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Verdal kommune
Sakspapir

Årsrapport 2013 - Verdal kommune

Saksbehandler: Berit Hakkebo
berit.hakkebo@innherred-samkommune.no
E-post:
74048222
Tlf.:

Arkivref:
2014/895 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn i Verdal
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
11.02.2014
12.02.2014
13.02.2014
13.02.2014

Saksnr.
12/14
9/14

Rådmannens innstilling:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.

Vedlegg:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Årsrapporten for 2013, med fokus på utvikling og måloppnåelse, inngår i kommunenes
plan- og styringssystem som ble vedtatt i Verdal og Levanger i henholdsvis
kommunestyresak 139/08 og 89/08, og revidert i samkommunestyrets sak 18/12.
Årsrapporten er et tillegg til regnskap med årsberetning som i hovedsak har fokus på
økonomi.
Hensikten med årsrapporten fremgår i plan- og styringssystemets del 4.2.3:
Årsrapportens fokus er utviklingen av kommunene. Det skal her vurderes om
utviklingen går i retning måloppnåelse ut fra gitte politiske styringssignaler i
planstrategien, føringer i kommuneplanens samfunnsdel, delmål og målindikatorer i
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kommunedelplanene og økonomiske forutsetninger i økonomiplanen. Det skal også
vurderes om det er tilstrekkelig kvalitet på kommunale tjenester ut fra gjeldende
forutsetninger.
Ved avvik fra planlagt utvikling og vedtatte mål, skal det vurderes om innsatsen skal
endres eller om målene skal justeres, gjennom justering eller rullering kommunens
planer.
Av del 5 fremgår det at årsrapporten skal utarbeides i januar hvert år.
Framover er ambisjonen å ha kontinuerlig fokus på å bedre kvaliteten på plan- og
styringssystemet og på styringsdokumentene i det. Derfor ble årsrapportene evaluert
politisk høsten 2013, både i Verdal og Levanger.
I Verdal ble årsrapporten behandlet i Komite mennesker og livskvalitet i sak 50/13, i
Komite plan og samfunn i sak 72/13, og i formannskapet i sak 89/13.
Tilbakemeldingen fra formannskapet i Verdal var ønske om større fokus på
måloppnåelse,
mer vekt på analyser og mer aktiv bruk av Kostra. Mer bruk av Kostra vil bli vektlagt
framover mot tertialrapporter inneværende år og neste årsrapport.
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Verdal kommune
Sakspapir

Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal

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

Arkivref:
2013/8741 - /

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

Møtedato
12.02.2014
13.02.2014

Saksnr.
10/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Det utarbeides felles plan for idrett og fysisk aktivitet i Levanger kommune og Verdal
kommune.

Vedlegg:
Strategi for idrett og friluftsliv i Nord-Trøndelag 2013-2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Idrettspolitisk plan for Levanger 2010-2025.
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Verdal kommune 2010-2013.
Saksopplysninger:
Både Levanger kommune og Verdal kommune har en eksisterende plan for idrett og
fysisk aktivitet.
I Verdal har planen status som en fagplan under ”Kommunedelplan kultur”, og var
gjeldende for perioden 2010-2013.
I Levanger er planen en temaplan innenfor Kommunedelplan Kultur og gjelder i perioden 2010-2025.

Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en kommunal plan for
anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, og at det er en forutsetning at plankravet
er oppfylt for at anlegg i kommunen skal kunne motta tilskudd av spillemidlene.
I forhold til kulturbygg er det ingen plankrav fra statlig hold, og det eksisterer ikke
kommunale planer for det i noen av kommunene.
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Fra Kulturdepartementet er det stort fokus på interkommunalt samarbeid om
idrettsanlegg, spesielt store og kostnadskrevende idrettsanlegg. Et virkemiddel fra deres
side er muligheten til å søke ekstra tilskudd inntil 30% av ordinær tilskuddssats til større
interkommunale idrettsanlegg. Forutsetningen er at det er inngått avtale mellom de
gjeldende kommunene om at hver deltakende kommune bidrar med minimum 5% av
investeringskostnad og en avtale på minimum 20 år hvor kommunene forplikter seg til å
bidra til driften av anlegget.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har også i sin ”Strategi for idrett og friluftsliv i NordTrøndelag 2013-2016” at de skal jobbe for å sette på dagsorden interkommunalt
samarbeid om store kostnadskrevende idrettsanlegg.
Det er utarbeidet få interkommunale planer for kultur og idrettsanlegg. Eneste plass som
for oss er kjent er kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.
I kommunestyrene i Levanger og Verdal ble det i forbindelse med sak om
”Planstrategiens del 3 – Planbehov” gjort vedtak om at felles plan for kultur og
idrettsanlegg skal utredes.

Vurdering:
Rådmennene i begge kommunene har gjort en vurdering og tilrår at det i første omgang
utarbeides en felles idrettspolitisk plan.
Slik plandokumentene i begge kommunene er utformet i dag tar de utgangspunkt i mål for
aktivitet og prioriterer anleggsbehov ut fra det. Å se på helheten mellom aktivitet og
anleggsbehov er viktig også framover.
Det er viktig å se idrettsanleggene i Levanger og Verdal kommune i sammenheng, slik at de
utfyller hverandre. Det vil si at utformingen på de ulike anleggene ikke bør bli helt identisk, men
at barn og unge som bruker anleggene møter ulike utfordringer etter hvilket anlegg de bruker.
Eksempelvis vil to ulike skateanlegg i Levanger og Verdal føre til at begge anleggene benyttes
vekselvis.
Når det gjelder kulturbygg vurderer rådmannen at det for tiden ikke er behov for et eget
plandokument på det, men at det legges direkte inn i ”Kommunedelplan kultur” for hver enkelt
kommune.
Det vil være krevende nok i første omgang å gjennomføre prosessen med utarbeidelsen av felles
plan for idrett og fysisk aktivitet, og nyttig å gjøre erfaringene med det før en eventuelt utvider
planprosessen til flere delområder innen kulturfeltet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole. Oppnevning av arbeidsgruppe.

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

Arkivref:
2012/2743 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
12.02.2014

Saksnr.
11/14

Rådmannens forslag til vedtak:
For å utrede sak om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole oppnevnes det ei
arbeidsgruppe bestående av:
 To representanter fra Verdal friidrettsklubb
 En representant fra Verdal idrettsråd
 Bård Kotheim, Teknisk drift
 Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred samkommune
 Ingvild Aasen, Kulturtjenesten

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I sak 85/13 «Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-107 – Verdal kommune»
Ble det gjort følgende vedtak:
«18. Friidrettsanlegg.
Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til
kommunal andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei
arbeidsgruppe som skal legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk
behandling senest 15.08.14. Det taes sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.»
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Vurdering:
Det er tidligere gjort en del grunnlagsarbeid knyttet til arealet ved Verdal videregående
skole og som bør legges til grunn for videre arbeid i saken. Dette fulgte som vedlegg ved
behandling i Komite mennesker og livskvalitet, sak 56/13 «Utvikling av idrettsanlegg i
Verdal sentrum». Videre vil det være flere moment som må utredes som bl.a.
 Eierforhold
 Utforming av anlegg med kostnadsberegning
 Finansiering, både investering og drift
 Garderobefasiliteter; behov og avklaring av eventuelt sambruk med Verdal
videregående skole
For å få utarbeidet et grunnlag for sak om realisering av friidrettsanlegget oppnevnes det
ei arbeidsgruppe bestående av
 To representanter fra Verdal friidrettsklubb
 To representanter fra Verdal idrettsråd
 Bård Kotheim, Teknisk drift
 Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred samkommune
 Ingvild Aasen, Kulturtjenesten
Ut over det vil det være nødvendig å samarbeide med andre aktører. Verdal
friidrettsklubb er i dialog med Norges friidrettsforbund som stiller sin
anleggskompetanse til disposisjon i forbindelse med utredning av anlegget.
Verdal videregående skole, som stedlig representant for fylkeskommunen, er ikke
foreslått som deltaker i arbeidsgruppa. De har gitt tilbakemelding til kommunen at de
ikke har behov for friidrettsanlegg. Det vurderes derfor som mest hensiktsmessig å
samarbeide med dem om de konkrete forholdene som vil berøre dem.
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Verdal kommune
Sakspapir

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av
innkomne søknader

Saksbehandler: Lars Einar Karlsen
lars.e.karlsen@verdal.kommune.no
E-post:
74048270
Tlf.:

Arkivref:
2013/8463 - /243

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
12.02.2014

Saksnr.
12/14

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Utlysning av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom ( kap 857 post 61 ).
Rundskriv Q-41/2013 fra Det kongelige barne-, Likestillings- og
inkluderingsdepartementet.
Søknader fra: Nord-Trøndelag Røde Kors og Frivillig Verdal.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Veileder til rundskriv Q-41/2013

Saksopplysninger:
Verdal kommune mottok 5. desember 2013 skriv fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet om utlysning av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.
Målgruppen for ordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. I
statsbudsjettet for 2014 er det foreslått 96 millioner til ordningen.
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og
ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig
av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Dette skal i følge Bufdir gjøres ved at man
inviteres til å søke om tilskudd til tiltak som:
a) Bidrar til deltagelse og medvirkning for målgruppen i kultur- og firtidsaktiviteter
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b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan
delta i ferieaktiviteter
c) Bidra til deltagelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer.
Departementet krever at kommunen foretar en politisk og administrativ vurdering og
prioritering av søknadene før de sendes til behandling hos Bufdir. Det anbefales at
tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og ungdomspolitikk
og i kommunens planarbeid. Fristen for å oversende søknadene fra kommunen til Bufdir
er 1. mars 2014.
En intern arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, Kulturtjenesten og
Ressurssenter Oppvekst gikk igjennom skrivene fra Bufdir og besluttet hvordan
kommunen skulle forholde seg til denne utlysningen.
Verdal kommune la ut opplysninger om ordningen på sin hjemmeside, facebookside og
twitterkonto den 20.12.13. I utlysningen ble det også gjort kjent at kommunens intern
søknadsfrist ble satt til 22.01.14. Det ble også sendt eget skriv til Frivillig Verdal med
informasjon om ordningen og den interne søknadsfristen.
Den interne arbeidsgruppen hadde møte den 28.01.14 for å drøfte hvilke kriterier de
skulle legge til grunn for sin vurdering av søknadene som var kommet inn og for å foreta
en vurdering av de innkomne søknadene.
Vurdering:
I de vedtatte planverkene (0 – 5 år, 6 – 16 år og 16 – 23 år) i fht barn og unge i Verdal
har vi bl.a. hatt et fokus på behovet for å etablere tiltak som skal bidra til at flere fra
målgruppen deltar i kultur- og fritidsaktiviteter, i planverkene omtales også behovet for å
skape alternative mestringsarenaer og foreldreveiledning. Dette er også viktige
elementer i folkehelsestrategien i kommunen, i fht fysisk og psykisk helse. Vi har i
mindre grad hatt fokus på ferieaktiviteter, selv om kommunen også har bidratt og støttet
opp om tiltaket “sommergleder”.
I Ungdata undersøkelsen som ble gjennomført i ungdomsskolene i kommunen og på
Verdal videregående skole før jul i 2013 stilte vi bl.a. spørsmål omkring deltagelse i
kultur- og fritidsaktiviteter og om familieøkonomi. Resultatet av denne undersøkelsen
viser at 11 % av elevene ved Verdal Videregående som svarer på undersøkelsen svarer at
familien stort sett har dårlig råd, 7 % svarer at de har foreldre som mangler penger til å
betale for ulike fritidsaktiviteter som ungdommene ønsker å delta i. Tallene for
ungdomsskoleelevene er 3,5 % som svarer at familiene har dårlig økonomi og 3,5 %
som svare at foreldrene mangler penger til å betale for fritidsaktiviteter som
ungdommene ønsker å delta på.
Ung-Hunt 3 for Verdal viser at det er en klar sammenheng mellom dårlig
familieøkonomi og symptomer på angst og depresjon hos barn og unge. Frekvensen på
symptomer på angst og depresjon er 4 ganger så stor hos barn og unge som vokser opp
med dårligere familieøkonomi enn gjennomsnittet. Dårlig familieøkonomi har store
konsekvenser i fht folkehelsen, og dette er et område som det er viktig å ha et fokus på.
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Ingen av søknadene som vi har mottatt har fokus på å få økt deltagelse fra målgruppen i
kultur- og fritidsaktiviteter eller på alternative mestringsarenaer. Det er ønskelig at vi
om et år også har mottatt søknader på disse områdene. For å få til dette må vi jobbe mer
bevist med å få lag og foreninger til å se at her har de en mulighet til å søke midler og til
å gjøre en innsats for en viktig men delvis usynlig del av befolkningen i Verdal.
Skal vi lykkes med en slik strategi trenger vi lengre tid fra utlysning til søknadsfrist enn
vi hadde i år. Dette er nok en ordning som også vil bli utlyst for 2015, det gir oss
mulighet til å få til et godt samarbeid med frivillig sektor i fht søknader for årene som
kommer, noe som er helt i tråd med den vedtatte “Frivilligplan 2012-2015” for Verdal.
De to søknadene vi har mottatt er begge rettet inn mot tilskudd til tiltak som bidrar til at
barn og unge og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter.
Nord – Trøndelag Røde Kors søker om støtte til å arrangere Ferie for alle. Ferie for alle
er gratis og arrangeres for alle kommunene i Trøndelagsfylkene. Det arrangeres
vinterferieopphold, 3 sommer ferie opphold, høst og juleferie. Deltagerne på Ferie for
alle blir tatt opp på bakgrunn av den begrunnelsen som følger søknaden om deltagelse.
Frivillig Verdal søker om støtte til sommerturer for barn og ungdom berørt av fattigdom.
Sommerturene er gratis og har et sterkt fokus på naturopplevelses og fysisk aktivitet. Det
søkes om midler til en tur til Sverige, med overnatting, riding og ulike aktiviteter, og det
søkes om midler slik at man i samarbeid med fire ulike organisasjoner kan arrangere
aktivitetsdager i løpet av sommerferien.
Nord – Trøndelag Røde Kors “Ferie for alle” krever at familien søker og deltar, og
familier fra Verdal må “konkurrere” med familier fra andre kommuner om å delta.
Frivillig Verdal sine sommerturer er åpen for barn og unge fra Verdal, de trenger ikke å
“konkurrere” om plassene på turene med barn/unge fra andre kommuner.
Nord-Trøndelag Røde Kors arrangerer turer for familier, det betyr at målgruppen for
deres arrangement er hele familien. Frivillig Verdal sine sommerturer har barn og
ungdom som sin hovedmålgruppe.
Det er vanskelig å prioritere mellom disse to søknadene:
Det kan se ut som om Frivillig Verdal sin søknad omfatter et tilbud som vil kunne nå
flere barn/unge i målgruppen og søknaden er i større grad lokalt forankret. Den
involverer lag og foreninger som finnes lokalt og rekruteringen til turene/aktiviteten
skjer i følge søknaden i samarbeid med skoler, ungdomskontakt, barnevern og
helsestasjon. En involvering av lag og foreninger i kommunen, vil kunne medføre økt
rekrutering og deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Dette vil dermed kunne bli en
positiv tilleggseffekt av Frivillig Verdal sin søknad.
Nord – Trøndelag Røde kors sin søknad er rettet mot familier, den involverer flere
offentlige aktører som Barneverntjenesten, Nav, Familievernkontor, helsestasjon,
flyktningetjeneste osv. Men involverer ikke andre frivillige lag og foreninger i
kommunen.
Den interne arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, Kulturtjenesten og
Ressurssenter Oppvekst tilrår derfor overfor rådmannen at søknaden fra Frivillig Verdal
prioriteres først av disse to søknadene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Endring av Vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune 2014

Saksbehandler: Anne Haugskott
anne.haugskott@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2008/10214 - /A10

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
12.02.2014

Saksnr.
13/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommunes forslag til vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal
kommune i 2014 vedtas.
Vedlegg:
1. Forslag til nye vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune 2014
2. Gjeldende vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune
3. Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget (SU) ved Ørmelen barnehage
4. Høringsuttalelser fra SU Garnes Oppvekstsenter, avd. barnehage
5. Høringsbrev
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Verdal kommune.
Vedtektene ble sist vedtatt i Driftskomiteen, i møte den 12.11.08 under sak nr. 80/08.
Vedtektene ønskes endret for å klargjøre enkelte punkt bedre, for å få mer likhet i de
kommunale barnehagene, og språklige endringer etter omorganisering av
virksomhetsområdene. Kommunale styrere har behov for bedre retningslinjer i forhold til
åpningstid i barnehage angående avvikling av ferie. Nå legges det frem forslag om
behovsprøving for barnehageplass i jula og påske. Barnehagene ber om å få bestemme
start på barnehageåret, uke 32 eller 33, ut fra hver barnehage sitt behov.
Gjeldende vedtekter er tatt opp på styrermøter for kommunale barnehager. Det ble i
felleskap utarbeidet et forslag til nye vedtekter. Dette forslaget ble sendt ut på høring til
alle kommunale barnehager, med beskjed om å informere Samarbeidsutvalget (SU) i
hver enkelt barnehage.
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Frist for høringsuttalelser var 02. 02. 2014.
Det ble innen fristen mottatt fire svar. Forbregd Lein barnehage og Leksdal barnehage
hadde ingen kommentarer til forslaget. Ørmelen barnehage og Garnes Oppvekstsenter,
avd. barnehage hadde noen tilbakemeldinger, disse er vedlagt.
SU ved Ørmelen barnehage påpeker at det ble for kort høringsfrist, dette beklages av
saksbehandler. Komiteen må ta en avgjørelse på om dette skal tas til etterretning.
Vurdering:
SU ved Ørmelen barnehage ønsker å ha inn en presisering på hvor mange SU – møter
det bør være. Verdal kommune mener at dette er opp til hver barnehagestyrer i form av å
være utøvende barnehageeier å bestemme antall møter. Jmf Lov om barnehager §4, med
forskrifter og merknader.
Pkt. 3 Forvaltning - styringsverk
Høringsuttalelsene fra SU ved Garnes Oppvekstsenter; avd. barnehage (heretter Garnes
SU) etterspør praktisk informasjon rundt kommunal representant i SU. I vedtektene er
det henvist til Lov om barnehage § 4, med forskrifter, der finnes retningslinjer om
hvordan arbeidet skal gjøres og hvordan det skal informeres. Verdal kommune mener
derfor at dette ikke trenger å stå detaljert i vedtektene.
Pkt. 5 Opptakskriterier
Garnes SU ønsker fortrinnsrett for søsken i kommunale barnehager. Verdal kommune
følger de lovpålagte kriteriene for rett til barnehageplass jmf. Lov om barnehager §12a,
og prioritet ved opptak jmf. Lov om barnehager § 13.
Pkt. 7 Åpningstid
I gjeldende vedtekter står det at virksomhetsleder etter forslag fra SU ved barnehagen
fastsetter åpningstiden. Dette ønskes endret til at åpningstiden fastsettes av
kommunalsjef etter forslag fra virksomhetsleder.
Det foreslås at barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Det
legges inn en presisering i en behovsundersøkelse om barnehagene skal ha åpent
resterende dager i jul og påske.
Pkt. 8 Ferie
Det er lagt inn en presisering på åpningstid etter ferien og hvordan man løser dette med
at skolestarterne er i barnehagen etter 1.aug. Det var et behov for å få klarhet i dette da
barnehagene har ulik praksis i forhold til feriestengning avhengig av størrelse på
barnehage.
Pkt. 9 Betalingssatser – betalingsmåter og moderasjonsordninger
Garnes SU stiller spørsmål om det er nødvendig å konkretisere antall manglende
innbetalinger før oppsigelse av plass. Verdal kommune mener at dette står klart nok i
forslaget til vedtektene.
Pkt. 18 Vedtektene kan endres av eier
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Dette er et nytt punkt. Her ønskes det en presisering på om alle endringer av vedtektene
skal opp til politisk behandling, eller om noen saker kan delegeres ned til
eierrepresentant for de kommunale barnehagene, virksomhetsleder for kommunale
barnehager.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av ny representant i samarbeidsutvalget ved hhv Vinne skole og
Verdalsøra barneskole for resten av valgperioden 2011-2015

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

Arkivref:
2011/9033 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
12.02.2014

Saksnr.
14/14

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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).
I Komité ML sitt møte 14.12.11, under sak 14/11, ble det oppnevnt kommunale
representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011 –
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2015. Heidi Nora S. Storstad ble oppnevnt som kommunal representant ved Vinne skole
og Anne Kolstad ble oppnevnt ved Verdalsøra barneskole.
Begge to søker nå om å bli fritatt fra sine verv. Heidi Nora S. Storstad begrunner sin
søknad med at hun høsten 2013 ble valgt som medlem i FAU ved Vinne skole og mener
det blir en dobbeltrolle å være foreldrerepresentant i FAU og kommunal representant i
SU. Anne Kolstad har fått stilling som lærer ved Verdalsøra ungdomsskole, men da
Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole er samlokalisert, synes hun det er
uheldig å være kommunal representant i SU ved Verdalsøra barneskole.
Da oppnevning av kommunale representanter er delegert til Komité ML legges saken
med dette fram uten innstilling.
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PS 15/14 Andre saker
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