Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
21.11.2018 (onsdag)
Dato:
Tid:
12:00
Merk dag og tid. Før møtet vil det bli avviklet administrasjonsutvalg.
Vi starter med lunsj på spiserommet kl. 11.30.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 740
48257 eller på epost: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Evt. forslag bes innsendt elektronisk til line.ertsaas@verdal.kommune.no. Enten i
forkant eller under møtet. Ønskes forslag utlagt i møtet må de sendes innen kl. 11.00
møtedag.
Sak 119/18 vil bli ettersendt.
Behandling i komiteene i sak 115/18 og innstilling fra mennesker og livskvalitet i sak
118/18 vil bli utlagt i møtet.

Verdal, 15. november 2018

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte onsdag 21. november 2018
Saksnr

Innhold

PS 114/18

Godkjenning av møteprotokoll

PS 115/18

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

PS 116/18

Søknad om driftstilskudd til Regionalt Pilegrimssenter
Stiklestad AS

PS 117/18

Innherred brann og redning - justering av vedtekter og
godkjenning av godtgjøringsreglement

PS 118/18

Justering av sosialhjelpssatser pr. 01.01.2019

PS 119/18

Høringsuttalelse - endringer i smittevernloven -

PS 120/18

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

Saksbehandler: Inger Marie Skrove Grønnesby
inger.gronnesby@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2018/9347 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn
Komité mennesker og livskvalitet
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
20.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018

Saksnr.
93/18
39/18
5/18
115/18

Rådmannens innstilling:
1. Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas.
2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
3. Eiendomsskatt.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut
eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.
Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 4 promille.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i
2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det
særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i
paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende
presiseringer:
a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være
avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
b. For øvrig fritas:
• Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
• Verdal videregående skoles eiendommer
• Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
• Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
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• Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som
brukes til organisasjonens primæroppgaver
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Trondheim havn IKS' eiendommer
• Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
4. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med vedlagt dokument.
Reglementet har bare mindre endringer fra 2018, og vil gjelde inntil en mer
grundig gjennomgang og revisjon av dokumentet kommer i en egen sak som
legges fram første halvår 2019.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2019 slik det fremgår av vedlegg.
6. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 45.000.000,-.
7. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019
inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 143.203.000,-. Lånene skal
opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid.
Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes
løpetid.
8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende
forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2018 medfører økning i
skatteinntekter og/eller rammetilskudd, skal økningen brukes til å redusere bruk
av disposisjonsfond i 2019.
Vedlegg:
1. Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 Verdal Kommune
2. Økonomireglement 2019.
3. Gebyrer og betalingssatser.
4. Budsjettskjema i samsvar med budsjettforskrift. (Disse ettersendes)
5. Budsjett og økonomiplan drift 2019-2022, Sør-Innherad Prosti
6. Budsjett og økonomiplan investering 2019-2022, Sør-Innherad Prosti
7. Uttalelse fra Eldrerådet.
8. Uttalelse fra Verdal Idrettsråd.
9. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019.
10. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommuneloven krever at det skal vedtas en fireårig økonomiplan. Planen skal rulleres
for hvert år. Økonomiplanens første år (2019) er budsjett, og således en bindende
bevilgning for bruk av midler i 2019. De økonomiske bevilgningene fra kommunestyret
på virksomhetsnivå bidrar til å sikre klare ansvarsplasseringer for ressursbruken og for
økonomistyring.
For årene 2020-2022 (økonomiplanens andre til fjerde år) er økonomiplanen en foreløpig
plan for aktivitet og investeringer. Økonomiplanen vil derfor vise en forventet utvikling i
aktivitet og investeringer i planperioden. Den årlige rulleringen av økonomiplanen gjør
det mulig å justere kursen underveis. Beløpene i økonomiplanen for årene 2020 - 22 er
derfor ingen fast bevilgning, men en synliggjøring av ønsket utvikling innenfor de
økonomiske rammene som kan anslås for perioden.
Økonomiplanen bygger på samfunnsmålene i samfunnsplanen, og realiserer tiltak så
langt det er mulig innenfor økonomiske rammer og en økonomistyring som er
bærekraftig over tid. Samtidig er det viktig at nye utfordringer og ny kunnskap
fortløpende blir håndtert, og også i denne forbindelse er økonomiplanen virkemiddelet
for helhetlige vurderinger.
Formannskapet har vært sterkere involvert i økonomiplanarbeidet enn tidligere år. Det
har vært arbeidsøkter om økonomiplan og budsjett i møtene 8. mars, 26. april, 30. august
og 22. oktober – i tillegg til de ordinære saker med økonomirapporteringer.
Obligatoriske budsjettoversikter (jf vedlegg nr 4 ovenfor) vil bli utarbeidet og framlagt
til Formannskapets behandling av saken. Oversiktene korrigeres slik at rammene for
driftsbudsjett og investeringsbudsjett er oppdatert med endringsbehov som har oppstått i
etterkant av økonomiplandokumentet ble ferdigstilt 01.11.18.
Foreløpig er det kjent at beløpene i skjema 1B (økonomiplan kap 5.1) må endres for:
1) Kommunestyrets vedtak om bruk av disposisjonsfond Brokskitbekken (PS 87/18)
medfører at bruk av disposisjonsfond øker med 1.600.000 kr. Framskrevet beløp
for disposisjonsfond blir tilsvarende lavere for årene 2019-2022.
2) En mindre rammejustering til IK regnskap innfordring og lønn. Rammen justeres
fra 3.072.000 kr til 3.164.720. Justeringen skyldes en beregningsteknisk feil.
Rammen for virksomheten er satt i budsjett for § 27- virksomheten og skal være
3.164.720 kr. Justeringen medfører økt bruk av disposisjonsfond.
Rådmannen legger til grunn at eiendomsskattefritaket etter eiendomsskatteloven § 7
bokstav C (jf innstillingen punkt 4 eiendomsskatt) endres slik at det gis skattefritak i 3 år
i 2019. Fritaket kan trappes ned til 2 år i 2020 og 1 år i 2021. Dette for å kompensere for
fallende eiendomskatteinntekter som følge av endringer i eiendomsskatteloven i
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planperioden. Alternativet er at fallende eiendomsskatt kompenseres med
aktivitetsreduksjon ut over det som er beskrevet i økonomiplanen.
Formalia:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne
ordningen videreføres.
Formannskapets innstilling skal ligge til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før
behandling i kommunestyret.
Fagorganisasjonene fikk orientering om budsjettets helhetsinnretning i et
orienteringsmøte 26.10.18, i tillegg til ulike medvirkningsprosesser i utarbeidelsesfasen.
Vurdering:
Vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. Økonomiplanens innretning
krever tydelig styring og prioritering. Gjennomgående bør det først prioriterte gjennom
året være å redusere bruken av fondsmidler. Merinntekter og andre
innsparingspotensialer som måtte oppstå gjennom året bør derfor søkes styrt inn mot
redusert fondsbruk. Det første i så måte er om stortingets budsjettvedtak i desember vil
gi økte inntekter for kommunene.
Økonomireglement: Det anses som riktig å gjøre en grundig og mer helhetlig
gjennomgang av økonomireglement og finansreglement. Det blir derfor satt opp egen
sak der rådmannen vil gjøre rede for endringsbehovene. Saken fremmes for
kommunestyret før sommeren 2019.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om driftstilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 12
Tlf.:

Arkivref:
2018/7008 - /D10

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
21.11.2018
26.11.2018

Saksnr.
116/18
100/18

Rådmannens innstilling:
Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS innvilges et tilskudd på 220.000 kroner for
2019. Beløpet dekkes innenfor avsetning til næringsvirksomhet i budsjettet for 2019.
Verdal kommunestyre forventer at eiere, styret og daglig leder i selskapet arbeider for på
ulike måter å styrke inntektssiden i budsjettet slik at det framstår mer realistisk og
bærekraftig før neste års generalforsamling.
Vedlegg:
1 Søknad om fortsatt driftstilskudd til Regionalt Pilgrimssenter Stiklestad AS
2 Årsberetning 2017 Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad
Saksopplysninger:
Det vises til søknad fra Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS om fortsatt driftstilskudd
fra Verdal kommune i forbindelse med fornyelse av aksjonæravtale. Tilskuddsbeløpet
det søkes om er 220.000 kroner for 2019.
Pilegrimssentret ble etter en periode som prosjekt etablert som eget aksjeselskap fra
2016. Selskapets aksjekapital er på kr. 162.500,-.
Verdal kommune er største eier i selskapet med en eierandel på 30,7 prosent. Andre eiere
i selskapet er Stiklestad nasjonale kultursenter, Levanger kommune, Frosta kommune,
Stjørdal kommune, Malvik kommune og Nidaros bispedømmeråd.
Pilegrimssentret har hoveddelen av sine inntekter gjennom tilskudd fra aksjonærene,
hvorav Verdal kommune som største eier har bidratt med et samlet tilskudd på ca.
620.000 kroner i perioden 2016-2018. I tillegg er det bevilget ca. 1 mill. kroner gjennom
interregprosjektet «Smart Green Regions Mid-Skandinavia» i perioden 2016-2018.
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Selskapet har minimale inntekter fra selve drifta av pilegrimsleden og er derfor svært
avhengig av driftstilskudd fra sine eiere og gjennom finansiering av ulike prosjekt. Det
kan ikke forventes betydelige endringer i dette bildet de kommende årene, men må søke
å utvikle egeninntjeningen ut over driftstilskudd.
Selskapet er i hovedsak den aktøren som på ulike måter bygger ut og legger til rette for
verdiskapning langs leden for det lokale reiselivet. Foreløpige tall for 2018 viser at
pilegrimstrafikken har bidratt til ca. 1700 overnattinger i ulike herberger og andre
overnattingssteder. Dette er en økning fra ca. 1400 overnattinger i 2016. Til
sammenligning utgjorde antall overnattinger i 2013 av pilegrimer ca. 250.
Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i pilegrimssentret den 28. september i
år hvor aksjonæravtale for kommende treårsperiode ble behandlet.
Generalforsamlingen vedtok en ettårig aksjonæravtale for driftsåret 2019 og med
tilskuddssatser som er i samsvar med den foreliggende søknad fra pilegrimssentret, dvs.
220.000 kroner fra Verdal kommune.
Generalforsamlingen ba styret og daglig leder i selskapet å arbeide for på ulike måter å
styrke inntektssiden i budsjettet slik at det framstår mer realistisk og bærekraftig før
neste års generalforsamling. Videre ble eiere og styret bedt om å intensivere arbeidet for
å styrke og utvide eierskapet slik at bedriften får en bedre balansert og videre forankret
eiersits.
Vurdering:
Som det framgår har det vært en økning i antall overnattinger langs pilegrimsleden de
siste tre årene, om ikke stor. Arbeidet med å tilrettelegg og markedsføre et slikt tilbud vil
være et langsiktig og nitid arbeid. Likevel ser en at denne trafikken betyr betydelig antall
overnattinger for lokasjoner langs leden. Det er viktig at dette arbeidet videreføres også
inn mot tusenårs-jubileet på Stiklestad.
Samtidig er det som generalforsamlingen uttaler viktig at inntektssiden i budsjettet for
senteret styrkes og at det videre arbeides med en utvidelse av eierskapet.
Rådmannen synes det er riktig og helt nødvendig at både styret og eierne i sentret har
stort fokus på dette i 2019 og gis mulighet for å styrke sentrets økonomiske stilling
gjennom dette arbeidet.
Verdal kommune gikk inn med en stor eierandel og tilskudd til pilegrimssentret i
oppstartfasen på tre år fra 2016. Dette ble vurdert som viktig og riktig for å få etablert
det regionale pilegrimssentret på Stiklestad.
Etter at senteret har vært i drift i tre år vurderer rådmannen reduksjon i kommunens
eierandel i sentret som ønskelig.
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På denne bakgrunn foreslår rådmannen at det bevilges tilskudd for 2019 som omsøkt,
dvs. 220.000 kroner, men også klar forventning om utvikling av inntjening ut over
driftstilskudd.
Tilskudd for senere år må underlegges ny politisk behandling når en kjenner resultatet av
arbeidet som er planlagt gjennomført i 2019.
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Verdal kommune
Sakspapir

Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av
godtgjøringsreglement

Saksbehandler: Jostein Grimstad
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 59
Tlf.:

Arkivref:
2018/9874 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
21.11.2018
26.11.2018

Saksnr.
117/18
101/18

Rådmannens innstilling:
1. Paragraf 12.1. i vedtektene for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning
justeres slik at det blir lydende:
Arbeidstakerorganisasjonene velger ut hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt blant de
ansatte i samarbeidet i tråd med Hovedavtalens bestemmelser (del C §3).
2. Følgende godtgjøring fastsettes for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning:
 Styreleder; 20.000, Nestleder; 15.000, Styremedlemmer; 10.000, Varamedlemmer, 2.000,- per møte de deltar på.
 Reiseutgifter dekkes etter offentlige satser.
 For møter der representanter må ta fri fra arbeidsgiver eller leie inn hjelp, så
dekkes dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og andre dokumenterte utgifter.
Det gis samme godtgjøring for 2018 og 2019.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid brann og redning
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Saksopplysninger:
Styret i Innherred brann og redning har i løpet av året behandlet to saker som etter
vedtektene betinger kommunestyrebehandling i de respektive kommunestyrene.
I vedtektene for Innherred kommunesamarbeid står følgende i paragraf 12.1:
Fagorganisasjonene ivaretar løsninger for plasstillitsvalgte i tråd med Hovedavtalens
bestemmelser. Hovedtillitsvalgte følger forretningsadressekommunen. Vara for HTV er
fra den andre deltakerkommunen.
Etter at disse ble vedtatt er det klargjort at Hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte i en kommune
kan ikke defineres som hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt i en virksomhet som omfattes av
hovedavtalens del C, bedriftsmedlem.
Tillitsvalgt er en arbeidstaker tilsatt i bedriften som er valgt/utpekt av medlemmene i sin
arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av denne avtalen.
Her er det altså to krav for å være tillitsvalgt i en bedrift som omfattes av del C:



vedkommende må være en arbeidstaker som er tilsatt i bedriften
denne arbeidstakeren må være valgt eller utpekt av medlemmer i sin
arbeidstakerorganisasjon

Det er følgelig ikke samsvar mellom våre vedtekter og hovedavtalen.
I vedtektenes § 6.1 står følgende:
Godtgjøring til styret fastsettes i forbindelse med årlig budsjettvedtak i kommunestyrene.
I styremøtet 12.4. ble sak ang styregodtgjøring for 2018 behandlet, ettersom det av
naturlige årsaker ikke hadde vært mulig å behandle slik sak i kommunestyrene før
budsjett ble vedtatt. Styret hadde anmodet brannsjefen om å skaffe rede på andre
samarbeiders godtgjøringsnivå og komme med en innstilling. Brannsjefens saksframlegg
gjengis:
Det er innhentet informasjon fra 5 ulike IKS i Norge for å sammenligne utgifter til
styrehonorar.
Brannvesenet Midt IKS består av kommunene; Steinkjer, Inderøy, Verran, Osen, Snåsa,
Namdalseid, Røyrvik og Lierne kommune. De har ca. 36 000 innbyggere.
Styreleder: kr 45.000,fast Styremedlem kr 20.000,fast Varamedlem kr 2.000,- pr møte
Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT) består av kommunene Trondheim, Klæbu,
Malvik, Indre Fosen, Rennebu og Oppdal kommune. Har ca. 230 000 innbyggere.
Styrehonorar i TBRT IKS
Leder: Fra kr. 64.420 til kr. 75.000
Nesteleder: Fra kr. 38.860 til kr. 45.000
Medlemmer: Fra kr. 32.210 til kr. 35.000,
Ingen av disse har godtgjørelse for møtene.
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Varamedlemmer: Fra kr. 2.890 til kr. 3.000 i fast honorar og fra kr. 2.580 til kr. 2.7 pr.
oppmøte
Midt-Hedmark brann og redning IKS (MHBR) består av kommunene; Elverum, Våler,
Trysil, Engerdal, Storelvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal kommune. De
har ca. 50 000 innbyggere.
De har følgende honorar til styret: Honoarar
Styreleder
kr 47 000,Øvrige styremedlemmer
kr 23 000,Varamedlemmer

Møtegodtgjørelse pr. møte
kr 1 600,kr 1 600,kr 2 500,-

Indre Østfold brann og redning IKS består av følgende kommune; Askim, Eidsberg,
Spydeberg, Hobøl, Skiptvedt, Trøgstad og Marker kommune. De har ca. 47.000
innbyggere.
Styremedlemmer og nestleder har en sats på kr 5000,- pr år og styreleder kr 15000,- for
jobben. Ved spesielle tidkrevende oppgaver så har de fått ekstra timebetalt etter
timeliste. Da er det tapt arbeidsfortjeneste. De bruker ca. 150.000,- på styrehonorar i
året.
Valdres brann og redningstjeneste IKS består av kommunene Øystre-Slidre, Sør-Aurdal,
VestreSlidre, Vang og Etnedal kommuner. De har ca. 12.000 innbyggere.
Styrehonorar:
-Styreleder kr. 30.000,-Nestleder kr. 15.000,-Styremedlemmer kr. 5.000,Møtegodtgjørelse kr. 1.500,Oppsummering
Når en ser på antall innbyggere og fordeling av styrehonorar, samt hva de enkelte IKS
har i budsjett, så vil det være naturlig å ta utgangspunkt i brann Midt IKS sine satser og
budsjett. Budsjettet til Brann Midt IKS ligger på ca. 50 millioner, altså dobbelt så stort
som IBR sitt budsjett. Det er derfor naturlig å halvere IBR sitt styrehonorar i forhold til
brann Midt IKS sine satser. Videre har eierkommunene til IBR signalisert at utgifter må
holdes så lavt som mulig.
Følgende satser anbefales for IBR:
- Styreleder kr. 20.000,- Øvrige styremedlemmer kr. 10.000,- Varamedlemmer kr. 2.000,- per møte.
- For styrerepresentanter som er avhengig av offentlig transport for å kunne møte dekkes
slike utgifter.
Styret sluttet seg til forslaget, men unntak av at det ble funnet naturlig at nestleder gis
noe høyere godtgjøring enn øvrige styremedlemmene og foreslår denne satt til kr
15.000,-
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Vurdering:
Vedtektenes bestemmelser om valg av hovedtillitsvalgt må justeres slik at det er i
overenstemmelse med gjeldene hovedtariffavtale for slikt samarbeid.
Når det gjelder godtgjøring til styret foreslås det i samsvar med styrets anbefaling basert
på brannsjefens saksutredning. Det foreslås at det fastsettes godtgjøring både for 2018 og
2019 slik vedtektene forutsetter.
Likelydende saksframlegg er utarbeidet for kommunestyrene i Levanger og Verdal.
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Verdal kommune
Sakspapir

Justering av sosialhjelpssatser pr. 01.01.2019

Saksbehandler: Joar Aksnes
joar.aksnes@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2018/9335 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
21.11.2018
21.11.2018
26.11.2018

Saksnr.
40/18
118/18
102/18

Rådmannens innstilling:
Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp vedtas og gjøres gjeldende fra
01.01.2019.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Staten har gitt veiledende satser for økonomisk sosialhjelp siden februar 2001. Slik
retningslinjene er i dag, er det opp til hver enkelt kommune hvilket nivå den vil vedta å
legge sine satser for sosialhjelp. Hovedregelen i henhold til lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen er at hver enkelt søknad skal vurderes individuelt og
konkret i forhold til den enkelte søkers reelle behov. De veiledende satsene er en hjelp til
å sikre en viss likebehandling av like saker og sikre ett visst nivå på økonomiske ytelser
etter loven.
Verdal kommune justerte satsene siste gang i 2009 og Levanger kommune justerte sine
veiledende satser fra 01.06.13. Kommunene vurder det nødvendig å foreta en justering
av de veiledende satsene for sosialhjelp og at disse tilpasses samme nivå som statens
veiledende satser. På grunn av nærheten til hverandre, finner kommunene det
formålstjenlig å ha en lik ytelsesplattform.
Det er behov for en justering av satsene for økonomisk sosialhjelp i Levanger og Verdal
kommune for å sikre sosial utjevning og bedre de generelle levevilkår for vanskeligstilte.
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Behovet synes spesielt stort i forhold til barnefamilienes økonomiske situasjon. I tillegg
er det lagt vekt på:
 De fleste kommuner har de siste årene tilpasset satsene til de statlige veiledede
satser.
 Samfunnets og lovens fokus på barnefattigdom.
 Fylkesmannens tilbakemeldinger i klagesaker der kommunene ligger for lavt i
sine veiledende satser.
Dagens satser:
Levanger

Verdal

Statens veil.

Enslig

5105

5105

6050

Ektepar/samboere

8479

8479

10100

Person i
bofelleskap

4240

4240

5050

Barn 0- 5 år

2049

800*

2350

Barn 6 – 10 år

2724

800*

3050

Barn 11 – 17 år

3415

800*

3950

 *) Verdal legger inn barnetillegg for begge foreldre når de søker sammen. I
tillegg til barnetillegget beholder søkere i Verdal barnetrygd og eventuelt
barnebidrag i tillegg.
 Det finnes i tillegg differensierte satser ut fra alder, aktivitet og varighet.
Forslag til nye felles satser.
I aktivitet Ikke i
over 25 år aktivitet
over 25 år
Enslig

I aktivitet
Ikke i aktivitet
ungdom
ungdom under
under 25 år 25 år

6 050

4550

4550

3450

10 100

7600

7600

5700

Person i
bofelleskap

5 050

3800

3800

2850

Barn 0- 5 år

2 350

2350

2350

2350

Barn 6 – 10 år

3 050

3050

3050

3050

Barn 11 – 17 år

3 950

3950

3950

3950

Ektepar/samboere
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Fra og med 4. barn

1 650

1650

1650

1650

De nye satsene bygger på følgende prinsipper:













Et viktig prinsipp vil være en aktiv bruk av økonomisk sosialhjelp med
individuell og konkret vurdering. Et av hovedmålene i sosialt arbeid er å bistå
brukerne slik at de blir økonomisk selvhjulpne. Det legges opp til differensiering
av ytelsene der det skal lønne seg å være i aktivitet/bidra aktivt til avklaring av
egen situasjon. De differensierte satser tilsvarer 75 % ytelse for de som ikke er i
aktivitet, men barn skjermes gjennom at barnetillegget ikke reduseres.
Barnetrygd, bidrag og kontantstøtte tas inn som inntekt i beregningen av
hjelpebehovet for økonomisk sosialhjelp.
Bostøtte fra Husbanken regnes inn som inntekt ved vurdering av hjelpebehovet.
”Livsoppholdet” skal dekke: mat og drikke, husholdnings- og toalettartikler, klær
og sko, frisør, ordinære tannlege- og lege utgifter, ordinære medisin- og
synsutgifter, tv-lisens, media og kommunikasjon, reiseutgifter i fritiden, fritid og
sosiale behov og andre forbruksutgifter. I tillegg er det rimelig at dette vil
inkludere noe til samvær med barn samt supplering av inventar og reparasjon av
utstyr.
Boutgifter er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for livsopphold. Dette
inkluderer lån/renter, offentlige avgifter, strøm og annen oppvarming samt boligog innboforsikring.
Forslaget bygger på videreføring av egne ytelser til ungdom under 25 år. Dette
med referanse til regelverk til andre ytelser som introduksjonsstønad og
kvalifiseringsprogrammet som har dette aldersskillet.
«Stordriftsfordeler» videreføres i familier med flere enn 3 barn. Dvs. fra og med
4. barn vil barnetillegget settes til 70 % for tillegget i gruppen 0 – 5 år.
De veiledende satsene på livsopphold og barnetillegg legges lik statens
veiledende, og følger statens årlige justeringer med virkning fra 01.05.

I helt spesielle tilfeller vurderes det individuelt om det er hensiktsmessig å bruke
justering/reduksjon/stans av økonomiske ytelser som virkemiddel. Dette f.eks. ved
manglende oppfølging av vilkår, feilaktige eller unndragelse av opplysninger m.m.
Vurdering:
Økte kostnader er vanskelig å tallfeste da det er mange andre faktorer som spiller inn i de
totale kostnadene til økonomisk sosialhjelp. Eksempelvis vil en økning av satsene til
livsopphold gi færre ekstraytelser knyttet til livsopphold som er den faktiske situasjonen
i dag. En vurdering av de budsjettmessige konsekvensene av en økning av satsene er
gjort i forbindelse med forslag til budsjettet for 2019. De nye satsene foreslås innført fra
01.01.19, Det er en god del andre faktorer som kan få stor påvirkning på utgiftene som
kommunene vil få til økonomisk sosialhjelp fremover. Sosialhjelp skal være en
midlertidig ytelse, men praksis viser at mange mottar økonomisk sosialhjelp over flere
måneder og år. Dette vil bli enda mer aktuelt nå fremover på grunn av innstramminger i
lov regelverk knyttet til statlige ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP)
og supplerende hjelp til personer som ikke har tilstrekkelig opptjening i forhold til
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ordinære folketrygdytelser. Beregning av de økonomiske konsekvensene av disse
faktorene er derfor veldig vanskelig å anslå før en ser omfanget.
OPPSUMMERING:




Aktivitet (mot arbeid og selvforsørging) skal lønne seg også økonomisk.
Aktivitet/innhold i hverdagen må være et mål – for den enkelte og for samfunnet.
Sikre sosiale levevilkår og sosial utjevning med et særskilt fokus på barns
situasjon.

Det tilrådes at nye satser blir vedtatt slik de er foreslått og innføres fra 01.01.19.
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Verdal kommune
Sakspapir

Høringsuttalelse - endringer i smittevernloven

Saksbehandler: Ragnhild Holmberg Aunsmo
ragnhild.aunsmo@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 64
Tlf.:

Arkivref:
2018/9900 - /
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Formannskap

Møtedato
21.11.2018

Saksnr.
119/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune vurderer forslaget til lovendring som hensiktsmessig og gir sin
tilslutning til dette med følgende merknader:
Tvangstiltak
Verdal kommune vurderer at høringsforslaget beskriver en utbedring av svakhetene i
eksisterende lovverk. Det er positivt at det innføres tidsfrist for behandling av
smittevernsaker i smittevernnemd, og det en vesentlig forbedring at det er tatt inn at også
fullføring av behandling om nødvendig kan gjennomføres med tvang.
De regionale helseforetakenes rolle
Verdal kommune er positive til forslaget om styrking av det regionale leddet ved å
lovfeste kompetansesenter i smittevern. Dette er viktig for helhetlig og koordinert
behandling av individer med smittsom sykdom og håndtering av utfordringer rundt
smittevern. Det er imidlertid viktig at regionalt kompetansesenter ikke blir et
mellomledd mellom folkehelseinstituttet og kommunen. Et slikt regionalt
kompetansesenter hører formelt til det regionale helseforetaket må ha sin
hovedoppmerksomhet rettet mot interne forhold i sykehusene. Et regionalt senter kan
ikke få fullgod kjennskap til bredden i kommunalt smittevernarbeid på samme måte som
nasjonalt folkehelseinstitutt.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet
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Saksopplysninger:
Lovforslaget bygger på gjeldende lov. Dagens smittevernlov har til hensikt å beskytte
både enkeltindividet og samfunnet. Loven trådte i kraft i 1995 og har i all hovedsak vist
seg å fungere godt. Imidlertid er det behov for klargjøring og presisering av noen
bestemmelser.
Det foreslås blant annet en ny bestemmelse for å presisere og lovfeste vilkårene som skal
vurderes ved iverksetting av smittevernvilkår, samt en presisering av plikten til å gi og ta
imot personlig smittevernveiledning. Videre foreslås enkelte endringer i reglene om
tvangsbruk etter smittevernloven, blant annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering,
for å få en raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre vilkåret om hvor
lenge en person må behandles for å unngå resistensproblematikk.
I tillegg foreslås mindre endringer i Fylkesmannens oppgaver og for å tydeliggjøre
rollene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Videre foreslås en styrking av det
regionale leddet ved å presisere de regionale helseforetakenes oppgaver innenfor
smittevern.
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