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PS 14/13 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Godkjenning av smittevernplan

Saksbehandler: Ragnhild Holmberg Aunsmo
rha@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2013/671 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
13.03.2013

Saksnr.
15/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Smittevernplan for Verdal godkjennes

Vedlegg:
Smittevernplan for Verdal Kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til smittevernloven skal tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme
sykdommer eller motvirke at de blir overført utgjøre et eget område i planen for
kommunens helse- og omsorgstjeneste. Verdal kommune godkjente sin smittevernplan
sist i 2005 i plan og utviklingskomiteen.
Det har nå vært omfattende lovendringer innen folkehelse og helse- og
omsorgstjenestene, samt at ny smittevernlege felles for Verdal og Levanger har hatt
behov for å gå detaljert gjennom planen og tjenestene mht smittevern.
De vesentligste endringene er oppdateringer i hht henvisningene til lovverk, aktiv bruk
av hyperkoblinger til nettbaserte ressurser, ajourføring av oversikt over vannverk.
Risiko- og sårbarhetsanalysene som ble gjennomført ved tidligere revisjon oppfattes
fortsatt som gyldige, disse er nå plassert som vedlegg til planen.
En del av vedleggene er erstattet av lenker til dokumenter på internett.
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Tuberkulosekontrollprogrammet er også oppdatert i hht nye vaksinasjonsrutiner og
oppdaterte kontrollrutiner i hht folkehelseinstituttets anbefalinger.
Planen vil bli distribuert slik det er beskrevet i kapittel 1. Smittevernlegen vil ta seg av
distribusjonen og formidling av prinsippene i smittevernarbeidet til de kommunale
tjenestene og til aktuelle samarbeidspartnere.
Vurdering:
Revidert smittevernplan legges fram til godkjenning i komite for mennesker og
livskvalitet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Orienteringer: Demensomsorgen i Verdal kommune og Verdal svømmehall

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

Arkivref:
2012/4830 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
13.03.2013

Saksnr.
16/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Sakens tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vil bli orientert om:
 Demensomsorgen i Verdal kommune v/demenskoordinator Ingunn S. Forbord.
 Verdal svømmehall v/bademester Ronny Osen og virksomhetsleder Teknisk drift,
Bård Kotheim.
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Verdal kommune
Sakspapir

Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett
2013

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

Arkivref:
2013/1656 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
13.03.2013

Saksnr.
17/13

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar at 2,5 mill kroner som er avsatt i investeringsbudsjett 2013 til
kultur- og idrettsanlegg disponeres til ombygging av hovedbanen på
Sentralidrettsanlegget på Ørmelen fra gressbane til kunstgressbane.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I kommunens investeringsbudsjett 2013 er det avsatt 2,5 mill kroner til ulike idretts- og
kulturanlegg hvor kommunen står som eier. Totalt for økonomiplanperioden 2013-2016
er det satt av 5,5 mill kroner. Midlene er ikke øremerket spesielle anlegg, og i
budsjettkommentarene står det: ”I planperioden kan dette gjelde følgende områder: Nytt
kunstgressdekke sentralidrettsanlegget, garderobeanlegg sentralidrettsanlegget,
sluttføring av kunstgressbaner ved alle skolene m.m.”
Da kunstgressbanen (Coop-banen) på Sentralidrettsanlegget på Ørmelen ble bygd i 2005
ble det forutsatt at kommunen skulle dekke kostnadene med skifte av kunstgressdekke
når det ble behov for det. Underforstått lå det en forutsetning om at muligheten til å søke
spillemidler til rehabilitering av banen skulle utnyttes. Det er ikke anledning til å søke
spillemidler til rehabilitering av anlegg (i dette tilfelle skifte av kunstgressdekke) før det
har gått minimum 10 år.
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Det har vært intensiv bruk av Coop-banen, både sommer og vinter, siden banen sto
ferdig, og kunstgressdekket er derfor nedslitt. Verdal idrettslag som i henhold til avtale
med Verdal kommune drifter anlegget, beskriver tilstanden på dekket som så dårlig at de
er usikre på om det vil være mulig å bruke banen fra neste vintersesong (2013/14).
I tillegg til Coop-banen er et treningsareal i Stiklestadhallen eneste mulighet til å utøve
fotball i vintersesongen. Det er først og fremst areal til trening det er behov for, men
også til kamper i tiden før gressbanene kan tas i bruk på våren.
Det er for tiden 1250 aktive fotballspillere i Verdal kommune, og det er således også
generelt behov for mer kunstgressareal til å spille på.
Med den bakgrunnen foreslås det at eksisterende hovedbane på Sentralidrettsanlegget
gjøres om fra gressbane til kunstgressbane, og at de avsatte investeringsmidlene til
kultur- og idrettsanlegg i 2013, benyttes til dette formålet.
Dette ble tatt opp som sak i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget i møte 22. januar
2013. Styringsgruppa stilte seg positiv til dette forslaget, men stilte som forutsetning at
Verdal idrettsråd skulle ta ansvar for å involvere idrettslagene i kommunen i prosessen.
Verdal idrettsråd har kjørt en prosess hvor de har sendt ut skriftlig informasjon til alle
medlemslagene om saken. Samtidig inviterte demedlemslagene til et utvidet styremøte 4.
mars for å drøfte saken. De åpnet også for å sende inn skriftlige innspill i forkant av dette
møtet. Underveis inviterte de også de lagene som har fotballaktivitet til et eget møte.
I møtet 4. mars ble det gjort følgende vedtak:
”11.13. Anbefaling – disponering av investeringsmidler – Verdal Kommune 2013.
Vedtak:
Kåre avklarer med Verdal Kommune om hvilke områder som Verdal Kommune kan
bruke investeringsmidler på. Dette svaret sendes ut til samtlige lag og foreninger i
Verda,l sammen med følgende forslag I 7 punkter.
Klubbene bes om å komme med tilbakemelding innen fredag kl. 12.00.
Det er avsatt 2,5 millioner kroner til kultur og idrettsformål i 2013, samt 1 million
kroner i årene 2014-2016. Til sammen 5,5 millioner kroner.
1. Det anbefales at de vedtatte midlene for 2013 – 2,5 millioner kroner benyttes til nytt
kunstgressdekke på Sentralbaneanlegget på Verdal Stadion.
2. Verdal Idrettsråd må videre være en aktiv pådriver og medarbeider for å få realisert et
anlegg for friidrett på kommunal grunn innen rimelig tid.
3. En foreslår da for senere år å bruke kommunale investeringsmidler til et sårt tiltrengt
anlegg for friidretten i Verdal Kommune. Det anbefales at avsatte midler for 2014 og
2015 benyttes til et slikt formål, totalt 2 millioner kroner.
4. Verdal Idrettsråd vil komme tilbake forslag vedrørende investeringene for 2016.
5. Verdal Idrettsråd bes jobbe aktivitet slik at potten på driftsbudsjettet til kultur og
idrettsformål i Verdal Kommune økes betraktelig i de kommende år. Dette for å lette
driften på anlegg som ikke eies og drives av Verdal Kommune.
6. Verdal Idrettsråd bes jobbe for å øke potten til investeringer for kultur og idrett i Verdal
Kommune i neste økonomiplan periode - 2014-2017.
7. Det er viktig og et krav om at alle idrettslag og foreninger i Verdal, bruker Verdal
Idrettsråd som talerør overfor Verdal Kommune i saker vedrørende driftsbudsjett og
investeringer, viser her til underskrevet avtale mellom Verdal Kommune og Verdal
Idrettsråd.”
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Verdal idrettslag har gjort en foreløpig beregning på kostnad med omgjøring av
hovedbanen fra gressbane til kunstgressbane og har et anslag på 6,7 mill kroner inkl.
mva.
Det foreslås finansiert som følgende:
Spillemidler
2,2 mill.
Kommunal andel
2,5 mill.
Momskompensasjon
0,9 mill.
Bidrag fra Verdal idrettslag 1,1 mill.
Verdal idrettslag sitt bidrag innbefatter kontanttilskudd og dugnadsinnsats inntil 1,1 mill.
kroner.
Ettersom anlegget er kommunalt er dette et oppdrag som må ut på anbud. Det forutsettes
at kommunen kjører standard anbudsprosedyre. En vil ikke ha oversikt over endelig
kostnad før resultatet av anbudsprosessen foreligger.
Når kostnadsoverslag med finansiering er ferdigstilt legges denne fram for politisk
organ.
Vurdering:
Sentralidrettsanlegget på Ørmelen er det eneste idrettsanlegget, ut over de anleggene
som ligger i tilknytning til grunnskolene, som Verdal kommune eier. Kommunen har
således et særskilt ansvar for å holde dette anlegget i hevd.
I Verdal er det bare en 11’er kunstgressbane. Dette er lite. Til sammenligning er det i
Steinkjer kommune fire og Levanger tre (+ en under planlegging) 11’er kunstgressbaner.
Fotball har blitt en helårsidrett. Det er derfor behov for treningsareal på vinteren, men
også 11’er-baner til kamper.
Med henvisning til det vedlagte referatet fra Verdal idrettsråd signaliseres det også
behov støtte til både drift og utvikling av idrettsanlegg som er eid av idrettsalgene.
Eksisterende temaplanen ”Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet” ble vedtatt i
2009. Det er behov for revidering av denne planen, og behovene for anleggsutvikling og
kommunens rolle i forhold til det må utredes og vurderes i denne planprosessen.
Når det gjelder Sentralidrettsanlegget på Ørmelen er det også en rekke behov og ønsker
for utvikling av sentralidrettsanlegget. Styringsgruppa vedtok i siste møte at det skal
utarbeides en utviklingsplan for Sentralidrettsanlegget. Denne planen må ses i
sammenheng med øvrige anleggsbehovene i prosessen med revideringen av den
kommunale planen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Endring av forskrift om skoleområder i Verdal

Saksbehandler: John Olav Larsen
john.olav.larsen@verdal.kommune.no
E-post:
74044542
Tlf.:

Arkivref:
2009/2510 - /B12

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
13.03.2013

Saksnr.
18/13

Rådmannens innstilling:
Det gjøres følgende endringer i Forskrift om skoleområder i Verdal §2, underpunkt
«Ungdomstrinnet» til følgende tekst:
«Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra barneskole,
Vinne skole, Ness oppvekstsenter, Leksdal skole og Ørmelen skole.»
«Vuku oppvekstsenter, ungdomsskolens område tilsvarer områdene til: Garnes
oppvekstsenter, Stiklestad skole, Vuku oppvekstsenter og Volden skole».

Vedlegg:
Høringsuttalelser, 16 i tallet
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
PS 11/13, Komite Mennesker og livskvalitet 13. februar 2013

Saksopplysninger:
Komite Mennesker og livskvalitet inviterte åpent til høringer om endringer i kommunens
«Forskrift om skoleområder». Bakgrunnen for høringen er at de to ungdomsskolene nå er
ferdig bygd med henholdsvis fem (Verdalsøra) og to paralleller (Vuku) på
ungdomstrinnet. Kapasiteten ved de to ungdomsskolene må tas i bruk i tråd med
kommunestyrets vedtatte forutsetninger, slik at midlertidige løsninger med brakkerigg
også kan opphøre.
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Ut fra dagens kjente elevsituasjon og ungdomsskoletilhørighet (dagens forskrift) er det
en skjevhet i kapasitetsutnyttelsen.

Høsten 2013 skal det med dagens kretsgrenser egentlig starte 68 elever (som er minst 8
over kapasiteten) i Vuku. Denne utfordringen møter vi igjen ved skolestart i 16/17, 19/20
og 20/21. (Vi kjenner ikke eksakte elevtall etter den tid). Det er da ikke tatt hensyn til
evt. til/fra flytting, men dette baserer seg på elevtall på de ulike trinn i januar 2013.
I høringsinvitasjonen er det bedt om vurdering av to alternativer, som begge vil tilpasse
antall barn til kapasitetene ved de to ungdomsskolene.
Det er mottatt 16 høringssvar. Disse følger saken som vedlegg. Det fremkommer i flere
av høringssvarene at det var svært kort høringsfrist og kort behandlingstid. Rådmannen
er glad for at så mange av de formelle høringsinstansene har levert høringssvar med så
kort tid til rådighet.
Vurdering:
Høringssvarene viser at noen ønsker at vi skal fortsette med de grenser vi har i dag, og
heller øke elevtallet pr. klasse i Vuku. Det er ikke et alternativ, jf den klassestørrelse det
ville gitt og kapasitet som er bygd og hvordan denne kan utnyttes best. En endring er helt
nødvendig for å bruke kapasitetene vi har. Spørsmålet er hvilken endring.
Uansett valg blant de to foreliggende forslag så er det slik at det enkelte år er marginal
plass ved både Vuku ungdomsskole og Verdalsøra Ungdomsskole. Med de kjente
barnetallene vi nå har er det mest utfordrende året skoleåret som kommer fra høsten.
Det går frem av høringssvarene at en deling av klassene ved Stiklestad skole ikke er
ønskelig. En del høringssvar ønsker ikke å velge mellom alternativene om å dele
Stiklestad eller flytte hele Leksdal, og noen sier at de foretrekker at Leksdal flyttes i sin
helhet.
Rådmannen ser imidlertid at både elever og foreldre ved Leksdal skole kan gå inn for å
starte ved Verdalsøra ungdomsskole. Uttalelsen gitt fra Samarbeidsutvalget (SU) og
skolemiljøutvalget (SMU) er tydelig på at løsningen med at et samlet elevkull begynner
ved Verdalsøra ungdomsskole er å foretrekke. Rådmannen vil legge avgjørende vekt på
en så samlet og tydelig uttalelse og støtte den løsningen, i og med at den tilfredsstiller
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endringsbehovet m.h.t. ungdomsskoledriften. Elevene fra Leksdal vil da bli skolestartere
ved Verdalsøra ungdomsskole på samme måte som elevene fra de andre barneskolene i
området, jf innstillingen. Elevene kommer «i samlet flokk» fra en skole til en annen.
Denne endringen vil ivareta behovene for kapasitetsutnyttelse, lærertilgjengelighet og
økonomisk bærekraftig bruk av ungdomsskolefasilitetene i kommunen – med de kjente
forholdene om barnetall, bosettingsstruktur m.v. pr i dag.

Denne endringen vil gi følgende elevtall ut fra dagens kjente forhold.
11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

LEKSDAL SKOLE FLYTTER OVER FRA VUKU TIL VØU:
Sum VØU

149

116

126

137

137

140

133

144

Sum Vuku

59

44

40

60

42

46

58

51

Bildet noen år fram i tid vil naturlig nok endre seg, men med dette er det etablert en
ungdomsskolestruktur med bærekraft, selv om noen år allerede er marginale mht
kapasitet. Flytting til og fra kommunen og internt i kommunen er de ukjente faktorene
fram i tid.
Med dette er en av de nødvendige vurderingene beskrevet i økonomiplan 2013 – 2016
gjennomført. Rådmannen visert til økonomiplanens kapittel 6.1 «Strategiske valg,
satsningsområder og vegvalg».
Som vist i Planstrategiens utfordringsbilde er kommunens handlingsrom for lite.
For at kommunen framover selv skal kunne styre utviklingen i retning av
Planstrategiens målbilde, må det tas grep som gir det nødvendige
handlingsrommet. Både i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel er
det, jfr. del 5, gjort langsiktige retningsvalg som er førende for kommunens
innsats framover. Disse legges til grunn for og avgrenser valg av løsninger i
tiltaksplanen.
Til grunn for økonomiplan 2013 – 2016 ligger noen fundamentale strategiske
prinsipper:
1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv
tjenesteproduksjon.
2. 2013 må benyttes til å vurdere om vi har riktig organisatorisk og
geografisk bærekraftig struktur.
3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape ”vinnerne på
morgendagens arbeidsmarked”. Programmet ”De utrolige årene” (DUÅ)
prioriteres som virkemiddel.
4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen ”volumtjenester”.
5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget
liv.
6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.
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I det videre må vi fortsatt utrede områder for optimalisering av den kommunale driften
og tilpasse både til økonomiske rammebetingelser, kapasiteter og helhetlig
samfunnsnytte.
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Verdal kommune
Sakspapir
50-årsjubileum Sagamarsjen 2013 – søknad om økonomisk støtte

Saksbehandler: Øystein Kvistad
oystein.kvistad@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2006/2932 - /223

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
13.03.2013

Saksnr.
19/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité Mennesker og livskvalitet imøtekommer Sagamarsjens søknad stor kr. 20.000,- i
støtte til 50-årsjubileet i 2013.

Vedlegg:
Søknad fra Sagamarsjen 2013
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Sagamarsjen v/leder Stein Aksnes har søkt Verdal kommune om støtte stor kr. 20.000,til dekning av kostnader ifm. gjennomføring av Sagamarsjens 50-årsjubileum i 2013.
I budsjettet er det satt opp en samlet ramme for jubileumsmarkeringen på kr. 200.000,hvorav halvparten planlegges dekket gjennom dugnadsinnsats. De øvrige 100.000,søkes dekket gjennom tilskudd fra hhv. Nord-Trøndelag Fylkeskommune (80.000) og
Verdal kommune (20.000).
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Det er satt opp slikt kostnadsbudsjett for markeringen:
Produksjon av jubileumsberetning i hht tilbud fra Sats og Trykk, 500 eks. Kr. 45.000,Fotoutstilling på Stiklestad
Kr. 12.500,Diplom til alle startende
Kr. 2.000,Pins til alle startende
Kr. 6.000,Jubileumsmiddag for ca. 50 inviterte gjester (øvrige deltakere bet. selv) Kr. 20.000,Underholdning til jubileum
Kr. 10.000,Div. utgifter
Kr. 4.500,Dugnadsinnsats – 250 timer à kr. 400,Kr. 100.000,Totalt
Kr. 200.000,-

Bakgrunn
Ideen og opplegget til en Sagamarsj ble laget av tidligere kaptein i Nord-Trøndelag HVdistrikt 13 – Øyvind Lærum, Steinkjer. HV13 sto de første år som formell arrangør av
marsjen. Første marsj gikk under navnet Olavsmarsjen, men fikk allerede fra 1965
navnet Sagamarsjen.
De første arrangørene begynte å gå trett etter et betydelig underskudd i 1972. Det så
mørkt ut for marsjens videre eksistens. Men fra 1972 tok Idrettskretsen over som formell
arrangør, og interessen for arrangementet har siden økt. Deltakerantallet de siste år har
stabilisert seg på mellom 1500 og 2000 deltakere (1382 deltakere i 2012, dvs. 84 flere
enn året før). At marsjen i 1991 ble medlem av IML, har økt deltakelsen fra utlandet,
men egentlig ikke i noen veldig stor grad økt det totale antallet i marsjen. Men framtida
for marsjen er sikret bedre med IML-medlemskap, og Sagamarsjen har bevist at den vil
bestå. I fjor endte regnskapet opp med et overskudd på 2000 kroner.
I 2013 markerer Sagamarsjen sitt 50-årsjubileum.
Verdal kommune v/kulturtjenesten har allerede bevilget kr. 10.000,- i ordinært tilskudd
til gjennomføring av Sagamarsjen 2013. Dette tilsvarer samme støttenivå som
kommunen har ligget på tidligere i år. Søknaden om tilskudd til jubileumsmarkeringen
kommer mao. i tillegg til det ordinære arrangementet og må ses som et
engangsengasjement.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har imøtekommet Sagamarsjens søknad (sak 12/15206-3)
med kr. 80.000 i samlet støtte til jubileumsmarkeringen. Dette løses ved kr. 40.000,- fra
idrett og kr. 40.000,- fra folkehelse.

Vurdering:
Rådmannen vurderer at jubileumsmarkeringen omfatter bolyst- og omdømmearbeid i vid
forstand; det legges opp til kunnskapsformidling gjennom en egen jubileumsberetning og
fotoutstilling, og arrangementet legger til rette for aktiviteter som favner bredt
aldersmessig. Verdal kommune vurderer derfor søknaden å falle innenfor flere av
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punktene som er fastsatt i kriteriene for bolystmidler og som disponeres av Komité
Mennesker og livskvalitet.

16

Verdal kommune
Sakspapir

Plan for Komité mennesker og livskvalitet våren 2013

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

Arkivref:
2013/206 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
13.03.2013

Saksnr.
20/13

Vedlegg:
Forslag til plan for våren 2013.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte forslag til plan ang. tema/orienteringer for Komité mennesker og
livskvalitet for våren 2013.
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PS 21/13 Andre saker
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