Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
18.10.2017
Dato:
09:00
Tid:

Møtet starter med orientering om HUNT4 v/Vigdis Hjulstad Belbo.
Varighet: ca. 30 min.

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, 11. oktober 2017

Trine Reitan/sign./
leder
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PS 38/17 Godkjenning av møteprotokoll
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PS 39/17 Referat sak

1. Referat fra møte i innvandrerrådet 27.august 2017
2. Referat fra møte innvandrerrådet 11.september 2017
3. Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 26. september 2017
4. Referat fra møte i Eldrerådet 180917
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Verdal kommune
Sakspapir

Vedtak om tilskuddssats til private barnehager for 2018 og endring i Verdal
kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og
private barnehager 2018

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

Arkivref:
2017/6973 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
18.10.2017

Saksnr.
40/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til endring av Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale
og private barnehager 2018 og tilskuddssats til private barnehager for 2018 vedtas.
Vedlegg:
1. Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av
kommunale og private barnehager 2018
2. Vedtak om sats 2018
3. Forslag sats 2018
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Endringer i Lokale retningslinjer 2018 er gjort etter klage fra Private barnehagers
landsforbund, der de peker på at det skal utbetales tilskudd etter rapportering. 3-åringen
kan derfor ikke regnes som stor i løpet av en rapporteringsperiode, slik som det var lagt
fram i retningslinjene for 2017.
Endringene i lokale retningslinjer blir derfor følgende:
Tilskudd etter rapportering 4 tellinger pr år.
1.telling: Barn som har plass pr. 01.januar (januar – mars) 3/12mnd.
2.telling: Barn som har plass pr. 01.april (april – august) 5/12 mnd.
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Barn født i 2014 telles som stor fra 01.08.2017. Denne tas bort i 2018.
3.telling: Barn som har plass pr. 01.september (september – oktober) 2/12 mnd.
4.telling: Barn som har plass pr. 01.november (november – desember) 2/12 mnd.
3 åringene regnes som stor fra 01.08.
Denne blir endret til: 3 åringen regnes som stor fra 01.09. i 2018
Vedtak på tilskuddssats 2018
Verdal kommune har beregnet sats for private barnehager ut fra regnskap og barnetall i
kommunale barnehager i 2016.
Forslag til sats:
Satser 2018
PR. HELTIDSPLASS pr.år
DRIFT inkl
4,3%admin Kapital

Totalt

Ord. bh, små barn

186 114

8 600

194 714

Ord. bh, store barn

88 033

8 600

96 633

Satsen vil kunne bli endret når vi vet endelig deflator for 2018 og makspris i
foreldrebetaling. Kapital sats er heller ikke endelig og vil bli satt i statsbudsjettet.

Vurdering:
Endringen som kommer i lokale retningslinjer vil ikke medføre noen vesentlige
økonomiske konsekvenser for kommunen, og de nye satsene for de private barnehagene
vil eventuelt justeres med bakgrunn i endelig deflator for 2018 og makspris i
foreldrebetaling.
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Verdal kommune
Sakspapir

Høring om endringer i barnehageloven

Saksbehandler: Frode Kvittem
frode.kvittem@verdal.kommune.no
E-post:
74048290
Tlf.:

Arkivref:
2017/6964 - /

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

Møtedato
18.10.2017

Saksnr.
41/17

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune stiller seg positiv til alle de tre endringsforslagene i lov om barnehager,
opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning, men da under
forutsetning av at krav om bemanningsnorm og pedagognorm fullfinansieres for
kommunene.
Vedlegg:
Høringsnotat
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Kunnskapsdepartementet sendte 22.06.2017 ut et forslag til endringer i barnehageloven,
opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring.
Forslag omhandler tre områder:




Minimumsnorm for grunnbemanning
Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Høringsfrist er 13.10.2017, og det er derfor oversendt en forhåndsuttalelse basert på dette
saksframlegget.

I høringsnotatet er det utfyllende informasjon om hva endringsforslagene innebærer, og
her kommer et lite utdrag fra de tre områdene som forslaget omhandler:
Minimumsnorm for grunnbemanning
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Departementet foreslår at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanning (en
bemanningsnorm) i barnehageloven som innebærer at det minimum skal være en (1)
ansatt per tre barn under tre år og en (1) ansatt per seks barn over tre år. Dette forslaget
representerer en oppfølging av NOU: 2012:1 Til barnas beste.
Departementet foreslår at barna skal regnes som over tre år fra august det året de fyller
tre år.
Barnehager er i dag et tilbud som tilnærmet alle barnefamilier benytter seg av, og for å
ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det behov for et tilstrekkelig antall
voksne i barnehagen. Status per dato i norske barnehager er at antall barn per ansatt
varierer mye mellom barnehagene.
Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
Departementet foreslår å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning (en skjerpet
pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning.
Forslaget innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning
som tilsvarer en pedagogisk leder per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per
14 barn over 3 år.
I tillegget inneholder forslaget en mulighet om videreføring av dagens adgang til å søke
om midlertidig dispensasjon for normen for pedagogisk bemanning.
Dette forslaget erstatter dagens bestemmelse:
«Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og
én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid
er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan
barnetallet økes noe per pedagogisk leder.»
Statistikk fra 2016 viser at om lag 40 prosent av de som jobber i barnehage hadde
pedagogisk utdanning og at 20 prosent var barne- og ungdomsarbeidere. Det betyr at
mye av arbeidet i barnehagen blir utført av ansatte uten pedagogisk utdanning.
I budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 172,2 mill. kroner til flere
barnehagelærere. I Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen
varslet regjeringen at den i løpet av 2017 vil sende på høring forslag om skjerpet
pedagognorm opp til det Stortinget har bevilget midler til. Forslaget om et skjerpet krav
til pedagogisk bemanning er også en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om å
redegjøre for regjeringens arbeid med en barnehagelærernorm, jf. Innst. 344 L (20152016) og Innst. 47 S (2015-2016).
Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO
Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å
samarbeide ved barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
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Plikten skal være gjensidig og reguleres derfor i barnehageloven, opplæringsloven og
friskoleloven. Formålet med samarbeidet skal være å bidra til at barna får en trygg og
god overgang fra barnehage til skole og SFO.
Departementet foreslår at skoleeier skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for
barnas overgang.
Bakgrunnen for dette forslaget er at en gjennomgang av dagens regelverk og praksis
viser at barnehagen og skolen ikke godt nok sikrer barn en trygg og god overgang. En
lovfesting av en gjensidig plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om barnas
overgang, vil bidra til at alle barn får en trygg og god overgang, uavhengig av hvilken
barnehage barnet har gått i og hvilken skole barnet skal begynne på. Innføringen av en
slik plikt vil sikre at både private og offentlige barnehage- og skoleeiere tilrettelegger for
en trygg og god overgang.
Vurdering:
Minimumsnorm for grunnbemanning
Verdal kommune støtter forslaget om minimumsnorm for grunnbemanning.
Nåværende status for bemanning for kommunale barnehager i Verdal er en (1) ansatt per
3,4 barn under tre år og en (1) ansatt per 6,2 barn over tre år.
KOSTRA-tall fra 2016 viser at netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i Verdal er lavere
enn forøvrig i fylket, Kostragruppe 8 og landet uten Oslo. Samtidig har vi en høyere
dekningsgrad av andel barn med barnehageplass, og en høyere andel minoritetsspråklige
barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år. Andel barnehager med åpningstid 10
timer eller mer per dag er vesentlig høyere enn forøvrig i fylket, Kostragruppe 8 og
landet uten Oslo. Dette medfører at det per dato er utfordrende å innfri den kvalitet som
statlige og kommunale føringer tilsier. Den foreslåtte bemanningsnormen vil sikre bedre
strukturelle rammebetingelser, og vil gi enda bedre muligheter for å utvikle det som viser
seg å ha størst betydning for kvalitet i barnehagen ifølge Stortingsmelding 21: De voksen
relasjon til barna og samspillet barna imellom.
Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
Verdal kommune stiller seg positiv til forslaget om skjerpet norm for pedagogisk
bemanning.
Også i Verdal er status at det er færre pedagoger i barnehagene enn fagarbeidere og
assistenter. Tall fra Basil meldt inn 15.12.2016 viser en variasjon i andelen pedagogiske
ledere fra 25% til 41,7% i barnehagene i Verdal. En økt pedagogandel vil derfor
representere et godt bidrag for å kunne heve kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i
barnehagene.
Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

9

Verdal kommune stiller seg positiv til forslaget om plikt til å samarbeide om barnas
overgang fra barnehage til skole og SFO.
Det er allerede utarbeid en god del rutiner for å sikre en god overgang mellom barnehage
og skole i Verdal. På tross av det er det sikkert rom for å bli enda bedre i denne
overgangen. Forslaget som foreligger har som formålet at samarbeidet skal være med å
gi barna en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. En trygg og god
overgang handler blant annet om at barn og foreldre opplever overgangen som
forutsigbar og vet hva de kan forvente ved skolestart. For å oppnå dette bør det
tilrettelegges for en god dialog mellom foreldre og barnehage, skole og SFO.
Dette er logikker som Verdal kommune allerede prøver å innfri, og med den
tydeliggjorte plikten til samarbeid kan forhåpentligvis kvaliteten i overgangen bli enda
bedre.
Samlet sett stiller Verdal kommune seg positiv til alle de tre endringsforslagene i
lov om barnehager, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk
bemanning, men da under forutsetning av at krav om bemanningsnorm og
pedagognorm fullfinansieres for kommunene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Orientering om status i programmeringsprosessen av nytt helsebygg

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

Arkivref:
2017/1129 - /

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

Møtedato
18.10.2017

Saksnr.
42/17

Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Verdal tar rådmannens redegjørelse for hva programmeringsprosessen
inneholder av aktiviteter til orientering.
Vedlegg:
1. Framdriftsplan
2. Prosesskisse
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Disse prosessene pågår i arbeidet med programmering av nytt helsebygg:
1. Forskningssøknad: 11.oktober 2017 sendes det forskningssøknad knyttet til
søknad om forprosjektmidler i HELSEVEL programmet i Norges forskningsråd
med fokus på dementes orientering i bygg. Dette er kvalifiseringsmidler som skal
benyttes til å søke om forskningsmidler til et hovedprosjekt. Prosjektet forventes å
bidra til at erfaringer skal kunne omsettes både i lokale prosjekter og i større
strategiske samarbeid og gi en merverdi både knyttet til beboers livskvalitet og
kommunenes ressursbruk. Vi forventer at hovedprosjektet vil gi kunnskap om
design av omsorgsfasiliteter som vil gi beboerne høyere livskvalitet og samtidig
bedre kanalisere arbeidsbelastningen for ansatte.
2. Brukermedvirkning: Det legges opp til brukermedvirkning på flere nivå.
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a) Innspill fra brukere av velferdstilbud i omsorgstjenesten i dag, hva er deres
erfaringer?

b) Lokalbefolkningen som vil bli kommende berørte; målgruppen er i
utgangspunktet alle innbyggere (naboer, barnebarn, barn, venner av pasienter,
øvrige brukere av helsebygget). Det er gjennomført orientering i
kommunestyret 25.09.17 og temakveld 26.09.17. Det legges opp til temamøte
24.10.17 HUNT data v/professor Steinar Krogstad og 05.12.17 Helsebygg
Sintef/NTNU v/Karin Høyland. Temamøtene tapes og legges ut på
kommunens hjemmeside slik at den blir tilgjengeliggjort for alle som er
interessert.
c) Kommende primærbrukere det vil si innbyggere i alderen 65 – 85 år.
Prosjektleder Siri Bakken vil gjennomføre semistrukturerte intervju med
innbyggere på ulike steder i kommunen i løpet av oktober/november d.å.
d) Prosjektbrukergruppe for funksjonsprogrammering er igangsatt, og vil foregå
fram til midten av desember.
3. Stedsanalyse.
a) Bynivå: byrom, funksjoner, mennesker – hvordan utvikle prosjektet til å bidra
godt inn i Verdal lokalsamfunn?
b) Tomt: Eksisterende bebyggelse, topografi, omkringliggende bebyggelse,
trafikk mv. Volumstudier starter i oktober.
4. Prosessverktøy.
a) Reguleringsprosess. Pål Gauteplass i Norconsult arbeider med planprogram
som sendes ut på høring ultimo oktober for vedtak i slutten av januar 2018.
b) Tekniske, økonomiske, lov- og vedtaksmessige og framdriftsmessige rammer
følges opp fortløpende.
c) Det gjennomføres møte med Husbanken 16.10.17 for å avklare helsebyggets
tilskuddsrammer.
d) Kunnskap om og utvikling av planlagt organisering av det nye bygget med
tanke på fleksibilitet og driftseffektivitet.
5. Ekskursjon.
Det gjennomføres ekskursjon til demenslandsbyen «De Hogwayk» i Nederland
19.oktober 2017.
Det legges opp til jevnlige muntlige orienteringer i kommunestyremøter av prosjektleder
Siri Bakken. Samspillsgruppa har møter hver 14.dag i oddetallsuker. Etablering av
referansegrupper skjer i november/desember 2017.
Rådmannen vil legge fram sak for kommunestyret i januar 2018 hvor beskrivelser av hva
helsebygget skal inneholde av tjenester utover 89 institusjonsplasser, 43 omsorgsboliger
med heldøgns bemanning og produksjonskjøkken blir lagt fram for beslutning.
Vurdering:
Innhold og framdrift i programmeringen av det nye helsebygget i Verdal kommune er i
samsvar med rådmannens bestilling til samspillsgruppa og prosjektlederne.
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PS 43/17 Andre saker
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