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Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
2. Verdal kommune er positiv til at det etableres et oppvekstprogram for perioden
2011 – 2021 for oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
3. Verdal kommune vil delta i partnerskap med fylkeskommunen og andre
kommuner i fylket vedrørende oppvekstprogrammet.
4. Verdal kommune er positiv til at fylkeskommunen gjennom sin rolle som
regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel
for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner.
5. Verdal kommune vil søke å samordne prioriteringen av tiltak ved
gjennomføring av kommunens vedtatte kommunedelplan oppvekst med de
prioriteringer som vedtas i Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.
6. Verdal kommune ønsker å prioritere tiltak for å styrke barn og unges
leseferdigheter og å legge til rette for et systematisk arbeid med læringsmiljø
først i programperioden.

Vedlegg:
1. Brev datert 24.01.11 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune med invitasjon til
partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.
2. Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
3. Oppvekstkommisjonen for Nord-Trøndelag fylke 2010 – Sluttrapport datert
12.11.10 (utarbeidet av PwC).

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedleggene 1-6 til Sluttrapport datert 12.11.10.
Saksopplysninger:
Nord-Trøndelag fylkeskommune har invitert alle kommunene i Nord-Trøndelag
til å inngå partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. Bakgrunnen for
dette er at Fylkestinget valgte å opprette en bredt sammensatt Oppvekstkommisjon.
Nord-Trøndelag fylkeskommune etablerte Oppvekstkommisjonen på bakgrunn av en
bred debatt, bl.a. i mediene, om resultatene i skolene og hvordan de generelle
oppvekstforholdene for barn og unge påvirker disse.
Kommisjonens mandat var å identifisere de viktigste utfordringene for oppvekst, bidra
til offentlig debatt og foreslå tiltak.
Oppvekstkommisjonen hadde i løpet av 2010 en grundig prosess.
Oppvekstkommisjonen
Besto av 41 medlemmer, som hver for seg — og samlet — representerte en bred
inngang til, og god kompetanse om oppvekstområdet. Kommisjonens brede
sammensetning bidro til at ulike innfallsvinkler og problemstillinger ble belyst.
Samarbeidet mellom KS i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, NAV
Nord-Trøndelag, Skolenettverket i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag
fylkeskommune (Oppvekstkommisjonens arbeidsgruppe) fungerte godt og danner
grunnlaget for å ta kommisjonens anbefalinger videre.
Kommisjonens konklusjoner er godt forankret i forskning og kunnskap om
oppvekstområdet.
Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
Sluttdokumentet uttrykker at Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende
samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere et program for oppvekst. Det er
ønskelig at alle skoleeiere i Nord-Trøndelag slutter seg til og forplikter seg på
kommisjonens anbefalinger. Kommisjonen peker på 4 hovedområder programmet bør
ha spesielt fokus på:
1. Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og
forventninger.
2. Strategiske og forpliktende tiltak for å styrke barn og unges grunnleggende
ferdigheter i Nord-Trøndelag.
3. Barn og unges helse, med vekt på forebyggende tiltak, fysisk fostring og
styrking av
helsetjenesten.
4. Samordning av hele oppvekstløpet i Nord-Trøndelag slik at tiltakene kan
settes inn på de tidspunkt de gjør størst nytte.
Anbefalte tiltak under de ulike hovedområdene framgår av vedlagte sluttdokument.

Fylkeskommunen har også i perioden 2007 — 2010 gjennomført prosjektet Flere
gjennom - satsing på bedre gjennomføring og fullføring av videregående opplæring.
Tiltak og virkemidler
som har hatt effekt i forhold til økt gjennomføring kan oppsummeres i følgende
hovedområder:
1. Styrke grunnleggende ferdigheter.
2. Sikre kvaliteten ved overganger.
3. Styrke fag- og yrkesopplæring i skole og bedrift.
4. Sterkere læringsmiljø og styrket psykisk helse.
Sluttdokumentet fra Oppvekstkommisjonen og sluttrapporten fra prosjektet Flere
gjennom har mange likhetstrekk og er sammenfallende på flere tiltak.
Fylkeskommunen vil videreføre satsingen på tiltak for å bedre gjennomføringen i
videregående opplæring.
Fylkestinget behandlet saken om oppfølging av Oppvekstkommisjonens arbeid og prosjektet
”Flere gjennom” i fylkestingssamlingen 9.12.10. Fylkestinget sluttet seg til
Oppvekstkommisjonens sluttdokument og vedtok etablering av et oppvekstprogram for
perioden 2011-21. Programmat skal driftes av et programstyre. Det ble fattet vedtak om å
invitere kommunene i fylket inn i et partnerskap for gjennomføring av oppvekstprogrammet.
Fylkestinget vedtok videre å finansiere et fagmiljø med spesialister innen området oppvekst i
perioden 2011 – 13 ved bruk av deler av fylkeskommunens oppvekstfond. Fylkestinget la
vekt på at fagmiljøet skulle være programstyrets viktigste virkemiddel og at det skulle ha
hovedfokus på kommunesektoren.
Fylkesrådet har oppnevnt et programstyre i sitt møte 1.2.11. Programstyret får ansvar for å
utarbeide oppvekstprogrammet med utgangspunkt i konklusjonene fra oppvekstkommisjonen
og innspill fra kommunene. Fylkesmannen, NAV Nord-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag,
Nord-Trøndelag fylkeskommune og NHO Trøndelag er representert i programstyret.
KS sitt fylkesmøte i Nord-Trøndelag har vedtatt en resolusjon som støtter
oppvekstkommisjonens anbefalinger og oppfordrer kommunene til å gjøre liknende vedtak.
Kommunene inviteres i brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 24.1.11, til å gjøre
vedtak om å gi sin tilslutning til Oppvekstkommisjonens sluttdokument og å vedta om
deltakelse i partnerskap i Oppvekstprogrammet for Nord-Trøndelag. I tillegg bes kommunene
komme med innspill til hvilke områder i Oppvekstkommisjonens sluttdokument de mener bør
prioriteres.
Vurdering:
Satsing på tidligforebygging er sterkt vektlagt i arbeidet med Verdal kommune sine
forebyggingsplaner. Den tredje og siste planen for 16 – 23 år ble vedtatt høsten 2010. I
budsjett for 2011 er blant annet prosjektene Ny giv og Stå på tatt inn med henholdsvis
250.000 og 200.000 kroner. Målet er at unge mennesker skal ta ansvar for og fullføre
utdanning og deretter finne sin plass i arbeidslivet. Verdal kommune trenger samfunnsborgere
som tar ansvar for sine medmennesker.

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 konkluderte med følgende
tre hovedsatsingsområder: klasseledelse, læringsmiljø og lesing. Alle disse tre feltene
ivaretas i forebyggingsplanene og i kommunedelplan oppvekst som er under
utarbeidelse. Planene passer godt inn i den foreliggende invitasjonen til partnerskap i
Nord-Trøndelag.
Rådmannen mener det er en styrke for oppvekstsektoren i Verdal kommune å ta del i en felles
satsing i Nord-Trøndelag. Ved å delta i oppvekstprogrammet, vil kommunens fagmiljø få del i
kompetansen i det fagmiljøet som fylkeskommunen stiller til disposisjon for kommunene.
Kommunen vil så langt råd er tilpasse sine satsinger i tid slik at man går i takt med
fellessatsingene i programmet. Rådmannen forutsetter at kommunens økonomiske innsats i
dette arbeidet går til å gjennomføre tiltak i Verdal og at nivået vurderes i den årlige
behandlingen av økonomiplan og budsjett.

