kan være til flyktninger i
integreringsperioden. Da vil en beholde boenhetene slik at det totale antall
utleieleiligheter ikke reduseres i Verdal, samtidig som bomiljøet ikke utsettes for større
belastning enn andre bomiljø normalt sett gjør.
Denne saken viser med all tydelighet kompleksiteten i bosetting ut fra ulike behov, hvor
behovene generelt også er store. Det må foretas helhetlige vurderinger, og da er ikke de
alternativene som er skissert fra fagtjenestene aktuelle. I dette perspektivet kan ikke ni
boligenheter uten videre omdisponeres fra en gruppe til en annen, slik det fremføres i
innspill. Det må tenkes helhetlig også m.h.t. driftseffektivitet og at det er andre grupper
innbyggere som også har særskilte behov og rettigheter i boligmarkedet.
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Rådmannen går derfor inn for at eksisterende leilighetsbygg i Skogvn 30 rehabiliteres og
at det bygges et småhus på samme tomten, men med en tydeliggjøring av at de ni
leilighetene ikke skal tildeles vanskeligstilte.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012

Saksbehandler: Kristin Bratseth
kristin.bratseth@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2012/274 - /

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

Møtedato
13.02.2013
13.02.2013

Saksnr.
9/13

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2012 tas til orientering

Vedlegg:
Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
mennesker med hukommelsessvikt, Verdal kommune 3. juni 2011 (behandlet PS
051/11)
 Grunnlagsdokument Verdal kommune og Levanger kommune
 Ulike prosjektrapporter – lenket i hoveddokumentet
Saksopplysninger:
For å legge til rette for at politikere og andre i Verdal kommune skal ha kunnskap og
oversikt om faktaforhold og tilstand innenfor helse, omsorg og velferdsområdet, er det
utarbeidet en tilstandsrapport som beskriver dette for 2012. Dette ble gjort i denne form
første gang for 2011.
Tall og faktaopplysninger er hentet fra grunnlagsdokumentet, fagsystem, manuelle
registreringer og fagmiljøene. I tillegg til status for 2012, inneholder rapporten også
betraktninger rundt de største utfordringsområdene for tjenesteområdene. Den kan
brukes som grunnlag for blant annet planarbeid og rapportering. De største

12

utviklingsprosessene som har pågått innen området i 2012 er også beskrevet kort i
rapporten.
Rapporten er forelagt de aktuelle virksomhetslederne for kvalitetssikring av innhold.
Vurdering:
Rådmannen anser det som viktig at både politikere, ansatte og andre aktører har en solid
kunnskapsplattform i forhold til tjenesteområdet. Helse, omsorg og velferdsområdet i
Verdal kommune er omfattende, og kan være utfordrende å få oversikt over.
Tilstandsrapporten kan gi kunnskap om, og oversikt over, organisering, aktivitet og
omfanget av tjenester på et gitt tidspunkt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om midler til ny stilling i barneverntjesten i Verdal kommune

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

Arkivref:
2010/9006 - /F40

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

Møtedato
13.02.2013

Saksnr.
10/13

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune søker på øremerkede økonomiske midler til èn saksbehandlerstilling til
undersøkelsesteamet.

Vedlegg:
Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Status
Antall nye meldinger til barneverntjenesten i 2012 endte på 223. Dette er en økning på
59 sett i forhold til sist vi søkte på øremerkede stillinger i 2011. I tillegg fikk Verdal
kommune 104 meldinger i saker hvor barneverntjenesten allerede har iverksatt
undersøkelse eller tiltak. Dette er en økning på 36 i forhold til forrige søknad. 84 av disse
meldingene kom fra offentlige samarbeidspartnere. Dette innebærer at vi i 2012 måtte
undersøke 327 nye bekymringsmeldinger mot 232 i 2010. Dette er en økning på 95
meldinger.
Alvorlighetsgraden er fortsatt høy i meldingene vi mottar samtidig som vi også har hatt
flere akuttmeldinger som blant annet har medført at vi har vært nødt til å fatte vedtak om
akutte plasseringer på 10 barn siste år. Alle meldingene skal være gjennomgått innen en
uke og undersøkt innen 3 måneder. Et godt hjelpetiltak forutsetter en god undersøkelse.
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Vi hadde i 2012 17 fristoverskridelser hvorav 4 var på over 6 måneder. Dette er
beklagelig.
Likevel har barnevernet i Verdal de siste årene hatt få fristoverskridelser sett i forhold til
sammenlignbare kommuner. Etter oppfordring fra politikerne, har medarbeiderne forsøkt
å prioritere å overholde fristene. En slik prioritering har gått på bekostning av andre
lovpålagte oppgaver, bl.a. iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak og oppfølging av
barn i fosterhjem samt ettervern for ungdom. Med den alvorlighetsgraden mange av
sakene har hatt det siste året har det ikke vært mulig å unngå fristoverskridelser.
Barneverntjenesten hadde ved utgangen av 2012 totalt 156 aktive tiltakssaker. 50 barn og
unge er plassert utenfor hjemmet. I tillegg er et 49 saker under undersøkelse. På grunn av
tyngre saker har det vært en voldsom økning i plasseringsutgiftene de siste årene. Det er
svært ofte frikjøp av fosterforeldre fra jobb på grunn av den omfattende omsorgen og
oppfølgingen disse barna har behov for. Det er sjelden at KS sine satser for godtgjøring
til fosterforeldre 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 planene utarbeides. Alle barn under offentlig omsorg skal i tillegg
ha en langsiktig omsorgsplan.

Hovedtrekk i sakene
Små barn
Endringen i “småbarnssakene” ligger både i et økende antall, i type saker og at
alvorlighetsgraden i alle sakene er større. Vi mottar også flere melinger enn tidligere på
ufødte og nyfødte. Disse sakene er svært omfattende og mange av meldingene krever
omfattende undersøkelser og tiltak. I forkant må det brukes mye tid på
motivasjonsarbeid. Disse sakene krever også et utstrakt samarbeid med andre tjenester –
bl.a. rustjenesten og Helseforetaket. Rustjenesten er den instansen som må gå inn med
tvang om behandling i svangerskapet der det er mistanke om rusmisbruk. Tidlig innsats
er å sette inn tiltak hos risikogruppene før vansker utvikles eller i en tidlig fase av
vanskeutvikling. Tidlig innsats står og faller med om man greier å oppdage de
risikoutsatte familiene og at de tiltak man velger er endringsorienterte. Forskning har vist
at allerede som spedbarn kan skadene blir svært store dersom ikke riktig hjelp settes inn.
Ungdom
Selv om Verdal kommune 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, konfliktfylte hjemmesituasjoner, rus m.m. gjennomgående
problemer. Ofte har problemene vedvart over tid når barneverntjenesten kommer i
kontakt med ungdommene. Disse sakene utfordrer medarbeiderne faglig på en annen
måte enn hva tilfellet er i småbarnsfamilier.
Bufetat har etter hvert faset ut mange av hjelpetiltakene for denne gruppen og tilbyr nå
bare MST (multisystemisk terapi). Barneverntjenesten er derfor nødt til å bygge opp og
utvikle egne hjelpetiltak. Vi samarbeider tett med Ungdomskontakten og Miljøteamene
på ungdomskolen og videregående skoleåret når gjelder ungdomssakene.
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Ettervern
Nytt i barnevernloven er at ungdom som har tiltak fra barneverntjenesten ved fylte 18 år
skal ha et tilbud om ettervern. I dag mottar 12 ungdommer over 18 år bistand hvorav 7
fortsatt bor i fosterhjem.
Forskning viser at barn med barneverntiltak klarer seg bedre i voksen alder når de har
mottatt et godt ettervernstilbud. Så og si alle som har vært plassert utenfor hjemmet
ønsker ettervernstiltak og flere av ungdommene har behov frem til de er 23 år.
Hjelpebehovet er ofte svært omfattende og ungdommene vil ha behov for bistand fra det
øvrige hjelpeapparatet langt frem i tid. Verdal kommune har flere ungdommer på
omfattende ettervern med store kostnader. Bufetat kan, etter søknad, refundere deler av
beløpet, men aldri utover 20 år. Det er nødvendig at samhandlingen mellom barnevernet
og NAV avklares og styrkes. Dette er et tema som skal tas opp i samarbeid med
Fylkesmannen og Nav i løpet av våren.
Vold og overgrep
Voldssaker og grove overgrepssaker har økt. Politiet er mer offensive i slike saker nå og
sender flere meldinger til barneverntjenesten. Barneverntjenesten er ofte den offentlige
instansen som må stå for anmeldelse og være observatører ved dommeravhør. Der det
fremkommer lovovertredelser, vil kommunen i etterkant ha et stort ansvar for barna. Vi
møter også i retten som verger i en del slik saker hvor foreldrene er mistenkte.
Barneverntjenesten anmeldte i overkant av 10 volds-og sedelighetssaker i 2012.
Barn og unge med minoritetsbakgrunn
I løpet av det siste året har barneverntjenesten fått meldinger om mistanker om
kjønnslemlestelse og tvangsgifting. Dette er vanskelige saker som krever mye - både
faglig og tidsmessig. I tillegg er barneverntjenesten inne med ordinære hjelpetiltak i
mange familier. En del av disse sakene er spesielt omfattende og krevende for
saksbehandlerne. Tolketjenesten må ofte koples inn samt at det er et utstrakt samarbeid
med andre kommunale medarbeidere som har god kompetanse på minoriteter.
Fylkesnemnd og det øvrige rettsystemet
Omsorgsovertakelser er alvorlige inngrep i familiene og krevende saker for
barneverntjenesten. Det kreves grundige utredninger og i de fleste tilfeller skal det ha
vært utprøvd omfattende hjelpetiltak. Ikke sjelden er det nødvendig med ekstern bistand i
form av psykologfaglige/sakkyndige utredninger. En slik utredning beløper seg på kr. 50
– 100 000. 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
oppstå krevende situasjoner. Deretter skal saken skrives og barneverntjenesten skal
samarbeide med kommunens advokat. Samtidig skal saksbehandlerne fortsatt forholde
seg til familien og dennes advokat. Sakene skal deretter legges frem for Fylkesnemnda.
Dette er en krevende oppgave for involverte.
En ny trend er at så og si alle sakene ankes videre i rettsystemet. Stort sett stopper det
etter behandling i Tingretten, men Verdal kommune har også ved flere anledninger møtt
i Lagmannsretten.
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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. Verdal kommune hadde 10 akuttplasseringer 2012. Disse sakene skal
sendes Fylkesnemnda for godkjenning innen 48 timer og hovedsaken skal sendes innen 6
uker. Vi fikk medhold i alle akuttsakene. Dette kan være dramatiske opplevelser for alle
involverte parter. I noen tilfeller, som spesielt gjelder ungdommer kommer foreldrene
selv til den erkjennelsen at de ikke lenger makter ansvaret og oppgavene.
Fra og med januar i år og frem til påske skal barneverntjenesten møte i Fylkesnemnda og
Tingretten i 10 saker! For å illustrere arbeidsmengden ytterligere starter vi opp etter
påske med tre dager i Tingretten i Lillehammer!
Kommunens tilsynsansvar
Kommunen har ihht Lov om barneverntjenester et tilsynsansvar for alle barn som er
plassert i kommunen – dette gjelder både barn plassert av oss og barn plassert fra andre
kommuner. Pr. 31.12.12. bodde det 42 bar i fosterhjem i Verdal. Alle disse skal ha en
egen tilsynsfører hvor barneverntjenesten har ansvaret for å skaffe til veie denne, skrive
enkeltvedtak, gi generell opplæring og informasjon om det enkelte barn. Likeledes skal
det følges opp slik at en sikrer at fire lovhjemlede besøk gjennomføres og at det i
etterkant av disse leveres en tilsynsrapport som vi skal respondere på. Til sist skal denne
sendes omsorgskommunen for de barn som er plassert fra andre kommuner. Vi skal også
sørge for at timelister blir attestert og sendt den aktuelle kommune.
Vurdering:
Målet 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 Verdal kommune 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.
Verdal kommune hadde i mai 2012 tilsyn fra Fylkesmannen og Statens helsetilsyn. Dette
var en del av et landsomfattende tilsyn. Temaet for tilsynet var om norske kommuner
sikrer barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns
medvirkning. (Mer informasjon finnes rapport 2/2012 fra Statens helsetilsyn).
Verdal kommune kom ut som de fleste andre kommuner i landet - det ble avdekket to
avvik. Avvikene gikk i hovedsak ut på manglende dokumentasjon og ikke god nok
evaluering av tiltakene. For overhodet å ha mulighet til å lukke avvikene måtte vi ha en
totalgjennomgang av tjenesten i alle ledd. Dette er blitt gjort og det resulterte i at vi har
omorganisert tjenesten. Tidligere var arbeidet i teamene målgruppeorientert. Nå er vi gått
over til en oppgaveorientert organisering – Vi har opprettet et undersøkelsesteam og et
tiltaksteam. I tillegg er ledelsesstrukturen endret slik at vi har et lederteam bestående av
barnevernleder, teamlederne samt at vi prosessen frigjorde en av våre mest erfarne
medarbeidere til å ha ansvar for veiledning, rutiner samt ajourhold/oppdatering av vårt
fagprogram Familia. Denne er også barnevernleders stedfortreder. Vi har stor tro på at
dett vil gi resultater og har fått svært positive tilbakemeldinger fra Fylkesmannen. Vi har
også ansatt en person i 25 % stilling som skal ha ansvaret for barnverntjenestens
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tilsynsansvar. Ungdomskontakten er fortsatt organisert under barnevernet – noe både
ungdomskontakten og barneverntjenesten er svært fornøyd med.
Barneverntjenesten er en "kunnskapsbedrift" og må hele tiden ha som mål å avsette tid
og mulighet til å oppdatere kunnskap. I tillegg til de ordinære oppgavene skal det drives
med tiltaksutvikling. Det er et mål å utvikle gode kommunale tiltak slik at kommunen i
mindre grad må kjøpe tjenester. Fokus settes 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
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. Til tross for at barneverntjenesten ble styrket med ett
årsverk i juni 2012 er fortsatt arbeidspresset stort og krevende saker over lang tid presser
kapasiteten ytterligere. Situasjonen ble ikke mindre krevende etter at Helsetilsynet
avdekket avvik i mai 2012. Barnevernleder laget i etterkant en plan for lukking av
avvikene (se vedlegg). Planen ble godkjent av Fylkesmannen og avvikene ble deretter
lukket.
Det mest omgripende tiltaket har vært en omorganisering av tjenesten på leder- og
teamnivå. Ledelsesressursen er styrket samtidig som teamene nå er oppgaveorienterte
mot tidligere målgruppeorientert.
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 det sikres 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.
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Pr i dag oppleves slitasje i det kommunale barnevernet i Verdal, og dette påvirker
mulighetene for å gi et forsvarlig barneverntilbud.
Øremerkede midler fra staten for 2013.
Barne- og likestillingsdepartementet v/Fylkesmannen skal nå fordele øremerkede midler
til styrking av kjernebarnevernet, dvs. primært til saksbehandling, eventuelt
tiltaksstillinger. Departementet har i sine retningslinjer for tildeling sagt at søknad på
stillinger skal begrenses til fagstillinger (Kostra 244 og eventuelt 251). 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. Staten har gitt Fylkesmannen sanksjonsmuligheter dersom
kommunen samtidig med at den mottar øremerkede midler til stillinger reduserer den
kommunale innsatsen. (se mer om dette i vedlagte retningslinjer). 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 innen 18.02.11.
Etter at søknadene fra kommunene er kommet inn vil Fylkesmannen innen 25.03 fordele
midlene til den enkelte kommune etter gitte kriterier (fordeling etter
delkostnadsnøkkelen for barnevern – 90 % og belastning i barneverntjenesten – 10 %).
Delkostandsnøkkelen baserer seg på objektive data i kommunen: 1. Barn 0-15 år med
enslig forsørger, 2. Personer med lav inntekt, 3. Innbyggere 0-22 år. Alle de tre kriteriene
vektes likt. Når det gjelder belastninger i barneverntjenesten blir disse vurdert ut fra: 1.
Antall meldinger, undersøkelser og barn i tiltak pr. stilling, 2. Prosentandel uten
tiltaksplan eller omsorgsplan, 3. prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker.
Også her vektes kriteriene likt.
Rådmannen foreslår at Verdal kommune søker om midler til ett årsverk
saksbehandlerstilling i barneverntjenesten. Begrunnelsen er at Verdal kommune med
dagens bemanning, sett i forhold til det økte antall saker og kravene til utredning og
dokumentering fra myndighetene, ikke godt nok løser de lovpålagte oppgavene etter Lov
om barneverntjenester. Stillingen skal primært benyttes i undersøkelsesteamet slik at vi
kan sikre grundige undersøkelser med forslag til gode hjelpetiltak. Vi ser allerede nå at
teamet med dagens bemanning (3 årsverk inkl. teamleder) har problemer med å
overholde de lovpålagte fristene og samtidig gjøre kvalitative gode undersøkelser.
Målet er å utføre så gode utredinger i undersøkelsen slik at vi i større grad kan sette inn
de riktige tiltakene. Utredning i sped- og småbarnsfamilier krever en helt annen
tilnærming og intervensjon enn hva tilfellet er blant større barn og ungdom. Gode
utredninger krever kunnskap og tid. Samtidig er dette helt nødvendig for å sette inn de
riktige endringsrettede tiltak.
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Verdal kommune
Sakspapir

Endring av forskrift om skoleområder i Verdal - høring

Saksbehandler: John Olav Larsen
john.olav.larsen@verdal.kommune.no
E-post:
74044542
Tlf.:

Arkivref:
2009/2510 - /B12

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
13.02.2013

Saksnr.
11/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite for mennesker og livskvalitets forslag til endret forskrift om veiledende
skoleområder i Verdal kommune sendes ut på høring. Høringsfrist 28. februar 2013.

Vedlegg:
1. Kart med opptegnet ny «ungdomsskolekretsgrense».
2. Tallgrunnlag for klassestørrelser fra 2013/2014 – 2020/2021.
3. Forskrift om skoleområder i Verdal vedtatt 31.08.09.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det ble i kommunestyrets møte 19.11.07 vedtatt bl.a. at Vuku oppvekstsenter skulle:
«…bygges ut for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet. Verdalsøra
ungdomsskole «renoveres» for 5 paralleller.»
I ettertid ble det bygd ny skole på Verdalsøra ungdomsskole, for 5 paralleller. Det betyr
at vi har plass til 7 paralleller totalt i Verdal pr. dato.
I Vuku står det fremdeles en brakkerigg som brukes, da det var først høsten 2012 at den
første parallellen med to klasser startet. Disse vil fjernes sommeren 2014, når det da er to
paralleller på alle trinn fra høsten.
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Høsten 2013 skal det med dagens kretsgrenser egentlig starte 68 elever (som er minst 8
over kapasiteten) i Vuku. Denne utfordringen møter vi igjen ved skolestart i 16/17, 19/20
og 20/21. (Vi kjenner ikke eksakte elevtall etter den tid). Det er da ikke tatt hensyn til
evt. til/fra flytting, men dette baserer seg på elevtall på de ulike trinn i januar 2013.
For å prøve å skape en forutsigbar situasjon for alle legges det frem forslag om å lage en
ny ungdomsskolekretsgrense i Verdal, jf alternativ 1. De som bor vest for denne grensen
skal da gå på Verdalsøra ungdomsskole, og de som bor øst for denne grensen skal gå ved
Vuku oppvekstsenter. Dette gjeldende fra skolestart høsten 2013. Tabellen (se vedlegg)
viser da hvor mange elever som skal til Vuku og hvor mange som skal til Verdalsøra før
og etter en slik ny grenseoppgang.
Alternativ 1:
Lage en ny «ungdomsskolekretsgrense» som medfører at Stiklestad skole blir delt med
tanke på hvem som skal starte ved Vuku oppvekstsenter og hvem som skal starte ved
Verdalsøra Ungdomsskole når elevene begynner i ungdomsskolen. Se kartvedlegg.
Med dette forslaget vil klassen(ene) ved Stiklestad skole bli delt mellom Vuku og
Verdalsøra ved skolestart ungdomsskole alt etter hvilken adresse de har.

Alternativ 2:
Ungdomsskolestartere fra Leksdal skole flyttes i sin helhet til Verdalsøra ungdomsskole.
Se vedlagte utregning. Med dette forslaget vil alle elever ved en og samme barneskole
starte på samme ungdomsskole.
( En kunne tenke seg at f.eks Garnes oppvekstsenter kunne flyttes til VØU i stedet for
Leksdal. Da ville «Inndals-dalføret» i sin helhet starte ved VØU. Dette gir imidlertid
ikke nødvendig effekt med tanke på nok reduksjon i elevtall ved Vuku oppvekstsenter. Se
tallgrunnlag)
Alternativene vil medføre indirekte konsekvenser for barn, ungdom og familier i Verdal,
ikke minst med tanke på fritidsaktiviteter (korps, fotball mm.). Dette er det ikke tatt
stilling til her.
Andre alternativer er også vurdert i prosessen, f.eks. en «frivillighetsløsning», fortsatt
brakkerigg i Vuku, flytting av Garnes oppvekstsenter i stedet for Leksdal. Ingen av disse
løsningene ville gitt nødvendig effekt med tanke på klassedeling innenfor «5+2», eller en
nødvendig varighet og forutsigbarhet for alle.
Begge de fremlagte forslagene vil medføre en endring i forskrift om skoleområder i
Verdal (2009/2510 -/B12). (Se vedlegg). Med denne bakgrunn mener rådmannen at
saken må behandles politisk i alle ledd.
Rådmannen tilrår ut i fra ovenstående at komite for mennesker og livskvalitet vedtar å
legge saken ut til høring ved alle skoler i Verdal, inkludert FAU, SU/SMU,
fagforeninger og elevrådene ved hver skole for uttalelser. Høringsdokumentet vil også
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kunngjøres på kommunens hjemmeside, og det vil være åpent for alle å sende inn
skriftlige høringsuttalelser innen fristen.
Vurdering:
Det skal i henhold til Forvaltningslovens § 37 forhåndsvarsles ved utarbeidelse av ny
forskrift og endring av forskrift slik at de som særlig berøres får anledning til å uttale
seg. Saken sendes ut på høring og frist for uttalelser i saken settes til 28. februar, slik at
saken kan behandles politisk i mars. Denne framdriften er nødvendig for å ha tid til
gjennomføring i vår og sommer, herunder gode overgangsprosesser mellom barneskole
og ungdomsskole.
Rådmannens vurdering ut fra den kunnskapsbasen som ligger i saksdokumentene er at
alternativ 1 sees på som det mest aktuelle. Likevel vil begge alternativene ivareta
forutsigbarhet og kapasitetsutnyttelse i tråd med vedtakene om hvor mange paralleller
hver skole skal ha på ungdomstrinnet. Rådmannen går derfor inn for at saken legges ut
til høring uten alternativpreferanse i vedtaks form.
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Verdal kommune
Sakspapir

Bolystmidler

Saksbehandler: Øystein Kvistad
oystein.kvistad@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2013/703 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
13.02.2013

Saksnr.
12/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité Mennesker og livskvalitet fastsetter søknadsregime og tildelingskriterier for bolystmidler slik
disse fremgår av saksframlegget. Det legges opp til tre søknadsfrister gjennom kalenderåret: 1. mars,
15. mai og 1. oktober.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I økonomiplan 2012-2015 ble det satt av midler fra fond for å møte gode tiltak og
prosesser.
Hensikten med midlene var å ha litt økonomisk handlekraft for å møte de gode
initiativer, som ikke var planlagt, men som vi vet vil komme gjennom året. Det var
derfor ikke lagt opp til søknadskriterier eller søknadstidspunkter, for å ha mest mulig
fleksibilitet og fortløpende handlingsrom. Kommunestyret vedtok i sitt budsjettvedtak
for 2012 at Komite Mennesker og livskvalitet skulle ha disposisjonsfullmakten over
«fondet».
På slutten av 2012 ble det problematisert at midlene ikke var brukt opp, noe som
rådmannen finner helt uproblematisk sett i lys av hensikten med å avsette fondsmidler
for å møte «tilfeldige» initiativer og prosesser.
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Med denne bakgrunnen har komiteen bedt om å få retningslinjer for søknadsregime og
Prioriteringer. Disse fremgår i sin helhet under vurderinger i saksframstillingen.
Vurdering:
Verdal kommune lyser ut inntil 1 million kroner til prosjekter som kan skape
bolyst i kommunen.
Bakgrunn og mål
 Et viktig mål for Verdal kommune er å skape et attraktivt lokalsamfunn. Bolystmidlene er et nytt
virkemiddel som skal bidra til at kommunen blir enda mer attraktiv å bo i og flytte til.
 Foruten å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Verdal kommunes attraktivitet, er det
et delmål for kommunen å samle inn og formidle kunnskap fra de ulike prosjektene om hva som
påvirker valg av bosted.

Hvem kan søke?
 Alle aktører, enkeltpersoner, virksomheter, lag og foreninger med konkrete prosjekter som kan bidra
til bolyst, kan søke om tilskudd fra bolystmidlene.

Hva kan det søkes om støtte til?
 En rekke faktorer – og kombinasjoner av faktorer – gjør at folk får lyst til å bo eller flytte til et sted.
Under er en liste med eksempel på temaer som kan være aktuelle å støtte. Listen er ikke
uttømmende:
o Stedsutvikling
o Inkludering av innflyttere
o Kulturbasert sted- og næringsutvikling
o Tilrettelegging av aktiviteter/anlegg for spesielle grupper
o Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom
o Omdømmearbeid, herunder f.eks. bok-/filmproduksjoner
o Forskjønningstiltak/utsmykking
o Etablering av nye møteplasser
o Prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse
o Trivselstiltak
 Det understrekes at bolystmidlene prioriterer gjennomføring av hovedprosjekter, ikke forprosjekter

Hva kan det ikke søkes støtte til?





Gjennomføring av enkeltstående konferanser/seminarer
Faste driftskostnader i virksomheter eller organisasjoner
Forprosjekter
Kunstnerisk virksomhet som ikke er en del av et større bolystprosjekt

Kriterier for tildeling
 Bolystmidlene kan maksimalt dekke inntil 50% av prosjektets samlede kostnader.
 Søker må sannsynliggjøre fullfinansiering, inkludert tilfredsstillende egenkapital og/eller
egeninnsats (timer).
 Prosjekter prioriteres bare dersom de vurderes å kunne bidra til måloppnåelse, dvs. økt bolyst
 Det er et krav at støtten skal være utløsende. Normalt er støtten utløsende når:
o …prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte
o …omfanget av prosjektet vil være mindre uten støtte, eller
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o …prosjektet kan gjennomføres raskere med støtte
 Et prosjekt kan ikke tildeles støtte hvis det er påbegynt før søknad om bolystmidler er mottatt av
Verdal kommune
 Søkere som mottar støtte gjennom bolystmidlene må dokumentere påløpte kostnader gjennom
avsluttende prosjektregnskap.
 Maksimalt støttebeløp for ett prosjekt er begrenset til kr. 100.000,-

Hvem deler ut midlene?
 Det er komité Mennesker og livskvalitet som tildeler bolystmidlene. Rådmannen har ansvar for at
innkomne søknader legges fram som forberedte saker for komiteen.

Når er søknadsfristen?
 Det legges opp til tre søknadsfrister gjennom kalenderåret:
o 1. mars
o 15. mai
o 1. oktober
 Alle søkere vil få bekreftelse på at søknaden er mottatt
 De søkere som innvilges støtte vil motta tilsagnsbrev og akseptskjema. Akseptskjemaet må
returneres kommunen senest 3 uker etter at tilsagnsbrevet er mottatt, ellers bortfaller tilsagnet.

Er søknaden offentlig?
All skriftlig korrespondanse med kommunen er i utgangspunktet offentlig. Unntak for
dette er hjemlet i Offentlighetsloven.
Hvordan gå fram for å søke?
Søknad sendes til :
Verdal kommune
Johannes Bruns gt 2.
7650 Verdal
Opplys om følgende:
1) Hvor fant du informasjonen om støtteordningen?
2) Hva søker du om støtte til?
3) Hvor mye søker du om (støttebeløp)?
4) Redegjør for dine/din organisasjons kvalifikasjoner og bakgrunn
5) Begrunn hvorfor ditt prosjekt bør støttes
6) Hva skal du bruke støtten til og hvordan?
7) Andre finansieringskilder som skal matche bolystmidlene (min 50%)?
8) Avslutt med din motivasjon for å motta og bruke støtteordningen
9) Legg ved alle relevante papirer
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PS 13/13 Andre saker
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