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LOKALT VEDTAK OM SPRINKLING AV NYE PLEIE- OG
OMSORGSBOLIGER OG KRAV OM RØYKVARSLER FOR KOMMUNALE
TRYGGHETSALARMER.
SAMMENDRAG:
En arbeidsgruppe bestående av DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap),
sosial og helsedirektoratet, statens bygningstekniske etat og husbanken gjennomførte i
2003 en landsomfattende undersøkelse av brannsikkerheten i boliger som benyttes til
pleie- og omsorgsformål, der ble det påvist lite tilfredsstillende brannsikkerhet i 79 % av
boligene !
I etterkant av denne undersøkelsen har DSB tatt initiativ til at den enkelte kommune
gjennomfører et møte mellom kommuneledelse og involverte kommunale
virksomhetsområder.
Et resultat av dette møtet er ønsket om et vedtak som gir kommunen anledning til å kreve
at alle nye pleie- og omsorgsboliger skal sprinkles, samt at det skal inkluderes
røykvarsler på alle trygghetsalarmer som kommunen disponerer.

SAKSOPPLYSNINGER:
Dødshyppigheten som følge av brann er nesten fire ganger høyere hos den eldre del av
befolkningen enn de under 70 år, ref. SINTEF.
Det er rimelig å anta at gruppen eldre som bor i pleie- og omsorgsboliger er noe mer
funksjonshemmet enn den øvrige befolkningen over 70 år. Sannsynligheten for å
omkomme i brann kan derfor være enda større for denne gruppen.
Det må også nevnes at det ikke er bare eldre som bor i pleie- og omsorgsboliger, men
personer i alle aldre som har et pleie- og omsorgsbehov.
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Ved at folk med pleie- og omsorgsbehov som bor hjemme får røykvarlser på sin
trygghetsalarm, vil pårørende, helsepersonell og brannvesen kunne bli varslet på en rask
og effektiv måte, noe som kan være avgjørende for utfallet i en brann.
VURDERING:
Ved å sprinkle alle nye boliger som tas i bruk til pleie- og omsorgsboliger, samt at alle
boliger som har trygghetsalarm får røykvarsler, vil det bli en betydelig heving av
sikkerheten for brukerne av disse boligene, i tillegg vil også være et viktig bidrag for at
kommunen skal kunne oppfylle brannforskriftene.
Ingen av disse nevnte tiltakene medfører vesentlige kostnader i forhold til gevinsten som
oppnås

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen gjør følgende vedtak :
1. Når det etableres nye pleie og omsorgsboliger skal disse utstyres med sprinkel
anlegg, dette kan være av typen sprinkel, boligsprinkel eller vanntåke.
2. Alle trygghetsalarmer som kommunen plasserer ut skal utstyres med røykvarsler.

Verdal, 19.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Arnstein Kvelstad
Brannsjef
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FORBUD MOT BRUK AV PYROTEKNISK VARE I SENTRUM
SAMMENDRAG:
Hvert år skades i gjennomsnitt 120 personer her i landet av fyrverkeri, og DSBs
uhellsstatistikk viser en økning i forhold til gjennomsnittet de siste 6 år.
I Verdal sentrum har de i de siste årene vært rapportert om flere uheldige og farlige
situasjoner som er oppstått som følge av uvettig bruk av fyrverkeri.
I tillegg består også deler av sentrum av gammel trehusbebyggelse med liten av stand
mellom husene.
Som en følge av den stadig økningen i antall personskader og den ikke ubetydelig trussel
det er for bebyggelsen i sentrum er det ønskelig for kommunen å innføre et forbud mot
bruk av pyroteknisk vare i sentrum.
De geografiske begrensningene vises på vedlagte kart.
VEDLEGG:
Kart over Verdal sentrum som viser området som kommunen ønsker forbud mot bruk av
pyroteknisk vare

SAKSOPPLYSNINGER:
forbud mot bruk av pyroteknisk vare i sentrum, vil være ihht kommunens politivedtekt §5
pkt.2, jfr. § 2-9 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at Driftskomiteen fatter slikt vedtak
Forbud mot bruk av pyroteknisk vare i sentrum, ihht vedlagte kart legges ut for høring og
offentlig ettersyn.

Verdal, 19.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Arnstein Kvelstad
Brannsjef

Side 5 av 19

0003/05

SAK NR: 0003/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0003/05
DRIFTSKOMITÈEN
Møtedato
28.01.2005

Arkivsaksnr.
04/00406

28.01.2005
Arkiv
U6 &58

Saksbehandler
Rolf Holberg

KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL.
ÅRSRAPPORT 2004

VEDLEGG:
Årsrapport for 2004 fra Siemens av 17. januar 2005.

SAKSOPPLYSNINGER:
Årsrapporten fra Siemens gir en oversikt over de kontrolltiltak som er gjennomført.
VURDERING:
Siemens har gjennomført kontrolltiltakene etter forutsetningene. Det er prisverdig at
Siemens har hatt en åpen dialog med ekspeditører og de ansvarlige ved salgs/skjenkestedene i den hensikt å oppnå forbedringer av rutinene for salg og skjenking av
alkoholholdig drikke.
For øvrig vises til rapporten.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at Driftskomitèen gjør følgende vedtak:
Årsrapport for 2004 tas til etterretning.
Verdal, 19.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03.
REVIDERING
SAMMENDRAG:
Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:
”
1. Kommunestyret vedtar det foreliggende forslag til nytt delegasjonsreglement.
2. Delegasjonsreglementet evalueres høsten 2004.”
Rådmannen har avventet eventuell overføring av nye oppgaver til Innherred
Samkommune fra 1. januar 2005 før delegasjonsreglementet ble lagt fram for tilpasning
til oppgaver overført til ISK og evaluering. Det synes ikke aktuelt med overføring av nye
oppgaver til ISK pr. 01.01.05 og saken legges derfor nå fram til behandling.
VEDLEGG:
1. Samlet saksframstilling av kommunestyrets møtebok i sak 67/03 i møte 08. 09.03
om nytt delegasjonsreglement.
2. Gjeldende delegasjonsreglement med overstrykninger grunnet at bestemmelsene
har blitt uaktuelle eller at oppgavene helt eller delvis er overført til ISK.
SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyret vedtok i møte 01.12.03 i sak nr. 117/03 bl.a. å delegere
avgjørelsesmyndighet i alkoholsaker fra kommunestyret til formannskapet. Videre ble det
bestemt at driftskomiteen innstiller til formannskapet.
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I vedlagte delegasjonsreglement ble myndigheten enten lagt til kommunestyret eller
rådmannen.
Videre ble oppgaven som kommunens kontrollutvalg i h.h.t. alkoholloven lagt til
driftskomiteen i vedlagte reglement.
Når myndigheten etter alkoholloven med forskrifter nå er lagt til formannskapet eller
rådmannen, vil rådmannen foreslå at behandlingen av alkoholsaker nå blir lagt til kun et
folkevalgt organ – nemlig formannskapet. En del av alkohollovens myndighet kan nemlig
ikke delegeres lenger enn til formannskapet. Rådmannen foreslår derfor at formannskapet
overtar oppgaven som kontrollutvalg og at driftskomiteen ikke lenger innstiller i
alkoholsaker. Driftskomiteen får således ingen rolle lenger etter alkoholloven.
Det vil da bli kun et folkevalgt organ å forholde seg til i alkoholsaker samt rådmannen.
Følgende tekst tas inn i nåværende delegasjonsreglement på side 5 før avsnittet om
administrasjonsutvalget, jfr. delegasjon til rådmannen på side 13 :
”ALKOHOLLOVEN
Formannskapet avgjør tildeling og eventuell inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.
Formannskapet avgjør også søknader om utvidet skjenketid som ikke gjelder for en
enkelt anledning.
Ved vesentlig endring av salgs- eller skjenkestedets funksjon, utforming eller
driftsopplegg, skal bevillingssaken tas opp på ordinær måte for behandling av ny søknad.
Formannskapet delegeres myndighet til å være kommunens kontrollutvalg for kontroll av
salg og skjenking av alkoholholdig drikk og fastsette retningslinjer.
Se for øvrig delegasjon til rådmannen.”
Rådmannen regner med at det i framtida kan bli felles saksbehandler for alkoholsaker i
Levanger og Verdal. Det kan da være aktuelt å vurdere felles retningslinjer for de 2
kommunene i forbindelse med kontroll av salg og skjenking av alkoholholdig drikk .
Dette vil rådmannen derfor komme tilbake til senere.

Når det gjelder delegasjonsreglementet for øvrig, har rådmannen på nåværende tidspunkt
ikke forslag til endringer ut over det som skyldes organisasjonsmessige forhold eller på
grunnlag av lovbestemmelser. Dette er markert og beskrevet i vedlagte dokument.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
1. Det vedtas endringer i gjeldende delegasjonsreglement slik som vist i vedlagte
dokument datert 07.01.05.
2. Formannskapet blir tillagt oppgaven som kommunens kontrollutvalg i h.h.t.
alkoholloven. Driftskomiteen innstiller ikke i alkoholsaker.
3. For øvrig videreføres delegasjonene i samsvar med tidligere vedtak.

Verdal, 07.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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UTKAST TIL NY LOV OM BARNEHAGER - HØRING
SAMMENDRAG:
Barne- og familiedepartementet har sendt ut utkast til ny Lov om barnehager på høring.
Forslaget til ny lov imøtekommer behovet for en forenkling og modernisering av dagens
lov av 5.mai 1995 nr. 19.
Departementet ønsker en åpen drøfting omkring foreslåtte endringer og vil konkludere
etter høringsrunden.
VEDLEGG:
1. Skriv datert 09.11.04 fra Barne- og familiedepartementet.
2. Forslag til ny lovtekst.
3. Skriv datert 10.12.04 fra styrerne i barnehagene.
Innspill til høringsuttalelse – ny barnehagelov.

SAKSOPPLYSNINGER:
I skriv datert 09.11.04 skriver Barne- og familiedepartementet bl.a.:
” Hovedmålet med barnehageloven er å bidra til at barna får omsorg og et godt
pedagogisk tilbud. Regelverket skal sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet, samtidig som
det skal legges til rette for mest mulig lokal utforming av kvalitetskrav m.v.
Forslaget til ny barnehagelov imøtekommer behovet for en forenkling og modernisering
av dagens lov av 5.mai 1995 nr.19.
Forslaget inneholder en rekke forenklinger som vil gjøre lovverket mer brukervennlig. Et
utviklingstrekk de siste årene har vært at kommunene gradvis har fått flere oppgaver og
plikter som barnehagemyndighet. Når kommunesektoren får ansvaret for å løse en
oppgave, bør også kommunen få ansvaret for å finne måter å organisere
oppgaveløsningen på.
Det bør legges til rette for at kommunene, ut fra et lokalpolitisk skjønn, kan prioritere
hva som er viktigst og hvordan barnehagetilbudet skal utformes.
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På denne måten kan man oppnå effektiv tjenesteproduksjon som imøtekommer brukernes
behov.
Den nye loven skal tydeliggjøre oppgavene ti lde ulike ansvarsnivåene og legge til rette
for nye etableringer, økt lokal tilpasning og mangfold i barnehagetilbudet.
Loven legger til rette for brukermedvirkning med tanke på å sikre foreldrene
medinnflytelse på barnas hverdag.”
Det er foreslått endringer på følgende områder:
* innholdsbestemmelsen utvides
* barns rett til medbestemmelse foreslås synliggjort i en egen bestemmelse
* plikten til å søke godkjenning foreslås skjerpet
* reglene i kommunens behandling av godkjenningssøknader foreslås endret
* dagens bestemmelse om rett til prioritet ved opptak foreslås utvidet
* fylkesmannens tilsynskompetanse foreslås endret
I høringsnotatet drøftes også følgende bestemmelser:
* Barnehagens ledelse og øvrige personalet.
I høringsnotatet skisseres det to alternativer med hensyn til kompetansekrav til
barnehagens leder. Når det gjelder barnehagens øvrige personalet, beskriver
departementet to hovedalternativer med tilhørende underalternativer.
* Godkjenning.
Gjeldende lov har et avsnitt om at ved godkjenning fastsetter godkjenningsmyndigheten
barnas leke- og oppholdsareale. Veiledende norm for leke- og oppholdsareale inne har
vært 4 m2 pr. barn over 3 år og ca. 1/3 mer pr. barn under 3 år.
Dette er tatt ut av lovforslaget.
* Barnehageeiers ansvar.
Tidligere bestemmelser om vedtekter og barnehageeiers opplysningsplikt om
kontantstøtte, er lagt inn i denne bestemmelsen.
* Kommunens ansvar.
I lovforslaget er denne utvidet. Tidligere bestemmelse om at kommunen skal opprette
og føre register til bruk for trygdekontoret, er lagt inn i denne paragrafen.
Høringsfristen er satt til 10. januar 2005.
Rådmannen har som foreløpig høringsuttalelse oversendt saksframlegg og tilråding til
driftskomitèen til Barne- og familiedepartementet innen høringsfristens utløp.
Vedtak i driftskomitèen vil bli oversendt så snart dette foreligger.

VURDERING:
Det utsendte høringsnotatet inneholder en del små endringer/justeringer i forhold til
gjeldende lov. Kommunen som høringsinstans vil ikke kommentere de mindre
endringene, men ta utgangspunkt i det som medfører de største endringene i forhold til
någjeldende lovtekst.
Med bakgrunn i dette vil rådmannen ta utgangspunkt i følgende punkter i lovforslaget:
§ 2 Barnehagens innhold
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Denne bestemmelsen er utvidet og innholder bestemmelser som bygger på overordnede
samfunnsmål, og fastslår at barnehagen skal ta hensyn til barns ulike forutsetninger som
alder, kjønn, funksjonsnivå samt sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.
Denne utvidelsen er positiv.
§ 3 Barns rett til medvirkning
Denne bestemmelsen er ny og gir barn rett til medvirkning i barnehagens dagligliv.
Forslaget innebærer at prinsippet om barns rett til medvirkning i FN’s barnekonvensjon
synliggjøres i barnehageloven.
Barns egen medvirkning ble viet stor oppmerksomhet i kvalitetssatsinga ”Den gode
barnehagen” i perioden 2001-2003.
Denne bestemmelsen i barnehageloven vil være en videreføring av denne satsinga.
§ 4 Foreldre og samarbeidsutvalg
Bestemmelsen er utvidet. I gjeldende bestemmelse heter det at foreldrerådet består av
foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen.
I forslaget er dette endret og sier at foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte og skal
fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Rådmannen mener det er viktig at alle foreldre/foresatte i barnehagen forplikter seg til et
samarbeid med barnehagen.
Det foreslås at dette opprettholdes.

§ 18 Ledelse
I denne bestemmelsen foreslås to alternativer, alternativ A og alternativ B.
Rådmannen støtter alternativ B med følgende endringer:
1. Første avsnitt får slik ordlyd:
Barnehagen skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.
Det er ønskelig å få inn begrepet faglig for å sikre at den faglige delen blir ivaretatt.
Dette er forøvrig i samsvar med tilsvarende bestemmelse i opplæringsloven.
2. I andre avsnitt sløyfes siste del og slik at avsnittet får slik ordlyd:
Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen
tre- årig pedagogisk utdanning på høgskolenivå.

§ 19 Barnehagens øvrige personale
Departementet foreslår her 2 alternativer.
Alternativ 1 er en videreføring av norm for antall barn pr. førskolelærer og har to
underalternativ – alternativ A og alternativ B i lovteksten.
Alternativ 2 opphever normen for pedagogisk bemanning og har to underalternativer –
alternativ C og alternativ D.
Alternativ 2 vil gi den enkelte eier større frihet med hensyn til antall barn pr.
førskolelærer.
Med bakgrunn i dette vil rådmannen gå inn for alternativ C.
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Verdal kommune ønsker primært en felles oppvekstlov som omfatter både barnehager og
skoler og som tar vare på det helhetlige oppvekstmiljøet i kommunen.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomitèen gjør slikt vedtak:
Verdal kommune gir følgende uttalelse:
1. I § 4 Foreldre og samarbeidsutvalg:
Andre avsnitt får slik ordlyd:
”Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen
skaper et godt barnehagemiljø.”
2. § 18 Ledelse:
Alternativ B støttes med følgende endring:
Første avsnitt endres til: Barnehagen skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og
administrativ ledelse.
Andre avsnitt endres til: Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning
som førskolelærer eller annen tre-årig pedagogisk utdanning på høgskolenivå.
3. § 19 Barnehagens øvrige personale.
Alternativ C støttes.

Verdal, 05.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Aud Grande
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BARNEHAGEPLAN FOR VERDAL KOMMUNE PERIODEN 2005-2007
SAMMENDRAG:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst vedtok i møte den 25.09.03 å nedsette et utvalg på 5
personer som skulle rullere eksisterende barnehageplan for Verdal kommune.
Utvalget startet arbeidet høsten 2003, men p.g.a. innføring av barnehagereformen fra
01.05.04, valgte utvalget å avvente det videre arbeidet for å få klarlagt konsekvensene for
kommunen.
Arbeidet ble avsluttet i oktober 2004 og forslag til barnehageplan ble sendt ut til høring
med høringsfrist 12.november 2004.

VEDLEGG:
1. Oversendelsesbrev datert 18.10.04 til høringsinstansene.
2. Forslag til barnehageplan for Verdal kommune for perioden 2005-2007.
3. Innkomne høringsuttalelser (utrykt).

SAKSOPPLYSNINGER:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst vedtok i møte den 25.09.03 å nedsette et utvalg som
skulle rullere eksisterende barnehageplan for Verdal kommune. Denne planen ble vedtatt
for perioden 1998-2005.
Som medlemmer av utvalget ble følgende representanter valgt:
Inger Marie Bakken – fagsjef, plan og utvikling
Lars Einar Karlsen – styrer, kommunal barnehage
Anne Grete Wold Olsen – styrer, privat barnehage
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John Solvold/Laila Bakkan – FAU for barnehager
Aud Grande – rådgiver, barnehagesektoren
Inger Marie Bakken har ledet utvalget.
Det ble utarbeidet en prosjektplan for utvalgets arbeid.
Hovedutvalg for kultur og oppvekst ga utvalget slikt mandat:
”Utvalget skal rullere eksisterende barnehageplan for Verdal kommune slik at
kommunens ansvar og plikt, jfr. Lov om barnehager §7, blir ivaretatt”.
Forslag til barnehageplan ble sendt ut til høring (jfr. adresseliste) med høringsfrist 12.
november 2004.
Det er kommet inn 9 uttalelser, 6 fra samarbeidsutvalg i barnehager samt fra
utdanningsforbundet, flyktningetjenesten og barne- og familietjenesten.

VURDERING:
Barnehageplanen for Verdal kommune er utarbeidet med bakgrunn i barnehageforliket i
Stortinget som er den største reformen i barnehagesektoren noensinne, og en omfattende
kommunereform.
Barnehagereformen omfatter fire hovedpunkt:
* Alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass
* Lavere foreldrebetaling
* Økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager
* Videreutvikling av barnehagesektorens kvalitet og mangfold
Dette er endringer som vil ha betydning for etterspørselen etter barnehageplasser i tiden
framover og som utvalget har tatt høyde for i arbeidet med barnehageplanen.
Det er således lagt inn økt etterspørsel etter barnehageplasser som følge av lavere
foreldrebetaling og søskenmoderasjon.
Det er imidlertid ikke lagt inn mulige konsekvenser dersom kontantstøtteordningen
endres eller bortfaller. Dersom ordningen bortfaller, må barnehageplanen revideres.
Barnehageplanen har følgende hovedpunkter:
1. Innledning:
- Beskrivelse av mandat
- Nasjonale og kommunale mål
- Kommunens ansvar
- Formål og innhold i barnehagene.
2. Situasjonen i barnehagene i Verdal:
- Antall barn i barnehager og barnehageplasser
- Barnehagene i det enkelte oppvekstområde.
3. Utvikling framover: - Behov for økt service i barnehagen
- Kapasitetsbehov framover.
4. Konkrete forslag: - Kapasitetsøkning i eksisterende barnehager uten store
investeringer,
- Kapasitetsøkning i eksisterende barnehager med større
investeringer,
- Endring i eksisterende barnehager
- Reinsholm barnehage
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Det gis ingen sentral ”definisjon” på hva full barnehagedekning er i den enkelte
kommune. Departementet sier imidlertid at full barnehagedekning er oppnådd når:
- alle som ønsker det får en barnehageplass til sine barn
- tilbudet står i rimelig forhold til det behovet de har
- tilbudet har en overkommelig pris
Kort oppsummering av uttalelsene:
Det er mottatt uttalelser fra samarbeidsutvalgene ved 6 barnehager (5 kommunale og 1
privat) samt fra utdanningsforbundet, flyktningetjenesten og barne- og familietjenesten.
Fra barnehagene:
1. Det er ikke gjort tilstrekkelig utredning på hvordan eksisterende barnehager kan
utnyttes/utvides.
Kommentar: Utvalget har tatt hensyn til barnehagedekninga i de enkelte
oppveksområdene. Videre har vi tatt hensyn til at kvadratprisen på nybygg ekskl.
tomtekostnader er de samme uansett hvor en bygger i kommunen og at
driftskostnadene er lavest pr. barnehageplass med minst 4 avdelinger.
1. Kritiske til at behovet er 120 nye helplasser.
Kommentar: Utvalget har ikke tenkt at nødvendigvis alle barn skal ha helplasser, men
dette ble brukt som et utgangspunkt for beregning av behovet for nye plasser.
Full barnehagedekning i Verdal er definert som 45% dekning for barn under 3 år og
90 % over 3 år. Behovet for helplasser vil nok øke noe når makspris for
foreldrebetaling blir ytterligere lavere, men det kan også medføre at flere vil ha f.eks.
80% plass. Dette er vanskelig å beregne på dette tidspunktet.
3. Ikke nødvendigvis utbygging i sentrum. Distriktsprofilen viktig.
Kommentar: Utvalget har vært opptatt av god dekning i alle oppvekstområdene.
Dersom det legges utbygging i sentrum da det også er
vurdert nedlegging av Veslefrikk barnehage samt Ørmelen barnehages avdeling i
Granvegen. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde er dessuten det oppvekstområde
som har lavest barnehagedekning også etter at eksisterende barnehager har utvidet.
Utvalget har ut fra dette vurdert at behovet er størst i sentrum.
4. Om Reinsholm barnehage:
- Flott prosjekt, men lar det seg gjennomføre? Hva med kvaliteten i en så stor
barnehage?
- Spennende tanker omkring idèalbarnehagen.
Fra Utdanningsforbundet:
1. Hva skjer med de ansatte ved de avdelingene som legges ned.
Kommentarer: Det finnes rutiner for håndtering av ansatte i slike saker. Disse rutinene
vil bli fulgt i en evt. slik sak.
2. Det forutsettes at Reinsholm blir kommunal barnehage.
Kommentar: Dette er det ikke tatt standpunkt til på dette tidspunktet.
3. Planene for idèalbarnehagen på Reinsholm er flotte. Det er behov for ny barnehage i
sentrum.
Fra hjelpeapparatet (flyktninge-/barne- og familietj.):
1. Planen burde sagt noe om pedagogisk innhold i arbeidet med minoritetsspråklige
barn.
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Kommentar: Dette er områder som ikke hører med i denne planen. Det pedagogiske
innholdet i barnehagen nedfelles i den enkelte barnehages årsplan/virksomhetsplan.
2. Om planen: Solid arbeid som peker på spennende muligheter for kommunens
barnehag barn, foreldre og ansatte.
Økonomi.
I økonomiplan for 2005-2008 er det ikke tatt høyde for økte kostnader til barnehager.
I 2003 kostet en kommunal barnehageplass i Verdal i gjennomsnitt kr.16.000,- i netto
driftsutgifter, dvs. etter at foreldrebetaling og statstilskudd er trukket fra. (Kilde:
KOSTRA).
Netto 54 nye plasser på Reinsholm vil gi en økning i kommunens driftsutgifter på ca. kr.
900.000,- pr.år, trolig kan dette bli noe større grunnet høyere avskrivning.
For å utnytte tomt, muligheter for fleksibilitet samt å kunne få kostnadseffektiv drift,
foreslås utbygging av ny barnehage på Reinsholm med 108 plasser. Investeringene
eksklusiv tomt vil komme på ca. kr.16.000,- pr. m2, anslått arealbehov er 900 m2. Samlet
byggekostnader vil bli på ca. 15 mill. kroner (ekskl. løst inventar).
Ordningen med statlig investeringstilskudd, som er et engangstilskudd til nyetablerte
barnehageplasser, videreføres i 2005.
I dette tilfelle vil investeringstilskuddet bli i underkant av 3,9 mill. kroner.
Byggekostnadene blir ut fra dette ca.11 mill. kroner + tomtekostnader.
Dersom de totale byggekostnadene finansieres med lån, vil en med en nedbetalingstid på
30 år og 4% rente få økte rente- og avdragsutgifter på til sammen kr. 807.000,- (ekskl.
tomtekostnad)
I tillegg kommer andre drifts- og vedlikeholdskostnader på bygning, ca. kr.500,- pr. m2.
Utbygging på Reinsholm vil innebære nedlegging av eksisterende barnehagebygninger
som medfører noe reduksjon i dagens drifts- og vedlikeholdsutgifter.
Økning i drifts- og vedlikeholdsutgiftene som følge av utbyggingen, beregnes derfor på
grunnlag av halvparten av det nye arealet, 450 m2, og blir på ca. kr. 225.000,-.
Netto driftskostnader i kommunal regi blir etter dette kr. 1.932.000,- pr. år.
Private aktører er også aktuelle som eiere/drivere. Dersom barnehagen skal drives av en
privat aktør, forutsettes det at budsjettposten for tilskudd til private barnehager må økes.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
1. Barnehageplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune for perioden
2005-2007.
2. Ansvaret for oppfølging av barnehageplanen legges til rådmannen.

Verdal, 10.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Aud Grande
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SAK NR: 0007/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0007/05
DRIFTSKOMITÈEN
Møtedato
28.01.2005

Arkivsaksnr.
03/05848

28.01.2005
Arkiv
033

Saksbehandler
Arvid Vada

ANDRE SAKER

Verdal, 21.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Arvid Vada
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