Verdal kommune

Møteinnkalling

Driftskomiteens medlemmer
Det innkalles med dette til følgende møte:
Driftskomiteen i Verdal
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
09.05.2007
Dato:

Tid:
08:30. Oppmøte ved Ørmelen bo- og helsetun.
OBS! Merk møtetid og oppmøtested.
Møtet starter med omvisning/befaring ved Ørmelen bo- og helsetun.
Den som har forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde dette til
utvalgssekretær, tlf. 740 28272, eller på e-post til: inger.storstad@verdal.kommune.no
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.
Sakliste
Saksnr

Innhold

PS 20/07

Legesituasjonen i Verdal - fremtidig utfordringer for fastlegeordningen

PS 21/07

Rehabiliteringsboligene på Reinsholm

PS 22/07

Lærlingeordningen

PS 23/07

Regnskap og årsrapport 2006

PS 24/07

Disponering av overskudd 2006

PS 25/07

Tverrfaglig forebyggende plan for barn, fra før fødsel til skolealder

PS 26/07

Film&Kinos landsmøte 3.-4. juni 2007, oppnevning av delegat

PS 27/07

Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS

PS 28/07

Prosjekt politisk organisering - Driftskomiteen og brukergruppene

PS 29/07

Andre saker

Verdal, 3. mai 2007
Bjørn Aaarstad, leder
/sign./
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Verdal kommune
Sakspapir

Legesituasjonen i Verdal – utvidelse med ny fastlege
Saksbehandler: Turid Krizak
turid.krizak@verdal.kommune.no
E-post:
74052866
Tlf.:

Arkivref:
2007/3461 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
09.05.2007

Saksnr.
20/07

Rådmannen tilrår at driftskomiteen gjør slikt vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
I følge lov om helsetjeneste i kommunen skal kommunen sørge for
allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning (§ 1.3). Nærmere regler om
fastlegeordningen er beskrevet i forskrift om fastlegeordning i kommunen (FOR-200004-14).
Fastlegeordningen er regulert av sentral avtale mellom KS og DNLF, Rammeavtalen
(ASA 4310) (vedlegg 1, notat plan for legetjeneste, )
I dag har Verdal 10 leger fordelt over fire legesenter; Stekke 2 leger, Verdal 3 leger,
Vuku 2 leger og Ørmelen 3 leger. Det er påvist over tid manglende legedekning i
kommunen, noe som har ført til at kommunen ikke oppfyller innbyggernes rett til å få
bytte fastlege. De legene vi har
pr. i dag har til sammen 13 375 listeplasser, mens befolkningen er på 13 962. Det har
ikke vært muligheter for å åpne listene eller å fordele offentlige legeoppgaver.
Vi har den 2. april d.å. søkt Fylkesmannen om å få opprette ny legehjemmel til Verdal.
Fylkesmannen har videresendt søknaden til Sekretariatet for Nasjonalt råd 11. april
med positiv anbefaling.
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Vi regner med å få svar før sommerferien. Kunngjøring vil skje umiddelbart, med
forbehold om tildeling av ny hjemmel, slik at ny fastlege kan komme på plass snarest.
Faglige råd og erfaringer fra andre steder tilsier at det bør planlegges legesentre som
ikke har mindre enn 3 leger, det ideelle er 4. SUL, samarbeidsutvalget i
fastlegordningen, har gitt kommunen råd om å plassere den nye legehjemmelen ved et
av kommunens 2-legesenter, Stekke eller Vuku.
Verken Vuku eller Stekke legesenter har i dag lokaler til en nyopprett legehjemmel,
slik at legehjemmelen midlertidig vil bli lagt til Verdal legesenter. Utfordringen videre
blir å se fremtidsrettede løsninger ved plassering av ny hjemmel.

3 av 22

Verdal kommune – Driftskomiteen 09.05.07 – sakliste

Verdal kommune
Sakspapir

Omsorgsboligene på Reinsholm
Saksbehandler: Inger Marie Bakken
inger-marie.bakken@verdal.kommune.no
E-post:
74048262
Tlf.:

Arkivref:
2007/3470 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
09.05.2007

Saksnr.
21/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
”Tilsagn om tilskudd til omsorgsboliger, psykiatri”, brev fra Husbanken datert 27.
januar 2004
Saksopplysninger:
Vi har 5 omsorgsboliger på Reinsholm, boliger som er spesielt øremerket
rusrehabilitering.
Formelt sett ga Husbanken tilsagn om tilskudd til boliger som ”skal brukes av personer
som har behov for omsorgsbolig på grunn av psykiske lidelser”. Som kjent er psykiatri
og rus ofte vevd inn i hverandre.
Investeringstilskuddet på ca kr 940 0000,- fra Husbanken er bokført i Verdal
kommune i mars 2007.
4 av de 5 leilighetene har vært bebodd samtidig. For tiden er det tre beboere, og i
tillegg er en person tildelt leilighet fra 1. juni.
Det har vært en utfordring å få 5 beboere på plass samtidig.
Vurdering:
Årsakene til manglende belegg er trolig flere:
o Det er mange som ikke ønsker å bo i bofellesskap med andre rusmisbrukere under
rehabilitering. Ett av målene med rehabilitering er å skaffe seg nytt nettverk.
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o For lite systematisk tilsyn i boligene.
o Boutgiftene er for høye i forhold til inntektene til den enkelte og kan i verste fall
utbetales flere måneder etter innflytting.
o Enhetene er ikke gode nok på samhandling/oppfølging av den enkelte.
Ytelser fra Folketrygden som rehabiliteringspenger sammen med høg husleie, gir en
relativt svak personlig økonomi da bostøtte har et tak som nås. Inntil 1. september
2007 tildeles bostøtte kvartalsvis, slik at det har kunnet bli flere måneder fra
innflytting til første utbetaling på tildeling. Dette bedrer seg fra 1. september, da blir
det kun 1 måned før pengene kommer.
Det har vært avholdt samhandlingsmøter med alle aktuelle kommunale/NAV-aktører
6. mars og 11. april 2007 for å komme fram til felles handling.
Andre brukerbrukergrupper med psykiske lidelser, utover mennesker som er på
rusrehabilitering, har vært diskutert. Erfaringen fra bofellesskapet på Kvisla er at flere
beboere med psykiske lidelser under samme tak, også er krevende.
Rådmannen ønsker å gjøre nok et forsøk på å få rehabiliteringsboligene til å fungere.
Det er full støtte for dette syn blant de mange ulike fagaktørene på feltet. Tidligere
rusmisbrukere under rehabilitering har få bomuligheter, og vi ønsker å justere noe på
rammene rundt omsorgsboligene på Reinsholm.
Vi har hatt en tendens til å skulle ”få til løsninger” uten å bruke penger.
o Trolig må det brukes 1-1,5 årsverk på ekstrabemanning på Reinsholm for å føre
tilsyn i forhold til uønsket besøk, følge opp regler på bruk av alkohol og husregler
generelt. Miljøpersonalet vil kunne ha både en støttende og en kontrollerende
funksjon. I dag er det miljøarbeiderne på Kvisla som ”stikker innom” Reinsholm,
men dette viser deg ikke å være tilstrekkelig.
o I tilegg kan midler som i dag brukes til supplerende sosialhjelp for beboerne på
Reinsholm i tillegg til rehabiliteringspenger fra Folketrygden og bostøtte, vurderes
ombudsjettert til å dekke differansen mellom dagens faktiske husleie og det
beboerne kan greie å betale.
Rådmannen vil legge fram konkretisert sak på dette før sommerferien.
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Verdal kommune
Sakspapir

Lærlingeordningen
Saksbehandler: Inger Johanne Uthus
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2007/3512 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
09.05.2007

Saksnr.
22/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Driftskomiteen i Verdal tar saken til etterretning .
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I dag er Verdal kommune tilsluttet Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor.
Rådmannen har sagt opp avtalen slik at vi pr. 1.11.07 administrerer ordningen selv.
Organisasjonsenheten vil administrere ordningen for Verdal og Levanger kommune .
Lærlingeordningen får følgende tilskudd fra Nord Trøndelag fylkeskommune:
Kontrakter tegnet etter 01.01.06
Basis 1, Søkere med ungdomsrett, kr 3.670,83 pr.mnd =kr 88.100,- på to år.
Dette er ungdommer som kommer fra den videregående skole, og har rettigheter
i h.h.t. ”reform 94”
Søkere over 21 år - eller uten rett:
Basis 2

kr 2.098,- pr.mnd

= kr 50.352,- på to år

I dag beholder OKS 48 % av tilskuddet, og etter den 1.11.07 beholder kommunen hele
tilskuddet.
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En lærling skal ha en fagarbeiderlønn fordelt på to år , dvs pr. 1. mai 2007
Kr 239.800,- på to år - d.v.s. kr 119.900,- pr år.
Over en to årsperiode som er lærlingetida vil en reform- lærling koste:
Uten OKS medlemskap 239.800,- - kr 88.100,- = kr 151.700,Med OKS medlemskap

239.800,- - kr 45.812,- = kr 193.988,-

I tillegg kommer sos.utg.
Med 22 lærlinger med ungdomsrett vil kommunen få en merinntekt på kr 930.000,over to år, dette går i dag som tilskudd til OKS.
Vi har tenkt å administrere lærlingeordningen på følgende måte:

Årshjul lærlingeordning.
Inntak nye lærlinger mars 07 (oppstart)
Dette gjøres etter at vi har fått tilsendt lister fra Nord Trøndelag fylkeskommune over
elever som ønsker å begynne som lærling, dette gjelder alle fag.
Kriterier :
Reform elev
Egen kommune
Andre søkere
Oppmelding av lærlinger til fagprøven (2.års) mars / april
Ta en samtale med lærlingen før oppmelding slik at de får en mulighet til å velge hvor
de vil avlegge fagprøven.
April – mai - starter intervju/samtale med aktuelle kandidater som er plukket ut.
Fagansvarlig og veileder deltar (evt.leder )
Juni - det gis tilbud til de aktuelle om lærlingeplass.
Den enkelte som får et tilbud , må komme til oss slik at vi får skrive lærlingekontrakt.
Lærlingen som skriver under på kontrakt, må få en oversikt over hvor hun/han skal
være, og få ett tilbud om å besøke den aktuelle arbeidsplassen før oppstart.(må være
avtalt med arbeidsplassen)
2. års lærlinger avlegger fagprøven – dette skjer fra juni og helt inn i august.
Fagnemda – kommer på besøk , og ber om møte med den enkelte veileder sammen
med lærlingen før fagprøven avlegges. Det er også viktig at veileder er
tilstede under avleggelsen , slik at lærlingen føler trygghet.
August
Siste del av august , møte med nye lærlinger der de ønskes velkommen til kommunen,
samt at plikter og rettigheter som arbeidstaker blir gjennomgått.
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Det er viktig at veileder møter sammen med ”sin” lærling.(trygghet)
Ellers gjennom hele året:
Veileder nettverk
Veileder opplæring 1. gang pr. år
Faste samlinger med lærlinger 1 gang pr. mnd. (1. time) der fagansvarlig og
overordnet ansvarlig samt tilsynsperson møter.
Veiledere /fagansvarlig møter opp på videregående skole i sitt fag, når det er ønske om
dette fra skolen, da for å informere om lærlingeordningen.
Det opprettes partnerskapsavtaler med den videregående skole.
På møter ved evalueringer av denne , møter fagansvarlige, som da blir kontaktpersoner
i avtalen.
Vurdering:
Når Verdal kommune går ut av OKS ,(etter 6 mnd. oppsigelsestid) så vil midlene fra
Nord Trøndelag fylke, i sin helhet tilflyte Verdal kommune. Pr i dag har Verdal
kommune 22 lærlinger spredd utover forskjellige fag.
Det er positive holdninger blandt fagansvarlige i Verdal kommune til å ta ansvar for
hele lærlingeordningen. Det vil bli vurert om det kan frikjøpes tid til fagansvarlige ut i
fra økte tilskudd ,- slik at de kan få bedre tid til å utøve rollen. Likeså er det viktig å
sette av resurser til opplæring og oppgradering av fagansvarlige og veiledere, noe som
vil føre til enda større positiv vilje til å ta inn lærlinger .
Nettverk for faglig ansvarlige, veileder/ instruktører og lærlinger er på plass.
Administrasjonen vil redegjøre for saken under møte.
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Verdal kommune
Sakspapir

Regnskap og årsrapport 2006
Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2007/2565 - /210

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal Administrasjonsutvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato

Saksnr.

09.05.2007

23/07

Rådmannens foreslår at:
1. Verdal kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på kr. 7.232.132,11.
2. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.
Vedlegg:
1. Årsrapport 2006. Utsendt i egen ekspedisjon.
2. Regnskap 2006. Utsendt i egen ekspedisjon.
3. Utskrift av Kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg, sak 05/07, Verdal kommunes
årsregnskap og årsberetning for 2006.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsrapport og årsregnskap for 2006 fram til
behandling.
Det vises til tidligere utsendte dokument i saken samt kontrollutvalgets behandling av
sak nr. 05/07.
Kommunens regnskap for 2006 er gjort opp med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på kr. 7.232.132,11.
Rådmannen viser til egen sak hvor det foreslås disponering av fjorårets overskudd.
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Verdal kommune
Sakspapir

Disponering av overskudd 2006
Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2007/2565 - /210

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
09.05.2007

Saksnr.
24/07

Rådmannens foreslår at:
1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet
for 2006 på kr. 7.232.132.
• Overføring av tilskudd Idretts- og kulturanlegg fra investeringsbudsjettet til
driftsbudsjettet, kr. 1.000.000,-.
• Økt driftstilskudd Stiklestadmuseene, kr. 200.000,-.
• Seniorpolitisk tiltak, kr. 500.000,-.
• Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, kr. 500.000,-.
• Innkjøp av læremidler i grunnskolen, kr. 800.000,-.
• Utgifter manus ”Verdalsspill”, kr. 300.000,-.
• Distriktstilskudd elveforbygging, kr. 500.000,-.
• Etablering av driftsfond for virksomhetsområdene, kr. 1.000.000,-.
• Styrket veg og bygningsmessig vedlikehold, kr. 1.000.000,-.
• Avsetning til kompetanseheving/utviklingsarbeid, kr. 750.000,-.
• Avsetning til reserve lønnoppgjøret 2007, kr. 682.132,-.
2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
Saksopplysninger:
Verdal kommunes regnskap for 2006 er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk(overskudd) på kr 7.232.132,11. I tillegg ble det avsatt betydelige midler
til disposisjonsfond, slik at dette ved utgangen av 2006 er på ca. 19 mill. kroner.
Det er viktig å være klar over at størstedelen av overskuddet er relatert til økte
inntekter og redusert utgifter som ikke kan påregnes som langsiktige. Av overskuddet
er ca. 1,4 mill. kroner relatert til innsparinger på virksomhetene.
Rådmannen vil derfor være forsiktig med å foreslå disponering av overskuddet som vil
medføre varige driftsutgifter og dermed et økt driftsnivå.
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Rådmannen vil foreslå at overskuddet disponeres på følgende måte:
• Idretts- og kulturanlegg
I investeringsbudsjettet for 2007 er det ført opp 1 mill. kroner til idretts- og
kulturanlegg. Dette var tenkt brukt som kommunal bidrag i forbindelse med
utbygging av motorsportsanlegg, golfbane m.m. Det ble i forbindelse med
avslutningen av regnskapet for 2006 påpekt fra revisjonen at dette ikke kunne
føres i investeringsregnskapet, men måtte finansieres ved driftsmidler.
Tilsvarende beløp var også ført opp i investeringsbudsjettet i 2006. Dette må
også følges opp i budsjettet for 2007.
• Tilskudd Stiklestadmuseene.
Gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2006 ble statstilskuddet til
Stiklestadmuseene økt mer enn hva som var lagt inn i kommunens budsjett. I
henhold til tidligere Knutepunktavtale og gjennom indeksregulering av
tilskuddene skal kommunen dekke ca. 200.000 kroner mer enn hva som ligger i
kommunens budsjett for 2007. Kommunens totale tilskudd for 2007 blir etter
dette på 3.134.000 kroner.
• Seniorpolitiske tiltak.
I forbindelse med behandling av budsjettet for 2007 gjorde arbeidsmiljøutvalget
vedtak hvor de ba kommunestyre legge inntil 500.000 kroner til seniorpolitiske
tiltak i 2007. Ved kommunestyrets behandling av budsjettet sa kommunestyret
følgende om saken:” Kommunestyret ser positivt på arbeidsmiljøutvalgets
forslags intensjoner. Forslaget oversendes rådmannen for saksbehandling.
Politisk realitetsbehandling skjer i forbindelse med regnskapsavslutningen av
2006-budsjettet.” Dette følges nå opp. Det vises forøvrig til egen sak om
seniorpolitikk.
• Trafikksikkerhetsplan.’
Kommunestyret vedtok i sak 131/06 Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune,
ptk. 2. at det opprettes egen budsjettpost for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid
med bevilgning på kr. 500.000 fra år 2007. Kommunestyret ville komme tilbake
til inndekning og disponering av de ekstra trafikksikkerhetsmidlene i
forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006-budsjett. Rådmannen følger
opp dette med å foreslå 500.000 kroner for 2007.
• Innkjøp av nye læremidler.
I budsjettet for 2006 var det avsatt 800.000 kroner til innkjøp av nye læremidler
i grunnskolen. Skolene ønsket ikke å bruke disse midlene i 2006, men bruke
noe mer tid på å avklare behov og muligheter før innkjøp. Rådmannen foreslår
at disse midlene tilbakeføres i 2007. Samtidige foreslås det at disse midlene,
samt de allerede avsatte midlene til formålet i 2007, gjøres overførbare til neste
år.
• Verket ”Verdalsspill”.
I formannskapssak 14/07 orienterte rådmannen om at det var skrevet kontrakt
med Jesper Halle om skriving av manus til verket ”Verdalspill”. Finansiering
skulle legges fram senere. Kostnadene er beregnet til 300.000 kroner. Dette
inkluderer honorar til manusforfatter, reiser, diett m.m.
• Driftsfond virksomhetsområdene.
Det avsettes til sammen 1,0 mill. kroner til et driftsfond. Dette som en start på
prinsippet om overføring av innsparte midler fra ett år til det neste. Rådmannen
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•
•

•

•

ber om fullmakt til å fordele dette beløpet på virksomhetsområdene etter
nærmere drøfting med virksomhetslederne.
Vedlikehold.
Det er store etterslep innen vedlikehold. Dette gjelder både på bygninger og
veg. Det foreslås å styrke disse postene med 1 mill. kroner.
Distriktstilskudd elveforbygging.
Etter flommen 2006 er det utsatt omfattende reparasjonsarbeider langs
Verdalsvassdraget. Totalt kostnad ligger på ca. 2,5 mill. kroner, hvorav
kommunen må dekke 20 prosent(distriktsandel). Det vises til kommunestyresak
22/07 og 23/07. Det vil komme flere tilsvarende saker senere i år. Total
kommunal kostnad settes til 0,5 mill. kroner.
Avsetning til kompetanseformål og annet utviklingsarbeid.
Tiltak for å styrke kompetanse er sterkt vektlagt ved mange anledninger. Det
samme gjelder kommunens mulighet til å drive aktivt utviklingsarbeid. Det
foreslås derfor å avsette 750.000 kroner til et eget fond for
kompetanseheving/utviklingsarbeid. Disse fondsmidlene disponeres ved å
styrke budsjettposter til bruk i 2007 eller senere år. Disse områdene har tidligere
vært underbudsjettert og det ansees å være fornuftig å avsette midler for å
styrke disse områdene for 2007 eller senere.
Lønnsoppgjøret 2007.
Det er fortsatt stor usikkerhet rundt lønnsoppgjøret for 2007. I budsjettet for
2007 er det lagt inn reserver til å dekke et tillegg på 7500 kroner pr. årsverk i
2007. Rådmannen foreslår at det resterende beløp av overskuddet, kr. 682.000
avsettes til styrking av denne reserven.
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Verdal kommune
Sakspapir
Tverrfaglig forebyggende plan for barn, fra før fødsel til skolealder
Saksbehandler: Berit Hakkebo
berit.hakkebo@innherred-samkommune.no
E-post:
74048222
Tlf.:

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
09.05.2007

Arkivref:
2007/3526 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
25/07

Rådmannen foreslår at:
1. ”Plan for tverrfaglig forebyggende satsning på barn fra før fødsel til skolealder
2007-2011” vedtas.
2. Finansiering:
• Planlagte tiltak i 2007 finansieres med 1 mill kr. som er avsatt i budsjett 2007 til
forebyggende tiltak. Resterende beløp på kr. 122.500,- må dekkes over avsetning
til utviklingsformål jfr. sak til kommunestyrets møte 21.05.07.
• Finansiering av planlagte tiltak i perioden 2008-2011 skal inngå i behandlingen
av økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008. Planen skal ha høy prioritet i
forhold til andre tiltak som skal finansieres framover, og innebærer at opptrapping
av forebyggingsmidlene fra 1 til 2 mill. kr. fra 2008 må vurderes.
3. Overordnet ansvar for koordinering av den forebyggende satsningen legges til
virksomhetsleder for ressurssenter oppvekst, jfr. planens
pkt. 5.4. Ansvaret innebærer bl.a. koordinering med andre tverrfaglige eller
overordnede planer.
5. Tverrfaglig koordinering av tiltak i planen ivaretas av en egen arbeidsgruppe i
henhold til planens pkt. 6.4.
6. Evaluering av planen gjennomføres årlig innen 15. november i henhold til planens
pkt. 6.1.
7. Rullering av planens tiltaksdel gjennomføres årlig innen 15. desember i henhold til
planens pkt. 6.2.
Vedlegg:
Plan for tverrfaglig forebyggende satsning på barn, fra før fødsel til skolealder, 20072011.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Arbeidet med ”Plan for tverrfaglig forebyggende satsning på barn, fra før fødsel til
skolealder, 2007-2011” kom i gang etter initiativ fra barnehagestyrere i kommunale og
private barnehager og PPT, som i møte 31. august 2006 utformet mandat for arbeidet
og forslag til arbeidsgruppe.
Mandat:
”Arbeidsgruppa for prosjekt ”Tverrfaglig forebyggende satsning på barn fra før fødsel
til skolealder” skal på bakgrunn av innspill fra styrermøte 31. august 2006, utforme
forslag til
beskrivelse av hva satsningen skal omhandle, aktuelle deltakere/ansvar, tidsperspektiv
for en satsning, organisering, økonomi samt framdriftsplan for satsingen med
underveisevaluering og sluttrapport.”
Arbeidsgruppe:
Representanter fra private og kommunale barnehager, PPT, barnevern, helsestasjon,
barnehagerådgiver og representant fra økonomienheten.
I tillegg kom virksomhetsleder ved Ressurssenter oppvekst og kontroller på
rådmannskontoret med i sluttfasen av arbeidet.
Bakgrunn for initiativet var at barnehagene har en del barn med behov for spesiell
oppfølging som det i dag ikke er ressurser til å gi, verken når det gjelder ekstra
oppfølging fra barnehagenes side eller tiltak fra hjelpetjenestene i barnehagen. Barna
faller utenfor ulike former for tilbud og tiltak på grunn av at de ikke har en diagnose.
Arbeidsgruppa ferdigstilte sitt arbeid i møte 12.04.07. Dette i form av en plan og ikke
et prosjekt, fordi satsningen anses å være et kontinuerlig arbeid og ikke et arbeid som
kun foregår i en avgrenset periode.
Planens målgruppe er ”gråsonebarn”, som i planen defineres som barn med ulike
risikofaktorer som har behov for spesiell oppfølging, og som i dag ikke har tiltak fra
hjelpetjenestene.
Det finnes ikke statistikk som beskriver gråsonebarna. Ulike kjennetegn på at barn kan
karakteriseres som gråsonebarn er språkvansker, atferdsvansker, fysiske og psykiske
problemer, omsorgssvikt, konsentrasjonsvansker og manglende modenhet, eller ofte flere
av disse problemene i kombinasjon.
Sannsynligheten for at en god del av disse barna etter hvert vil ha behov for
spesialundervisning i skolen, er stor.
I tillegg har arbeidsgruppa sett nærmere på minoritetsspråklige og tospråklige barn som
har behov for ekstra oppfølging på språk før de begynner på skolen.
Etter at plandokumentet ble ferdigstilt, er det gjennomført en intern høring på planen
for styrere i kommunale og private barnehager, oppvekstledere og rektorer,

14 av 22

Verdal kommune – Driftskomiteen 09.05.07 – sakliste

Ressurssenter helse, omsorg og velferd og Ressurssenter oppvekst. Høringsfristen var
satt til 26.april.
Innspill i høringsrunden:
Ressurssenter helse, omsorg og velferd - barneterapeutene:
Vi opplever i den daglige jobben et behov for tettere samarbeid med helsestasjon, ppt,
barnehagepersonell og skole for å kunne gi et mer helhetlig tilbud samt komme inn i
barnesaker på et tidligere tidspunkt i forhold til tiltak.
Av de barna vi får henvist ser vi ofte en sammensatt problematikk i forhold til
motorikk, lese- og skrivevansker. I tillegg ønsker vi å presisere at vi de siste årene har
hatt et økende antall henvisninger på barn i gråsonen, og vi ser et stort potensial i å få
henvisningene på et tidligere tidspunkt ang. barnets alder enn vi får pr. i dag.
Vi ønsker for øvrig å vise til vedlegg fra doktoravhandling til Synnøve Iversen om
tverrfaglig tilnærming til barn med utviklingsproblematikk.
Punkt i rapporten vi ønsker å belyse:
Side 15, pkt. 6.1.:
Flg. skal involveres: Faginstanser: Vi ønsker her å tilføre: Ressurssenter helse.
Spesielt siden det fremheves at barn i gråsonen skal kartlegges og i den sammenhegn
ser vi på oss som en viktig samarbeidspartner.
Pkt. 10.3. Roller:
Ressurssenter Helse skal jobbe helsefremmende og forebyggende.
Barneterapeutene i ressurssenter Helse:
1. Hovedansvarsområde: Barn 0-18 år.
2. Kartlegging foregår i kommunale lokaler på Stekke, i heimen, i barnehage og på
skole.
3. Fysioterapeutene har spesialkompetanse innen motorisk utvikling, helt fra
spedbarnsstadiet.
4. Vurderer og tester barn spesifikt både på fin- og grovmotorikk.
5. Gir råd og veileding (og oppfølging) til nærpersoner omkring barnet.
6. Gir individuell oppfølging (fysio.) og tilbud om deltakelse i motorikkgruppe,
spesielt for gråsonebarn. Motorikkgruppene blir som oftest overført til skole når
barna når skolealder.
7. Gir tilbud om opplæring i skrivedans (ergoterapeut).
8. Fysioterapeut gir råd og veiledning i barselgruppe, i samarbeid med helsestasjon.
Uttalelsen er i overenskomst med tillitsvalgt Inger H. Storstad (NETF).
Ørmelen barnehage:
Høringsutkastet er tatt opp og diskutert i utvidet ledergruppe 23.04.07.
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For oss er dette en plan som er nøye gjennomtenkt, alle områder er tatt med. Positivt er
det at det settes et tidsperspektiv for gjennomføring.
Ut over dette har vi ingen kommentarer annet enn at vi gir all vår ROS til gruppen som
har vært delaktig i utformingen!!
Aker barnehage:
Fra Aker sin side, kan vi melde at vi syns det er et godt og detaljrikt planarbeid. Den
føyer seg inn i rekken av det viktige arbeidet vi gjør for tiden i forhold til MILL,
implementering av ny rammeplan og den tar virkelig tak i intensjonene i St.meld. nr
16: … og ingen sto igjen og kunnskapsløftet.
Vi syns det er viktig å få til et godt kartleggingsverktøy når det gjelder gråsonebarna,
og ser at planen i detalj tar for seg dette, og er villige til å satse på dette arbeidet. Flott!
Planen er for øvrig oversiktlig og i aller høyeste grad lesbar i og med at den er delt inn
i ”kapittel” med over- og underordna informasjon/satsingsområder etc. Fint med
statistikker, mål og satsningsområder og fokus på kompetanseheving. Bra at det er noe
forpliktende i planen jfr. kap. 6. Styrere har lenge etterspurt tverrfaglighet i forhold til
de instanser som jobber med barn og unge- det ser ut til å være på vei nå.
Maritvold barnehage:
Her har vi fått en plan som involverer hele oppvekstsektoren i kommunen. Planen
bidrar til å tydeliggjøre ansvarsfordelingen. Spesielt flott at økonomien er synliggjort.
Spennende og motiverende å ha som utgangspunkt for å forbedre praksis.
Forbregd-Lein barnehage:
Jeg synes dere har gjort en kjempejobb for å lage en plan for den forebyggende
satsningen. Gråsonebarna har hele tiden falt mellom to stoler, så det er utrolig bra at vi
nå har en plan for å fange opp disse barna. Planen er grundig og gjennomtenkt og
virker som den inneholder alt vi har savna. Er glad for å se at også de to-språklige
barna er tatt med, ikke bare de fremmedspråklige. Mange to-språklige har forsinka
språkutvikling, og er i noen tilfeller understimulert. Så det er bra tiltakene kommer.
Tvistvold barnehage:
Det er en innholdsrik plan. Konkret og virker som den er gjennomførbar. Bra det er
tenkt tverrfaglig, med barnehager, helsestasjon o.l. Viktig at det finnes
minoritetsspråklige assistenter og morsmålsassistenter å bruke i barnehager.
Ørmelen skole:
Planen er drøftet i skolens personale. Tillitsvalgt (ATV) Utdanningsforbundet har
deltatt i drøftingene.
Stortingsmelding nr. 16 – 2006/2007 fokuserer på tidlig innsats for livslang læring og
hvordan vi kan lykkes bedre med å bistå hver enkelt i å utforme og realisere sine
livsprosjekter. Meldingen angir også retning på den innsatsen som må gjøres for at vi
skal utvikle et sosialt utjevnede utdannings- og kompetansesystem til beste for den
enkelte og for samfunnet.

16 av 22

Verdal kommune – Driftskomiteen 09.05.07 – sakliste

Ørmelen skole mener planen for tverrfaglig forebyggende satsning på barn i Verdal er:
•
Nødvendig og svært positivt bidrag for å fremme utvikling til barn som er i
målgruppen.
•
Oversiktlig og samtidig ambisiøs i positiv forstand.
•
Med på å sette fokus på viktige oppgaver for oppvekstsektoren.
En omfordeling av midler, fra skole til de arenaer som er aktuelle å benytte til tidlig
forebygging kan først skje etter at oppvekstsektoren i Verdal gis økte rammer til drift.
Behovet for spesialundervisning, forebygging av lese- og skrivevansker og
ivaretakelse av elevenes arbeidsmiljø i skolen er økende og grunnbemanningen i
barnehagene er lav i forhold til sammenlignbare kommuner.
Vurdering:
Etter at arbeidet med planen ble igangsatt, kom Stortingsmelding nr. 16 - 2006/2007.
Her fokuseres det på tidlig innsats for livslang læring og hvordan en kan lykkes bedre
med å bistå hver enkelt i å utforme og realisere sine livsprosjekter.
Meldingen angir retning på den innsatsen som må gjøres for å utvikle et sosialt
utjevnende utdannings- og kompetansesystem til beste for den enkelte og for
samfunnet.
I stortingsmeldingen sies bl.a. følgende om tidlig språkstimulering for alle barn, jfr.
pkt 6.2.1 side 67: ”God språkutvikling i tiden før skolestart er av stor betydning for
senere læring. Det reduserer behovet for spesialundervisning i skolen og har
betydning for barnas sosiale kompetanse. Forskning (Bremnes m.fl. 2006) viser at det
er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i ferdighetsstimulerende tiltak før
skolealder. For hver krone fellesskapet bruker på slike tiltak, får samfunnet mellom
1,4 og 4,5 kroner tilbake, noe som gir avkastning på mellom 40 og 350 %. Det laveste
anslaget tar bare hensyn til positive inntektseffekter for individene som deltar i
tiltakene, mens det høyeste anslaget også tar hensyn til positive effekter for samfunnet,
som eksempel mindre kriminalitet og lavere utgifter til spesialundervisning, sosialhjelp
og helsetjenester. Effektene av tiltakene øker jo tidligere de blir satt inn, og jo mer
omfattende de er. Effekten er størst for barn som i utgangspunktet har lav
sannsynlighet for å lykkes i utdanningssystemet.”
Også annet forskningsmateriell viser at tidlig forebyggende innsats er en investering i
barnas framtidige lærings- og utviklingsmuligheter.
De innspill som er mottatt i den interne høringsrunden, bekrefter behovet for en
tverrfaglig forebyggende plan.
Innspillet fra Ressurssenter helse, omsorg og velferd omhandler forslag til konkrete
endringer i planens pkt. 6.1 Evaluering s. 15 og pkt. 10.3 Roller s. 31. Disse er
innarbeidet i plandokumentet, ettersom det i plandokumentets pkt. 5.4 Arbeidsgruppe
for tverrfaglig koordinering, er beskrevet at Ressurssenter helse, omsorg og velferd
skal være representert i det videre arbeidet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Film&Kinos landsmøte 3.-4. juni 2007, oppnevning av delegat
Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Arkivref:
2005/5558 - /073

Møtedato
09.05.2007

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
26/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Driftskomiteen oppnevner følgende delegat til landsmøtet i FILM&KINO 2007:
Vedlegg:
Brev ”FILM&KINOs landsmøte 3.-4.juni 2007 i Oslo”, datert 12.03.2006
Saksopplysninger:
FILM&KINO er en medlemsorganisasjon for norske kommuner og har som formål å
være medlemmenes talerør og ivareta norske kommuners interesser innen film,
kinodrift og videovirksomhet.
FILM&KINO er et faglig og kulturpolitisk organ for kommunene og skal gjennom
støttetiltak, kompetanseutvikling og konsulentbistand bidra til en positiv utvikling av
kino- og videovirksomheten.
Verdal kommune er medlem av FILM&KINO, og det har kommet invitasjon til
landsmøte 4. juni i Oslo.
Antall delegater er fordelt etter antall innbyggere i kommunene, og Verdal kommune
har anledning til å sende en delegat.
I vedtektene til FILM&KINO heter det at :
”Kommunale delegater må enten være valgt til bystyre/kommunestyre, formannskap, byråd
eller hovedutvalg, eller sitte i et styre som disse oppnevner medlemmer til, som for eksempel
kinostyre eller foretaksstyre.”

Det bes derfor om at Driftskomiteen oppnevner en delegat til landsmøtet.
Virksomhetsleder kultur kommer i tillegg til å delta som observatør.
Vurdering:
Kulturpolitisk har kinoen vært en av hovedsatsingene de senere åra, og det er viktig at
kommunen også videre framover driver en overordnet og aktiv kinopolitikk.
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Landsmøtet i FILM&KINO er en viktig arena for å være medvirkende i utviklingen på
kinoområdet, og det er en sentral arena for å holde seg oppdatert i forhold til utvikling.
Det er derfor viktig at kommunen er representert på landsmøtet.
Norsk Kino har også uttrykt ønske om at kommunene hvor de har driftsansvar for
kinoen er deltakere på landsmøtet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS
Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2007/3521 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
09.05.2007

Saksnr.
27/07

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Forslag til revidert avtale, datert 30.04.07, vedtas.
2. Verdal kommune forplikter seg i leieperioden til å opprettholde og videreføre sitt
medlemskap i organisasjonen FILM&KINO.
Vedlegg:
- Avtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS om leie og drift av Verdal
kino, behandlet i Verdal kommunestyre sak 7/03.
- Forslag til revidert avtale mellom Verdal kommune og Norsk kinodrift AS om
overtakelse av leie og drift av Verdal kino.
Saksopplysninger:
Verdal kommune inngikk i 2003 avtale med Norsk Kinodrift AS om overtakelse av
leie og drift av Verdal kino. Avtalen ble tegnet med 5 års varighet, det vil si fram til
august 2008.
Norsk Kinodrift AS har tatt initiativ overfor kommunen med hensikt å forlenge
eksisterende avtale. Det er behov for kostnadskrevende oppgraderinger av filmteknisk
utstyr ved Verdal kino, og dersom dette skal gjøres er det behov for langsiktighet i
leieforholdet. Norsk Kinodrift AS vil stå for investeringene, men har behov for å sikre
langsiktighet i leieforholdet for å påta seg kostnadene.
Det har i mange år vært arbeidet med utvikling av digital kinoteknologi, og det pågår
fortsatt flere prosjekt for utvikling av denne teknologien. Norsk Kinodrift er involvert i
et slikt prosjekt, NORDIC-prosjektet som er utarbeidet av Filmweb AS, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Telenor og Unique
Promorions/Digital. Norsk Kinodrift AS håper prosjektet vil bli utvidet under årsmøtet
til FILM&KINO i juni i år, og dersom det blir utvidet ønsker Norsk Kinodrift AS å
involvere Verdal kino i prosjektet.
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De ser muligheter for ny bruk av kinosalene etter installering av digital kinoteknologi.
Både bildenes klarhet og den nye distribusjonen av innhold åpner helt nye muligheter.
Mulighetene kan deles i kategoriene film, undervisning, annen underholdning og, det
som filmbransjen så langt kaller ODS (other digital stuff) eller annet innhold som det
også blir kalt. Ved siden av hovedinnholdet som fortsatt skal være å tilby et aktuelt og
variert filmtilbud, kan dette gi kinoene og publikum live-overføring av konserter,
fotballkamper og annen underholdning.
Utkast til revidert avtale forslår at Norsk Kinodrift AS viderefører kinodriften for en
periode på 10 år, gjeldende fra 1. januar 2008, og med mulighet for forlengelse i
ytterligere 10 år.
Når det gjelder innhold og vilkår i forslag til revidert leieavtale, er ikke det vesentlig
endret.
Et tillegg i ny avtale er at Verdal kommune skal forplikte seg til å opprettholde og
videreføre sitt medlemskap i organisasjonen FILM&KINO.
FILM&KINO er en kombinasjon av en medlemsorganisasjon for norske kommuner og
en bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen. FILM&KINO er en politisk
organisasjon. De forvalter bl.a. midler til utviklingsprosjekt for bransjen. Ved at
kommunen opprettholder medlemskapet gis en tilgang til disse midlene, samt at
kommunen gis mulighet til demokratisk deltakelse i organisasjonen.
Vurdering:
Det er positivt av Norsk Kinodrift AS ønsker å satse på utvikling av Verdal kino, og
spesielt gledelig er det at de ønsker å involvere vår kino i et forsøksprosjekt som gjør
at vi kan være i forkant av utviklingen.
At Norsk Kinodrift AS overtok driften av Verdal kino har entydig vært en suksess som
har gitt helt andre muligheter enn om kommunen skulle ha drevet kinoen selv. De
besitter høy og bred kinofaglig kompetanse, og de gir kinoen tilgang til et nettverk
som bidrar til utvikling. Med de erfaringene vi har gjort, må det fra kommunens side
også være ønskelig med en langsiktig videreføring av driftsavtalen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Prosjekt politisk organisering - Driftskomiteen og brukergruppene
Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Arkivref:
2006/317 - /033

Møtedato
09.05.2007

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
28/07

Saken legges fram til drøfting.

Vedlegg:
Innstilling (forslag) fra nedsatt utvalg.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
I Driftskomiteens møte 17. januar d.å., under sak 2/07, ble Prosjekt – politisk
organisering behandlet. Innstilling fra prosjektgruppen ble lagt fram. Det ble gjort
slik vedtak:
1. Det nedsettes et utvalg bestående av:
Atle Vikan, leder
Rigmor Hafell
Torill Elverum
for å drøfte spørsmålene under 3.3.2 Driftskomiteen og brukergruppene, pkt. g,
i vedlegget: Problemstillinger til drøfting i driftskomiteens møte 17. januar 2007. ”
Frist for å komme med forslag: Driftskomiteens møte i mai.
2. Driftskomiteen ser positivt på at Verdal blir en ”smilende kommune”. Dette vil
være et prosjekt hvor den operative styringa naturlig legges til Driftskomiteen. Et
slikt prosjekt vil være i tråd med de vedtatte føringene for å vitalisere
Driftskomiteen, og vil kunne bidra til et løft for lokaldemokratiet og i samspill med
de ansatte høyne kvaliteten på kommunens tjenester.”
Det nedsatte utvalget under vedtakets pkt. 1 har nå kommet med sin innstilling
(forslag) som bes drøftet i driftskomiteen.
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