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Verdal kommune
Sakspapir

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier prioritering av søknader

Saksbehandler: Lars Einar Karlsen
lars.e.karlsen@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 83 47
Tlf.:

Arkivref:
2018/4987 - /A11

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
16.01.2019

Saksnr.
3/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune prioritere søknadene til den nasjonale tilskuddsordningen for
inkludering av barn i lavinntektsfamilier i følgende rekkefølge.
1. Søknads id: 111350 Samordning av fritids-, ferietiltak – inkludering i meningsfylt
fritid og ferie for barn og unge i lavinntektsfamilier.
2. Søknads id: 115312 Sommerjobb for ungdom.
3. Søknads id: 111450 I lag
4. Søknads id: 113681 Kjør for livet i Verdal.
5. Søknads id: 115082 Ferieaktiviteter for barn
6. Søknads id: 113791 Ferieaktiviteter for ungdom.
7. Søknads id:112072 Ungdomshuset Panzers matservering.
8. Søknads id:116835 Scene Ung.
9. Søknads id: 115116 Fellesaktiviteter for enkeltelever.
Vedlegg:
1. 9 søknader.
2. Rundskriv nr 1/2019 fra Bufdir – «Regelverk for nasjonal tilskuddsordning for
inkludering av barn i lavinntektsfamilier».
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Den 30.10.18 ble Verdal kommune informert om at Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet
(Bufdir) ville lyse ut «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering
av barn i lavinntektsfamilier ( tidligere kalt Nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom ) ». Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets endelige
budsjettvedtak for 2019.
Informasjon om tilskuddsordningen ble lagt ut på kommunens hjemmeside, det ble sendt
ut informasjon om ordningen til Idrettsrådet, Røde Kors, Frivillig Verdal og til de
kommunale tjenesten som var søkere for 2018. I den informasjonen som ble sendt ut/lagt
ut på hjemmesiden til Verdal kommune framgår det hvem som er kontaktperson for
ordningen i Verdal kommune, lenke til tilskuddsordningens nettside, og informasjon om
søknadsfristen.
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av
fattigdom blant barn og unge. Den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå
målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta
jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om
tilskudd.
Alle kommuner som ønsker å søke om midler gjennom ordningen må ha en
kontaktperson, de må kunngjøre ordningen lokalt, ivareta en knutepunktfunksjon samt
vurdere og prioritere søknadene i tråd med regelverket.
Informasjon om ordningen og regelverket finnes på tilskuddsordningens nettside.
Søknadsfristen var den 10.12.18.
I regelverket for ordningen står det følgende om målsetting og innhold i ordningen:
«Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at
alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til
å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å
nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten
som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.»
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:
a) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan
delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan
delta i ferieaktiviteter
c) Bidra til deltagelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på
alternative mestringsarenaer
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Regelverket beskriver også hvem som kan søke på ordningen og hva kommunen skal
gjøre i forhold til søknadene. «Kommunen/bydelen er direktoratets samarbeidspartner
skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne
søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir.»
Den kommunale prioriteringen bør gjøres på grunnlag av konkrete målsettinger for
barne- og ungdomsarbeidet i kommunen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer
for barn og ungdom. Det skal også i prioriteringen legges vekt på at barn og ungdom skal
kunne delta og ha innflytelse i prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltaket der
det er naturlig.
Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen skal sørge for at de har en
knutepunktfunksjon. Denne funksjonen skal ha oversikt over, og bidra til å koordinere
det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen, slik at
tiltakene på dette området kan dra nytte av hverandre.
Knutepunktfunksjonen skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige
organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen.
I år har det kommet inn i alt 9 søknader (vedlagt saken), som skal vurderes og behandles
administrativt og politiske – fristen for slik behandling er satt til utgangen av januar
2019.
Vurdering:
Kommunen skal vurdere søknaden både administrativt og politisk. Målet med
vurderingen er å se om søknadene oppfyller kravene i tilskuddsordningen. De søknadene
som oppfyller kravene må så vurderes/prioriteres opp mot hverandre.
Videre er det egne kriterier i utlysningen/regelverket om at søknader som fremmer
integrering, samarbeid mellom frivilligsektor og forebyggende tjenester og tiltak som
retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblem/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold kan vektlegges.
Det framgår også av regelverket at det som det kan søkes tilskudd til er tiltak som:
a) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan
delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan
delta i ferieaktiviteter.
c) Bidrar til deltagelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på
alternative mestringsarenaer.
Det er også et krav ifølge regelverket at tilbudet skal, så langt det er mulig, ha lave eller
ingen kostnader for deltagerne. Det er en rekke kriterier som søkerne må forholde seg til,
og disse kriteriene må vektlegges i prioriteringen vår. Verdal kommunes endelige
vurdering/ prioritering må bygge på kriteriene og på at søknadene som prioriteres
tilsammen må treffe de ulike målgruppene for ordningen som er barn, ungdom og deres
familier.
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Årets søknader er:
Søknads id: 113791 fra Frivillig Verdal – Ferieaktiviteter for ungdom.
Målet med søknaden er at ungdommer berørt av fattigdomsproblemer og deres familier
kan delta i ferieaktiviteter. Det søkes om midler til å gjennomføre en rekker
turer/opplevelser for ungdom i løpet av 2019. Og det legges opp til å ha et ekstra fokus i
rekruteringen på å få med fremmedspråklige elever. Dette arbeidet skal skje i et
samarbeid mellom frivilligsektor og forebyggende tjenester. Tiltaket gjennomføres ifølge
budsjettet uten egenandel fra deltagerne.
Søknads id: 113681 fra Kjør for livet – Kjør for livet i Verdal.
Målet med søknaden er at ungdommer berørt av fattigdomsproblemer kan delta i kulturog fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og på alternative mestringsarenaer. Og at
ungdommer i utenforskap skal få et tilpasset aktivitets- og fritidstilbud en kveld i uka,
hele året gjennom.
I søknaden skriver de at målgruppe bestemmes for hver kommune, og ønsker man fokus
på integrering har man dette som premiss. Rekruteringen til tiltaket skal skje gjennom
aktuelle kommunale tjenester. Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandel fra
deltagerne.
Søknads id: 116835 fra Scene Midt a/s – Scene Ung.
Målet med søknaden er at ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan
delta i kultur – og fritidsaktiviteter og gi ungdom alternative mestringsarenaer. Det søkes
om midler for å utvikle et kulturprosjekt for og med ungdommer. Det er planlagt et
samarbeid med ulike frivillige lag/foreninger og ulike kommunale forebyggende tiltak.
Ifølge søknaden retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med
foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold. Tiltaket er
ifølge budsjettet planlagt gjennomført med en forholdsvis høy egenandel fra deltagerne.
Søknads id: 115312 fra Verdal kommune og Verdal Sanitetsforening – Sommerjobb for
ungdom.
Målet for søknaden er at ungdom berørt av fattigdom skal få delta på alternative
mestringsarenaer. Det søkes om midler slik at målgruppen kan få mulighet til å få
sommerjobb og på den måten tjene penger til egen disponering. Sommerjobb for
ungdom har fokus på å fremme integrering, og har som mål å tilby arbeid til ungdommer
med minoritetsbakgrunn. Rekrutering og gjennomføring er planlagt i samarbeid mellom
frivilligsektor og forebyggende tjenester i kommunen. Tiltaket gjennomføres ifølge
budsjettet uten egenandel for deltagerne.
Søknads id: 115082 fra Frivillig Verdal – Ferieaktiviteter for barn.
Målet for søknaden er et barn (og deres familier) som er berørt av fattigdomsproblemer
skal kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og på alternative
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mestringsarenaer. I samarbeid med ulike lag og foreninger skal det gis et tilbud i alle
ferier, til å arrangere annerledes jul – lillejuleaften osv. Rekruteringen skal skje i
samarbeid og dialog med forebyggende tiltak i kommunen. Tiltaket gjennomføres ifølge
budsjettet uten egenandel for deltagerne.
Søknads id: 115116 fra Fau ved Verdalsøra ungdomsskole – Fellesaktiviteter for
enkeltelever.
Målet med søknaden er at ungdommer kan delta på kultur og fritidsaktiviteter. Man
ønsker å ha en pott med penger som kan brukes til å dekke egenandel på nyttårsball og
andre fellesaktiviteter utenfor skolen for enkeltelever som har behov for dette.
Rekrutering til tiltaket skal skje gjennom forebyggende tjenester på ungdomsskolen.
Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandel for deltagerne.
Søknads id: 112072 fra Verdal kommune – Ungdomshuset Panzers matservering.
Målet er å bidra til at ungdom berørt av fattigdomsproblemer skal kunne delta på
alternative mestringsarenaer. Søker ønsker gjennom tiltaket å kunne tilby enkle måltider
i ungdomshusets åpningstid. Ungdommer skal involveres i matlagingen og tiltaket er
planlagt å fungere som en inkluderingsarena på flere plan. Tiltaket er planlagt
gjennomført i samarbeid med ulike kommunale tjenester. Tiltaket gjennomføres ifølge
budsjettet uten egenandel for deltagerne.
Søknads id: 111350 fra Verdal kommune – samordning av fritids- ferietiltak –
inkludering i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge i lavinntektsfamilier.
Målet er å bidra til at barn og ungdom og deres familie som berørt av
fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter, i ferieaktiviteter og på
alternative mestringsarenaer. Søker ønsker å videreføre ordningen med Utstyrsbua, og
utdeling av gratis klippekort/billetter/ti på topp pakker osv.. Tiltaket er planlagt
gjennomført i samarbeid mellom frivilligsektor og ulike forbyggende tjenester i
kommunen. Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandeler for deltagerne.
Søknads id: 111450 – Verdal kommune – Ilag.
Målet er å bidra til at barn og ungdom (og deres familier) skal kunne delta i kultur og
fritidsaktiviteter, på alternative mestringsarenaer og i ferieaktiviteter. Søker ønsker å
tilby gratis aktivitetstilbud til målgruppen i forbindelse med helgene. Søker har et klart
fokus på integrering i sin søknad, og peker på metoder for å inkludere/sosialiser kvinner
med flyktningbakgrunn og barn i vanlige aktiviteter. Aktivitetene gjennomføres i
samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og ulike kommunale tjenester. Tiltaket
gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandel for deltagerne.
Prioritering av søknadene:
I år er det mange gode søknader, og 8 av de 9 søknadene oppfyller de formelle kravene
til tilskuddsordningen. Det er i alt 6 søknader som har ungdom som hovedmålgruppe, 1
søknad som har barn med deres familier som hovedmålgruppe og 2 søknader som har
barn, ungdom og deres familier som hovedmålgruppe.
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I det videre administrative arbeidet med å prioritere søknadene er det valgt å dele
søknadene i to grupper;
 Søknader med ungdom som hovedmålgruppe.
 Søknader med barn, ungdom og deres familier som hovedmålgrupper.
I Verdal kommunes endelige prioritering av søknader er det viktig at vi favner alle
målgruppene til ordningen, og at kommunen har en klar og tydelig prioritering av
søknadene.
Det er 6 søknader (nr 113791, 113681, 116835, 115312,115116 og 112072 ) som har
ungdom som deres målgruppe. 5 søknadene budsjetter med at deltagelse på aktivitetene
skal være uten egenandel for deltagerne, og en søknad opererer med egenandel. Disse 6
søknaden rangeres i forhold til hverandre, og vi ser også på de vurderingene som Bufdir
gjorde i fjorårets søknader når vi prioriterer de ulike søknadene opp mot hverandre.
1. Søknads id: 115312 – Sommerjobb for ungdom.
Søknaden prioriteres først av de søknadene som har ungdom som målgruppe. Tiltaket
har fått støtte fra Bufdir i flere år. Tiltaket har som mål å skaffe
sommerjobb/jobberfaringer for ungdom som ellers ikke ville ha fått slik jobb erfaring,
man har også som mål å tilby ungdommer med minoritetsbakgrunn sommerarbeid.
Søknaden prioriteres først fordi det treffer en stor del av målgruppen, har gode planer
knyttet til rekrutering, bygger på et godt samarbeid mellom frivillighet, næringsliv og
kommune, godt samarbeid med de som jobber forebyggende i kommunen og gir
gjennom arbeidserfaringer alternative mestringsarenaer til ungdom som ellers ville hatt
vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet.
2. Søknads id: 113681 – Kjør for livet.
Søknaden prioriteres som nummer 2 av de søknadene som har ungdom som målgruppe.
Tiltaket er en ny søker i år, og tiltaket har en mindre gruppe ungdommer som målgruppe.
De har en god plan for rekrutering der ungdommer rekrutters også ut fra andre kriterier
enn denne tilskuddsordningen. Søker har et godt samarbeid med ulike kommunale
tjenester som jobber forebyggende. Tiltaket gir tilbud gjennom hele året og de gir de
utvalgte ungdommene alternative mestringsarenaer og har gitt gode resultater i andre
kommuner i forhold til deler av målgruppen for tilskuddsordningen.
3. Søknads id: 113791 – Ferieaktiviteter for ungdom.
Søknaden prioriteres som nummer 3 av de søknadene som har ungdom som målgruppe.
Tiltaket har fått støtte fra Bufdir i flere år. Målet er at ungdommer berørt av
fattigdomsproblemer skal kunne få ferieopplevelser gjennom hele året. Ungdommene
rekrutteres fra målgruppa og tiltaket arrangeres i nært samarbeid mellom frivilligsektor
og forebyggende tjenester i kommunen. Det jobbes også målbevisst på å rekruttere
fremmedspråklige elever til tiltaket.
4. Søknads id: 112072 – Ungdomshuset Panzers matservering.
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Søknaden prioriteres som nummer 4 av de søknadene som har ungdom som målgruppe.
Bufdir vurderte en søknad med noe av det samme innholdet for 2018, og den søknaden
ble avvist av Bufdir med begrunnelse av at «... den ikke treffer prioriteringene i
regelverket og ikke beskriver hvordan den vil bidra til måloppnåelse». Årets søknad er
tydelig på ungdommens medvirkning og på at den vil bidra til mestringsopplevelser, men
fremdeles framstår søknaden som utydelig i forhold til hvordan dette tilbudet vil bidra til
måloppnåelse slik den er definert i tilskuddsordningen.
5. Søknads id: 116835 – Scene Ung.
Søknaden prioriteres om nummer 5 av de søknaden som har ungdom som målgruppe.
Dette er en ny søker på ordningen. Søknaden oppfyller tilskuddsordningens krav, er
tydelig på at tiltaket vil bidra til at ungdom kan delta på kultur og fritidsaktiviteter, og at
tiltaket vil bidra til alternative mestringsarenaer. Tiltaket er også rettet inn mot en gruppe
ungdommer som ikke er nevnt av noen av de andre søkerne - ungdommer som vokser
opp med foreldre med rusproblem/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold. Søker
skisserer også et godt samarbeid med ulike kommunale forebyggende tiltak. Grunnen til
at søknaden ikke prioriteres høyere er den store egenandelen som det budsjetters med at
deltagerne skal bidra med. Denne egenandelen står strid med tilskuddsordningens mål
om å inkludere av barn og ungdom i lavinntektsfamilier. En søknad uten egenandel ville
ha blitt prioritert som nummer 2 eller 3.
6. Søknads id: 115116 – Fellesaktiviteter for enkeltelever.
Søknaden prioriteres som nummer 6 av søknadene som har ungdom som målgruppe.
Søknad inneholder to elementer, nyttårsball og felles aktiviteter utenfor skolen. En
søknad om støtte til juleball ble vurdert av Bufdir for 2018. Bufdir avslo den søknaden
med følgende begrunnelse: « Aktiviteten i tiltaket, subsidiering av skoleball, skal
hovedsakelig være for alle elever på skolen. Vi anser heller ikke tiltaket å være helt i tråd
med rammene for hva det gis tilskudd til gjennom denne ordningen. Dette er et
arrangement i regi av skolen/elevrådet og det er dermed skolens/elevrådets ansvar å
legge til rette for inkludering av tilskuddsordningens målgruppe». Søknaden oppfyller
dermed ikke kriteriene i denne ordningen, og settes dermed nederst på listen.
3 søknader (115082, 111350 og 111450 ) har barn, ungdom og deres familier som
målgruppe. Ingen av disse søknadene har budsjettert med egenandel.
Tilsvarende søknader som 115082, 111350 og 111450 har blitt innvilget av Bufdir
tidligere, og de gir samlet sett gode tilbud til hele målgruppen. Søknadene fremmer
inkludering og bidrar til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske
situasjon skal ha mulighet til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med
andre.
Det som skiller disse søknadene er at søknad nr 111450 og 115082 inneholder i mindre
grad denne målrettede aktiviteten som 111350 har for å treffe hovedmålgruppa for
ordningen.
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Blant disse tre søknadene foreslår vi følgende prioritert rekkefølge:
1. Søknad nr 111350 – Samordning av fritids-, ferietiltak – inkludering i meningsfylt
fritid og ferie for barn og unge i lavinntektsfamilier.
Søknaden prioriteres først av de søknadene som har barn, ungdom og deres familie som
målgruppe. Søknad inneholder i større grad enn de andre søknadene en kombinasjon av
universelle tiltak som Utstyrsbua (som er åpent og tilgjengelig for målgruppen 5 dager pr
uke), med målrettede tiltak som utdeling av gratis klippekort til svømmehall/billetter til
kino og kulturarrangementer/ti på topp pakker (frilufts- og folkehelsetiltak med kart til
kommunens høyeste topper/turmål til barn, ungdom og familier som er berørt av
fattigdomsproblemer. Gjennom tiltaket treffer man hele målgruppen for
stønadsordningen på en god og inkluderende måte, og gjennom samarbeidet med
forebyggende tjenester som Nav og Barnevern treffer man de
familien/barna/ungdommene som tilskuddsordningen er innrettet for.
2. Søknad nr 111450 – I lag
Søknaden prioriteres som nummer to av de søknadene som har barn, unge og deres
familie som målgruppe. Søknaden inneholder ulike aktiviteter gjennom hele året, gode
strategier for rekrutering av deltagere fra målgruppen og et godt samarbeid mellom
kommunale tjenester og ulike lag og organisasjoner i lokalsamfunnet. Gjennom sitt
samarbeid med «Inkludering og Mangfold» blir det også rekruttert deltagere med
minoritetsbakgrunn.
3. Søknad nr 115082 Ferieaktiviteter for barn
Søker prioriteres som nummer 3 blant søknaden som har barn og deres familier som
målgruppe.
Det planlegges ulike aktiviteter i alle ferier og høytider, og det er gode planer for
rekrutering og samarbeid med andre.
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Verdal kommune
Sakspapir

Anmodning om bosetting av flyktninger 2019

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

Arkivref:
2018/9978 - /F30

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

Møtedato
16.01.2019
17.01.2019
28.01.2019

Saksnr.
4/19

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 16 flyktninger i 2019.
Familiegjenforente til bosatte flyktninger kommer i tillegg.
Vedlegg:
Brev fra IMDi 12.12.2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
www.imdi.no
www.udi.no
https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2018/beregningsutvalgets-rapport-for-2017/
https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/bosettingsprosessen/nasjonalt-utvalg-forbosetting/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-ikke-bosette-i-omrader-med-hoyinnvandrerandel/id2617022/

Saksopplysninger:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Verdal kommune om å bosette 16
flyktninger i 2019.
Anmodning fra IMDi var i 2018 på 17 flyktninger, på grunn av de lave ankomster til
Norge mottok Integrering og mangfold i høst beskjed om at anmodning for 2019 kunne

13

bli noe lavere.
IMDi har bedt norske kommuner om å bosette 5350 flyktninger i 2019, hvorav 270
enslige mindreårige. Til sammen 235 kommuner er bedt om å bosette flyktninger i 2019.
Anmodningen skiller ikke mellom flyktninger som bosettes fra mottak i Norge og
overføringsflyktninger som kommer direkte til kommunen fra utlandet da disse gruppene
skal møte samme tilbud i kommunen.
Antallet enslige mindreårige flyktninger er imidlertid spesifisert fordi bosetting av denne
gruppen forutsetter et tilpasset apparat i kommunene. IMDi anmoder ikke Verdal
kommune om å bosette enslige mindreårige flyktninger.
Familiemedlemmer til flyktninger som får familieinnvandringstillatelse blir som regel
ikke bosatt ved offentlig hjelp, og inngår dermed ikke i anmodningen.
Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til IMDi sine anslag. Dette baseres på prognoser,
og prognosene kan raskt skifte. Derfor er det uforutsigbart for kommunen å vite eksakt
antall hvert år. Vi vet for eksempel ikke hvor mange familiegjenforente som kommer i
tillegg til ordinær bosetting.
IMDI baserer sine anmodningstall fra framtidig bosettingsbehov i den enkelte kommune.
Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som fastsetter behovet på grunnlag av:
1. Prognose for antall flyktninger i asylmottak som venter på å bli bosatt
2. Prognose for antall asylsøkere som vil få opphold som flyktninger i Norge
3. Stortingets avgjørelse om hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot
Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye kriterier for fordeling av flyktninger til
kommunene. IMDi har i samarbeid med KS vurdert fordeling av flyktningene til den
enkelte kommune.
Resultater i introduksjonsordningen og mulighet for arbeid skal vektes med om lag 60
prosent i vurderingen, noe som er betydelig høyrere enn dagens ordning. Kommunenes
kapasitet og kompetanse skal blant annet operasjonaliseres gjennom innbyggertall og
vektes med omlag 40 prosent i vurderingen.
Økonomiske rammevilkår:
Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag
i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og
integreringsarbeidsarbeid.
Jf. beregningsutvalget sin rapport pr. august 2018 dekket integreringstilskuddet 95,2
prosent av kommunenes utgifter til bosetting og integrering i 2017, mot 92,3 i 2016. Den
største andelen av de samlede utgiftene er knyttet til kommunenes integreringstiltak og
administrasjon av disse.
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Foreløpige satser 2019
Bosettingsår

Sats

År 1(2019)

190 500

År 2

242 000

År 3

172 000

År 4

85 500

År 5

71 600

I tillegg kommer familiegjenforening med disse gruppene, både de som kommer til
Norge samtidig med hovedperson og de som får familiegjenforening på et senere
tidspunkt. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 5 år for de fleste som
kommer på familiegjenforening.
Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter
bosettingstidspunkt i bosettingsåret.
Vurdering:
Anmodningen fra IMDi for 2019 med bosetting av 16 flyktninger gjennomføres jf.
vedtak i kommunestyret 2. november 2015 ( PS 92/15). Ut fra kommunestyrets vedtak
skal 222 flyktninger bosettes i perioden 2015-2022.
Rådmannen vurderer det som riktig å si ja til IMDi sin anmodning om å bosette 16
flyktninger i 2019.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene

Saksbehandler: Unni Merete Haugan Sellæg
unni.haugan.sellag@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 84 19
Tlf.:

Arkivref:
2018/4620 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
16.01.2019

Saksnr.
5/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite mennesker og livskvalitet vedtar å forlenge perioden for Samarbeidsutvalgets
oppnevnte medlemmer i sak 32/16 med ett år, fra 01.01. - 31.12.19.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I sak 32/16 ble det besluttet å opprette Samarbeidsutvalg ved Bo- og helsetunene i
Verdal kommune med virketid 01.01.17 – 31.12.18.
Det tok tid å få etablert Samarbeidsutvalget, og først høsten 2017 kom det i gang. De har
god framdrift i arbeidet med å legge et fundament for hva og hvordan
Samarbeidsutvalget best kan fungere for langtidsbeboere i institusjon. Dagens
medlemmer mener det er viktig å forankre dette arbeidet ytterligere, og ønsker å forlenge
perioden med ett år til.
Samarbeidsutvalget består av følgende medlemmer:
Magnus Tiller, Eldrerådet
Grete Sivertsen, Pårørendeforeningen ved Verdal bo- og helsetun
Liv Hansen Røstad, Ansatte representant
Merethe Trøbakk, Sanitetslagene
Kjell Årstad, Verdal Pensjonistlag
Ingun Forbord, Avdelingsleder Ørmelen bo- og helsetun
Inger Helmo, Avdelingsleder Verdal bo- og helsetun
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Beboerne skal være representert med èn repr. fra bo og helsetunene, men det har ikke
lyktes å få med brukerrepresentant i utvalget.
Vurdering:
Det har tatt tid å finne en god arbeidsform i samarbeidsutvalget. De som er medlemmer
av samarbeidsutvalget i dag, har lagt et godt grunnlag for utvikling av innhold og form.
Ut fra dette vurderer rådmannen det som viktig at dagens sammensetning og oppnevnte
medlemmer fortsetter inneværende år, 01.01. – 31.12.19.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av ny representant til samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg
(SMU) ved Stiklestad skole for resten av perioden 2015-2019

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2018/9652 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
16.01.2019

Saksnr.
6/19

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Oppnevning av representanter fra kommunen i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene er
hjemlet i opplæringslova § 11-1: ”Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval
med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for
foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for
kommunen skal vere rektor ved skolen” (utdrag).
Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg, jfr opplæringslova § 11-1a:
”Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane,
foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte.
Skoljemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til
saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når
samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast
tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal” (utdrag).
I Komité ML sitt møte 18.11.15, under sak 59/15, ble Kim Tommy Nessemo oppnevnt
som kommunal representant ved samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU)
ved Stiklestad skole for valgperioden 2015-2019.
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Kim Tommy Nessemo fikk innvilget søknad om fritak fra politiske verv for resten av
valgperioden 2015-2019 under sak 110/18, i kommunestyrets møte 10. desember d.å.
Det må derfor oppnevnes ny representant for SU og SMU ved Stiklestad skole.
Da oppnevning av kommunale representanter er delegert til Komité ML legges saken
med dette fram uten innstilling.
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Verdal kommune
Sakspapir

Overføring av barnehageplasser ved Ness barnehage til Vinne barnehage og
Kanutten barnehage

Saksbehandler: Frode Kvittem
frode.kvittem@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 90
Tlf.:

Arkivref:
2018/10336 - /

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

Møtedato
16.01.2019
17.01.2019
28.01.2019

Saksnr.
7/19

Rådmannens innstilling:
Barnehageplassene ved Ness barnehage overføres til Vinne barnehage og Kanutten
barnehage fra og med nytt barnehageår 2019/2020, og Ness barnehage avvikles.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Ness barnehage har opplevd nedgang i barnetall de siste årene. Det ble avholdt et
storforeldremøte i Ness barnehage 24. januar 2018 der denne problemstillingen ble
løftet. I dette møtet ble det gitt lovnader om at det skulle komme avklaringer rundt
barnehagens framtid dersom denne trenden fortsatte. Avklaringen kommer fram i
økonomiplanen vedtatt 10.12.2018, men rådmannen finner det riktig at kommunestyret
systematiserer denne i egen sak også.
I PS 76/18 Barnehage – tilstand og muligheter ble en rekke forhold på
barnehageområdet beskrevet. Som det framgår av vedlegget «Barnehage – tilstand og
muligheter» har kommunen en plikt til å tilby barnehageplasser til barn under
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Denne plikten kan løses gjennom at
kommunen selv driver barnehager eller godkjenner barnehager drevet av private aktører.
I samme vedlegg beskrives også de gjeldende økonomiske rammefaktorene, og i
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avsnittet «Prinsippet om stykkprisfinansiering» tydeliggjøres utfordringene som kommer
dersom antall barn i en barnehage blir lavt. Det er beskrevet slik:
En ting som imidlertid vil være krevende for små enheter er behovet for å bemanne
barnehagen gjennom hele dagens åpningstid, og dersom barnetallet blir lavt kan det bli
krevende å sikre en forsvarlig bemanning. De fleste barnehagene har åpningstider som
er i overkant av 10 timer, og det vil det være behov for at ansatte jobber i ulike deler av
dagen (morgenvakt, mellomvakt og seinvakt). I tillegg har pedagogene planleggingstid
og etterarbeid som ikke skal brukes direkte opp mot barna, og dermed vil et for lavt
barnetall kunne medføre så lite inntekt at det ikke lar seg gjøre å lage en
bemanningsplan innenfor tilgjengelig økonomi som er forsvarlig. En av våre kommunale
barnehager, Ness, står ovenfor en slik situasjon ved inngangen til neste barnehageår
(2019/2020). De vil, dersom det ikke blir flere enn 11 barn som det per dato ligger an til,
ikke være i stand til å fylle hele dagens åpningstid med en bemanning som sikrer
forsvarligheten. For kommunen vil det da være et alternativ å tilføre mer penger til
denne barnehagen, men det vil igjen medføre økte overføringer til private barnehager
om 2 år. Hadde Ness vært en privat barnehage med egne eiere ville de da, med samme
logikk som kommunen, måtte drevet med underskudd. I de senere årene har flere små
barnehager avviklet driften sin som følge av manglende lønnsomhet, og i Verdal har to
private barnehager lagt ned sin virksomhet de siste 5 årene. Kommunen står således
overfor en viktig beslutning knyttet til hva som skal skje i Ness dersom det ikke skjer noe
med antall barn som søker dit.
I økonomiplanen som ble vedtatt 10.12.2018 ble følgende skrevet om Ness barnehage
(side 59):
Fra og med 2019 vil Ness barnehage ha et barnetall som umuliggjør å drive den i
balanse innenfor bemanningsnormen som er vedtatt. Årsaken til det er at barnehagen
ikke har et tilstrekkelig antall barn for å sikre en forsvarlig bemanning gjennom hele
barnehagens åpningstid. Ness har per dato ingen barn på venteliste, og fra høsten vil det
ikke være et eneste barn mellom 0-2 år og kun 11 mellom 3 og 5 år. Det foreslås derfor å
flytte barnehageplassene fra Ness til Kanutten og Vinne før barnehageopptaket i 2019.
Dermed vil alle barn i Ness sikres å få barnehageplass sammen med de barna som de
skal begynne på skole sammen med i nye Vinne og Ness skole.
Vurdering:
I tråd med økonomiplanens innretning besluttes det nå i egen sak å flytte
barnehageplassene ved Ness barnehage til Vinne barnehage og Kanutten barnehage. I
praksis innebærer det at de barna som i dag går ved Ness barnehage gis fortinn til
barnehageopptak ved Vinne barnehage eller Kanutten barnehage. Barnehageopptaket
skjer i mars 2019, og barna vil overføres til de nye barnehager fra og med nytt
barnehageår 2019/2020. Ness barnehage vil drives som normalt våren 2019, og vil
avvikles i forbindelse med avslutning av barnehageåret. Ansatte ved Ness barnehage vil
innplasseres i ledige stillinger i barnehageområdet som følg av denne prosessen.
Foreldrene ved Ness barnehage ble orientert om at det forelå mulige utfordringene rundt
videre drift av Ness barnehage allerede i januar 2018. På det tidspunktet var det ikke
gjennomført nytt opptak for barnehageåret 2018/2019, og således forelå det noe
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usikkerhet rundt om trenden med synkende barnetall fortsatte. I dette møtet ble det også
sagt noe om mulighetsrommet for videre barnehagedrift ved Ness. Dette er noe både
styrer og ansatte er kjent med, og styrer ved Ness barnehage har hatt jevnlig dialog med
både kommunalsjef og virksomhetsleder for barnehage det siste året. Samarbeidsutvalget
ved Ness barnehage sendte en henvendelse til barnehageeier 5. november 2018, og i den
ble det bedt om en avklaring av barnehagens framtid før jul. Samarbeidsutvalget fikk da
til svar var en del av økonomiplanen 2019-2022.
Gjennom å overføre barnehageplassene fra Ness til Vinne og Kanutten vil
markedsandelen for kommunale barnehager ikke endres. Endringen vil være at
kommunen driver barnehage på to lokasjoner i stedet for tre. Dette vil naturligvis gi noen
økonomiske gevinster knyttet til lokaler, og det vil også gi positive effekter for selve
driften. Gjennom å overføre plassene i Ness til to andre barnehager vil disse barnehagene
får et høyere barnetall. Det vil muliggjøre å sikre en forsvarlig bemanning gjennom hele
barnehagedagens lenge. Skulle kommunen drevet disse barnehageplassene i Ness ville
dette ikke vært mulig uten å tilføre barnehagen ytterligere midler. I sum ville dette gjort
barnehagedriften i 2019 dyrere som igjen ville medført økte overføringer til private
barnehager i 2021. I tillegg gir overføringen av barnehageplassene noe rom for
administrativ effektivisering.
En annen krevende side ved at barnetallet går ned er at enkelte barn kan bli det eneste
barnet i sitt årskull. Med dagens barnetall vil det som eksempel kun være ett barn
mellom 1 og 3 år ved Ness. I tillegg vil et så lavt barnetall gjøre personalgruppen relativt
liten, og det medfører at det blir få å spille på knyttet til faglige refleksjoner og utvikling.
Bakgrunnen for at det foreslås å beslutte overføringen allerede i januar 2019 er å gi
foreldrene i Ness barnehage en trygghet om at deres barn gis fortrinnsrett ved
barnehageopptaket i mars 2019. Det vil komme en sak om strukturendringer på
barnehage våren 2019, men denne vil ikke være ferdig før barnehageopptaket.
Som et ledd i å overføre barnehageplassene ved Ness vil det frigjøres lokaler som kan
sikre besparelser i prosessen med sammenslåing av Vinne og Ness skole. I forbindelse
med at det skal foretas ombygginger på Vinne skole vil det være aktuelt å flytte alle
elever til Ness i ombyggingsperioden. De frigjorte lokalene som barnehagen før
disponerte vil da redusere behovet for brakkerigg eller andre midlertidige løsninger.
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PS 8/19 Andre saker
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