Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles med dette til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
15.02.2017
Dato:
09:00-15:00
Tid:
Etter at ordinær saksbehandling er ferdig fortsetter møtet med temadag.
Hensikt: Kunnskapsbygging og utvikling av felles forståelse
Plan for dagen:
Gruppearbeid:
- Hva er det komitémedlemmene ønsker mer kunnskap om når det gjelder kommunens
helse og omsorgstjenester?
Hensikt: Løfte fram tema den enkelte er opptatt av, og bearbeide forståelsen sammen.
Beredskap for trygghet i økonomiplanperioden?
-

Hva gjør vi om den kunnskapen vi har forrykkes og behovene blir større i en periode?

Lovverkets rammer for kommunens helse og omsorgstjenester.
-

Hvilke rammer setter lovverket for tildeling av tjenester?
Hvordan ivaretar kommunen innbyggernes rettssikkerhet når de søker om helse- og
omsorgstjenester?
Hvilke rammer setter helsepersonelloven for helsepersonell sin yrkesutøvelse?

Det store heltidsvalget – har det betydning for kvaliteten på helse og omsorgstjenestene?
-

Hvordan styrke trepartssamarbeidet når vi bygger kultur for heltid i helse og
omsorgstjenestene?

Informasjon om det administrative arbeidet med det nye helsebygget.
(herunder kommunikasjonstiltak)
Virksomhetsledere, avdelingsledere og hovedtillitsvalgte fra helse og omsorgstjenesten vil delta
med innlegg og i samtalene på temadagen.
Avslutning: kl 1500.
Forfall meldes til utvalgssekretær på epost: inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740
48250. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Verdal, 9. februar 2017
Trine S. Reitan/sign./
leder
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SAKLISTE
MØTE I KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
15. FEBRUAR 2017
Saksnr

Innhold

PS 4/17

Godkjenning av møteprotokoll

PS 5/17

Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i
Verdal

PS 6/17

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av
særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag

PS 7/17

Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem

PS 8/17

Andre saker
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PS 4/17 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i Verdal

Saksbehandler: Anne Grete Wold Olsen
anne.olsen@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/362 - /

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

Møtedato
15.02.2017
16.02.2017
27.02.2017

Saksnr.
5/17
16/17

Rådmannens innstilling:
1. Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak).
Vedlegg:
Forslag til retningslinjer for etableringsstønad.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven).
Saksopplysninger:
Virksomhetsområde for Integrering og mangfold ble opprettet i januar 2016 med det
formål å styrke kommunens arbeid med bosetting og integrering av flyktninger, da det
erkjennes at det har manglet noe kraft og kapasitet i dette arbeidet.
Nav Verdal har hittil hatt ansvar for å utbetale økonomisk stønad til livsopphold hjemlet
i Lov om sosiale tjenester. Det anses som en dårlig løsning at flyktningens første møte
med Norge skal være NAV, når intensjonen i loven er en helt annen. Det er også en av
grunnene til at Integrering og mangfold er underlagt kommunalsjef samfunnsutvikling.
Det er også lite tjenlig at Lov om sosiale tjenester skal gjelde i den korte tiden før
introduksjonsloven tas i bruk.
Fra 01.01.2017 vil derfor slik stønad bli forvaltet av virksomhetsområde Integrering og
mangfold.
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Det er i den forbindelse nødvendig med egne retningslinjer som sikrer nyankomne
flyktninger økonomisk stønad og en standard oppstartspakke i etableringsfasen, i tiden
før deltagelse i introduksjonsprogrammet.
Vurdering:
I tiden fra bosettingsdato til mulig oppstart i introduksjonsprogram regner vi en
etableringsfase på maks 3 måneder jf. Introduksjonslovens § 3 Kommunenes ansvar for
introduksjonsprogram.
Flyktninger som bosettes har følgende løp:
Etableringsfasen
Programrådgivere bruker etableringsfasen til gjennomgang av intern sjekkliste og
økonomisk veiledning. I tillegg gis flyktninger informasjon om lover og regler, og hvilke
rettigheter og plikter den enkelte har.
Flyktninger får en gradvis innføring i introduksjonsprogrammet og formålet med
Introduksjonslovens § 1 som er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse
i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet.
Introduksjonsprogrammet
Rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram gjelder alle nyankomne utlendinger
mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering, og fått innvilget
opphold etter ett av punktene opplistet i Introduksjonslovens §2. Kommunen skal
administrere introduksjonsordningen, jf. §3, og kommunen har plikt til å tilrettelegge
program for, og utbetale stønad til nyankomne innvandrere som omfattes av §2.
Programmet skal være helårlig og på fulltid (37,5 t/u), og det gis ikke adgang til å delta
på deltid. Deltagerne har krav på 25 virkedager (eller 5 uker) ferie. Den enkelte
kommune kan bestemme når feriedagene skal avvikles.
Introduksjonsstønad
Introduksjonsstønad skal knyttes opp mot deltagere i Introduksjonsprogrammet.
Stønaden er lik to ganger grunnbeløpet i Folketrygden og utgjør pr. d.d kr. 185,152.Dette gjelder for alle deltagere over 25 år. Deltagere under 25 år mottar 2/3 av 2G.
Det stilles ikke krav om at deltakeren har et økonomisk behov, verken for å delta i
introduksjonsprogrammet eller for å motta introduksjonsstønaden. Det er deltagelsen i
programmet som gir rett til stønaden.
Stønaden skal i utgangspunktet dekke alle de løpende utgifter deltakeren (og familien)
måtte ha til et nøkternt forbruk.
Kommunens inntekter til dette arbeidet er:
Integreringstilskudd
Kommunen mottar hvert år integreringstilskudd fra IMDi. Det er ment å dekke de
kostnader en kommune har ved bosetting av flyktninger.
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Satser for 2017 er ennå ikke vedtatt av IMDi, derfor brukes satser for 2016 i saken.
Bosettingsår Sats
År 1 (2016) kr. 184.000,- (voksne)
År 1 (2016) kr. 184.000,- (barn)
År 1 (2016) kr. 234.000,- (enslige voksne)
År 1 (2016) kr. 184.000,- (enslige mindreårige)
År 2 (2017) kr. 220.000,År 3 (2018) Kr. 160.000,År 4 (2019) Kr. 83.400,År 5 (2020) Kr. 70.000,* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år
Barnehagetilskudd: kr. 24 500 (engangstilskudd)
Eldretilskudd: kr. 162 000 (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd for enslig mindreårig: kr. 207 000
Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger:
Tilskudd 1: kr. 181 000(engangstilskudd)
Tilskudd 2: Inntil kr. 1 111 000 i inntil 5 år
På bakgrunn av ovenstående saksopplysninger og vurderinger tilrår rådmann at
formannskapet innstiller på at kommunestyret vedtar vedlagte retningslinjer for
etableringsstønad for nyankomne flyktninger.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av særavtale mellom
Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Anne Grete Wold
anne.grete.wold@innherred-samkommune.no
E-post:
74048293
Tlf.:

Arkivref:
2010/2853 - /H30

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

Møtedato
15.02.2017
16.02.2017
27.02.2017

Saksnr.
6/17
15/17

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede reviderte særavtalen med Helse
Nord-Trøndelag om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Vedlegg:
1 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidert særavtale mellom Verdal
kommune og Helse Nord-Trøndelag
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, veiledningsmateriell fra
Helsedirektoratet
 Samarbeidsavtale m/ tjenesteavtaler mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag
(gjeldende fra 30.01.2012, under revidering).
 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud, sak 14/14

Saksopplysninger:
Kommunene har i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 en plikt til å tilby
innbyggerne øyeblikkelig hjelp-tjenester som døgntilbud: «Kommunene skal sørge for
tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for
øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter som kommunen har mulighet til å
utrede, behandle eller yte omsorg til».
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Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et allmennmedisinsk tilbud som skal gis pasienter som
har behov for observasjon og tilsyn og som er for syke til å bli behandlet hjemme, men
ikke sykere enn at de kan behandles allmennmedisinsk i et kommunalt tilbud. Pasientens
funksjonstap eller diagnose tilsier dermed ikke behov for innleggelse i
sykehus/spesialisthelsetjeneste, og det er fastlege eller legevaktslege (ikke sykehusleger)
som kan legge inn pasienter til denne tjenesten. Det kommunale tilbudet skal oppleves
like godt eller bedre som et tilsvarende tilbud på sykehus, og være et fullt ut faglig
forsvarlig tilbud. Det er et formål med tilbudet at innleggelsesraten for aktuelle
pasientgrupper hos spesialisthelsetjenesten blir redusert.
Verdal kommune har siden 2014 hatt et tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud med 2
definerte senger til formålet, lokalisert på Verdal bo- og helsetun. Tilbudet krever daglig
legetilsyn, og kommunen ivaretar dette gjennom egen sykehjemslege. Kommunen
samarbeider med Levanger kommune og Frosta kommune om legetilsyn i helg og
høytid, mens det er legevakt som har ansvar for legeberedskap kveld og natt (som for
andre innbyggere).
I 2014 ble det framforhandlet en særavtale mellom kommunen og Helse NordTrøndelag. Denne avtalen var viktig for å avklare forventninger og tjenestenivå mellom
partene, og for at kommunene kunne etablere tilbudet ved å søke tilskuddsmidler fra
Helsedirektoratet. Disse tilskuddene falt bort f.o.m. 2016.
Fra 1.1.2017 ble pasientgrupper innenfor rus og psykiatri med allmennmedisinske behov
innlemmet i det kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbudet (jfr. Helse- og
omsorgstjenesteloven). Pasienter som er i målgruppen for tilbudet vil være personer med
lettere og moderate psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer, ofte også i
kombinasjon med somatisk sykdom. Å inkludere disse pasientgruppene krever en
revidering av særavtalen mellom partene, i og med at disse var ekskludert i den forrige
særavtalen. Det er derfor framforhandlet en revidert særavtale mellom Verdal kommune
og Helse Nord-Trøndelag.
Vurdering:
Særavtalen fra 2014 ble behandlet i kommunestyret før signering (PS 14/14). Det anses
som formålstjenlig at kommunestyret gir sin tilslutning til den reviderte særavtalen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

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

Arkivref:
2017/951 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
15.02.2017

Saksnr.
7/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Komitè mennesker og livskvalitet legger ut forslag til lokal forskrift for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem på 6 ukers høring jf. Forvaltningsloven §37. Innspill fra
interessenter skal gis skriftlig.
Vedlegg:
Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til PS 26/16 hvor arbeidsgruppe og mandat for utarbeidelse av forskrift for
tildeling av langtidsopphold i sykehjem ble vedtatt. Arbeidsgruppen har levert sitt
forslag, se vedlegg. Arbeidsgruppen har bestått av virksomhetsledere
institusjonstjenesten, hjemmetjenesten, bo- og dagtilbudstjenesten, avdelingsleder
saksbehandlerkontoret/leder inntaksnemda. Det har ikke lyktes å få med
brukerrepresentant i arbeidsgruppa.
Vurdering:
Rådmannen vurderer arbeidsgruppens forslag til lokal forskrift for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem å være i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e
første ledd, og helse og omsorgstjenesteloven §3-2 a første ledd om rett til opphold i
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sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og
ventelister.
Forslaget legges ut på 6 ukers høring til de interessenter som berøres av forskriften jf.
Forvaltningsloven §37, for uttalelse. Innspill fra interessenter skal gis skriftlig.
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PS 8/17 Andre saker
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