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MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2005
De blir med dette innkalt til møte i FORMANNSKAPET den 02.06.2005 kl. Kl. 10.00
på Kommunestyresalen.
Vi gjør merksam på at saker som er merket “B-sak” behandles konfidensielt.
Gjenpart av denne innkalling sendes også til varamedlemmer som bestemt.
Forfall bes meldt til rådmannskontoret på telefon 740 48250 eller
postmottak@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.
Følgende vil bli utlagt i møtet:
Saksframlegg til sak nr. 53/05.
Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sakene 55/05 og 56/05.
Behandling i arbeidsmiljøutvalget i sak nr. 49/05.
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REGNSKAP 2004, DISPONERING AV OVERSKUDD
SAKSOPPLYSNINGER.
Under behandlingen av sak om Regnskap/årsrapport for 2004 gjorde kommunestyret
slikt vedtak, ptk 2:
” Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:

•

Det avsettes 3.550.000 kroner til disposisjonsfond.

•

Det dekkes 7.778.621 kroner av tidligere akkumulert underskudd.

•

Det avsettes 1.485.626 kroner til reservert bevilgning. Formannskapet får
fullmakt til å fordele disse midlene.”

Angående kulepunkt tre ovenfor skrev rådmannen i årsrapporten at deler av disse
midlene må tilføres virksomhetsområdene til HMS, kompetanse og
organisasjonsutvikling.
Rådmannen vil tilrå at det avsettes tilsammen 400.000 kroner til slike tiltak. Av dette
beløpet avsettes det 100.000 kroner til kommunal andel i forbindelse med refusjon for
ansatte som bruker tilbudet på Sprek.
Resten fordeles mellom virksomhetsområdene. Alle virksomhetsområdene får et
grunnbeløp på 10.000 kroner samt 250 kroner pr. årsverk.
I tillegg ble det foreslått fra rådmannen å bruke midler til utviklingstiltak som ikke har
varige driftsmessige konsekvenser. Det var i årsrapporten spesielt vist til utfordringer
innen oppvekstsektoren.
I møte 20. april 2005 behandlet formannskapet egen sak om klubbvirksomhet i
oppvekstområdene. I saksframlegget til formannskapet sto følgende:
” Virksomhetslederne for oppvekst har samlet seg om at det er fire oppvekstområder som
bør styrkes, ikke bare de som allerede har fritidsklubber. Det er viktig at også Stiklestad
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og Leksdal blir vurdert. Verdalsøra ungdomsskole har sine elever fordelt på to andre
oppvekstområder og har ikke et "eget fritidsansvar". Samtidig er det viktig at etablerte
tiltak videreutvikles. Virksomhetslederne foreslår å bruke kr. 500 000,- for resten av
2005, med en fordeling på kr. 125 000 til hvert område.
Det forutsettes videreføring av tildeling budsjettåret 2006.
Ved en tildeling på 125 000,- høsten 2005 , vil vi etter virksomhetsledernes vurdering
kunne komme i gang med og utvikle fritidstiltak innen hvert oppvekstområde.”
Formannskapet gjorde følgende vedtak i saken:
” Formannskapet tar saken til foreløpig orientering og ber om at rådmannen innarbeider
dette i egen sak til formannskapet som omhandler disponering av overskuddet for 2005.
Det vises til formannskapssak 27/05, pkt. 2, 3. kulepunkt.”
Totalt betyr dette en bevilgning for 2005 på 500.000 kroner.
Rådmannen vil påpeke at det her legges opp til et tiltak som har en varig karakter. For
Budsjett 2006 vil dette måtte måtte underlegges samme prioriteringsdiskusjon som øvrige
driftsoppgaver.
På grunn av den varige karakter dette tiltaket har vil rådmannen fremme denne saken for
kommunestyret, selv om formannskapet ble gitt fullmakt til å disponere midlene.
Driftskomiteen ble i møte 13. april 2005 orientert om store sosialpedagogiske
utfordringer/krisetiltak ved Vinne skole. Virksomhetslederen ble etter denne
orienteringen bedt om å ferdigstille en prosjektbeskrivelse for å møte disse utfordringene.
Målet med dette arbeidet vil være følgende:
Prøve ut nye metoder/strategier i forhold til tilpasset opplæring.
Å prøve ut forskjellige opplæringsformer og å undersøke om
a) vi organiserer elevene på riktig måte.
b) vi arbeider på riktig måte
c) vi bruker ressursene våre riktig i forhold til å få til det best mulig læringsmiljøet ved
skolen.
Det forutsettes at de erfaringer en høster med dette arbeidet skal komme andre skoler i
kommunen til gode.
Kostnaden for inneværende år vil være på ca. 350.000 kroner utover det som ligger inne i
budsjettet for oppvekstområdet.
Rådmannen vil tilrå at dette føllges opp. Dette vil også være med å redusere det
økonomiske overforbruket for virksomhetsområdet som er beskrevet i kvartalsrapporten
for 1. kvartal 2005.
I forbindelse med 100 års jubileet for unionsoppløsningen vil kommunen få en del
utgifter knyttet til gjennomføringen av ulike tilstelninger og besøk. Rådmannen vil
foreslå at det avsettes 185.626 kroner til dette.
Rådmannen har mottatt søknad fra Stiklestad IL om et engangstilskudd på 50.000 kroner
til innendørs kunstgressbane i Stiklestadhallen. Det foreslås at denne søknaden
imøtekommes.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av avsetning i regnskapet for 2004 på
1.495.626 kroner:
• Ulike HMS, kompetanse og utviklingstiltak i virksomhetsområdene, kr. 400.000,-.
• Fritidstiltak i fire oppvekstområder, kr. 500.000,-.
• Sosialpedagogiske tiltak i Vinne, kr. 350.000,-.
• 100 års jubileet for unionsoppløsningen, kr 185.626,-.
• Tilskudd til kunstgressbane Stiklestad IL, kr. 50.000,-.
2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Verdal, 25.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Trond Selseth
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BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005
VEDLEGG:
1. Rapport om budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2005.
SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2005.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at
1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005
til orientering.
2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker
viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
3. Kommunen søker fylkesmannens godkjennelse for bruk av minimumsavdrag på hele
lånemassen fra og med 2005.
4. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 7.

Verdal, 18.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Trond Selseth
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Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 25.05.2005 Saknr: 0031/05
Behandling:
Korrigert rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.05, datert 20. mai 2005, ble utdelt i
møtet.
Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:
Teksten under rapportens kap. 7 bes tatt inn under pkt. 4.
Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra AP v/Bjørn Aarstad.
Ved votering ble forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005
til orientering.
2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker
viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
3. Kommunen søker fylkesmannens godkjennelse for bruk av minimumsavdrag på hele
lånemassen fra og med 2005.
4. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 7.
Teksten under rapportens kap. 7 bes tatt inn under pkt. 4.

Side 6 av 35

0050/05

SAK NR: 0050/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0050/05
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00400

02.06.2005
13.06.2005

Arkiv
210 C84 &40

Saksbehandler
Trond Selseth

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD
2004
VEDLEGG:
Årsrapport og regnskap for 2004 for Verdal kirkelige fellesråd.
SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyrets rolle ved den gjennomførte kirkereform, ble endret vesentlig. Fra å
være styret for ”kirkekassen” og ett av de lokalkirkelige organ, er kommunestyret et rent
kommunalt organ som bevilger midler til den kirkelige virksomhet. Videre er det inngått
egen avtale om utføring av en del tjenester.
Det er forutsatt et årlig møte mellom formannskapet og representanter for Verdal
kirkelige fellesråd. Rådmannen synes det er naturlig at et slikt møte gjennomføres der det
især legges vekt på utsiktene framover. Rådmannen vil ta initiativ til å innkalle til et slikt
møte.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
Kommunestyret tar årsrapporten for 2004 for Verdal kirkelige fellesråd til orientering.
Verdal, 24.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Trond Selseth
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TINDVED KULTURHAGE AS - LEIEKONTRAKT
TRYKT VEDLEGG:
Leiekontrakt mellom Tindved kulturhage AS og Verdal kommune.
UTRYKT VEDLEGG:
Møtebok formannskapssak 17/05 ”Tindved kulturhage AS – rammeavtale for
kommunalt leieforhold”
SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til behandling av formannskapssak 17/05 ”Tindved kulturhage AS –
rammeavtale for kommunalt leieforhold”.
Kontrakt for kommunens leie av areal til disposisjon for Kulturtjenesten v/kulturskolen
og allemennkultur legges med dette fram til behandling.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet gjør slik innstilling til kommunestyret:
1. Det framlagte forslag til leiekontrakt mellom Tindved kulturhage AS og Verdal
kommune vedtas.
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2. Leiesum innarbeides i Økonomiplan 2006-2009/Budsjett 2006.
3. Rådmannen får fullmakt til å underskrive kontrakten.

Verdal, 11.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Ingvild Aasen
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STIKLESTAD GOLFKLUBB - KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER
VED UTVIDELSE AV GOLFANLEGG
VEDLEGG:
Forskrift og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2004,
kapittel 2.4 ”Krav til driften av anlegget”.
UTRYKT VEDLEGG:
- Forskrift og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2004
- Trones golfbane. Søknad om teknisk forhåndsgodkjenning av utvidelse av spilleomtåde
til 18 hull og vanningsanlegg, datert 4.10.02.
- Utskrift av møtebok kommunestyret, sak 136/98 ”Stiklestad golfklubb. Søknad om
kommunal garanti til planlagt 9-hulls golfbane”
- Reguleringsplan golfanlegg på Trones.
SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med søknad om spillemidler stilles følgende krav:
”Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må
kommune/fylkeskommune garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell
misligholdelse av punkt 2.4 (Krav til driften av anlegget), tilbakebetaler tildelte
spillemidler til departementet. Garantitiden skal være 20 år.”
Krav til driften av anlegget omfatter:
• Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for idrettslige aktiviteter
• Holde det i teknisk og funksjonelt god stand
• Ikke selge, dele eller overføre driften av anlegget uten samtykke
• Føre regnskap i h.h.t. retningslinjene
• Ferdigstille anlegget innen fastsatt tidsplan
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Krav om kommunal garanti gjelder søknader med tilskudd på over kr. 700.000 til
kostnadskrevende anlegg så som flerbrukshaller, spesialhaller, alpinanlegg, golfanlegg,
motorsportanlegg og kunstisbaner.
I kommunestyret, sak 136/98, ble det innvilget kommunal garanti for eksisterende 9-hulls
golfbane på Trones.
Golfklubben er nå i ferd med å utvide anlegget til 18-hullsbane, og dersom de skal være
tilskuddsberettiget av spillemidlene må det gis kommunal garanti for den planlagte
utvidelsen av anlegget.
Følgende søknader om spillemidler er planlagt fremmet i forbindelse med utvidelsen:

Treningsområde golf
Klubbhus
Spilleareal 9 hull
Vanningsanlegg
Korthullsbane (6 hull)
SUM TOTALT

Søknadssum
Totalkostand
695.000
2.068.000
700.000
2.964.000
2.000.000
6.572.000
700.000
2.105.000
668.000
2.001.000
4.763.000
15.710.000

Søknadene til treningsområde og klubbhus er fremmet i inneværende års søknadsrunde.
Arbeidet med disse delene av anlegget pågår for fullt, og vil bli ferdig i løpet av
sommeren 2005.
Tidsperspektivet i forhold til resterende utbygging er for tiden noe usikkert, og har
sammenheng med finansieringen. Det er søkt Nord-Trøndelag fylkeskommune om
investeringsmidler, men søknaden vil ikke bli behandlet før i oktober –05.
Golfklubben hadde som mål å ha den nye 9-hullsbanen klar til sesongen 2007, men i og
med at den fylkeskommunale behandlingen tar lengre tid enn forventet er ikke denne
tidsrammen lengre realistisk. De har imidlertid ambisjon om å fullføre anlegget så snart
det økonomisk er mulig.
VURDERING:
Trones golfbane er et idrettsanlegg som har betydning for hele regionen. Det bidrar til å
utvide spekteret av tilbudet av idretts- og rekreasjonsaktiviteter for beboerne i distriktet.
Med at sporten kan utøves av folk i ulike aldre og på ulike nivå, har den også et
helsefremmende perspektiv. Stiklestad golfklubb satser på rekrutteringsarbeid blant barn
og ungdom, og har etter hvert en betydelig andel brukere i denne aldersgruppen. Klubben
har 550 medlemmer, og 100 av disse er barn og ungdom.
I forhold til næringsetablering blir det definert som et etableringsfortrinn å ha en 18hullsgolfbane i regionen, spesielt i forhold til kunnskapsbaserte virksomheter.
Utvidelsen av golfbanen vil også være et bidrag for styrking av reiselivsnæringen i
regionen.
Å etablere et så omfattende anlegg som en 18-hulls golfbane er et stort og tøft løft for en
frivillig organisasjon. Offentlig engasjement er avgjørende for å greie realiseringen. I den
sammenheng er spillemidlene, samt en kommunal garanti som gjør at anlegget er
tilskuddsberettiget av stønadsordningen viktig.
TILRÅDING:
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Rådmannen tilrår at formannskapet gjør slik innstilling til kommunestyret:
Verdal kommune garanterer for at Stiklestad golfklubb, ved eventuell misligholdelse av
vilkårene, tilbakebetaler tildelte spillemidler til Kulturdepartementet, i tråd med de
generelle vilkår for tilskudd.
Verdal, 25.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Ingvild Aasen
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BYGNINGSMESSIGE OMGJØRINGER SKOLEBYGG
SAMMENDRAG:
I forbindelse med skolereformen ”Kunnskapsløftet”er det meldt om en del behov for
bygningsmessig og utstyrsmessig tilpasning av skolebyggene. Reformen tar sikte på mer
tilpasset opplæring for flere elever.
En del skoler har på oppdrag fra rådmannen laget planer for denne tilpasningen, som er
oversendt teknisk etat for videre planlegging og evt.gjennomføring.
SAKSOPPLYSNINGER
Etter innhenting av opplysninger fra de forskjellige skolene kan følgende oversikt over
kostnader settes opp:
• Bygningsmessig/inventar og utstyr Vinne skole: Kr. 400.000,• Bygningsmessige arbeider Ness skole:
Kr. 100.000,• Bygningsmessige arbeider Ørmelen skole:
Kr. 100.000,• Inventar og utstyr Ørmelen skole:
Kr. 400.000,• Inventar og utstyr Vuku oppvekstsenter:
Kr. 100.000,• Bygningsmessig/inventar og utstyr Stiklestad:
Kr. 200.000,------------------------------------------------------------------------------------------------Totalt:
Kr.1.300.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Samlet representerer kostnadene for bygningsmessige tilpasninger og nytt utstyr ca. 1,3
mill. kr,men noe av inventarutskiftingen kan tas over flere år. Det foreslås at det for 2005
bevilges 600.000,- kr til dette formålet,og at resterende behov dekkes i budsjettet for
2006. Det er vanskelig i dag å tallfeste nøyaktig hva som blir behovet videre. Det blir
nødvendig å foreta mer nøyaktig planlegging på et senere tidspunkt,etterhvert som
skolene har fått noe mere tid og erfaring med den nye reformen.
Saken legges fram nå slik at vedtak kan gjøres før sommerferien og at tiltaket kan
gjennomføres før skolestart til høsten.
Plan og utviklingskomiteen (PUK) har vedtatt strategisk plan for utvikling av
mattematikkfaget i grunnskolen. Planen innebærer investering i utstyr for 150.000,- kr. i
2005. Det foreslås at det bevilges midler til dette over investeringsbudsjettet sammen
med midler til bygningsmessige tilpasninger.
VURDERING:
Rådmannen foreslår at det det bevilges kr.750.000,- over investeringsbudsjettet for 2005
til ovennevnte formål for gjennomføring av første del av tilpasningen til den nye
reformen.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak.
1. Det bevilges kr.750.000,- til mindre omgjøringer til skolebygg og inventar og
utstyr som tilpasning til ny skolereform ”Kunnskapsløftet”.
2. Rådmannen i samarbeid med virksomhetslederne innenfor oppvekstområdene gis
fullmakt til å foreta endelig fordeling av investeringsmidlene.
3. Beløpet finansieres ved bruk av kapitalfondet.
4. Rådmannen får fullmakt til foreta de budsjettmessige endringer.

Verdal, 26.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim
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UTBYGGING VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE BYGGETRINN 1 SLUTTRAPPORT /SLUTTREGNSKAP
SAMMENDRAG:
Saken gjelder sluttrapport/sluttregnskap for utvidelse og ombygging Verdalsøra
ungdomsskole byggetrinn 1.
VEDLEGG:
• Sluttregnskap/sluttrapport for prosjektet datert 02.05.2005.
SAKSOPPLYSNINGER:
Byggearbeidene har omfattet utvidelse og ombygging av Verdalsøra ungdomsskole. I
tilknytning til eksisterende skole er det oppført nytt tilbygg med arealer for
administrasjon og nytt tilbygg for lærere. I tilbygget ligger også et glassoverdekt areal
som inneholder mediatek/bibliotek. Eksisterende adminstrasjonsfløy er ombygd til nye
kontorer for lærerne samt ny kantine for elevene.
• Brutto grunnflate nybygg inkl.mediatek:
670 m2
• Bruttoareal ombygd areal:
750 m2
Følgende aktører har deltatt i byggeprosessen:
• Byggherre:
• Byggeledelse:
• Arkitekt:
A/S
• Rådgiver byggprosjektering:
• Rådgiver VVS:
• Rådgiver elektro:
• Bygningsmessige hovedentreprise:
• Rørentreprise:
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NT-Consult A/S
Arnstad-Heggenhouge-Hage
RG-Prosjekt A/S
Siv.ing Arnodd Gulling A/S
Ryjord Nord A/S
Trio Bygg A/S
Trønderrør A/S

0054/05
•
•
•

Ventilasjon:
Elkraftinstallasjoner:
Elektrisitetsverk
SD-anlegg

Ventilasjon og Inneklima A/S
Nord-Trøndelag
Johnsen Controls Norden A/S

Vedtatt budsjettramme for prosjektet var kr.15.500.000,-. Sluttregnskap for prosjektet
viser en kostnad på kr.15.905.159,-.
VURDERING:
Vedtatt budsjettramme for utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, byggetrinn 1, er
kr.15.500.000,-. Sluttregnskap for prosjektet viser en kostnad på kr.15.905.159.
Overskridelsen på kr.405.159,- skyldes forhold i forbindelse med bæresystemet som ble
avdekket etter riving i eksisterende bygg. Eksisterende bæresystem måtte
utskiftes/ombygges. I tillegg ble det etterbestilt nytt SD-anlegg for skolen slik at en har
bedre styring med energibruken i bygget. Dette anlegget vil tjene seg inn i løpet av kort
tid i form av lavere energiutgifter.
Overskridelsen på prosjektet foreslås finansiert med eksisterende lånemidler fra tiltak
5168 Utbedring tak skoler.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.
1. Sluttrapport og sluttregnskap for investeringsprosjektet Verdalsøra ungdomsskole,
byggetrinn 1, godkjennes.
2. Overforbruk på kr.405.159,- inkl.mva. dekkes av eksisterende lånemidler til tiltak
5168 Utbedring tak skoler.

Verdal, 11.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim

Side 16 av 35

0054/05

Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 25.05.2005 Saknr: 0026/05
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Sluttrapport og sluttregnskap for investeringsprosjektet Verdalsøra ungdomsskole,
byggetrinn 1, godkjennes.
2. Overforbruk på kr.405.159,- inkl.mva. dekkes av eksisterende lånemidler til tiltak
5168 Utbedring tak skoler.
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0055/05

SAK NR: 0055/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0034/05
DRIFTSKOMITÈEN
0034/05
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
0055/05
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00315

Arkiv
A2 &13

25.05.2005
26.05.2005
02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Arvid Vada

KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR
PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLEN
VEDLEGG
1. KUNNSKAPSLØFTET: Plan for kompetanseutvikling for peagogisk personale i
grunnskolene i Levanger og Verdal (høringsutkast)
2. STRATEGIPLAN (høringsutkast) for oppvekstsektoren 2005 - 2008
SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med behandlingen av St. meld. nr 30 (2003 – 2004 Kultur for læring) sluttet
Stortinget seg til en rekke forslag som samlet skal bidra til ågjøre grunnopplæringen
bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. Det skal legges til rette for
bedre tilpasset opplæring for den enkelte elev og lærling, bl.a. gjennom nye læreplaner
med klart definerte kompetansemål, større vekt på grunnleggende ferdigheter og lokal
frihet innenfor en nasjonalt fastsatt fag- og timefordeling. Reformen innebærer en
fornyelse av ungdomstrinnet og videregående opplæring, bedre sammenheng mellom
opplæringen i grunnskolen og videregående opplæring og økt samarbeid mellom
grunnopplæringen og lokalt arbeidsliv. Dette krever en omfattende satsing på
kompetanseutvikling, særlig for skoleledere, lærere og instruktører i lærebedriftene.
Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag om å ”investere i et betydelig
kompetanseløft for å realisere de sentrale målsettingene som er varslet i meldingen”.
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen understreker i sin innstilling til Stortinget
(Innst. S. nr. 268 (2003-2004)) at det er skoleeier som skal utforme lokale planer for
kompetanseutvikling i kommunene.
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I Utdannings- og forskningsdepartementets kompetansutviklingsstrategi ”Kompetanse for
utvikling” er følgende kompetanseutviklingstiltak prioritert:
❑
❑

❑

Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole og lærebedrift
Reformrelatert kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet i
grunnopplæringen og utvikling av kulturen for læring i den enkelte skole og
lærebedrift
o Skolen som lærende organisasjon – bedre tilpasset opplæring
o Nye læreplaner
o 2. fremmedspråk
o Fysisk aktivitet
o Utdannings- og yrkesrådgivning
Videreutdanning for det pedagogiske personalet i grunnopplæringen.

Om skoleeiers ansvar for kompetanseutviklingen heter det i ”Kompetanse for utvikling”:
•
•
•
•
•

å sørge for at den enkelte skole og lærebedrift vurderer hvilke
kompetanseutviklingstiltak som bør prioriteres for å kunne gjennomføre reformen
i den enkelte virksomhet
å fremme en god personal-/medarbeiderpolitikk som sikrer medinnflytelse og
medbestemmelse for medarbeiderne og arbeidstakerorganisasjonene, jfr.
avtaleverket i kommunal sektor
å utvikle, vedta og gjennomføre planer for kompetanseutvikling i samarbeid med
berørte parter. Planene skal ivareta lokale kompetansebehov innenfor de nasjonalt
prioriterte områdene
å søke faglig støtte til kompetanseutvikling og lokalt utviklingsarbeid fra
universiteter, høyskoler eller andre relevante fagmiljøer etter behov. Man bør
også utnytte den kompetanse skoleeierne selv rår over
å rapportere til fylkesmannen om gjennomføringen av planlagte
kompetanseutviklingstiltak og bruk av ressurser.

Alle landets skoleeiere får tildelt statlige midler til kompetanseutviklingstiltakene. Verdal
kommune vil i 2005 få i kr 668.000 i statlig tilskudd etter at kommunestyret har vedtatt
kompeanseutviklingsplanen. Skoleeierne er også forespeilet statlige midler til
kompetanseutviklingstiltak i forbindelse med Kunnskapsløftet de kommende årene.
Rådmennene i Verdal kommune og Levanger kommune har nedsatt ei felles
arbeidsgruppe bestående av representanter for skolene, Utdanningsforbundet og
rådmannskontorene i de to kommune, som har utarbeidet vedlagte høringsutkast til Plan
for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Levanger og Verdal.
Ved at de to kommunene også samarbeider om gjennomføring av opplæringstiltakene,
delvis sammen med eierne av friskolene og de videregående skolene i regionen, vil en få
optimal utnyttelse av de statlige tilskuddene
Høringsutkastet er sendt skolene og organisasjonene med uttalefrist 24. mai. Rådmannen
tar sikte på legge planen fram for kommunestyret 13. juni d.å.
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Vedlagt følger også til orientering STRATEGIPLAN (høringsutkast) for
oppvekstsektoren 2005 – 2008, som er en oppfølging av Plan for kvalitetsutvikling i
oppvekstsektoren 2005- 2008, vedatt av Verdal kommunestyre 7. februar 2005. Denne
planen vedlegges fordi tiltakene for satsingsområdet Ledelse og personalutvikling henger
nøye sammen med de fleste tiltakene i kompetanseutviklingsplanen.
KUNNSKAPSLØFTET: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i
grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner (høringsutkast) legges med dette fram for
driftskomiteen og plan- og utviklingskomiteen til orientering og eventuell uttalelse.

Verdal, 18.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Arvid Vada

Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 25.05.2005 Saknr: 0034/05
Behandling:
Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:
Driftskomitèen slutter seg til Plan for kompetanseutvikling for ped. personale i
grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner (høringsutkast) og tar saken til
etterretning.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftskomitèen slutter seg til Plan for kompetanseutvikling for ped. personale i
grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner (høringsutkast) og tar saken til
etterretning.
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SAK NR: 0056/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0036/05
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
0056/05
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
04/02227

Arkiv
A20 &30

26.05.2005
02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Roy Waade

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN. KOMMUNAL PLAN.
VEDLEGG:
Den kulturelle skolesekken. Plan for Verdal.
SAKSOPPLYSNINGER:
Den kulturelle skolesekken (DKS) er et samarbeid mellom Kultur- og kirkedepartementet
(KKD) og Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Sammen har de utarbeidet
”Utviklingsplan for Den kulturelle skolesekken”(2002), hvor det bl.a. heter at ”Formålet
med DKS er å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle
uttrykk i skolens realisering av læringsmål. Det gjøres bl.a. ved å trekke inn kunstnere og
kulturarbeidere og anvende kunst- og kulturinstitusjonenes ressurser og kompetanse i
skolens virksomhet”.
Hovedmålgruppen for DKS er alle barn og unge i grunnskolen.
Dette er altså et statlig satsningsområde, som finansieres av overskuddet i Norsk
Tipping("spillemidler"). I 2004 ble det bevilget 180 mill., mens det i 2005 avsettes ca.
250 mill. til DKS.
Nord-Trøndelag fylke får for skoleåret 2004/05 kr. 2,9 mill. Store deler av dette fordeles
til de kommunene i fylket, etter en bestemt fordelingsnøkkel (vesentlig bygget på
innbyggertall).
For at kommunene skal få tilskudd fra fylket, kreves det en kommuneplan for DKS.
Forslag til kommunal plan for Verdal er utarbeidet av ei arbeidsgruppe bestående av:
Hilde Vinne, Leksdal og Stiklestad oppvekstområde
Nils Ragnar Lier, Garnes, Volden og Vuku oppvekstområde
Tore Laksholm, Vinne og Ness oppvekstområde
Eli Carsson, Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde
Ingunn Sandholm, Verdalsøra ungdomsskole
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Roy Waade, Kulturtjenesten
Ingvild Aasen, Kulturtjenesten
Rektor i kulturskolen, Roy Waade, har vært koordinator og sekretær for gruppa.
I tillegg til at det kreves en kommunal plan, forventes det at den kommunale egenandelen
står noenlunde i forhold til fylkestilskuddet. Midlene skal dekke fylkets abonnementstilbud som sikrer oss tilbud på de viktigste kulturområdene (kr.40 pr. elev i grunnskolen),
lokal kompetanseutvikling, skyss og administrasjon.
I planforslaget er det satt opp en økonomiplan for perioden 2004-2008 (s. 5). Den vil
måtte realitetsbehandles ved den årlige budsjettbehandlingen. For 2005 er den innarbeidet
i vedtatt budsjett.
Planforslaget har vært sendt ut til høring til alle skolene, biblioteket og kinoen i Verdal.
Ingen kommentarer har kommet inn.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen gjør slik innstilling til
formannskapet:
1. ”Den kulturelle skolesekken. Plan for Verdal kommune” vedtas.
2. Årsplanen for skoleåret 2004/2005 tas til etterretning.
3. Økonomiplanen i plandokumentet rulleres og realitetsbehandles ved den årlige
økonomiplan- og budsjettbehandlingen i kommunen.

Verdal, 04.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Ingvild Aasen

Side 22 av 35

0057/05

SAK NR: 0057/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0057/05
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00164

Arkiv
611 Q52 &55

02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
John Ragnar Sæther

FORRETNINGSBYGG AS. KJØP AV AREAL VED AMFI-SENTERET.
SAMMENDRAG:
Forretningsbygg AS v/Amfisenteret Eiendom ASA ønsker å kjøpe areal for utvidelse av
parkeringsplass øst for sentret.
SAKSOPPLYSNINGER:
Forretningsbygg AS v/Amfisenteret Eiendom ASA ønsker å kjøpe deler av eiendommen
gnr. 19, bnr. 631 for utvidelse av parkeringsplass øst for sentret og nåværende
parkeringsplass. Arealet som er på 3.220 m2, er tidligere fylling og idag bevokst med
kratt og lauvskog. Den tidligere fylling krever betydlig masseutskifting før evt.
bruk/bebyggelse. Av den grunn er arealprisen rabattert med 45 %. Framforhandlet
kjøpesumm blir da kr. 885.500. I tillegg bærer kjøper oppmåling- og
tinglysingskostnader.

Side 23 av 35

0057/05
Disponering av området krever egen reguleringsplan, som vil bli fremmet som egen sak.
Eierne av naboeiendommen har tidligere vært interessert i kjøp av tilleggsareal av samme
eiendom. Under gitte forutsetninger om skjerming har de frasagt seg ønske om kjøp. Det
kan også opplyses at kjøper i sakens anledning har bekreftet deltakelse i
sentrumsfornyelse med betydelig beløp.
VURDERING:
Rådmannen ser det som positivt at det aktuelle areal selges og gis en tilpasset utforming
til de øvrige omgivelsene.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret fatter følgende
vedtak:
1. Forretningsbygg AS v/AMFI ASA tilbys å kjøpe 3.220 m2 av eiendommen gnr.
19, bnr. 631.
2. Kjøpesummen settes til kr. 885.500. Omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre overdragelsen.

Verdal, 24.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim
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SAK NR: 0058/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0058/05
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00804

Arkiv
611 &50

02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
John Ragnar Sæther

TANGENVEIEN EIENDOM AS. KJØP AV AREAL
SAMMENDRAG:
Tangenveien Eiendom AS ønsker å kjøpe et areal på 862 m2 i Tangenveien. Som
motytelse skal de besørge opparbeidelse mv. av innregulert gang- og sykkelveg fra
Tangenveien til E6 som gir tilgang til friområdet på Ørin.
SAKSOPPLYSNINGER:
Tangenveien eiendom AS v/Tor Olsen eier Tangenveien 30 (tidligere
opplæringssenteret), gnr. 17, bnr. 9 og tilstøtende eiendom gnr. 17, bnr. 21. Firmaet
ønsker nå å kjøpe tilstøtende eiendommer gnr. 17, bnr. 31 og gnr. 18, bnr. 1326,
tilsammen 862,0 m2. Det vises til nedstående utsnitt av reguleringsplan, hvor også
innregulert, ikke opparbeidet, gang/sykkelveg fragår.
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Kjøpesummen, arealkostnad, anleggskostnad, oppmålings- og tinglysingskostnader er
beregnet til kr. 316.445.
Under forhandlingene med Tangenveien eiendom AS har det framkommet aksept for at
oppgjør kan skje ved at kjøper påtar seg å sikre selger tinglyst rett til anleggelse og
vedlikehold av gang/sykkelveg over aktuelle eiendommer (gnr. 17, bnr. 21 og gnr. 17,
bnr. 9, som eies av Tangenveien Eiendom), samt opparbeide og ferdigstille
gang/sykkelveg med støyskjerming mot E 6, i samsvar med gjeldende reguleringsplan og
nærmere fastsatt standard. Ferdigstillelse av gang/sykkelvegen er ikke prioritert, og et
"makeskifte" som beskrevet vil åpne for en akseptabel løsning for ny adkomst til
friområdene på Ørin.
VURDERING:
Rådmannen ser positivt på at aktuelle arealer selges. At en samtidig kan få realisert den
planlagte gang- og sykkelveg anses svært tilfredsstillende.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at
1. Tangenveien Eiendom AS tilbys å kjøpe eiendommene gnr. 17, bnr. 31 og gnr.
18, bnr. 1326.
2. Kjøpet godtgjøres ved at Tangenveien Eiendom AS bevirker selger tinglyst rett til
anleggelse og vedlikehold av gang/sykkelveg over aktuelle eiendommene gnr. 17,
bnr. 21 og gnr. 17, bnr. 9, samt opparbeider og ferdigstiller gang/sykkelveg med
støyskjerming mot E 6, i samsvar med gjeldende reguleringsplan og nærmere
fastsatt standard.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale og sluttføre overdragelsen.

Verdal, 23.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim
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SAK NR: 0059/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0059/05
FORMANNSKAPET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
98/03591

02.06.2005
Arkiv
611 &55

Saksbehandler
John Ragnar Sæther

OVE SKJERVE. KJØP AV LEIRA 18, GNR. 98, BNR. 28.
SAKSOPPLYSNINGER:
Ove Skjerve er eier av Leira 16, og søker nå om å kjøpe naboeiendommen Leira 18 på
578,7 m2. Iht. bestemmelsene for tildeling skal Leirådal krets uttale seg. Saken er forelagt
representant for Leirådal krets, Nils Egil Steinsmo, som ikke har invendinger til
tildelingen.
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I henhold til gjeldende arealpris for tomt i området framkommer en samlet kostnad på kr.
15.024. I tillegg kommer oppmålings- og tinglysingsgebyr. Ved evt. bebyggelse vil
påkoblingskostnader for vann og avløp komme tillegg.
VURDERING:
En kan ikke se at det foreligge forhold som skulle tilsi innvendinger mot salget.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet fatter følgende vedtak:
1. Ove Skjerve tilbys å kjøpe Leira 18 på standard kjøpevilkår.
2. Kjøpesummen fastsettes til kr. 15.024, eks. oppmålings- og tinglysingskostnader.
3. Rådmannen gis fullmakt til gjennomføre overdragelsen.

Verdal, 24.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim
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SAK NR: 0060/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0060/05
FORMANNSKAPET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00073

02.06.2005
Arkiv
033

Saksbehandler
Line Therese Ertsås

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 02.06.2005
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Unntatt offentlighet
Off.l.§ 5A
SAK NR: 0061/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0061/05
FORMANNSKAPET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00851

02.06.2005
Arkiv

Saksbehandler
Rolf Holberg

B-SAK. SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT M.M.
UNNTATT OFFENTLIGHET:
Unntatt offentlighet, Off.l.§ 5A, jfr. forvaltningslovens § 13.

Verdal, 26.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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0062/05
Unntatt offentlighet
Off.l.§ 5A
SAK NR: 0062/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0062/05
FORMANNSKAPET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00852

02.06.2005
Arkiv

Saksbehandler
Rolf Holberg

B-SAK. SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT M.M.
UNNTATT OFFENTLIGHET
Unntatt offentlighet, Off.l.§ 5A, jfr. forvaltningslovens § 13.

Verdal, 26.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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Unntatt offentlighet
Off.l.§ 5A
SAK NR: 0063/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0063/05
FORMANNSKAPET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00853

02.06.2005
Arkiv

Saksbehandler
Rolf Baglo

B-SAK. SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT M.M.
UNNTATT OFFENTLIGHET
Unntatt offentlighet, Off.l.§ 5A, jfr. forvaltningslovens § 13.
.

Verdal, 26.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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SAK NR: 0064/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0064/05
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.06.2005

Arkivsaksnr.
03/06191

Arkiv
A22 &58

02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Per Jarstein

DAGTILSYN FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I GRUNNSKOLEN.
FORELDREBETALING
SAMMENDRAG:
Sak om foreldrebetaling for opphold/tilsyn i skolefritidsordningen (SFO) i kommunen ble
lagt fram for driftskomitéen i møte 17.12.2003. Det ble den gangen vedtatt å utsette
behandlinga, og ny sak ble lagt fram for komitéen i møte 28.04.2004.
Denne ble videre behandlet av formannskap og kommunestyre.
(Kommunestyresak nr. 46/04)
VEDLEGG:
1. Særutskrift av kommunestyresak 46/04.
2. Brev av 27.02.2004 fra funksjonshemmedes organisasjoner om dagtilsyn
for funksjonshemmede elever i grunnskolen.
SAKSOPPLYSNINGER:
Tilsyn før og etter skoletid for elever på grunnskolens barnetrinn er hjemlet i
opplæringslova med forskrift. Det skal være tilbud om skolefritidsordning (SFO) for alle
elever på 1.-4. årstrinn og for elever med særskilte behov også på 5.-7. årstrinn.
Verdal kommune har dessuten vedtatt å innføre en tilsynsordning før og etter ordinær
skoletid for funksjonshemmede barn på ungdomstrinnet innenfor eksisterende
skolefritidsordninger, jfr. k-sak nr 46/04.
Kommunestyrets vedtak i sak 46/04 er følgende:
”Tilsynet med funksjonshemmede barn i ungdomsskolen før og etter ordinær skoletid
videreføres innenfor eksisterende SFO-ordninger.
Ordningen fører ikke til krav om foreldrebetaling.
Rådmannen bes foreta de nødvendige interne budsjettmessige justeringer og avklare
ansvarsforhold mellom virksomhetsområdene.”
Det ordinære tilbudet om SFO gjelder altså for elever på barnetrinnet.
For de funksjonshemmede eleven på ungdomstrinnet er det ikke SFO-ordning. Disse kan
få tilsyn tilsvarende ordningen i SFO organisert av skolen eller av nærmeste SFO.
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Kommunen har ikke vedtatt satser for foreldrebetaling for tilsynet av denne elevgruppen,
så ordningen for dem har vært gratis.
Skolefritidsordningene har åpent for tilsyn for funksjonshemmede elever på skolenes
ferier/fridager, med unntak av juli måned som er feriemåned.
Med kommunestyrets vedtak i sak nr. 46/03 ble opphold i SFO/tilsyn på skolenes
ferier/fridager for funksjonshemmede elever på ungdomstrinnet gjort gratis. For
funksjonshemmede elever på barnetrinnet (1.-7. årstrinn), er det fortsatt foreldrebetaling
etter gjeldende satser.

Denne saka legges fram nå på bakgrunn av følgende uttalelse vedtatt i Det kommunale
råd for funksjonshemmede i møte 04.03.2004:
”Det kommunale råd for funksjonshemmede henstiller at det fremmes en egen sak med
sikte på å innføre en ordning med gratis SFO/dagtilsyn/avlastning for funksjonshemmede
barn i 5.-7. klasse.”
Det kommunale råd for funksjonshemmede har hatt møte 26.05.2005 og bl.a. uttalt seg i
saka som nå legges fram. Det ble vedtatt slik enstemmig uttalelse:
1. Skolefritidsordningene (SFO) i kommunen er åpne for alle elever på grunnskolens
småskoletrinn (1.-4.årstrinn). Funksjonshemmede elever kan dessuten få opphold
i SFO også på mellomtrinnet (5.-7. årstrinn). Funksjonshemmede elever på
ungdomstrinnet kan få tilsyn tilsvarende SFO-ordningen organisert av skolen
eller av en SFO. Foreldrebetaling: Det betales for opphold/tilsyn etter SFOsatser vedtatt av kommunen for alle elever på 1.-4. årstrinn. For
funksjonshemmede elever på 5.-10. årstrinn krever kommunen ikke
foreldrebetaling.”
2. Det tilbys ikke skolefritidsordning/tilsyn ut over åpningstiden ved SFO på inntil
11 måneder pr. år.”
VURDERING:
Rådmannen har opplysninger som viser at følgende antall funksjonshemmede elever har
plass i SFO eller har tilsyn tilknyttet SFO dette skoleåret:
Årstrinn
Småskoletrinnet (1.-4. årstrinn)
Mellomtrinnet (5.-7. årstrinn)
Ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn)

Antall funksjonshemmede elever
5
1
4

Vedtatte satser for foreldrebetaling for opphold i SFO er:
- kr 1800,- pr. mnd. for opphold på 10 t/u og mer.
- kr 1200,- pr. mnd. for opphold under 10 t/u.
De funksjonshemmede elevene har SFO-opphold på full tid, det vil si at de betaler for
oppholdet etter høyeste sats.
For de funksjonshemmede elevene på ungdomstrinnet er tilsynet allerede gratis.
Det synes realistisk å regne med gjennomsnittlig to funksjonshemmede elever på 5.-7.
årstrinn med fulltids opphold i SFO.
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Med opphold 11 måneder pr. år utgjør den årlige foreldrebetalingen for oppholdet for
disse tilsammen:
kr 1800,- x 11 x 2
=
kr 39.600,I tilfelle gratis SFO-opphold innvilges for de funksjonshemmede elevene på 5.-7.
årstrinn, vil dette beløpet vil utgjøre en årlig inntektssvikt for kommunen.
Rådmannen tilrår at kommunen gjør vedtak i saka i samsvar med uttalelsen fra Det
kommunale råd for funksjonshemmede.
Det forutsettes at det finnes budsjettmessig dekning for inntektssvikten som ordningen vil
medføre høsten 2005.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
1. Funksjonshemmede elever i grunnskolen innvilges gratis opphold i SFO/dagtilsyn fra
og med 5. årstrinn innenfor åpningstiden for aktuell skolefritidsordning.
2. Det tilbys ikke skolefritidsordning/tilsyn ut over åpningstiden ved SFO på inntil
11 måneder pr. år.”
3. Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.08.2005.

Verdal, 31.05.05

Rudolf Holmvik
rådmann
Per Jarstein
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