Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Komité mennesker og livskvalitet
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
15.01.2014
09:00 – ca. 12:30

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48250.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 8. januar 2014

Kristin J. Hildrum /sign./
leder
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SAKLISTE
KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
MØTE 15. JANUAR 2014
Saksnr

Innhold

PS 1/14

Godkjenning av møteprotokoll

PS 2/14

Orienteringer - Ungdomskontakten og SLT-koordinator

PS 3/14

UKM fylkesmønstringa 2014
Oppnevning av medlem til fylkeskomitéen

PS 4/14

Evaluering av reglement innvandrerrådet Verdal kommune

PS 5/14

Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av
kommunale og ikke - kommunale barnehager

PS 6/14

Rullering av boligsosial handlingsplan

PS 7/14

Andre saker
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PS 1/14 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Orienteringer - Ungdomskontakten og SLT-koordinator

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

Arkivref:
2012/4830 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
15.01.2014

Saksnr.
2/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vil bli orientert om:
 Ungdomsmiljøet i Verdal v/leder for Ungdomskontakten, June Vatne.
 Ungdomsarbeidet – forebygging v/SLT-koordinator Anette Tiller.
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Verdal kommune
Sakspapir

UKM fylkesmønstringa 2014
Oppnevning av medlem til fylkeskomitéen

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

Arkivref:
2012/8368 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
15.01.2014

Saksnr.
3/14

Rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til vedtak:
Komité for mennesker og livskvalitet oppnevner nedenstående til å være Verdals
politiske representant i Fylkeskomitéen for UKM 2014:

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune skal arrangere Fylkesmønstringa av Ungdommens kulturmønstring
2014. Komitéen ble orientert om dette i møtet 15. mai 2013, sak PS 31/13. NordTrøndelag fylke skal opprette en komité for avviklingen av denne mønstringa:
Fylkeskomité for UKM 2014.
I denne komitéen skal det være en politisk representant fra vertskommunen, enten
ordfører eller en annen person.
Fylkeskomitéen har forøvrig følgende sammensetning:
 en representant fra fylkestinget
 ordfører/politisk representant fra vertskommunen
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 to representanter fra styret i NTBUR
 arrangementsansvarlig for vertskommunen (Sven-Øyvind Bern)
 UKM-ansvarlig NTFK (Øyvind Kveli)
 teknisk driftsleder fra vertskommunen
Fylkeskomitéen vil ha 3 – 4 møter fram til Fylkesmønstringa.

Vurdering:
Siden UKM sorterer under Komité for mennesker og livskvalitet er det ikke unaturlig at
denne samme komitéen oppnevner et av sine medlemmer til vertskommunens politiske
medlem til Fylkeskomitéen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Evaluering av reglement innvandrerrådet Verdal kommune

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2011/1955 - /033

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

Møtedato
15.01.2014
16.01.2014

Saksnr.
4/14

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering. Reglement stadfestes for resterende del av valgperioden.

Vedlegg:
1. Kommunestyresak 35/11.
2. Reglement innvandrerrådet vedtatt 26.04.11.
3. Beretning 1. halvår 2013.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i møte 26.04.11 etablering av innvandrerråd i Verdal
kommune og reglement for rådet. I henhold til vedtakets pkt. 6 skal reglementet
evalueres etter 2 år.
Saken er behandlet i innvandrerrådet 13.11.13. Innvandrerrådet har ingen merknader til
reglementet.
Saken legges med dette fram til orientering.
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og
ikke - kommunale barnehager

Saksbehandler: Anne Haugskott
anne.haugskott@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2012/1515 - /A10

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

Møtedato
15.01.2014

Saksnr.
5/14

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager 2014 vedtas.

Vedlegg:
Høringsuttalelser/ innspill
Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale barnehager 2013
Forslag til forskrift for 2014
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Rammefinansiering innebærer at
kommunen har ansvaret for finansiering av både egne barnehager og ikke-kommunale
barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til
ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandler dette.
Ut fra disse endringene ønsket Verdal kommune å lage en lokal forskrift for
likebehandling. Forskriften regulerer også forholdet mellom Verdal kommune som
barnehageeier og Verdal kommune som barnehagemyndighet. Den første forskriften ble
vedtatt for 2011.
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I forskriften står det at den skal evalueres hvert år. Forslag til forskrift for 2014 ble lagt
frem på styrermøte for kommunale og ikke – kommunale barnehager 25.11.2013 med
frist for innspill 13.12. 2013.
Det er mottatt fire innspill til forslaget. Disse følger vedlagt.
Det er gjort språklige endringer i forskriften i forhold til ansvar og rapportering da
barnehagemyndigheten ble flyttet ut fra Ressurssenter Oppvekst (ROS) pr 1.januar 2014.
Kommentar til innspillene:
§ 2 Tilskudd.
I sine innspill ønsker PBL på vegne av de ikke – kommunale at Verdal kommune bruker
veileder utarbeidet av KS/PBL for beregning av kommunalt tilskudd. Det har ingen
økonomiske konsekvenser for noen av partene at denne veilederen brukes. Rådmann er
enig i dette innspillet og har innarbeidet dette i forslag til forskrift for 2014.
Del 1 Fellespott, pkt.1, bokstav d er endret. Virksomhetsleder for barnehager ønsket
telledatoer tidligere på året grunnet i at barnehagene kan da nyttiggjøre seg utbetalingene
som kommer i følge av disse tellingene. Dette er det tatt hensyn til og telledatoene
endres fra 01.06 og 01.12 til 31.01 og 31.08. Dette gjelder også for pkt 2, bokstav b og c.
Del 1 Fellespott, pkt. 2, bokstav b har en tilleggsinformasjon. Her opplyses det om at
barnehagene kan søke om midler til språkstimulerende tiltak utover det de får gjennom
det som nevnes i bokstav b.
Del 2. Driftskostnader. Innspill fra Melakollen barnehage om at kommunen skal
underrette de ikke – kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser er tatt med.
Endringer av telling av 3 åringene ønskes endret av PBL og Melakollen barnehage da
dette slo negativt ut i 2013. Dette er det tatt hensyn til og 3 åringene regnes som 0 – 3 år
fra januar til og med september og 3 – 6 år fra og med oktober.
Mer/mindreinntak. Antall telledatoer opprettholdes, men det poengteres for hvilke datoer
tellingen gjelder. Dette for å sikre at det blir en mest mulig riktig telling. Det er lagt inn
en tilføyelse om at den barnehagen som har barnet på telledatoen også har krav på
tilskuddet for det kvartalet. Dette er lagt til for å hindre at to barnehager rapporterer
samme barn og kommunen utbetaler dobbelt tilskudd.
Rådmannen vil ut i fra ovenstående tilrå at forskrift for likebehandling av kommunale og
ikke-kommunale barnehager 2014 vedtas.
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Verdal kommune
Sakspapir

Rullering av boligsosial handlingsplan

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no
E-post:
74048572
Tlf.:

Arkivref:
2011/324 - /F17

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
15.01.2014

Saksnr.
6/14

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Saken behandles slik:
15.01.14: Temamøte i Komité Mennesker og livskvalitet.
Agenda:





Gjennomgang av handlingsplanen i boligsosial handlingsplan
Kunnskapsoppdatering: husbankens virkemidler og planer som har betydning for rullering
av boligsosial handlingsplan
Prosessøvelse: Kafè dialog. Dette er en øvelse for gruppearbeid hvor vi oppnår involvering,
resultater og deling av gruppearbeidene på en rask, effektiv og motiverende måte.
Sammenfatning av konklusjonene

16.01. – 01.02.14: Innspillene fra temamøte i komité for Mennesker og livskvalitet
innpasses i arbeidet med rullering av handlingsplanen.
12.02.14: Boligsosial handlingsplan behandles som sak i komité for Mennesker og
livskvalitet.
24.04.14: Boligsosial handlingsplan behandles i kommunestyret.
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PS 7/14 Andre saker
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