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PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I OPPVEKSTSEKTOREN
SAMMENDRAG:
For utvikling av et godt og helhetlig oppvekstmiljø i kommunen nedsatte Plan- og
utviklingskomiteen i møte 5. mars 2004 ei arbeidsgruppe for å utarbeide plan for
satsingsområder og kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren. Gruppa bestod av
representanter for elevene, foreldrene, fagorganisasjonene, virksomhetslederne,
rådmannen og plan- og utviklingskomiteen.
Arbeidsgruppas sluttrapport, som ble avlagt 30. september 2004, ble sendt ut på høring
med uttalefrist 1. januar 2005.
Av de ni høringsuttalelser som er innkommet, framgår at det er gjennomgående positiv
tilslutning til planen med vedlegg.
VEDLEGG:
Utrykte:
1. Møtebok Plan- og utviklingskomiteen sak nr 0021/04 Plan for kvalitetsutvikling i
oppvekstsektoren (Etablering av arbeidsgruppe)
2. Møtebok Plan- og utviklingskomiteen sak nr 000039/04 Plan for
kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren (Begrepsavklaring)
3. Stortingsmelding nr 30 Kultur for læring
4. Innst. S. nr 268 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og
forskningskomiteen St.meld. nr. 30 (2003 –2004)
Trykte:
1. Sluttrapport Forprosjekt Plan for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren 2005 –
2008 med følgende vedlegg:
❑ Kvalitetssikringssystem for oppvekstområdene
❑ Prosedyre for overgang barnehage – skole
❑ Prosedyre for overgang barnetrinn – ungdomstrinn
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Prosedyre for overgang ungdomstrinn – videregående opplæring
❑ Mal for plan for kompetanseutvikling i et virksomhetsområde
2. Høringsuttalelser:
❑ Samarbeidsutvalget ved Vuku oppvekstsenter
❑ Utdanningsforbundet Verdal
❑ Utdanningsforbundet Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde
❑ Utdanningsforbundet Innvandrerundervisninga i Verdal kommune
❑ Klubben ved Stiklestad skole
❑ Vinne
og Ness oppvekstområde – samarbeidsutvalgene
personalgruppene
❑ Verdalsøra ungdomsskole - virksomhetsleder
❑ Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde - virksomhetsleder
❑ Veslefrikk barnehage – styrer
❑ Flyktningetjenesten
❑

og

SAKSOPPLYSNINGER:
Plan- og utviklingskomiteen gjorde i møte 5. mars d.å. følgende vedtak i sak 21/04 Plan
for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren:
1. Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til rådmannens vurdering og vedtar at det
nedsettes ei arbeidsgruppe med den sammensetning og det mandat som er skissert
i saksframlegget.
2. Det oppnevnes i tillegg også 3 politiske representanter til gruppen som skal
utarbeide plan for satsingsområder og kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren i
Verdal kommune.
Som politiske representanter oppnevnes:
Trine S. Hallem, Marit Voll Skrove og Knut Tveita.
3. Prosjektet skal ikke vurdere struktur.
Prosjektgruppen fikk følgende mandat:
1. Utarbeide plan for satsingsområder og kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren i
Verdal
kommune.
2. Målet er
• å utvikle bedre vilkår for den enkelte elev og det enkelte barns utvikling
og
totale oppvekstvilkår
• å aktivere, videreutvikle og fornye kompetanse og arbeidsprosessene i det
enkelte oppvekstområde
• å utvikle samarbeidet med foreldrene og lokalmiljøet.
3. Arbeidsgruppen skal bl.a. komme med forslag på
• satsingsområder i oppvekstsektoren de kommende 2 – 3 år
• strategiske valg for utvikling av oppvekstsektoren, herunder foreslå
virkemidler som kommunen kan bruke for å stimulere kvalitetsutvikling
• hvordan en kan sikre gode overganger:
o barnehage – grunnskolens barnetrinn
o barnetrinn – ungdomstrinn
o ungdomstrinn – videregående opplæring
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et kvalitetssikringssystem som dokumenterer hvordan
oppvekstområdets barnehager og skoler iverksetter et inkluderende
utviklings- og læringsmiljø og gir tilpasset utvikling og opplæring til alle
o oppvekstområdet utnytter organisert og uorganisert fritid i
utvikling av det helhetlige oppvekstmiljøet
o foreldrene gis en sentral rolle i utvikling og vurdering av det
arbeidet som utføres i oppvekstområdet
• mal for kompetanseutviklingsplan for et virksomhetsområde
4. Sluttrapporten skal ikke omfatte mer enn fem A4-sider.
Sammendraget skal kunne konsentreres på ei A4-side
5. Sluttrapport skal leveres innen 1. oktober 2004.
Prosjektgruppen har bestått av:
Elevrepresentanter:

Representant for lærerorganisasjonene:
Representant for foresatte:
Representanter for oppvekstlederne:
Representanter for plan- og
utviklingskomiteen:
Prosjektleder:

Joachim Thingstad, Helga Rognstad,
Ragnhild
Wohlen og Charlotte Fætten Aakerhus
Aud Segtnan
Marte Mina Sjøvold
Kristin Gomo Hallem og Randi Segtnan
Marit Voll Skrove, Trine S. Hallem og Knut
Tveita
Arvid Vada.

Arbeidet i prosjektgruppa
Medlemmene i arbeidsgruppa har gjennom intervjuer fått innspill til satsingsområder i
kommunen fra en rekke organisasjoner:
Arbeid og velferd, Verdal næringsforening, Verdal videregående skole, Kulturtjenesten,
elevrådene ved ungdomsskolene, foreldrerådene ved barne- og ungdomsskolene.
Dessuten har Stortingsmelding nr 30 (2003 – 2004) Kultur for læring og Kirke-,
utdannings- og forskningskomiteens innstilling dannet et vesentlig grunnlag for
planarbeidet.
Prosjektgruppas enstemmige forslag:
1. Verdal kommunes barne-, elev- og læringssyn:
Barn og unge i Verdal kommune
• skal rustes til å møte livets oppgaver sammen med andre
• skal gis kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig ha
overskudd og vilje til å stå andre bi
• skal gis lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle
videre det de lærer
• kommer til skolen med stor lærelyst, med behov for å bli tatt på alvor, for å bli
avholdt som den en er, med trang til å bli løftet og utfordret, med ønske om å
prøve krefter og bruke muskler
• skal få høre at de stadig er i utvikling slik at de får tillit til egne evner
• skal få plikter og gis ansvar, også ovenfor voksne og andre barn og unge
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har behov for mange måter å lære på for å få ei opplæring som er tilpasset den
enkeltes evner og forutsetninger
• har foresatte med behov for oppvekstområdenes hjelp i arbeidet med
oppdragelse, utvikling og læring
• skal oppleve voksenpersonene i oppvekstområdene og i lag og organisasjoner
som gode rollemodeller.
Dette skal sammen med kommunens verdigrunnlag og ledelsesfilosofi danne
grunnlaget for oppvekstområdenes utvikling av sin verdiplattform.
2. Overordna mål - satsingsområder for perioden 2005 – 2008
Alle barn i Verdal skal utvikle sine egne evner og forutsetninger i et helhetlig
oppvekstmiljø.
Det helhetlige oppvekstmiljøet omfatter instiusjonene (barnehage, skole,
skolefritidsordning, fritidsklubb), organisert og ikke-organisert fritid.
3. Følgende satsingsområder skal prioriteres:
• sosial kompetanse
• likeverdig og inkluderende oppvekst
• foresattes medvirkning og ansvar
• barns og elevers medvirkning og medansvar
• ledelse og personalutvikling
I sluttrapporten er satsingsområdene nærmere definert, det er oppsatt mål for
hvert enkelt område og eksempel på strategier/virkemidler for hvordan
oppvekstområdene kan nærme seg målene.
4. Overordna mål for oppvekstsektoren og målene for de fem satsingsområdene
er sammenfattet på ei A4-side som forutsettes oppslått på alle arbeidsplasser i
oppvekstsktoren i Verdal kommune
5. Kvalitetsutviklingssystem for oppvekstområdene som viser hvordan politikere,
ledere på alle nivå, ansatte, foresatte, elever, barn, lag, organisasjoner og
”ildsjeler” kan samvirke systematisk for å forbedre og videreuvikle arbeidet i
oppvekstområdene.
6. Prosedyrer for overgangene barnehage – skole, barnetrinn – ungdomstrinn og
ungdomstrinn – videregående opplæring
7. Mal for plan for kompetanseutvikling i et virksomhetsområde
8. Videre arbeid med kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren
• Kvalitetsarbeidet må legges inn i et ”årshjul”
• Kommunestyret vektlegger satsingsområdene for oppvekstsektoren under
arbeidet med økonomiplan og årlige budsjett
• Rådmannen bruker planen i sine årlige dialoger med virksomhetslederne slik
at satsingsområder, mål, strategier og kvalitetsutviklingssystem blir lagt til
grunn for det årlige arbeid med økonomiplan, budsjett, virksomhetsplaner og
årsrapportering (evaluering)
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Rådmannen bør knytte til seg en gruppe av utviklingsorienterte ansatte,
foresatte og elever, som får avsatt tid og ressurser til å arbeide med utvikling
av sektoren, herunder videre utvikling av kvalitetsutviklingssystemet,
rullering av planen og utvikling av et system for å måle kvaliteten på arbeidet
i oppvekstsektoren.
• I tillegg til de statlige midlene til kompetanseutvikling i skolen, anslås
behovet for kommunale midler til kr 200.000 pr år. Dessuten bør det avsettes
kr 250.000 (1/2 stilling) til utviklingsgruppe.
VURDERING:
Høringsuttalelsene
I stikkords form kan uttalelsene oppsummeres slik:
• en meget omfattende plan som vil være et viktig verktøy for oppvekstsektoren i
de kommende år; fare for at den kan bli vanskelig å etterleve i praksis?
• prosedyrene for overganene i barnehage/skole ser fornuftige ut
• planen inneholder mange ord og begreper som kan være vanskelig å forstå for
folk uten bakgrunn fra barnehage og skole
• like viktig å fokusere på holdninger som å frustrere seg over manglende midler
• flere peker på at språklige minoriteter ikke er nevnt som en spesiell gruppe i
forprosjektet, og at det er behov for konkrete tiltak som omfatter barn/unge med
innvandrerbakgrunn:
o vektlegging av den sosiale og kulturelle bakgrunnen for elever fra
språklige minoriteter
o verdiplattformen for det enkelte oppvekstområde bør omfatte plan for
utvikling av flerkulturell forståelse/integrering av språklige minoriteter
o legge til rette for at foreldre til minoritetsspråklige barn aktivt blir med i
utvalg i oppvekstmiljøene
o mottak av minoritetselever
• positivt å legge vekt på at valg og handlinger får konsekvenser
• viktig at ikke de praktisk-estetiske fagene ”tones ned”
• en god skolefritidsordning er et virkemiddel for å utvikle sosial kompetanse
• går en inn for planen, må en regne med å bli stilt til rette for brudd på oppsatte
forpliktelser
• forpliktelsene til den enkelte er lette å kontrollere ut fra skjemaet; vi har et godt
håp om at planen kan komme i bruk og bli et styrende redskap for kvalitetssikring
innen oppvekst
• Kirken og menighetene utenom Den norske Kirke bør tas med sammen med andre
lag og organisasjoner som skal være med å drøfte medvirkning i utvikling av et
helhetlig oppvekstmiljø i kommunen
• systematisk veiledning av alle nytilsatte de to første arbeidsårene høres flott ut,
men hvordan skal det gjøres? (Rektorer/styrere har ikke uten videre
veiledningskompetanse)
• bra at tilbud om mat og drikke i barnehage og skole er kommet med. Dette er et
viktig punkt når det gjelder likeverdig oppvekst!
• finnes det midler til å gjennomføre planen? – må ikke bli en ”papirplan”!
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Rådmannens vurdering
Arbeidsgruppa har vært svært bredt sammensatt, og underveis i arbeidet har den
innhentet innspill fra lokalt og statlig nivå:
• det kommunale ved at sentrale meningsberettigede bidragsytere i kommunen er
stilt konkrete spørsmål om hva de mener Verdal kommune bør satse på de
nærmeste årene for å sikre utvikling av et helhetlig oppvekstmiljø
• det statlige ved gjennomgang av Stortingsmelding nr 30 (2003 – 2004) Kultur for
læring, som fikk praktisk talt full tilslutning fra stortingskomiteen, og som
omfatter statens krav og forventninger til oppvekstsektoren i kommunene som
skoleeiere og –drivere.
Planen er således et resultat av innspill og synspunkter fra alle parter som er
meningsberettiget når det gjelder satsingsområder og kvalitetsutvikling i
oppvekstsektoren i kommunen.
I Stortingsmelding og innstillingen fra komiteen blir det satt fokus på sentrale
utfordringer for skolen som er inkludert i prosjektgruppas sluttrapport:
• skolen som institusjon har en sentral rolle som kultur- og verdibærer
• skolen skal bidra til at hver enkelt elev skal få en helhetlig kompetanse
• en viktig utfordring i tiden framover blir å skape en likeverdig skole for alle.
”Visjonen er å skape en kultur for læring der elevene rustes til å møte livets
oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre”
• det er nødvendig med målrettet kompetanseutvikling for lærerne
• skoleeier har ansvar for at personalet sikres nødvendig kompetanseutvikling
• det foreslås fem sentrale faguavhengige ferdigheter som grunnleggende redskaper
for læring og utvikling:
o å kunne uttrykke seg muntlig
o å kunne lese
o å kunne uttrykke seg skriftlig
o å kunne regne
o å kunne bruke digitale verktøy
• basiskompetanse hvor sosial kompetanse og læringskompetanse inngår som
sentrale kompetansemål er viktig og riktig
• lærere må framstå som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
• legge til rette for elevmedvirkning
• legge til rettte for samarbeid med hjemmet og sikre foresattes medansvar i skolen
• legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt
måte
• fysisk aktivitet, mat og drikke er en forutsetning for god læring
• skolen må være en lærende organisasjon, som systematisk evalurere resultatene
av eget arbeid
• flere studier peker på at foreldrene har stor betydning for elevenes prestasjoner på
skolen.
Rådmannens mener at de foreslåtte satsingsområdene i kvalitetsutviklingsplanen dekker
alle de sentrale utfordringene som Regjering og Storting setter fokus på for grunnskolen i
årene framover.
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Rådmannen har følgende kommentarer til planen:
1. Høringsuttalelsene.
Rådmannen har spesielt spesielt merket seg følgende:
a. Det er viktig å fokusere på holdninger
Rådmannen er helt enig i at kvalitetsutvikling i stor grad handler om utvikling av
holdninger blant ansatte, foresatte og barn/elever. Derfor er det av største betydning at det
enkelte virksomhetsområde, eventuelt hver enkelt skole og barnehage, utvikler sin egen
verdiplattform som bl.a. bygger på kommunens verdigrunnlag og ledelsesfilosofi, og er
forpliktende for alle. Verdiplattformen er en grunnleggende forutsetning for at skoler og
barnehager skal kunne arbeide i forhold til satsingsområdene som kommunestyret
inviteres til å vedta.
b. Behov for konkrete tiltak som omfatter barn/unge med innvandrerbakgrunn
o utvikling av flerkulturell forståelse/integrering av språklige minoriteter
o legge til rette for at foreldre til minoritetsspråklige barn aktivt blir med i
utvalg i oppvekstmiljøene
o mottak av minoritetselever.
Rådmannen er enig i at det står lite om dette i planen, og vil sørge for at dette innarbeides
i målene for satsingsområdene.
2. Satsingsområdet ”Likeverdig og inkluderende oppvekst” omfatter kunnskapskravene i
skolen. Rådmannen viser til resultatet av de nasjonale prøvene og vil understreke
betydningen av større vektlegging på utviklingen av elevenes grunnleggende ferdigheter
slik det framgår av Stortingsmelding nr 30 Kultur for læring og Utdannings- og
forskningsdepartementets oppfølgingsskriv ”Dette er Kunnskapsløftet”:
❑
❑
❑
❑
❑

å kunne uttrykke seg muntlig
å kunne lese
å kunne regne
å kunne uttrykke seg skriftlig
å kunne bruke digitale verktøy.

Verdal kommune er av Utdnnings- og forskningsdepartementet tildelt nærmere 670.000
kroner til kompetanseutvikling av lærere og skoleledere i 2005. Skolene er i ferd med
kartlegging av den kompetanse som finnes i skolene. Dette vil danne grunnlaget for
kommunens plan for kompetanseutvikling innenfor satsingsområdene som Stortinget har
prioritert: Skoleledelse, reformrelatert kompetanseutvikling for lærere og for utvikling av
kultur for læring i den enkelte skole og videreutdanning for lærere. Gjennomføring av
planen vil bli gjennomført i samarbeid med Levanger kommune.
3. Verdal kommune har organisert sine tjenesteområder slik at det kommunale ansvaret er
delt på to nivåer: Et lokalt (oppvekstområdet ) og et sentralt tjenestenivå (rådmannen med
støttefunksonene).
Det som i vår kommune skiller organiseringen av skoler og barnehager fra de fleste andre
tonivåkommunene, er at virksomhetslederne for oppvekstområdene er tillagt ansvar for
utvikling av det helhetlige oppvekstmiljøet. Dette fordi kvaliteten på barns og elevers
utviklings- og læringsmiljø i skolene, barnehagene og skolefritidsordningene i høy grad
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er avhengig av kvaliteten på det miljøet som omgir barn og elever utenfor skole- og
barnehagetid. Derfor er virksomhetslederne for oppvekstområdene tillagt ansvar for
utvikling av det helhetlige oppvekstmiljøet, som kan inndeles i tre komponenter:
Institusjonene (Barnehagene, skolene, skolefritidsordningene og fritidsklubbene),
organisert fritid (lag og organisasjoner) og ikke organisert fritid.
Dette stiller virksomhetslederne overfor svært store utfordringer, bl.a. kartelegging av
utfordringene for å oppnå et helhetlig oppvekstmiljø for alle, og fordeling noe av de
tilmålte ressursene til organisert og ikke organisert fritid.
4. Den A4-siden som omfatter overordna mål og de fem satsingsområdene, skal være
oppslag på alle arbeidsplasser for ansatte i oppvekstsektoren (oppvekstområdene og
støttefunksjonene) og utdeles til alle elever og foresatte i oppvekstsektoren.
5. Kvalitetsustviklingsplanen bør revideres i løpet av de neste to årene.
Rådmannen mener at forslaget til kvalitetsutviklingssystem er et godt grunnlag å starte
med for å høste erfaring som i sin tur vil føre til en forbedring av systemet.
Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i opplæringsloven og ytterligere forsterket i
Stortingsmelding nr 30 Kultur for læring som ble vedtatt i tråd med innstillingen fra UFD
til Stortinget 17. juni 2004. Stortingsflertallet vektlegger fleksibilitet og tilpasning til den
enkelte elev som hovedfokus for de endringene som planlegges for skolen i årene
framover – i tillegg til økt satsing på grunnleggende ferdigheter.
Flere kommuner i Norge har forsøkt ulike modeller for fleksibel skolestart ved at elevene
starter i mindre grupper etter hvert som de fyller 6 år. Gjennom en slik ordning mener
kommunene at de skal kunne legge til rette for et opplæringstilbud med utgangspunkt i
den enkeltes modning og interesser, og lykkes bedre med innlæring av de grunnleggende
ferdigheter. Forsøkskommunene mener en slik ordning vil sikre større trygghet ved
skolestart, gi større rom for foreldremedvirkning og gi barn med spesielle behov større
grad av tilvenning og trygghet.
Rådmannen mener at Verdal kommune bør høste erfaringer fra de forsøkene som er i
gang, bl.a. i Trondheim kommune, og vurdere om tilpasset skolestart for 6-åringer også
kan være et aktuelt tiltak å iverksette i vår kommune.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at plan- og utviklingskomiteen innstiller slik til kommunestyret:
Kommunestyret slutter seg til Plan for kvalietetsutvikling i oppvekstsektoren 2005 –
2008 med vedlegg og med rådmannens merknader.

Verdal, 17.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Arvid Vada

Behandling i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN.
Møtedato: 27.01.2005 Saknr: 0010/05
Behandling:
Marit Voll Skrove (Sp), repr. i prosjektgruppa, orienterte om den framlagte planen.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Plan- og utviklingskomiteen slutter seg til Plan for kvalietetsutvikling i oppvekstsektoren
2005 – 2008 med vedlegg og med rådmannens merknader.
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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
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.
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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.
2. 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
barnehage-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 20052007.
2. Ansvaret for oppfølging av barnehageplanen legges til rådmannen.

Verdal, 10.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Aud Grande

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 20.01.2005 Saknr: 0004/05
Behandling:
Det ble fremmet forslag om at saken utsettes til et ekstraordinært formannskapsmøte den
1. februar 2005 kl. 13.00.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til et ekstraordinært formannskapsmøte den 1. februar 2005 kl. 13.00.

Behandling i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN.
Møtedato: 27.01.2005 Saknr: 0009/05
Behandling:
Ass.rådmann Inger Marie Bakken orienterte om saken.
I tillegg var rådgiver Aud Grande tilstede og orienterte/svarte på spørsmål.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Barnehageplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune for perioden 20052007.
2. Ansvaret for oppfølging av barnehageplanen legges til rådmannen.
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Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 28.01.2005 Saknr: 0006/05
Behandling:
Utdelt i møtet:
Formannskapets og plan- og utviklingskomitéens behandling av saken.
Rådmannen korrigerte opplysninger i saksframlegget som følger:
På side 17, under Økonomi, strykes:
I tillegg kommer andre drifts- og vedlikeholdskostnader på bygning, ca. kr 500,- pr. m2.
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,-.
Nest siste avsnitt endres til:
Netto driftskostnader i kommunal regi blir etter dette tilnærmet kr 1,7 mill.
Rådgiver Aud Grande orienterte/svarte på spørsmål.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Barnehageplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune for perioden 20052007.
2. Ansvaret for oppfølging av barnehageplanen legges til rådmannen.
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SAK NR: 0009/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0002/05
FORMANNSKAPET
0012/05
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
0004/05
DRIFTSKOMITÈEN
0009/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
07.02.2005

Arkivsaksnr.
05/00033

Arkiv
044 &00

20.01.2005
27.01.2005
28.01.2005
07.02.2005
Saksbehandler
Rolf Holberg

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.
I vedlagte delegasjonsreglement ble myndigheten enten lagt til kommunestyret eller
rådmannen.
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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

Behandling i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN.
Møtedato: 27.01.2005 Saknr: 0012/05
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
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.
Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 28.01.2005 Saknr: 0004/05
Behandling:
Utdelt i møtet:
Formannskapets og plan- og utviklingskomitéens behandling av saken.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
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.

Behandling i FORMANNSKAPET.
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Møtedato: 20.01.2005 Saknr: 0002/05
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
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.
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SAK NR: 0010/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0011/05
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
0010/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
07.02.2005

Arkivsaksnr.
05/00025

Arkiv
G03 &30

27.01.2005
07.02.2005
Saksbehandler
Harald Myrvang

SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE
VEDLEGG:
Trykte vedlegg:
1. Forslag til smittevernplan for Verdal kommune.
Utrykte vedlegg:
1. Vedlegg til forslaget til smittevernplan.
2. Smittevernplan for Verdal kommune vedtatt 26.4.1999.
SAKSOPPLYSNINGER:
Gjeldende smittevernplan for Verdal kommune ble vedtatt av kommunestyret 26.4.1999,
sak 44/99.
Lov om vern av smittsomme sykdommer trådte i kraft 1.1.1995. Etter loven skal
kommunestyret utpeke en kommunelege, ”smittevernlegen” som bl.a. skal utarbeide
forslag til plan for helsetjenestens arbeid med med vern mot smittsomme sykdommer.
Smittevernlegen skal dessuten ha oversikt over smittsomme sykdommer, foreslå
forebyggende tiltak, bistå i smittevernarbeidet og gi informasjon og råd til befolkningen.
Verdal kommune var sammen med Levanger kommune uten fast kommunelege i store
deler av 2003 og 2004. Jan R. Tunby var i denne perioden på deltid tilsatt som
smittevernlege i Verdal og har hatt ansvaret for utarbeidelse av forslag til ny
smittevernplan.
Karin de Ridder er nå tilsatt som kommunelege med Innherred samkommune som
arbeidsområde. Hun vil ha ansvaret for oppfølging av planen når den er vedtatt.
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I samråd med enhetsleder for Helse og rehabilitering i ISK, fremmes forslaget til
smittevernplan for Verdal til behandling i politiske organer i Verdal kommune. Ved
revidering bør det vurderes utarbeidet en felles smittevernplan i ISK som omfatter begge
morkommunene og behandling i samkommunestyret..
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av Levanger kommunes smittevernplan, Statens
Helsetilsyns mal, veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, samt andre
kommuners planer.
I tillegg til det vedlagte planforslaget skal det være12 vedlegg til forslaget på i alt over
150 sider. Vedleggene har først og fremst betydning for de tjenesteområdene som skal
forholde seg til planen. En har derfor valgt å ha dem som utrykte vedlegg. Oversikt over
vedleggene går fram av kap. 10 i planforslaget. Vedlegg nr.11 er foreløpig ikke vedlagt
planen.
VURDERING:
Smittevernloven har som formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å
forebygge dem og motvirke at de overførees i befolkningen, samt motvirke at slike
sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land. Dette er i tilpasset
form tatt inn i målsettingen i planforslaget og synes på en god måte ivaretatt med de tiltak
som foreslås.
På side 8 i planforslaget er det opplistet hvilke deler av loven som er delegert fra Verdal
kommunestyre til driftskomiteen. Det er i dag Innherred samkommune som har ansvaret
for gjennomføring av smittevernloven. Dette avsnittet må derfor endres i samsvar med
dette.
Det er viktig at planen blir komplett med de vedlegg den forutsetter. Kommunelegen må
få fullmakt til å foreta denne kompletteringen og bør også få fullmakt til å foreta mindre
justeringer av planen ved behov. Det forutsettes at alle involverte instanser blir informert
om endringer.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at plan- og utviklignskomiteen innstiller på at kommunestyret
fatter slikt vedtak:
1. Smittevernplan for Verdal kommune vedtas med følgende merknader:
a. Ansvar og myndighet ved utbrudd av smittsomme sykdommer slik det går fram
av side 8 i planforslaget endres slik at det blir i samsvar med Innherred
samkommunes ansvar på dette område.
b. Planen kompletteres med de forutsatte vedlegg.
c. Kommunelegen får fullmakt til å foreta mindre justeringer av planen.
2. Ved revidering av planen bør det vurderes utarbeidet felles smittevernplan som
dekker tjenesteområdene i ISK og morkommunene.
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Verdal, 05.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Harald Myrvang

Behandling i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN.
Møtedato: 27.01.2005 Saknr: 0011/05
Behandling:
Kommunelege Karin de Ridder var tilstede og orienterte om planen.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Smittevernplan for Verdal kommune vedtas med følgende merknader:
d. Ansvar og myndighet ved utbrudd av smittsomme sykdommer slik det går fram
av side 8 i planforslaget endres slik at det blir i samsvar med Innherred
samkommunes ansvar på dette område.
e. Planen kompletteres med de forutsatte vedlegg.
f. Kommunelegen får fullmakt til å foreta mindre justeringer av planen.
2. Ved revidering av planen bør det vurderes utarbeidet felles smittevernplan som
dekker tjenesteområdene i ISK og morkommunene.
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SAK NR: 0011/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0003/05
FORMANNSKAPET
0008/05
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
0012/05
FORMANNSKAPET
0011/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
07.02.2005

Arkivsaksnr.
01/01304

Arkiv
145 L71

20.01.2005
27.01.2005
01.02.2005
07.02.2005
Saksbehandler
Harald Myrvang

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN
VEDLEGG:
Trykte vedlegg:
1. Forslag til boligsosial handlingsplan m/ 4 vedlegg.
Utrykte vedlegg:
1. Husbankens veileder for registrering av vanskeligstilte med boligbehov.
2. Rundskriv U- 10/2002. Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold.
3. Tilsagn fra Husbanken om tilskudd til utarbeidelse av boligsosial handlingsplan av
16.12.04.
4. Divers korrespondanse med Verdal boligbyggelag.
5. Regjeringens strategi ”På veg til egen bolig” for å forebygge og bekjempe
bostedsløshet.
SAKSOPPLYSNINGER:
Det har i lang tid vært arbeidet med å utarbeide en boligsosial handlingsplan for Verdal
kommune. Verdal boligbyggelag er engasjert som sekretariat for planarbeidet. I tillegg
har det i ei oppnevnt prosjektgruppe vært kommunale representanter.
Arbeidet ble sommeren 2004 revitalisert med en justert sammensetning av
prosjektgruppa. Gruppa fikk frist til 01.12.04 med å legge fram et forslag til plan og som
kunne sendes inn til Husbanken.
I prosjektperioden gjennomførte kommunens virksomhetsområder en omfattende
registrering av boligsosiale behov. Registreringen ble gjennomført manuelt etter
Husbankens mal for slik registrering.
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Husbanken vil ved framtidig tildeling av låne- og tilskuddsmidler sette store krav til at
kommunen har en boligsosial handlingsplan. Dessuten har regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2005 utarbeidet en egen strategi for å forebygge og bekjempe
bostedsløshet.
Planutkastet er overlevert Husbanken innen fristen 01.12.04 og kommunen har mottatt kr.
100.000 for arbeidet med utarbeidelse av planen. Etter 01.12.04 er det foretatt noen
redaksjonelle justeringer av planen og som er grunnlaget for den politiske behandling.
Endelig plan må oversendes Husbanken etter behandling.
VURDERING:
Planen er ambisiøs og legger opp til at boligbehovet for de mest vanskeligstilte skal være
dekket i løpet av planperioden. Dette vil både legge press på enkelte personers
privatøkonomi, men også i stor grad få økonomiske konsekvenser for kommunen, både
investeringsmessig og på de årlige driftsbudsjett.
Mange av de investeringene planen omhandler er finansiert gjennom økonomiplan og
budsjett, men det er også foreslått investeringer som må vurderes i det framtidige
økonomiplanarbeidet.
De driftsmessige konsekvenser er langt vanskeligere å forutsi og prosjektgruppa har ikke
funnet det mulig å foreta en forsvarlig beregning av disse innen fristen. Rådmannen har
derfor nedsatt ei arbeidsgruppe for å foreta en beregning av framtidige driftsutgifter som
følge av planen.
Den politiske utfordring som ligger i planforslaget, er i hvilken grad boligbehov for de
mest vanskeligstilte skal dekkes gjennom kommunale tiltak og i hvilket tempo det
eventuelt skal skje. Rådmannen er av den oppfatning at det tilligger kommunen et
vesentlig ansvar for å bidra til å dekke boligbehovet for denne gruppen og er enig i
planforslaget om dette. Når det gjelder gjennomføringshastigheten vil den måtte tilpasses
kommunens økonomi, både i investerings- og driftsbudsjettene. Det er derfor viktig at
boligsosial handlingsplan blir retningsgivende både for de sektorplaner som utarbeides og
den årlige behandling av budsjett og økonomiplan.
Handlingsplanen har interessante forslag om miljøarbeiderbase og miljøvaktmester. Disse
forslagene må ses i lys av behovet for samhandling mellom virksomhetsområder og kan
føre til effektivisering av tjenestene. Dette er forslag som må utredes videre.
Planforslaget tar også opp forholdet til private utbyggere. Rådmannen ser det som meget
viktig at kommunen får større innflytelse på denne utbyggingen slik at den best mulig er i
samsvar med reelle behov, også for de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Det må
utredes videre hvilke virkemidler kommunen kan ha til rådighet i denne sammenheng.
I planforslaget foreslås det at det ved rullering foretas en samordning med Levanger
gjennom ISK. Rådmannen støtter dette.
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Det må tas stilling til ansvaret for oppfølging av handlingsplanen. Planen er
sektorovergripende og ansvaret bør derfor tilligge rådmannen/administrasjonssjefen Det
enkelte virksomhetsområde/enhet må allikevel ha ansvar for planlegging og utarbeidelse
av forslag som omfattes av ansvarsområdet.
Når avklaring i forhold til ISK foreligger, må det tas stilling til hvor ofte planen skal
rulleres.Registrering av behov bør imidlertid foretas årlig når dataprogram for dette er
tilgjengelig.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at plan- og utviklingskomiteen/formannskapet innstiller på at
kommunestyret fatter slikt vedtak:
1. Boligsosial handlingsplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune.
2. De økonomiske konsekvenser når det gjelder investeringer og drift vurderes og tas
stilling til i forbindelse med utarbeidelse og behandling av sektorplaner, budsjett og
økonomiplan.
3. Ansvaret for oppfølging av handlingsplanen legges til
rådmannen/administrasjonssjefen i ISK.
4. Det tas stilling til om det ved rullering skal utarbeides en felles boligsosial
handlingsplan i ISK som omfatter begge morkommunene og hvor ofte planen skal
rullere.

Verdal, 05.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Harald Myrvang
Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 20.01.2005 Saknr: 0003/05
Behandling:
Notat om Boligsosial handlingsplan - anslag på økte driftsutgifter i forhold til budsjett
2005/ økonomiplan 2005-2008 ble utdelt.

Det ble fremmet forslag om at saken utsettes til et ekstraordinært formannskapsmøte den
1. februar 2005 kl. 13.00.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til et ekstraordinært formannskapsmøte den 1. februar 2005 kl. 13.00.
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Behandling i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN.
Møtedato: 27.01.2005 Saknr: 0008/05
Behandling:
Ass rådmann Inger Marie Bakken orienterte om saken.
Saksbeh husbank Svein Arne Flyum, orienterte om ordningen med ”startlån” m.m.
Virksomhetsleder for Vuku pleie- og omsorgsdistrikt Gunn Wolden, var også tilstede og
orienterte og svarte på spørsmål.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Boligsosial handlingsplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune.
2. De økonomiske konsekvenser når det gjelder investeringer og drift vurderes og tas
stilling til i forbindelse med utarbeidelse og behandling av sektorplaner, budsjett og
økonomiplan.
3. Ansvaret for oppfølging av handlingsplanen legges til
rådmannen/administrasjonssjefen i ISK.
4. Det tas stilling til om det ved rullering skal utarbeides en felles boligsosial
handlingsplan i ISK som omfatter begge morkommunene og hvor ofte planen skal
rullere.
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SAK NR: 0012/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0012/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
07.02.2005

Arkivsaksnr.
05/00130

07.02.2005

Arkiv
212

Saksbehandler
Rolf Holberg

SKATTEREGNSKAPET MED BERETNING 2004
SAMMENDRAG:
Det er vedtatt at staten ved Skatteetaten og Riksrevisjonen overtar ansvaret for hhv.
kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjon og skatteregnskapet fra 1. juli 2004.
VEDLEGG:
1. Riksrevisjonens brev av 27. september 2004.
2. Kemnerens oversendelsesbrev av 25.01.05 til rådmannen i Verdal.
3. Hovedoversikt – restanseutvikling 2. halvår 2004.
4. Samlet saksframstilling av kommunestyresak 65/04 i møte 27.09.04.
SAKSOPPLYSNINGER:
Saken legges med dette fram for kommuenstyret til behandling.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Skatteregnskapet med beretning for 2004 for Verdal kommune tas til etterretning.

Verdal, 27.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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