PLAN FOR KOMPETANSEPROGRAMMET K5
Aktivitetsplan for 2010-13

2010 Oktober

November

Desember

Målgruppe

Tema

Økonomi

Merknader

Brukere, helsepersonell
og planavdelingen i
Steinkjer kommune.

Universell utforming som
temadag i ReHabiliteringsuka.
Erfaringer fra Verdal -orientering
om at Kompetanseprogrammet
finnes og at vi er instruktører/
ressurspersoner.

Bransjefrokost.
Samarbeid mellom NAV
hjelpemiddelsentralen,
Husbanken og Innherred samkommune.
Bransjen.
Bransjelunsj i Namsos, for
kommuner og
byggebransjen.
Arr. KS – Nord Trøndelag.

Plan og bygningsloven. Modul 2
i K5

Verdal kommune gav
kr 5000,- i bidrag til
møtet.

Antall deltakere 24
stk
(Brit ca. 30 min)

Plan og bygningsloven. Modul 2
i5

Dekning av
reiseutgifter

Påmeldt pr. dato: 23
(Brit ca 1 time)

Plan og
utviklingskomiteen i
Verdal kommune

Orientering om
Kompetanseprogrammet,
Gjennomgang av K5
programmet

(Kari ca 1 time)

2011
MARKEDSFØRING
Januar

(Kari og Brit ca. 1
time)

Januar 24.

Januar 25.

Januar/februar

Mai/juni

Høst -2011

Plan og
utviklingskomiteen i
Levanger
Fylkessamling for Rådene Informasjon om
for mennesker med
kompetanseprogrammet.
nedsatt funksjonsevne
- vekke nysgjerrighet hos rådene
- rådene vite om
kompetanseprogrammet og vite
av oss som ressurspersoner.
Nye pilotkommuner i
fylket. 6 nye kommuner i
Nord – Trøndelag, første
møte arr av NTFylkeskom.
Plan- bygg og
oppmålingsenheten i
Innherred samkommune
Nabokommuner og nye
pilot-kommuner

Presentere K5-programmet.
Bli kjent utveksle erfaringer Verdal kommune sine erfaringer
som ressurskommunen

Et arrangement i Verdal
kommune.
Vurdere
fellesarrangement med
Nord-Trøndelag
fylkeskommune.
Nye politikere i Plan og
utviklingskommitene.

Befaring i Verdal sentrum med
fokus på den nyåpna
Jernbaneundergangen.

Nye Rådmedlemmer
Verdal kommune

Gjennomgang av programmet,
spesielt med vekt på modul 1 og
modul 2
Presentere moduler i K5programmet.

Egnede moduler i K5programmet

(Kari og Brit, ca 1
time)

(Kari og Brit)

Ingen kostnader

Antall personer 20
(Brit, ca 45 minutter)
(Kari og Brit, sammen
med Øivind Holand)

(Kari/Brit)

Levanger kommune
2012
Vinter/vår

Høst

2010-2013

Kommunestyre i Verdal
Kommunestyre i
Levanger
Temadager:
Interesserte i kommuner i
Trøndelagsfylkene,
politikere,
rådsmedlemmer og
Fagfolk.
Samarbeid i lag med
Fylkeskommuen
Ta imot forespørsler fra
Fylkeskommunen og
kommuner i NordTrøndelag

(Kari/Brit)

Modul 6, bygg og uteområder.

Opplegg for flere
kommuner event
sektor i kommuner.
Samarbeid med
skolen og event
arkitekt for prosjektet

Fokus:
nye skoler i Verdal
uteområder
Jernbaneundergangen
Stipulere kostnad i
tillegg til reiseutgifter.
Anslag kr. 5.000,- pr
dag

Må vurdere behovet
for eventuelt ekstern
bistand ut i fra modul i
K5 programmet

