Verdal kommune
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Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
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21.05.2014
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09:00- ca. kl 12:00
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Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 15. mai 2014

Kristin J. Hildrum/sign./
leder
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Andre saker
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PS 28/14 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Orientering - Forebyggende hjemmebesøk

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

Arkivref:
2012/4830 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
21.05.2014

Saksnr.
29/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Ergoterapeut Inger Hammer Storstad kommer i møtet og orienterer om prosjektet
Forebyggende hjemmebesøk hos 75-åringene i Verdal kommune.
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Verdal kommune
Sakspapir

"MANGFOLD OG FORDYPNING, rammeplan for kulturskolen", til høring

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

Arkivref:
2014/3815 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
21.05.2014

Saksnr.
30/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité for mennesker og livskvalitet slutter seg til vedlagte høringssvar og ber om at
dette blir sendt Norsk kulturskoleråd.
Vedlegg:
Høringsbrev datert 1. april 2014
MANGFOLD OG FORDYPNING, utkast til rammeplan for kulturskolen
Høringssvar (i skjema)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Referat fra personalmøtet den 6. mai 2014.
Saksopplysninger:
I 2003 utarbeidet Norsk kulturskoleråd en rammeplan for kulturskolen: På vei til
mangfold. Denne rammeplanen hadde skolenes Læreplan fra 1997 (L97) som bakteppe.
Landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 2012 (Strategi 2020) ba om at det ble satt ned ei
gruppe for å lage en ny rammeplan. Denne nye rammeplanen bygger bl.a. på
Kunnskapsløftet 2006, Kulturløftene fra 05 og 09, Kulturutredningen 2014 og St.meld.
20 (2012-2013) – På rett vei.
Det er de to første kapitlene som er til høring. Disse tar for seg kulturskolens
samfunnsoppdrag og prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet. Kapitlene er
generelle og går ikke inn i fagenes innhold eller undervisningsform.
En av de mest vesentlige endringene som er foreslått i kapittel 1, er inndeling i tre
undervisningsprogram: et grunnprogram, et kjerneprogram og et fordypningsprogram.
Målsettingene er å
 utvikle generelle kunst- og kulturfaglige ferdigheter,
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 utvikle faglige ferdigheter i et kunstfag som kan kvalifisere for videregående
utdanning og
 videreutvikle utøvende og teoretiske ferdigheter som kan kvalifisere til
videregående- og høyere utdanning.
Disse tre programmene og målsettingene har forskjellige metoder og forskjellige
opptakskriterier. Det er den enkelte kulturskole som organiserer tilbudene og
sammensetningen av utdanningsprogrammene. Men rammeutkastet peker på at alle
kulturskoler skal gi tilbud innen alle tre program. Dette kan gjøres av kulturskolen alene
eller av kulturskolen i samarbeid med andre kulturskoler.
Videre peker kapittel 1 på den kulturelle grunnmuren og hvordan grunnskolen og
kulturskolen har forskjellige roller i denne.
I kapittel 2 pekes det på skoleeiers og skoleleders ansvar og det foreslås også at det
stilles kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen. Samarbeid om elevenes læring deles i
to: Kulturskolens plikt til å samarbeide med skoleverket, lag og foreninger og også at
Kunnskapsløftet 06 appellerer grunnskolen til å samarbeide med kulturskolen. Den andre
delen av samarbeidet som nevnes, foregår mellom kulturskole og hjem.
Kapittel 2.1 pålegger kulturskolen å lage lokale læreplaner for alle fag og emner
kulturskolen tilbyr. I kapittel 2.2 gis det retningslinjer for opplæringen, bl.a. ved at det
fastsettes et verdigrunnlag for kulturskolen. Blant de andre underpunktene i kapittel 2.2.
defineres kunnskap og læring og det anbefales at kulturskolen skal hente inspirasjon fra
vurdering i skoleverket. Videre nevnes enkelte viktige faktorer for kvalitet i kulturskolen
og lærerrollen og profesjonen.
Kapittel 2.1.1 har tittelen «Kommunens ansvar som skoleeier». Det er fire punkter som i
korthet uttrykker følgende:
 Skoleeier har ansvar for at skolens tilbud er i tråd med nasjonale føringer.
 Skoleeier har ansvar for at skolen har høyt kvalifiserte lærere.
 Skoleeier har ansvar for at skolen har lokaler som er tilpasset den undervisningen
som gis, og bør sikre alle like muligheter for deltagelse i kulturskolens tilbud
(moderasjoner, friplasser).
 Skoleeier har ansvar for drift og for at skolen har et system for kvalitetssikring av
opplæringen.
Kulturskolen hadde høringsutkastet som sak på personalmøtet den 6. mai. De to første
påstandene i Høringsmalen ble drøftet. Det var enighet om tre punkter som svar på det
første spørsmålet og et punkt som svar på det andre spørsmålet.
1. Innføring av tre undervisningsprogram kan bidra til å bedre kvaliteten på
kulturskoletilbudet lokalt.
o Det ble diskutert om uttrykket «kjerne» kunne virke diskriminerende i
forhold til «grunn» og «fordypning», men personalmøtet kunne ikke se noe
slikt.
o Det er satt opp aldersbestemte målgrupper for de tre programmene. Etter en
kort diskusjon landet personalmøtet på at dette måtte tolkes som
rådgivende og ikke noen aldersbegrensning.
o Innføring av tre program føles riktig.
1. Innføringen av de tre programmene lar seg løse innenfor eksisterende økonomiske
ressurser.
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o Det lar seg ikke løse innen dagens rammer uten at det vil få konsekvenser
for den ordinære undervisningen vår (kjerneprogrammet).
Vurdering:
Utkastet til rammeplan for kulturskolen er et velkomment bidrag til å utvikle
kulturskolen i retning av et enhetlig skoleslag. Det legger ingen begrensninger i hvilke
disipliner den lokale kulturskolen skal undervise, men pålegger skolen å lage lokale
læreplaner.
Det kommer også et pålegg om å ha tre forskjellige undervisningsprogram, noe som vil
få konsekvenser for Verdal kulturskoles tilbud. Det er positivt at kulturskolen blir pålagt
å gi et åpnere og enklere tilbud enn den såkalte kjernevirksomheten. Samtidig gis elever
som har ønske om det, mulighet til en viss fordypning. Begge deler vil gi noen
konsekvenser for antall elevplass ved kulturskolen, dersom ikke kulturskolens rammer
økes. Disse konsekvensene er nærmest ubetydelige.
Verdal kommune som skoleeier, får med rammeplanen pålegg om en aktiv rolle. Men
skoleeieren Verdal kommune er allerede ganske bevisst dette.
I korthet vil høringssvaret støtte opp om rammeplanutvalgets arbeid og det utkastet som
er resultatet av dette. Dette framkommer i vedlagte Høringssvar.
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Verdal kommune
Sakspapir

Ruspolitisk handlingsplan - revidering

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

Arkivref:
2014/2170 - /F64

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

Møtedato
21.05.2014
22.05.2014

Saksnr.
31/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar ruspolitisk handlingsplan til orientering.
Vedlegg:
Ruspolitisk handlingsplan – revidert – m/beskrivelser av tiltak.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Ruspolitisk handlingsplan er en temaplan som skal sikre at kommunestyrets strategiske
føringer for samfunnsutviklingen legges til grunn ved prioritering av innsats på
rusområdet. Temaplanen rus er en del av beslutningsgrunnlaget for kommunedelplan
helse og omsorg og oppvekst som er under utarbeidelse.
Kommunestyret vedtok i sak 44/12 ”Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og
skjenketider for bevillingsperioden 2012 – 2016” jf alkohollovens bestemmelser. Dette
vedtaket regulerer de strukturelle virkemidlene vi rår over når det gjelder å forebygge
rusproblemer.
Utover gjeldende alkoholpolitikk i Verdal, er ruspolitisk handlingsplan en tydeliggjøring
av de faglige prioriteringer kommunen har i årene framover, for å sikre at de strategier
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for samfunnsutviklingen nås. Planen legger til grunn bruker- og mestringsperspektivet
som det bærende prinsipp i rusarbeidet enten det gjelder forebygging eller rehabilitering.
Planen er oppdatert i forhold til ny helse- og omsorgstjenestelov, og daglig drift i
tjenestene utøver sine oppgaver innenfor rammene av ny lovgivning. Fagområdet er en
del av samarbeidsavtalen kommunen har inngått med Helse Nord-Trøndelag HF (HNT),
hvor formålet er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunen og
HNT, samt å etablere gode samarbeidsrutiner slik at brukere mottar et helhetlig tilbud
om helse- og omsorgstjenester. Det er særlig tjenesteavtale 2 ”Retningslinjer for
samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og
lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengene helse- og
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester” det samarbeides
mest om for rustjenesten sin del.
Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014, er midlene til på rusfeltet
øremerket for å sikre kommunenes måloppnåelse av opptrappingsplanen 2012 og
gjennomføring av samhandlingsreformen.
Planprosessen har hatt en tverrfaglig innretning hvor prosjektarbeidet med utredning av
rusenhet har lagt et grunnlag for planen slik den foreligger i dag. Komite for Mennesker
og livskvalitet har gitt innspill i planprosessen, og planen er samordnet med boligsosial
handlingsplan for å sikre helheten.
Målbilde 2030 beskriver ei samfunnsutvikling som er i samsvar med planstrategien.
Målgruppene innsatsen rettes mot i perioden 2014 – 2017 er:





Gravide og blivende fedre
Familier med barn i alderen 0-15 år
Familier med barn i alderen 16-23 år
Voksne med rusmiddelproblematikk

Prioriterte vegvalg i perioden er:
a) Forebygging: alkoholpolitikken og barne- og familieperspektivet
b) Rehabilitering: boliger og aktivitet
c) Samhandling og kompetanseheving

Handlingsplanen beskriver effektmål og målindikatorer for hvert enkelt vegvalg, og
driftstiltak beskriver hvordan det skal realiseres. Flest tiltak skal løses som ordinære
driftstiltak. Det er søkt om øremerkede midler i 2014 for styrking av 1,5 årsverk i
rustjenesten, styrking av miljøteam med 4,3 årsverk og styrking av NAV sitt arbeid med
økonomisk oppfølging brukere med 0,5 årsverk. Søknadene er under behandling av
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og det forventes svar i løpet av juni.
Vurdering:
Rådmannen vurderer at det er riktig å legge fram temaplanen ruspolitisk handlingsplan
for kommunestyret som en orienteringssak. Temaplanen svarer på kommunestyrets
strategiske føringer for samfunnsutviklingen og har prioriteringer for utviklingen i
fagfeltet som er et viktig bidrag for å nå ønsket samfunnsutvikling. I styringssystemet
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ligger denne type planlegging for gjennomføring av politiske retningsbestemmelser til
rådmannen, men det er riktig at kommunestyret er godt kjent med planen.
Temaplanen er i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Nytt lovverk og
samhandlingsreformen gir utfordringer for fagfeltet, særlig når det gjelder samhandling,
koordinering og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt. Samarbeidsavtalen med HNT
er viktig et virkemiddel i denne sammenheng. De prioriteringer som er knyttet til
samhandling og kompetanseheving i temaplanen, er en viktig forutsetning for å kunne
samordne innsatsen til det beste for de målgrupper innsatsen skal nå, både internt og
eksternt.
Det forebyggende arbeidet knyttet til barn og familier, er i samsvar med kommunens
forebyggende innsats overfor målgruppen. Temaplanen konkretiserer hvordan den
tverretatlige og tverrfaglige innsatsen må gjennomføres, og det er etter rådmannens
vurdering i samsvar med målet om at folk skal mestre eget liv.
Bolig og aktivitet er ei forutsetning for rehabilitering, og rusavdelingen er avhengig å
samordne egen ressursinnsats med øvrige virksomhetsområder for å nå målene som er
satt. Temaplanen følger opp kommunestyrets budsjettvedtak om å søke øremerkede
tilskuddsmidler. Vi er avhengig av å få innvilget søknadene for å kunne realiseres
temaplanens tiltak som krever nye ressurser. Øvrige tiltak skal løses innen eksisterende
rammer.
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Verdal kommune
Sakspapir

Boligsosial handlingsplan - rullering

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
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
21.05.2014
22.05.2014

Saksnr.
32/14

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar Boligsosial handlingsplan til orientering.
Vedlegg:
1. Boligsosial handlingsplan
2. Handlingsplan Husbankens virkemidler
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Boligsosial handlingsplan er en temaplan som skal sikre at kommunestyrets strategiske
føringer for samfunnsutviklingen legges til grunn ved prioritering av innsats på i det
boligsosiale arbeidet.
Boligsosial handlingsplan 2011 - 2020 er revidert i henhold til Helse- og
omsorgstjenesteloven §3-7 Boliger til vanskeligstilte:
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og
vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder funksjonshemming eller av andre
årsaker.
I dag er det Verdal boligselskap som ivaretar eierrollen inklusive forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling av boligmassen. Tildelings- og brukeroppfølgingsrollen er
tillagt Boligkontoret som ble opprettet i 2013.
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Revisjonsprosessen har foregått administrativt og politisk. Komite Mennesker og
Livskvalitet hadde i sak PS 6/14 boligsosial handlingsplan tema og ga et grunnlag for
videre drøftinger i de ulike politiske partier sine gruppemøter. Tilbakemelding fra de
politiske gruppemøtene ble gitt i sak PS 021/14. Tilbakemeldingene fra
kommunepolitikerne er innarbeidet i revidert boligsosial handlingsplan slik den
foreligger i saken.
Revisjonen av boligsosial handlingsplan er i hovedsak knyttet til:

 endringer i lovverket etter at den forrige boligsosiale handlingsplanen ble vedtatt i 2011
 oppdatering av handlingsplanen slik at den er i samsvar med utfordringsbildet fram mot 2020
 målrettet bruk av Husbankens virkemidler

Revidert boligsosial handlingsplan bygger på planstrategiens målbilde for 2030,
satsingsområder med mål i Kommuneplanens samfunnsdel og strategiske prinsipper i
Økonomiplanen, og har fire mål og vegvalg:
1. Boliger
2. Boligsosialt arbeid
3. Barne- og familieperspektivet
4. Samhandling og kompetanseheving
Mål og vegvalg i Boligsosial handlingsplan bygger på de politiske innspillene som er
gitt, og er samordnet med mål og vegvalg i Ruspolitisk handlingsplan.
Handlingsplan og driftstiltak skal i all hovedsak løses i drift gjennom samhandling og
samarbeid internt i kommunen, og Husbankens virkemidler skal i større grad benyttes.
Det er behov for utredninger og revisjoner knyttet til av kommunens totale boligbehov,
personalbase i Nordgata 25 og retningslinjer for tildeling av startlån.
Vurdering:
Rådmannen vurderer det som riktig å legge fram saken som en orienteringssak for
kommunestyret, slik at kommunestyret har kunnskap om at planens prioriteringer er i
samsvar med de strategiske føringer for samfunnsutviklingen som kommunestyret har
vedtatt. Dette selv om temaplaner av denne type i sin egenart ikke krever politisk
behandling.
Boligsosial handlingsplan er oppdatert slik at den er i samsvar med gjeldende lov og
regelverk, og har prioriteringer som er realistisk å nå i planperioden.
Mestringsperspektivet er gjennomgående i planen, og er et viktig bidrag for å gi
vanskeligstilte innbyggere i Verdal til større grad av selvstendighet og mestring av egen
bosituasjon.
Boligsosialt arbeid kan ikke løses uten at det er god samordning og samarbeid mellom
deltjenestene for å skape helhet i tjenestetilbudet for vanskeligstilte innbyggere. Planen
legger opp til større innsats i samhandling og samarbeid i oppgaveløsningen, og er slik i
tråd med vedtatt strategi både når det gjelder å fremme folkehelsen og som grunnlag for
god infrastruktur for effektiv kommunal tjenesteyting.
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Rådmannen vurderer at de mål og vegvalg Boligsosial handlingsplan har, gir rammer
som fremmer den enkelte sin mulighet til å leve og bo selvstendig. Ut fra et
samfunnsøkonomisk perspektiv er dette et viktig bidrag i kommunens arbeid med å
tilpasse aktivitetsnivået som er bærekraftig i årene framover.
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av kriterier for tildeling av Bolystmidler

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

Arkivref:
2013/703 - /D35

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
21.05.2014

Saksnr.
33/14

Saken legges fram uten innstilling.

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. Kommunestyret vedtok i sitt
budsjettvedtak for 2012 at Komite Mennesker og livskvalitet skulle ha disposisjonsfullmakten
over «fondet».
Komitéen vedtok 13.02.2013 tildelingskriterier for bolystmidlene. Det vil si at ordningen nå har
fungert i vel et års tid, og det er fornuftig å gjøre opp status. Komiteen fattet derfor 19.03.2014
følgende vedtak: «Kriteriene for Bolystmidler evalueres og evt. presiseres. Sak legges fram for
Mennesker og livskvalitet før sommeren 2014.»
Tildelingskriteriene lyder som følger:
«
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
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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:











Stedsutvikling
Inkludering av innflyttere
Kulturbasert sted- og næringsutvikling
Tilrettelegging av aktiviteter/anlegg for spesielle grupper
Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom
Omdømmearbeid, herunder f.eks. bok-/filmproduksjoner
Forskjønningstiltak/utsmykking
Etablering av nye møteplasser
Prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse
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






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
o …prosjektet kan gjennomføres raskere med støtte
Søkere som mottar støtte gjennom bolystmidlene må dokumentere påløpte
kostnader gjennom avsluttende prosjektregnskap.

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?
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Det legges opp til kontinuerlig søknadsbehandling (ingen søknadsfrister)
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 i søknaden:









Hvor fant du informasjonen om støtteordningen?
Hva søker du om støtte til?
Hvor mye søker du om (støttebeløp)?
Redegjør for dine/din organisasjons kvalifikasjoner og bakgrunn
Begrunn hvorfor ditt prosjekt bør støttes
Hva skal du bruke støtten til og hvordan?
Avslutt med din motivasjon for å motta og bruke støtteordningen
Legg ved alle relevante papirer

»
Vurdering:
Rådmannen ber om at komitéen drøfter ordningen for Bolystmidler, slik at også
komitéens vurderinger av og erfaringer med tildelingskriteriene blir med som en del av
faktagrunnlaget i det reviderte regelverket. Vedtaket av 19.03.2014 imøtekommes
dermed med at det legges fram egen sak i junimøtet.
Saken legges med dette fram uten innstilling.
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