Verdal kommune

Møteinnkalling

Komiteens medlemmer

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

Komité mennesker og livskvalitet
Møterommet 3. etasje, Herredshuset
14.12.2011
09:00 – ca 12:00

Evt. Forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes på telefon 74 04 82 50 eller på epost: inger.storstad@verdal.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved særskilt
innkalling.
Det vil i starten av møtet bli gitt følgende orienteringer:
- Frisklivssentralen v/Dina Von Heimsburg.
- Resultater nasjonale prøver v/Randi Segtnan.
Møtet avsluttes med en enkel julelunsj.

Verdal, 8. desember 2011

Kristin J. Hildrum
leder
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Sakliste komité mennesker og livskvalitet
møte 14. desember 2011
Saksnr

Innhold

PS 14/11

Godkjenning av møteprotokoll

PS 15/11

Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i
samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden
2011-2015

PS 16/11

Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene
ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011 - 2015

PS 17/11

Oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på
kulturfeltet 2011-2015

PS 18/11

Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og
fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av
spillemiddelsøknader 2012

PS 19/11

Revidering av kriterier for tildeling av kommunalt tilskudd til
idrettsanlegg

PS 20/11

Andre saker
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PS 14/11 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene
ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015

Saksbehandler: Aud Grande
aud.grande@verdal.kommune.no
E-post:
74048274
Tlf.:

Arkivref:
2011/8925 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
23.11.2011
14.12.2011

Saksnr.
11/11
15/11

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 23.11.2011
BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til vedtak:
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremme forslag på representanter
i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015. Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremme forslag på representanter
i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015. Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I Lov om barnehager § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg, heter det:
”For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
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samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen
skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for
foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver
gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med
flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget.”

Hovedutvalg for undervisning vedtok i møte den 14.11.95 under sak nr. B 97/95 å
videreføre ordningen med å velge kommunale representanter i samarbeidsutvalgene i
kommunale barnehager.
Verdal kommune som eier kan ikke delta i det samarbeidsmessige arbeidet i
barnehagene og samtidig være den lokale barnehagemyndighet som skal føre tilsyn
etter Lov om barnehager.
For at ordningen med kommunale representanter i barnehagene skal fungere, er det en
forutsetning at de kommunalt valgte representantene følger opp og deltar i møtene i
samarbeidsutvalgene.
I delegasjonsreglementet for Verdal kommune er all myndighet etter Lov om
barnehager, så langt loven tillater det, delegert til Komitè mennesker og livskvalitet.
Ut fra dette er komitèen delegert myndighet til å foreta valg av kommunale
representanter i samarbeidsutvalgene ved de kommunale barnehagene.
I møte i driftskomitèen den 06.02.2008 under sak nr. 17/08 ble følgende kommunale
representanter valgt for perioden 2007-2011:
Forbregd-Lein barnehage – Pål Sverre Fikse
Reinsholm barnehage – Ole Gunnar Hallager
Vinne barnehage – Kjell Karlsson
Ørmelen barnehage – Anita Karlsen
Kanutten barnehage - Maj Brit Slapgaard Larsen
Leksdal barnehage – Karin Rekve
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For perioden 2011-2015 skal det velges kommunale representanter i
samarbeidsutvalgene ved de samme barnehagene:
Forbregd-Lein barnehage, Andev. 1.
Reinsholm barnehage, Reinsholm.
Vinne barnehage, Åkerv. 1.
Ørmelen barnehage, Feldmakerv. 16.
Kanutten barnehage, Flåttaenget 38.
Leksdal barnehage, Sendesv. 151.
Ved Garnes oppvekstsenter, Ness oppvekstsenter og Vuku oppvekstsenter velges èn
representant felles for barnehage/skole. Jfr. sak om Oppnevning av kommunens
representanter i samarbeidsutvalgene i skoler/oppvekstsentra for perioden 2011-2015.
De politiske partiene i Komitè mennesker og livskvalitet har et selvstendig ansvar for
oppnevninga.
Saka legges derfor fram for komitèen til behandling uten forslag til innstilling fra
rådmannen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved
skoler/oppvekstsentra for perioden 2011 - 2015

Saksbehandler: Heidi Holmen
heidi.holmen@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2011/9033 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
23.11.2011
14.12.2011

Saksnr.
10/11
16/11

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 23.11.2011
BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til vedtak:
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremme forslag på representanter
i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011-2015. Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremmet forslag på representanter
I skoler samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011-2015. Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Opplæringslova kapittel 11, Organ for brukarmedverknad i skolen, § 11 -1
Særutskrift av kommunestyresak nr 93/03
Særutskrift av sak 17/08 i driftskomiteen. Oppnevning av kommunens representanter i
samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2007 - 2011
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Saksopplysninger:
Oppnevning av representanter fra kommunen i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene er
hjemlet i opplæringslova § 11-1: ”Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval
med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for
foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for
kommunen skal vere rektor ved skolen” (utdrag).
Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg, jfr opplæringslova § 11-1a:
”Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane,
foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte.
Skoljemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til
saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når
samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast
tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal” (utdrag).

Oppnevninga gjelder en kommunal representant i samarbeidsutvalgene ved følgende
skoler/oppvekstsentra i kommunen for kommunevalgperioden 2011 – 2015:
1. Garnes oppvekstsenter (skole og barnehage)
2. Leksdal skole
3. Ness oppvekstsenter (skole og barnehage)
4. Stiklestad skole
5. Verdalsøra barneskole
6. Verdalsøra ungdomsskole
7. Vinne skole
8. Volden skole
9. Vuku oppvekstsenter (skole og barnehage)
10. Ørmelen skole
Kommunestyret har i sak 93/03 delegert til Driftskomitèen å oppnevne de kommunale
representantene i blant annet samarbeidsutvalget ved grunnskolene.
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Driftskomitèen oppnevnte i møte 06.02.08 følgende kommunale representanter i
samarbeidsutvalgene ved skolene/oppvekstsentra for perioden 2007 – 2011:
1. Garnes oppvekstsenter – Ove Morten Haugan
2. Leksdal skole – Grete Borgen
3. Ness oppvekstsenter – Johannes rosvold
4. Stiklestad skole – Pål Sverre Fikse
5. Verdalsøra barneskole – Sverre Sundfær
6. Verdalsøra ungdomsskole – Grete Borgen
7. Vinne skole – Heidi Nora Sagaard Storstad
8. Volden skole – Einar A. Tromsdal
9. Vuku oppvekstsenter - Marit Voll Skrove
10. Ørmelen skole – Anita Steinkjer
Da Driftskomitèen nå er erstattet med Komitè for mennesker og livskvalitet, og denne
har et selvstendig ansvar for oppnevningen, legges saken frem til behandling uten
tilråding fra rådmannen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på kulturfeltet 20112015

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2011/10003 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
14.12.2011

Saksnr.
17/11

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Komite mennesker og livskvalitet har delegert myndighet til å foreta valg til følgende
komiteer og utvalg på kulturområdet:
Leder og et medlem i styringsgruppa for sentral idrettsanlegget
Leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond
Saken legges med dette fram for Komite mennesker og livskvalitet uten forslag til
innstilling fra rådmannen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2012

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2011/5774 - /243

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
14.12.2011

Saksnr.
18/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.
Vedlegg:
 Handlingsprogram for utbygging, forslag til rullering 13.12.2011
 Handlingsprogram for utbygging, 14.12.2010
 Oversikt over spillemiddelsøknader 2012, prioritert rekkefølge
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013, vedtatt 08.12.2009.
Lenke til dokumentet finnes på sakskartet på Verdal kommunes hjemmeside.
Saksopplysninger:
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en kommunal plan for
anlegg og områder for idrett og friluftsliv, og det er en forutsetning at dette plankravet er
oppfylt for å få tilskudd av spillemidlene.
Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg.
For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn
i
handlingsprogrammet.
Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg:
1. Ordinære anlegg
Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Kategorien omfatter både
bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.
2. Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.
Endringer i forhold til eksisterende handlingsplan:

Side 11 av 15

Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de har fått tilsagn om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Verdal kommune, kunstgressbane Stiklestad skole
Kvernmo Motor, Motorcrossbane
Verdal o-klubb, revidering o-kart Hellmarka
Nærmiljøanlegg:
Verdal kommune, ballbinge Volden skole
Nye søknader om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Verdal kommune, flerbrukshall Verdalsøra
Verdal kommune, Verdal svømmehall
Inndal il, rehabilitering lysløype
Leksdal il, utvidelse av klubbhus
Vinne skilag, rehabilitering skiskytterarena
Aker bedriftsidrettslag, grusbane Havfruparken
Nærmiljøanlegg:
Vinne il, BMX-bane
Vurdering:
Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd.
Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss
forutsigbarhet for søkerne. Videre er det gjort vurderinger opp mot delmål i
plandokumentet, spredning på anleggstyper, geografisk spredning og anlegg for barne/ungdomsaktivitet framfor voksenaktivitet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av kriterier for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2011/9988 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
14.12.2011

Saksnr.
19/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg vedtas.

Vedlegg:
 Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg, hovedutvalg
for kultur og oppvekst sak 91/02.
 Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg, revidert
forslag 2011.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I Kulturtjenestens budsjett er det avsatt en tilskuddspost på kr 200.000 til idrettsanlegg.
Dette fordeles ut til drift av anlegg eid av idrettslag, og det fordeles etter retningslinjer
og en poengskala. Eksisterende retningslinjer ble sist revidert i 2002. Den gang ble det
delegert til rådmannen å fordele tilskuddet i henhold til vedtatte retningslinjer.
Rådmannen har delegert videre til Verdal idrettsråd å gjøre fordelingen etter de samme
retningslinjene.
På Verdal idrettsråd sitt årsmøte i mars i år ble de gjeldende reglene diskutert, og med
bakgrunn i innspill fra idrettslagene utarbeidet idrettsrådet i samarbeid med
virksomhetsleder kultur et justert utkast til retningslinjer. Dette forslaget ble sendt ut på
høring til idrettslagene, og forslaget legges nå fram til politisk behandling.
Vurdering:
De eksisterende retningslinjene har i stor grad blitt oppfattet som å ha en fornuftig og så
langt som mulig rettferdig fordeling. Men etter så mange år er det nyttig med en
gjennomgang og å gjøre opp status. I det nye forslaget er det kun gjort mindre
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justeringer. Ut fra at nye anleggstyper har kommet til, er det lagt til noen nye
anleggskategorier i poengtabellen. Videre er det lagt til et nytt punkt 4, og det er gjort
presiseringer i det nye punkt 6 for å tydeliggjøre ordningen ytterligere.
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PS 20/11 Andre saker
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