Årsrapporter behandlet i Verdal kommunestyre i 2013
Rapporter for 2012

Rapporterer om

Årsrapport Verdal
kommune

 Iverksetting og implementering av planlagt innsats i økonomiplan og status for utarbeidelse av planer iht planstrategi
 Vurdering av om gjennomførte tiltak og situasjonen i driften fremmer ønsket utvikling og måloppnåelse
 Endringsbehov i planverket

Møte: 25.02.13

Antall sider: 21

Årsregnskap og
årsberetning
Møte: 27.05.13

Tilstandsrapport
grunnskolen
Møte 29.04.13

 Økonomi
 Organisasjonen: organisasjonskart, årsverksutvikling, HMS, sykefravær/-nærvær, diskriminering og likestilling, etikk
Antall sider: 31

 Læringsresultater, frafall og læringsmiljø ut fra regjeringens mål for kvaliteten i grunnskoleopplæringen og fastsatte indikatorer.
o elever, lærere, spesialundervisning, læringsmiljø, mobbing, faglig veiledning, trivsel med lærerne, mestring, skole-hjemsamarbeid, resultater på nasjonale prøver, overgang fra grunnskolen til vg. skole og gjennomføring
 Vurderinger av status i forhold til lokale mål
 Beskrivelse av videre oppfølging
Antall sider: 39

Tilstandsrapport
helse, omsorg og
velferd
Møte 25.02.13







Utviklingsprosesser i 2012
Befolkningsutvikling og samhandlingsreform
Medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser
Kompetansebehov
Beskrivelse av og status for avdelingene

Antall sider: 35

Forts. årsrapporter behandlet i Verdal kommunestyre i 2013
Rapporter for 2012
Årsmelding for
Eldrerådet

Rapporterer om
Medlemmer, møter og tema, kurs- og konferanser, uttalelser, økonomiske tilskudd

Møte 02.04.13

Antall sider:6

Årsmelding rådet for
likestilling av
funksjonshemmede
Møte 02.04.13

Årsmelding Verdal
ungdomsråd
Møte 02.04.13

Iht Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 4

Medlemmer, opplæring, møter og saker, satsingsområder, arbeidsform, medvirkning, støtte
Iht Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. § 7
Antall sider:4

Medlemmer, arrangementer, innspill og uttalelser, støtte, økonomi.
Antall sider:4

Kontrollutvalgets
årsrapport

Medlemmer og virksomhet i 2012 - møter og saker: kommunens regnskaper, forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll,
gjennomgang av møteprotokoller, tilsyn med revisjonen, orienteringer fra kommunens administrasjon, befaringer/besøk

Møte 02.04.13

Antall sider:6

Årsrapporter behandlet i samkommunestyret i 2013
Rapport

Årsrapport Innherred
samkommune
Møte: 07.02.13

Rapporterer om
 Iverksetting og implementering av planlagt innsats i økonomiplanen
 Status for utarbeidelse av planer i planstrategien
 Oppfølging av arealplaner
o Dispensasjoner
o Revideringer av kommunedelplaner areal
 Vurdering av om gjennomførte tiltak og situasjonen i driften fremmer ønsket utvikling og måloppnåelse
 Endringsbehov i planverket
Antall sider: 21

Regnskap og
årsberetning
Innherred
samkommune

 Økonomi
 Organisasjonen: organisasjonskart, årsverksutvikling, HMS, sykefravær/-nærvær, diskriminering og likestilling, etikk
Antall sider: 22+18

Møte: 11.04.13

Årsmelding Brann og
redning
Møte: 07.02.13









Beredskap
Forebyggende arbeid
Brannvernet i 2012
Administrative forhold
Drift av beredskapsavdelingen
Drift av forebyggende avdeling
Plan for brannvernarbeidet 2013

Antall sider: 6

Kontrollutvalgets
årsrapport

Medlemmer og virksomhet i 2012 - møter og saker: kommunens regnskaper, forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll,
gjennomgang av møteprotokoller, tilsyn med revisjonen, orienteringer fra kommunens administrasjon, befaringer/besøk

Møte: 11.04.13

Antall sider:6

