Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
17.09.2014
Dato:
09:00-ca. kl 12:00
Tid:

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, 10. september 2014

Kristin J. Hildrum/sign./
leder
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SAKLISTE
KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
MØTE 17. SEPTEMBER 2014

Saksnr

Innhold

PS 48/14

Godkjenning av møteprotokoll

PS 49/14

Orientering: Status for ø-hjelps døgntilbud ved Verdal bo- og
helsetun

PS 50/14

Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling
av økonomisk stønad - endring i Lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen § 20

PS 51/14

Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1

PS 52/14

Andre saker
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PS 48/14 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Orientering: Status for ø-hjelps døgntilbud ved Verdal bo- og helsetun

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

Arkivref:
2012/4830 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
17.09.2014

Saksnr.
49/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Avdelingsleder ved Verdal bo-og helsetun, Tony Grägg, kommer i møtet og orienterer
om status for ø-hjelps døgntilbud som kom i gang fra 1. juni d.å.
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Verdal kommune
Sakspapir

Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk
stønad - endring i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20

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

Arkivref:
2014/4489 - /F00

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

Møtedato
17.09.2014

Saksnr.
50/14

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune støtter Arbeids- og sosialdepartementet sitt forslag om aktivitetsplikt
ved tildeling av økonomiske ytelser, men ser at den foreslåtte lovteksten vil føre til en
betydelig innsnevring av gjeldende rett og praksis. Det er etter rådmannens oppfatning
viktig at den nye lovteksten henviser til §21, tredje ledd og §25 i Lov om sosiale
tjenester i NAV. De økonomiske og administrative kostnadene endringen medfører for
kommunene, er ikke tilstrekkelig ivaretatt for å kunne lykkes med innføringen av
aktivitetsplikt.
Vedlegg:
1. Høringsnotat datert juni 2014.
2. Administrativt arbeidsgrunnlag for politisk behandling i Verdal kommune.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Saksopplysninger:
4.juni 2014 sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut et forslag om innføring av plikt til
å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold
med hjemmel i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, se vedlagte
høringsnotat.
NAV Verdal har utarbeidet et administrativt arbeidsgrunnlag for politisk behandling i
Verdal. Dette er oversendt Arbeids- og sosialdepartementet som en foreløpig uttalelse fra
Verdal kommune innen høringsfristen 04.09.14 med merknad om at endelig
høringsuttalelse vil bli sendt etter politisk behandling (18.09.14). Se vedlegg 2.
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Gjeldende rett i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §20 lyder:
«Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder mottakeren i
stønadsperioden skal uføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også §21
tredje ledd og §25.
Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig
byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet
på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i
loven her eller andre lover.»
Endringsforslaget Arbeids- og sosialdepartementet foreslår lyder (endringsforslag står i
kursiv):
§20. Bruk av vilkår om aktivitet.
Det skal settes vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad med mindre
tungtveiende grunner taler mot det.
Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket og ha som mål at stønadsmottakeren
skal bli helt eller delvis selvhjulpen. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for
stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig
måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller
andre lover.
Ved brudd på vilkårene kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i
vedtaket om stønad og vilkår er informert om muligheten for slik reduksjon.
Departementet kan gi forskrift gi nærmere retningslinjer for bruk av sanksjoner.
NAV Verdal har siden 2013 satt vilkår om aktivitet gjennom kommunen for å motta
økonomisk stønad. Av de som har vært igjennom vårt lokale tiltak «Arbeid for sosial»,
er det 85% som har gått videre til arbeid eller skole. Deltakelse i arbeid gir en stor
merverdi for de som har dette som krav.
Aktivitetsplikten har økonomiske og administrative kostnader som kommunene ikke får
kompensert for med statlige overføringer. Den foreslåtte endringen kompenseres ved at
kommunene reduserer sine utgifter til stønad og øker sine inntekter ved at flere kommer i
arbeid og blir selvforsørget.
Erfaringene NAV Verdal har, er at det tar tid og ressurser å følge opp personer som har
vært utenfor arbeidsmarkedet over lengre tid, og aktivitetsplikt vil medføre behov for
mer ressurser til oppfølging av den enkelte.
Vurdering:
Slik nåværende § 20 i Lov om sosiale tjenester i NAV gir rom for flere muligheter når
det gjelder vilkårssetting. Forslaget om ny lovtekst vurderes slik at vilkår som ikke
omhandler aktivitet ikke kan settes. Dette er uheldig, og det er grunn til å stille spørsmål
om hvorfor det ikke skal refereres til § 21, tredje ledd og § 25 i det nye lovforslaget. I
tillegg vurderes det som viktig at ulike sanksjonsformer som er beskrevet i rundskriv
Hovednr.35 – punkt 4.20.2.8. videreføres.
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Verdal kommune støtter departementet sin uttalelse om at saker hvor det ikke settes
vilkår om aktivitet skal begrunnes. Ved brudd på vilkår vil det ligge et betydelig
merarbeid i selve saksbehandlingen. Det er uklart om brudd på vilkår som omhandler
ugyldig fravær fra aktivitet skal kunne føre til reduksjon i ytelser på lik linje med dagens
praksis knyttet til kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram. Her kan stønad
reduseres ved ugyldig fravær uten at det fattes enkeltvedtak. En avklaring av hvordan
den enkeltes rettssikkerhet best skal ivaretas er viktig for å få en effektiv forvaltning av
loven.
Stønadsmottakere som har forsørgeransvar for barn og som får redusert sine ytelser som
følge av vilkårsbrudd, må det utarbeides retningslinjer for slik at ivaretakelse av barna
sikres.
Endringsforslaget om arbeidsplikt innebærer at Arbeids- og sosialdepartementet må se
på tiltaksbruken i NAV generelt, slik at tiltakskjedene oppleves som nødvendige og
hensiktsmessige for stønadsmottakerne.
Forslaget om aktivitetsplikt fordrer at arbeidsgivere stiller opp og tar imot tiltaksbrukere
fra NAV. Det må en betydelig innsats til for å kunne realisere dette, noe som forutsetter
gode prosesser med arbeidsgivere i kommune og næringsliv i tett samarbeid med
fagforeningene, slik at alle ser nytten av å utvide arbeidsmarkedet til også å omfatte
tiltaksbrukere fra NAV. Dette vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for
Verdal kommune, fordi det vil ta tid før vi har tiltaksplasser i et slikt omfang at ytelser til
økonomisk sosialhjelp reduseres, og økte skatteinntekter kan kompensere for de
merkostnadene dette medfører.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1

Saksbehandler: Oddvar Govasmark
oddvar.govasmark@verdal.kommune.no
E-post:
74048531
Tlf.:

Arkivref:
2014/4388 - /

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

Møtedato
16.09.2014
17.09.2014

Saksnr.
60/14
51/14

Rådmannens innstilling:
Gjennomføring av kommunestyret beslutning i PS 85/13 vedtas:
1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr. 1.000.000,inkludert mva for tilbygg til forsamlingslokalet på Arken.
2. Investeringen finansieres på følgende måte:
Bruk av ubundet kapitalfond kr. 800.000,Momskompensasjon kr. 200.000,3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.
Vedlegg:
1
2

Tegninger
Revidert kalkyle

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Tilbud på byggematerialer, ventilasjonsanlegg og fundament.
Opprinnelig kalkyle
Brev fra Pensjonistlaget med tilsagn om pengegave og dugnadsarbeider.
Referat fra to prosjekteringsmøter/brukergruppemøter.
Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Saken fremmes som følge av kommunestyrets vedtak i sak PS 85/13. Om Arken står det
i vedtaket: I flere budsjettvedtak har kommunestyret bedt administrasjonen utrede bruk
av Arken. Dette er fortsatt ikke i havn. Uavhengig av en utredning som ser på helheten i
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bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i
samarbeid med Pensjonistforeningen. Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i
løpet av 2014. Det vises til kommunestyrevedtak i sak 118/12 pkt 15.
Prosjektgruppen:
Prosjektgruppe/arbeidsgruppe består av:
Fra brukersiden/Pensjonistforeningen: Alf Stiklestad, Anne Nordskag og Lars Morten
Lersveen Fra kommunen: Mona Kleive Stene og Oddvar Govasmark
I tillegg er Norconsult v/ Trond Hamland med i prosjektgruppen som innleid
prosjekteringsleder.
Det er holdt to møter i gruppen, i siste møte ble tegninger framlagt og gruppen har gitt
sitt samtykke til valgte løsning.
Foreslått utbygging:
Den foreslåtte utbyggingen gjelder tilbygg i forsamlingslokalets lengde i retning mot
Nordgata med et gulvareal på ca 50 m2. Eksisterende yttervegg (gavl) er foreslått revet. I
tillegg er det inkludert nytt ventilasjonsanlegg for hele salen samt et enkelt
brannvarslingsanlegg. Det er ikke planlagt noen arbeider for oppgradering av
eksisterende bygg hverken for branntekniske forhold eller for universell
utforming/tilgjengelighet.
Plansituasjon:
Tomta er regulert til byggeområde for boliger i kommunedelplanen for Verdal By. En
utbygging vil derfor kreve at det søkes, og innvilges, dispensasjon fra
kommunedelplanen vedrørende formål.
Vurdering:
Forholdet til eksisterende bygning:
Med unntak for ventilasjonsanlegg og et enkelt brannvarslingsanlegg er det ikke lagt inn
forbedringer/kostnader for oppgradering av eksisterende bygg. Det vil blant annet si
ingen oppgradering av forhold med hensyn på brannsikkerhet eller tilgjengelighet.
Eksisterende ventilasjon er kun et uttrekk som sannsynligvis var beregnet for kjøkkenet.
Det anses derfor som uforsvarlig å utvide arealet, og dermed antall personer som lokalet
beregnes for, uten å sørge for rimelig ventilasjon. Tilbud på nytt balansert
ventilasjonsanlegg er priset til kr. 98.500,-. I tillegg kommer elektriske arbeider og noe
tømrerarbeider.
Det pågår et arbeid med å dokumentere brannsikkerheten i bygget etter gjennomført
branntilsyn. Det vil ikke være overaskende om slik dokumentasjon vil medføre krav om
endringer og forbedringer. Det presiseres at det ikke er tatt med noen arbeider eller
kostnader for slike endringer i kostnadsoverslaget. Det presiseres i tillegg at det kan
stilles slike krav i prosessen fra bygningsmyndighetens side. Det samme gjelder for
universell utforming. Eventuelle krav kan medføre betydelige kostnadsøkninger.
Kostnadsoverslag/økonomi:
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Ved arbeider på eldre bygg tilsier våre erfaringer at kostnadene ofte blir større enn det
overslagene viser, dette selv om det er lagt inn poster med marginer/reserver. Noe av
årsaken kan være at prosjektet ikke er detaljprosjektert på det tidspunktet som
kostnadsoverslaget foreligger og at eksisterende bygningsmasse har en lavere standard
enn forventet. Samlet kostnad uten merverdiavgift (mva) er beregnet til kr. 728.560,Hovedpostene er beregnet slik (priser uten mva):
Felleskostnader (rigg, drift, HMS, forsikringer, administrasjon mm)
Bygningsarbeidene samlet er beregnet til
VVS-installasjoner
Elkraft
Tele og automatisering
Utendørs
Generelle kostnader (prosjektering, byggeledelse, gebyrer mm)
Reserve, marginer, prisstigning

kr. 47.500,kr. 120.614,kr. 118.698,kr. 80.388,kr. 30.400,kr. 5.000,kr. 145.960,kr. 180.000,-

Sum

kr. 728.560,-

Samarbeid med Pensjonistforeningen og Pensjonistforeningens ytelser:
Samarbeidet med Pensjonistforeningen er sentralt i prosjektet. Foreningen er ikke bare
brukere av lokalet, men den vil også yte større bidrag til byggingen, både med
arbeidsinnsats og pengebidrag. Foreningen har varslet at de vil ta på seg alle utførende
byggearbeider med unntak for VVS-arbeidene (ventilasjonsanlegg), el-installasjoner og
betongarbeider. De har innhentet priser for VVS- og betongarbeidene samt for
byggematerialer. I tillegg til ytelser som nevnt over vil pensjonistlaget gi kr 70.000,- i
kontanter til prosjektet.
Gjennomføring:
For å benytte egeninnsats fra Pensjonistforeningen foreslås det at utbyggingen skjer i
egen regi. Det vil si at kommunen søker ansvarsrett for utførelse med unntak for tekniske
fag. I tillegg bør kommunen være hovedbedrift med hensyn på HMS og gjennomføre
byggeledelsen selv.
Framdrift:
Framdriften er naturligvis avhengig av dugnadsarbeidene. Framdrift med byggestart i
uke 43, tett bygg til jul og ferdigstillelse ca 1. mars 2015 kan være realistisk. Imidlertid
må byggetid tilpasses dugnadsarbeidet og kort byggetid bør derfor ikke være avgjørende
i dette prosjektet.
Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i sak PS 85/13, hvor det blant annet står
«… Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at
det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen.
Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av 2014….»
Med denne bakgrunnen gjør ikke rådmannen ytterligere kapasitetsvurderinger og
alternativbetraktninger i denne saken. Den betraktes som en gjennomføringsbeslutning
på vedtak i kommunestyret i PS 85/13.
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PS 52/14 Andre saker
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