Verdal kommune

Møteinnkalling

Driftskomiteens medlemmer.

Det innkalles med dette til følgende møte:
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Driftskomiteen i Verdal
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
18.10.2010
09:00-13:00

Forfall, evt. inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48272.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Det vil i starten av møtet bli orientert om økonomisk status pr. 30. september 2010.
Vedlagt følger Reglement for komitèene Verdal kommune (driftskomiteen og plan- og
utviklingskomiteen). Driftskomiteens medlemmer bes sette seg inn i dokumentet.

Verdal, 12. oktober 2010

Trine S. Hallem
leder
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PS 57/10 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 2. tertial 2010

Saksbehandler: Erling Steinmo
erling.steinmo@innherred-samkommune.no
E-post:
74048261
Tlf.:

Arkivref:
2009/2423 - /124

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

Møtedato
18.10.2010

Saksnr.
58/10

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial 2010 til etterretning.
2. Kommunestyret gjør følgende budsjettjusteringer:
Budsjettpost
18700.1800.8000 Skatteinntekter
18740.1800.8001 Eiendomsskatt

Opprinnelig
budsjett
242.632.000
15.900.000

-1.000.000
+1.000.000

Revidert
budsjett
241.632.000
16.900.000

Endring

17280.1800.2650 Momsrefusjon
15700.1800.8800.5156 Overført til finansiering av
investeringer
11901.1260.2221 Leie av lokaler
15400.1800.2221 Avsetning til disposisjonsfond

8.000.000
0

+20.000.000
+9.500.000

28.000.000
9.500.000

0
3.500.000

+1.700.000
+8.800.000

1.700.000
12.300.000

99700.1800.8800.5156 Finansiering av investeringer,
overført fra driftsregnskapet
9.9100.1800.8703.5156 Bruk av lån

6.300.000

+3.200.000

9.500.000

113.7000.000

-3.200.000

110.500.000

Vedlegg:
Økonomirapport 2. tertial 2010, datert 11. oktober 2010.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Verdal kommune.
Tallene viser at det er store utfordringer knyttet til det uttrykte politiske målet om
budsjettbalanse i 2010. Dette gjelder spesielt innenfor områdene Øra omsorgs- og
velferdsdistrikt, NAV (Sosial- og flyktningetjenesten) og delvis også innen teknisk drift.
Totalt rapporterer virksomhetslederne om et prognosert merforbruk i forhold til budsjett
på 4,8 mill. kroner for 2010.
Omstillingsbehovet tilsvarer en reduksjon på 30 årsverk i 2010. Det jobbes godt med
omstillingsprosessen. Ut fra beskrivelse av kutt-tiltak synes det som om det er realistisk
og nå et slikt mål. Ettersom de fleste av reduksjonene på omsorg og velferd og på
oppvekst er knyttet til enkeltvedtak og omlegging av turnuser, kan helårsvirkning først
forventes i 2011.
Rådmannen presiserer at de ovenfor nevnte 30 årsverk ikke er en netto reduksjon, men
den reduksjonen som er nødvendig for å skaffe rom for ny aktivitet og økte
kapitalutgifter.
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Verdal kommune
Sakspapir

Orienteringer

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2007/10445 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
18.10.2010

Saksnr.
59/10

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vil i møtet bli orientert om følgende:
2 stk case (anonymiserte eksempler) fra barnevernstjenesten v/Bente Nestvold for
å vise utfordringene.
Flyktning-integreringen v/Joar Aksnes, evt. Ola Sagbakken.
Hjemmetjenesten v/Rannveig Rotmo.
Sunne kommuner og prosjektet ”Innherredsmodellen” v/trainee Dina Von
Heimburg.
Arbeidslivsfag Vuku oppvekstsenter v/rektor John Olav Larsen.

Verdal kommune
Sakspapir

Omklassifisering av veger på Stiklestad

Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2008/6874 - /Q10

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

Møtedato
18.10.2010

Saksnr.
60/10

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller sliok ovenfor formannskap og
kommunestyre:
1. Statens Vegvesen sitt forslag til drift og vedlikeholdsansvar for veger og plasser
på Stiklestad beskrevet i brev datert 08.01.2010 godkjennes.
2. Det må opprettes egen avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad nasjonale
kultursenter vedrørende drift og vedlikehold av overtatte veger og
parkeringsplasser på Stiklestad. Framforhandlet avtale framlegges for Verdal
Formannskap til godkjenning.

Vedlegg:
Brev fra Statens Vegvesen datert 08.01.2010.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Oversiktstegning B1 som viser omfang av omklassifisering.
Saksopplysninger:
Statens Vegvesen har oversendt i brev av 08.01.2010 et forslag til omklassifisering av
veger på Stiklestad.
I forbindelse med veganlegget er det bygd ny:
RV757, lengde 500 m

RV759, lengde 500 m
FV164, lengde 600 m
FV 163, lengde 60 m
Deler av gamle FV164, RV757 og RV759 foreslås omklassifisert til kommunalt
vedlikehold.
I hovedsak overtar Statens Vegvesen ny FV757, FV 759, FV167 og FV163 samt
gang/sykkelveg fra kirka til skolen. Gamle FV164, gamle RV759 og gamle RV757 samt
parkeringsplass eies og driftes av kommunen/SNK.
Det må opprettes egen avtale mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S og Verdal
kommune om drift og vedlikehold av de veger og plasser som nå blir kommunale. Dette
vil bli gjort så snart vedtak i denne saken er foretatt.

Vurdering:
Rådmannen synes at forslag til ansvar for drift og vedlikehold av veger/plasser på
Stiklestad ser fornuftig ut. Ny FV757 og FV759 samt gang/sykkelveg fra kirka og til
skolen vil bli vedlikeholdt og driftet av Statens Vegvesen. Resterende gamle vegnett
samt ny parkeringsplass vil bli driftet av kommune/SNK.
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Verdal kommune
Sakspapir

Småhus i Verdal kommune

Saksbehandler: Janne Stenbakk Grande
janne.stenbakk@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2010/8119 - /

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

Møtedato
18.10.2010

Saksnr.
61/10

Rådmannens innstilling:
Det bygges 4 småhus i Verdal kommune på flg. tomter :
Skogveien 30 , 2 enheter
Areal ved uteavdeling Tinna, 2 enheter

Vedlegg:
Fasade- og plantegning.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Stortingsmelding 49 (1997-1998) ”Om boligetablering for unge og
vanskeligstilte” oppfordret kommunene til å lage handlingsplaner for bedre å
kunne ivareta behov og lovpålagt ansvar.
Stortingsmelding 23 (2003/2004) ”Om boligpolitikk – på vei til egen bolig” –
strategier for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, og tiltaksplan mot
fattigdom.
Stortingsmelding nr 20 (2006 – 2007) ”Nasjonal strategi for å utjevne sosiale
helseforskjeller”
Stortingsmelding 6 (2002-2003) gir også signaler og stiller krav til kommunenes
boligsosiale arbeid.
Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et bo forhold.
Rundskrivet beskriver godt de ulike tiltak og virkemidler som kan settes inn for å
bidra til at vanskeligstilte mester bo situasjonen sin bedre.

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på
boligmarkedet.
Husbanken i Norge. Kjerneoppgaven er de boligsosiale utfordringene som
kommune Norge står ovenfor.
Saksopplysninger:

Relevant lovverk:
Verdal kommunenes ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert i
”Lov om sosiale tjenester” Det er spesielt 3 bestemmelser som regulerer dette ansvaret:
§ 3 -4: Boliger til vanskeligstilte – Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til
personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med
særlig tilpassning, og med hjelpe – og vernetiltak for den om trenger det pga alder,
funksjonshemming eller andre årsaker. I rundskriv 1/93 framgår det bl.a følgende
utdypning til denne paragrafen: ” Alle boligsøkerne i kommunen bør betjenes i samme
etat, fortrinnsvis i boligetaten dersom kommunen har dette. Kommunens
medvirkningsansvar gir ikke den enkelte boligsøker rett til å kreve bolig fra kommunen.
§ 4-5: Midlertidig husvære – Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig bolig for
dem som ikke klarer dette selv. Bestemmelsen er ment å omfatte de som av ulike årsaker
har akutt
behov for ”tak” over hodet. Kommunens boligpolitiske ansvar omfatter derfor i
utgangspunktet alle som kommer i en situasjon der de selv ikke evner å skaffe seg et
akseptabelt og verdig boforhold.
§ 5-1: Stønad til livsopphold – De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom
arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad.
Stønaden skal ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi
veiledende retningslinjer for stønadsnivået. Bestemmelsen gir også rett til bistand til
boutgifter, så som husleie, faste utgifter i sameier / borettslag og renter av boliglån.
Verdal kommune har også plikt til å iversette særlige tiltak ovenfor rusmisbrukere iht.
”Lov om sosiale tjenester m.v”:
§ 6 -1: Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, jf §§ 4-1 og 4-2, skal sosialtjenesten
hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. Når det
er behov for det, og klienten ønsker det, skal sosialtjenesten bistå med å etablere et
behandlingsopplegg. En viktig forutsetning i denne type tiltak er egnet bo miljø.
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) er også relevant:
§ 1: Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og
rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av
samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

10

§ 9 : Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell
utforming innefor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot
allmennheten.
Et overordna mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne disponere en god bolig i et
godt bomiljø. Bolig utgjør, sammen med arbeid, helse og utdanning sentrale elementer i
velferdssamfunnet. En god bolig er grunnlaget for en anstendig tilværelse, og vil ofte
være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i arbeidslivet. Alle skal bo trygt og
godt, inkludert de som trenger bistand og tilrettelegging for å skaffe seg bolig og kunne
ha denne over tid. En god bolig er nødvendig for å kunne dra nytte av behandlingstilbud
for rusmiddelmisbrukere og psykisk syke. Et godt og helhetlig boligsosialt arbeid lokalt
vil være et gode for den enkelte og for samfunnet.
Hva er et Småhus og hvorfor bygge dette i Verdal kommune?
Et boligtilbud for mennesker som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Småhusene
er, som navnet sier, små boliger som inneholder alle fasiliteter som en bolig bør ha.
Småhusene etableres med fokus på å legge til rette for å mestre eget boforhold best
mulig, selv om beboer ikke bor på de ”ordinære” premisser. I Verdal har vi et lite antall
mennesker som trenger en slik bolig for å få et varig hjem. Etableringen av Småhusene
er derfor et viktig og nødvendig tiltak for denne gruppen av Verdals innbyggere, sett i et
boligsosialt perspektiv. Å bo i Småhus, gir tilgang på oppfølging fra miljøteam og
Booppfølging-tjenesten. Minimumsoppfølgingen er tilsyn fra miljøteam 1 gang i døgnet.
Målgruppe for småhusene:
Rusmisbrukere i Verdal som er vanskeligstilt på boligmarkedet.
Alle mener at rusmisbrukere må ha et sted å bo, men ingen ønsker de som naboer!
NIMBY Effekten: Not in my backyard. Etablering av Småhus vil utfordre
nærmiljøene på å se muligheter i stedet for begrensninger. Det er for Verdal kommune
svært viktig å ivareta nærmiljø og naboer i denne etableringen. Det er derfor laget en
egen informasjons strategi for nærmiljø og naboer som skal praktiseres allerede tidlig i
planleggingsarbeidet, og underveis. Første informasjonsmøte med aktuelle naboer i
Skogveien 30 er gjennomført.
Etter innflytting vil det bli etablert et telefonnummer som nærmiljøet/naboer kan benytte
på dag, ettermiddag og helg dersom det oppstår uheldige situasjoner.
Behovet for Småhus skyldes i liten grad mangel på boliger, men at enkelte mennesker
ikke er i stand til å bo på vanlige premisser. I dag prioriteres i for liten grad riktige
personer til de ulike boligene, basert på en vurdering av boevne og tjenestebehov. For å
sikre et stabilt og varig boforhold, må det i tillegg fokuseres på tjenestetilbud og
oppfølging av gruppen.
Økonomiske rammer for Småhus etablering i Verdal:
I økonomiplanen for 2010 er innlagt 3 mill for bygging av 4 – 5 småhus. I tillegg har
Husbanken bevilget 1 millioner kroner til formålet.
Hustype – Småhusmodell
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Verdal kommune ønsker bygging av Husbankens Småhus modell. I den prosessen vi er
med etablering av boligkontor og overføring av den kommunale boligmassen til Verdal
boligselskap, er det naturlig at boligselskapet tar ansvaret for byggingen.
Det er et stort behov for å plassere Småhusene i gode bomiljø, da kommunen ønsker å
tilby de som skal bosettes en bolig som oppleves trygg og verdig.
Småhuset skal bygges med utgangspunkt i følgende kriterier.
Robust – Trygt – Trivelig
Robust:
Småhusene bør bygges på en slik måte at de ikke påføres stor skade ved ”hard bruk”
Dette stiller krav til materialevalg for vindu, vegger og innredning.
 Vegger i massiv tre eller hardføre plater
 Uknuselige vinduer i f.eks herdet glass
 Solid ytterdør
 Innredninger i hardført materiale
 Universelt utformet, med livsløp standard

Trygt:
Småhusene må bygges slik at beboerne ikke påfører hverandre eller naboer unødig
utrygghet og uro ved utagerende adferd.
 Unngå uønsket besøk. Oversiktlig over hvem som kommer og går.
 Behov for oversikt og skjerming
 Behov for høy brannsikkerhet, hver boenhet må utgjøre en branncelle
 Røropplegg til f.eks sprinkelanlegg, dusj, vannbåren varme etc bør være skjult i
vegger, gulv, tak
 Skjult elektrisk anlegg
 Sikringsskap utenfor boenhetene
 God lydisolering utover standard kravene
 Materiale som er lette å rengjøre
 Oppvarming via jordvarme
Trivelig:
Det er viktig at de forhold som nevnes ovenfor blir ivaretatt på en slik måte at
boenhetene fremstår som hjemmekoselig og trivelige. Det skal unngås å få et institusjons
eller celle preg.
Det skal fokuseres på omgivelseskvaliteter. Med dette mener vi boligens fysiske miljø,
både selve boligen og boligens omgivelser. Formgivning, farger, belysning og
materialebruk er svært viktig.
Utemiljøet skal bære preg av trivsel, utformet med vedlikeholdsfrie materiale. Minimal
bruk av plen. Steinheller, sitteplasser og vintergrønne planter skal prege utemiljøet.
Vi har tro på at en bolig med disse kvalitetene i stor grad innbyr til å ta vare på den, av
de som bebor den.
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Lokalisering:
Med bakgrunn i det tomtearealet Verdal komme har tilgjengelig er det forslag på
følgende lokalisering:
 Areal ved uteavdeling Tinna
 Skogveien 30

Lokaliseringsalternativene er valgt ut i fra følgende kriterier:





Kommunal tomt
Sentrumsnært
Nært hjelpeapparatet
Gode bomiljø

Vedlikehold av boligmassen:
Leietaker skal i utgangspunktet selv ha ansvar for vedlikehold. Verdal kommune betaler
for maling, men leietaker gjør arbeidet selv, skifting av lyspærer, snømåking, rydding av
innemiljø og uteareal etter behov. Dette skal skje etter avtale og med et samarbeid med
oppfølgingsapparatet.
Annet vedlikehold som krever fagpersoner skal kommunen organisere, og betale som de
gjør i annen kommunale boligmasse.
Husleiekontrakt og husleiebetaling:
Leietaker tildeles Småhuset først som en midlertidig bolig etter § 11-2, denne avtalen
gjelder som en prøveperiode på 6 mnd. Etter 6 mnd vurderes det om leiekontrakten skal
fattes etter § 11-1 i Husleieloven. Og med dette bli en varig bolig som Verdal kommune
eier og leier ut.
Et vilkår leietaker må akseptere, er å ha avtalegiro fra en sperret konto på sin
husleiebetaling. Bo oppfølgingstjenesten gir oppfølging på dette.

Tomtevalgene

Fordeler

Areal ved ute avdelingen
Tinna – maks 2
boenheter

Alternativ Skogveien 30 –
2 boenheter

Ulemper

Sentrumsnært
Trygt nærmiljø
Skjermet
Ingen naboer tett på
Nært
hjelpeapparatet
Kommunal tomt
Daglig tilsyn

Sentrumsnært
Nært
hjelpeapparatet
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Ingen adkomst vei
per idag
Uavklart hva som
skal skje med
nabotomta
Omreguleringssak
må til, tar tid.

Stor tomt
Bygging kan skje
rimelig raskt,
trenger ikke
omregulering
Trygt nærmiljø
Kommunal tomt
Daglig tilsyn

Vurdering:
Ved etablering av småhus med individuell oppfølging av den enkelte beboer, vil noen av
de rusmisbrukerne som i dag er definerte bostedsløse, kunne få et optimalt botilbud og
slik et bedre livsgrunnlag. Målgruppen er personer som i dag flytter fra bolig til bolig /
bomiljø til bomiljø da vi ikke har gode nok tildelingskriterier og oppfølgingsrutiner. I
dagens boligmasse har kommunen i for liten grad tilpassede boenheter for den
målgruppen som småhusene skal være for.
Samfunnsøkonomiske gevinster av gode boforhold og oppfølging av rusmisbrukere:
NTNU samfunnsforskning har følgende beskrivelse i sin rapport fra
Gjengangerprosjektet.
Hva er Gjenganger prosjektet i Trondheim?
Et samarbeidsprosjekt mellom Stavne, Trondheim kommune og Trondheimspolitiet.
Målgruppen er kriminelle gjengangere. Hensikten med prosjektet er å reintegrere og
rehabilitere ovenfor målgruppen. Man forsøker å gi dem et positivt utgangspunkt for å
kunne fungere i samfunnet. Dette omfatter bla egnet bolig, aktivisering,
nettverksbygging og økonomi. Det er også en målsetting at prosjektet skal være
økonomisk besparende for samfunnet. Parallellen mellom Gjenganger prosjektet og
Småhus etableringen i Verdal, er egnet bolig med nødvendig oppfølging for å gi
mulighet til endret livsførsel på sikt.
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Eks tatt fra NTNU samfunnsforskning.
Stipulert kostnad for 1 gjenganger utenfor Gjengangerprosjektet: sep 05 til mai 06
Total kostnad i ubetalte forsikringer / skader for forhold gjort
Kr 530 000,gjeldende i perioden
Sosial stønad / livsopphold
Kr 40 000,Soning Trondheim fengsel 71 dager a`kr 2000,-kr pr døgn
Kr 121 000,Total sum for samfunnet
Kr 712 000,Det er også anslått et daglig forbruk på 1000,- kr for en gjenganger utenfor prosjektet.
365 000,- kr i året. Dersom dette forbruket skal finansieres via kriminelle handlinger må
vedkommende stjele for 1.8 millioner pr år. Dette med bakgrunn i politiets beregninger
på at man får 10 – 20 % av varens opprinnelige verdi.
Stipulert kostnad for 1 gjenganger i Gjengangerprosjektet: 1 år
Husleie 15.12.06 – 01.10.07
Sosiale stønader ( livsopphold, etableringstilskudd m.m)
Prosjektmidler til oppfølging pr deltaker i prosjektet
Total sum for samfunnet

Kr 36 000,Kr 10 660,Kr
100 000,Kr
147 120,-

For å tydeliggjøre kostnaden for samfunnet med en rusmisbruker med behov for
narkotika vises det her et eksempel basert på prisen på misbruket ved et minimumsbruk
og et maksimumsbruk. Forbruket vil variere for hver enkelt, tallene er basert på
informasjon gitt av rusmisbrukere over et gitt tidsrom i Trondheim kommune. Det er
ikke vesentlige ulikheter på prisen på Hasj og Amfetamin i Trondheim og Verdal.
Tallene er derfor sammenlignbare. Døgnforbruket uten dop inkluderer bla kostnadene
samfunnet har ved de kriminelle handlingene.
Minimumsforbruk:
Døgnforbruk hasj og amfetamin

Kr 1500 3000
Kr 5000,Kr 195 000,-

Døgnforbruk penger utenom dop
Sum 1 mnd
Maksimumsforbruk:
Døgnforbruk hasj og amfetamin (inkl. deling med andre)
Døgnforbruk penger utenom dop
Sum 1 mnd

Kr 7000,Kr 10 000,Kr
510 000,-

Nettopp pga disse samfunnsøkonomiske kostnadene som belyses fra NTNU
samfunnsforskning, bør Verdal kommune tenke langsiktig og helhetlig i forhold til
oppfølging og bosetting av denne målgruppen. Gevinstene av et slikt oppfølgingsarbeid
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kan måles både i forhold til sparte kroner og ører, og også bedret livskvalitet for
rusmisbrukeren.
Det er en klar sammenheng mellom egnet bolig og tilfredsstillende oppfølging for å
lykkes med sitt boligsosiale arbeid.
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Verdal kommune
Sakspapir

IKT - plan i barnehagen

Saksbehandler: Lisbeth Storholmen
lisbeth.storholmen@verdal.kommune.no
E-post:
74048274
Tlf.:

Arkivref:
2010/7184 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
18.10.2010

Saksnr.
62/10

Rådmannens forslag til vedtak:
Prosjektrapporten IKT i barnehagen tas til orientering.

Vedlegg:
Prosjektrapport IKT i barnehagen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Tilbud fra DMMH, kostnader til kompetanseheving
Tilbud fra HINT, kostnader til kompetanseheving
Lov om barnehager med forskrift rammeplan for barnehagen
Saksopplysninger:
Prosjektet IKT i barnehagen er gjennomført som et samarbeid mellom Verdal og
Levanger kommuner.
Prosjektgruppas mandat er laget med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan
for barnehager samt andre dokumenter fra myndighetene.
LOV 2005-06-17 Lov om barnehager:
”Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, og vitebegjær og gi utfordringer
med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter
Forskriften, Rammeplan for barnehagen:
”Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og
innhenting av kunnskap”

Fra temahefte om IKT i barnehagen:
”En forutsetning for aktiv og skapende bruk av digitale verktøy, er at alle i personalet
lærer seg verktøyene selv, utforsker muligheter og etter hvert gir barna utfordringer med
utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehageeiere som satser på digitale verktøy i barnehagen, må etablere teknisk
støttetjeneste som kan bistå personalet. Det digitale utstyret må fungere.
Fra utdannings og forskningsdepartementet Program for digital kompetanse 2004 –
2008:
”Digital kompetanse skal stå sentralt i opplæringen på alle nivåer, og det norske
utdanningssystemet skal være blant de fremste i verden når det gjelder pedagogisk
utnyttelse av IKT i undervisning og læring
Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Barnehagens digitale tilstand:
”Å inneha digital kompetanse skal bidra til at digitale verktøy blir tatt i bruk for å lære
og å mestre. I barnehagen innebærer det å ha digital kompetanse at personalet er i stand
til å flytte fokus fra teknisk bruk av program til pedagogisk bruk av verktøy”
Prosjektet er gjennomført ved møter i prosjektgruppa og spørreundersøkelser blant
barnehagepersonalet i de to kommunene. Prosjektansvarlige har vært Randi Segtnan,
kommunalsjef oppvekst i Verdal og Trude Nøst, kommunalsjef i Levanger. Prosjektleder
har vært Kristin Gomo Hallem, virksomhetsleder i Stiklestad- og Leksdal
oppvekstområde. Prosjektgruppa har bestått av styrere/daglige ledere i kommunale og
ikke – kommunale barnehager i Verdal og Levanger, barnehagefaglig rådgiver i
Levanger og representant fra IT – avdelingen.
Hovedmål for prosjektet har vært å kartlegge ansattes kunnskaper og barnehagens utstyr,
for å kunne legge til rette for aktiv bruk av IKT i barnehagen.
Rapporten viser at de fleste barnehager har tradisjonelt digitalt utstyr som pc, cd-spiller,
internett, digitalt fotoapparat og fargeskriver. Det er ulikt hvor tilgjengelig dette er for
barna, men dette kan sannsynligvis løses med bla holdningsendring i personalgruppa.
Når det gjelder bruken av digitale verktøy er den stor innen vanlig og ordinær bruk eks
cd-spiller, ta bilder, laminering.
Få utnytter muligheten som digitale verktøy gir innen eks kreativ arbeid med å lage
animasjon, ta opp lyd, språk- og mattestimulering.
De fleste virker som å ha noe kompetanse til å bruke det utstyret som finnes i
barnehagene, men det varierer stort hva den enkelte barnehage har, og hvor kreativt
utstyret brukes.
Det er også utarbeidet forslag til IKT -utstyr i barnehagene

Ut fra rapporten er det behov for kompetanseheving på området. Det er laget en plan i 3
trinn for dette.
Trinn 1 – opplæring internt hvor barnehagens egne ansatte driver opplæringen. Noen
kostnader til overtid/kveldstillegg
Trinn 2 – opplæring internt. Kommunens/barnehagens egne ansatte har opplæring i egen
enhet eller større grupper. Noen kostnader til overtid/kveldstillegg
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Trinn 3 – opplæring eksternt.
Vi har mottatt to tilbud om etterutdanning/videreutdanning fra HINT og DMMH.
Tilbudene er ikke uten videre lette å sammenligne. Prosjektgruppa vil ut fra foreliggende
tilbud ta nærmere kontakt med utdanningsinstitusjonene, med tanke på en avklaring og
prioritering

Vurdering:
Prosjektgruppa forhandler videre med aktuelle utdanningsinstitusjoner om et
utdanningstilbud for pedagoger i Verdal/Levanger. En tar sikte på at et konkret opplegg
kan presenteres for barnehagene medio november.
Tilbudet vil bli utlyst internt i kommunene for inntil 40 deltagere.
Alle pedagoger i Levanger/Verdals barnehagene har i utgangspunktet anledning til å
søke.
Prosjektgruppa vil utarbeide nærmere søknadskriterier. Dersom antall søkere som fyller
kriteriene overstiger kostnadsramma vil utvelgelse kunne avgjøres med loddtrekning.
Det kan også være aktuelt å arrangere kurs seinere dersom ikke alle interesserte får plass.
Fordeling av kostnader mellom kommunene avklares etter at en har plukket ut aktuelle
søkere
Det arbeides med å få avsatt en ramme inntil 200 000,- til
etterutdanning/videreutdanning for pedagoger i barnehagene i Levanger til dette
formålet.
Ekstern medfinansiering bør prøves, for eksempel kompetansemidler fra fylkesmannen.
Videre må deler av rammetildelingen til barnehager for 2011 vurderes avsatt til dette
formålet.
Innsatsen fordeles over to kalenderår, med oppstart høsten 2010.10.05
I kommunedelplan oppvekst foreslås det avsatt investeringsmidler til å ruste opp de
kommunale barnehagene med digitalt utstyr. Rådmannen arbeider med å finne rom for
dette i budsjett for 2011.
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Verdal kommune
Sakspapir

Status for skoleutbygginga m.m.

Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2007/2578 - /614

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
18.10.2010

Saksnr.
63/10

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vil bli orientert om status for skoleutbygginga og sikkerheten på byggeplassen.

