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Verdal kommune
Sakspapir

Karolinernes hærtog i Trøndelag - markering i 2018

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

Arkivref:
2014/1497 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.03.2014

Saksnr.
17/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite mennesker og livskvalitet slutter seg til initiativet rundt «Karolinerne 2018», og
ber om at det jobbes videre med konkretisering av konseptet. Dette legges fram som sak
til politisk behandling innen utgangen av oktober 2014.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I august 2018 er det 300 år siden Karolinernes felttog i Trøndelag. Dette 300 årsminnet
vil naturlig nok bli grundig markert flere steder i Trøndelag. Men det var gjennom
Verdal general Armfeldt kom med sin hær i 2018. Som kjent mellom annet ned
Tromsdalen med kampene på Stene skanse, okkupasjonen av Verdal og Innherred. Siden
forsøket på å ta Trondheim og til slutt; dødsmarsjen fra Tydal tilbake til Handøl i
Sverige.
InnSpæll har tatt initiativ overfor Verdal kommune om å samarbeide om en storstilt
musikkteaterproduksjon «Karolinerne 2018» med framføring i august 2018.
Som spillested tenkes kalkbruddet i Tromsdalen som ligger i leia der deler av
karolinerhæren kom. VerdalsKalk stiller seg positive til et samarbeid rundt dette.
Oppsetningen er tenkt som en massemønstring som involverer profesjonelle skuespillere
i tillegg til et stort antall frivillige amatører (teater, kor, orkester).

4

I møtet vil det bli gitt en utdypende orientering om tenkingen rundt prosjektet.

Vurdering:
Rådmannen mener at initiativet fra InnSpæll er svært interessant å jobbe videre med. Det
er interessant fordi det kan ha mange effekter:
 Det setter søkelys på en av de historiske hendelsene med største konsekvenser for
verdalssamfunnet og hele Innherred. Tragedien kan settes i samtidspersepktiv og
relateres til hendelser i verden i dag.
 Satsingen kan ha positive effekter for næringsliv.
 Satsingen vil kunne bidra til utvikling av kulturlivet, både det frivillige og for
kulturbasert næringsutvikling.
 Kultur vil i denne sammenhengen være et redskap for styrking av bolyst.
 Det kan bidra til positiv omdømmebygging for kommunen.
 Markeringen vil kunne være et verktøy for å utvikle kommuniksjonen med
Jämtland og Sverige.
Det er snakk om en omfattende produksjon som vil kreve profesjonell planlegging, og
det er nødvendig å komme i gang med planleggingen så snart som mulig for å få til en
forsvarlig planlegging. Det gjelder det produksjonsmessige som bearbeiding av manus,
komponering av musikk, mulighet til å knytte til seg de aktørene en ønsker både
kunstnerisk, historisk og blant frivillige. Videre er det nødvendig for å sikre økonomien i
prosjektet, etablere samarbeid med de andre karolinerspelene og andre aktuelle instanser
både nasjonalt og med aktuelle aktører over svenskegrensa, teknisk tilrettelegging av
arenaen, samt muligheten til en god markedsføring av prosjektet.
Dersom produksjonen skal realiseres vil det være nødvendig at kommunen tar initiativ til
å etablere en organisasjonsstruktur for prosjektet. I dette arbeidet må blant annet
intensjonsavtaler med kunstneriske krefter må på plass, det må opparbeides et
kostnadsbilde og finansieringsmuligheter må kartlegges. Det er også viktig med tidlig
involvering av frivillighetsapparatet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Samarbeid mellom Verdal kulturskole og skolekorpsene i kommunen

Saksbehandler: Sven-Øyvind Bern
svbe@verdal.kommune.no
E-post:
74065240
Tlf.:

Arkivref:
2014/2108 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.03.2014

Saksnr.
18/14

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Verdal kommunestyre vedtar å igangsette et tre-årig prosjekt for utprøving av
samarbeid mellom skolekorpsene og Verdal kulturskole fra skolestart høsten 2014.
2. Det bevilges kr 125.000,- til tiltaket i 2014. Beløpet dekkes over kommunens
driftsfond.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I behandlingen av budsjettet for 2014 og økonomiplanen for 2014 – 2017, PS 085/13
vedtok kommunestyret følgende:
Kulturskolen
Det er behov for å bedre kulturskoletilbudet for å støtte skolekorpsene.
Kommunestyret ber om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid
mellom kulturskolen og skolekorpsene. Det bes også om at det ses på mulighetene
for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på
mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpsene. Det søkes opprettet en
deltidsstilling fra 01.08.14 som skal dekke noe av behovet for skolekorpsene. Det
opprettes et 3-årig prosjekt som dekkes inn av driftsfondet. Evaluering skjer etter
to år i prosjektperioden.
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Det er jevnlig kontakt med skolekorpsene. Det er enighet om et behov for samarbeid om
opplæringstjenester og at man begynner med en 73 % stilling.
Andre kommuner i nærområdet viser en viss interesse for et formalisert samarbeid om
felles stilling, slik at man sammen kan lyse ut en stilling av en viss størrelse.
Dessverre er det ikke mulig å finne eksterne midler for å finansiere deler av eller hele
utgiften ved en utvidelse av kulturskolens tilbud til skolekorpsene. Det har vært søkt på
øremerkede midler til utvikling av kulturskolene, men alle søknadene har blitt avslått av
de forskjellige instansene.
Ved å opprette 73 % stilling vil Verdal kulturskole ha en samlet ressurs på
blåseinstrumenter på 100 %. Dette er tenkt fordelt på 50 % treblåslærer og 50 %
messinglærer.
Kostnaden ved en slik utvidelse vil være ca 450.000,- kroner. Av dette vil skolekorpsene
måtte betale kr 150.000,- ut fra den normale elevavgiften ved kulturskolen. Med virkning
fra høsten 2014 vil kommunens nettoutgifter bli omtrent 125.000,-. Årlig vil dette
beløpe seg til 300.000,- kroner. I tråd med vedtaket må dette dekkes av kommunens
driftsfond og overføres til Verdal kulturskole.
For å sikre stabilitet vil skolekorpsene bli bedt om å tegne en avtale med kommunen for
prosjektperioden.
Kommunen, ved kulturskolen, har god kompetanse på opplæring i forskjellige
instrument, mens skolekorpsene har god kompetanse på samspill og det sosiale
samværet, som det blir stadig viktigere å ivareta.
Vurdering:
Kommunens opplæringstilbud vil bli betraktelig bedret dersom kulturskolen kan tilbud
opplæring på alle korpsenes blåseinstrumenter og til flere barn og unge. Et samarbeid
mellom kommunen og skolekorpsene vil være positivt for barn og unges kultur- og
opplæringstilbud.
Dette vil også bidra til å styrke skolekorpsenes posisjon og muligens sikre deres videre
drift.
Konklusjon:
Verdal kommune øker kulturskolens stillinger med en 73 % delstilling med virkning fra
1. august 2014. Dette for å gi et bedre tilbud til opplæring på korpsinstrumenter, i første
rekke blåseinstrumentene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Vuku skolekorps - søknad om bolystmidler

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

Arkivref:
2014/1008 - /D35

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.03.2014

Saksnr.
19/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité mennesker og livskvalitet bevilger kr. 30.000,- i tilskudd fra bolystordningen til
oppgradering av Vuku skolemusikkorps’ lokaler (instrumentlager, kontorplass med
notearkiv og kopimuligheter, samt systue med plass til lagring av korpsets uniformer)
ved Vuku oppvekstsenter.

Vedlegg:
Kopi (PDF) av søknad om bolystmidler, fra Vuku skolemusikkorps v/Tor Ivar Holmli
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Vuku skolemusikkorps har eksistert i snart 45 år, og er et lag med 27 utøvende
korpsmusikere pluss en drilltropp på 15 stk. I tillegg er det 19 korpsaspiranter og 5
drillaspiranter tilknyttet laget, som har medlemmer i aldersgruppen 8-18 år.
Likevel – i likhet med mange korps i landet – også Vuku skolekorps sliter mer med
rekrutteringen nå enn tidligere. For å øke attraktiviteten til korpset, søkes det om
bolystmidler til bl.a. instrumentkjøp, drillutstyr og oppgradering av lokaler ved Vuku
oppvekstsenter.
Korpset har fått tildelt en av de gamle garderobene i Vuku oppvekstsenter til arbeids/lagerrom. Rommet har behov for noe oppussing/oppgradering slik at de er egnet for
korpset formål: Instrumentlager, kontorplass med notearkiv og kopimuligheter, samt
systue med plass til lagring av korpsets uniformer. Alt arbeid vil bli utført på
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dugnadsbasis blant korpsets medlemmer og foresatte, heter det i søknaden (vedlagt), som
også inneholder et detaljert kostnadsoverslag.
Vurdering:
Tilrettelegging av aktiviteter spesielt rettet mot ungdom, er et av tildelingskriteriene som
er spesielt nevnt over temaer bolystmidlene er tenkt å bygge opp under. I så måte vil
støtte til enkeltaktører innenfor korpsbevegelsen, slik det er omsøkt i dette tilfellet,
kunne sies å ligge innenfor ordningen. Det kan også argumenteres for at søknaden kan gå
inn under trivselstiltak og prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse.
I tildelingskriteriene for bolystmidlene heter det samtidig at det ikke skal gis støtte til
kostnader som har preg av å være driftskostnader. Hvorvidt innkjøp av instrumenter til et
korps kan regnes som ekstraordinært, er heller tvilsomt. Det samme gjelder drillutstyr til
en tropp som har som hovedformål å holde på med drill.
Vi vil minne om det finnes egne støtteordninger for instrumentkjøp. Alle skolekorps i
Norge kan søke om støtte fra det såkalte Instrumentfondet, som bestyres av Norges
musikkorpsforbund (NMF). Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets
spillende besetning er i alderen 7-19 år. Også korps som ikke er medlem i NMF kan
søke. Årets søknadsfrist er som vanlig 1. april. Vi anmoder skolekorpset om å rette sin
søknad om instrumentstøtte gjennom denne ordningen, som i denne runden skal fordele
10 millioner kroner på landets skolekorps.
Det er et mål for Verdal kommune å skape attraktive lokalsamfunn, ikke bare i sentrum
men også ute i grendene. Et rikt mangfold av fritidsaktiviteter er et viktig bidrag i så
måte. Hvis bolystmidlene kan bidra til å styrke rekrutteringen til Vuku skolemusikkorps
gjennom å tilrettelegge for bedre arbeidsrom for frivilligheten, er det rådmannens
vurdering at deler av søknaden kan innvilges innenfor tildelingskriteriene for ordningen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om bolystmidler til Soria Moria-parken

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

Arkivref:
2014/1008 - /D35

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.03.2014

Saksnr.
20/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité Mennesker og Livskvalitet innvilger Soria Moria Kultur & Turisme kr 12.000 i
støtte til utbedringstiltak på festplassen i Soria Moria-parken.

Vedlegg:
Kopi av søknad (PDF) fra Soria Moria Kultur & Turisme
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Soria Moria-parken ble før jul 2013 delvis rasert av stormen «Ivar». En rekke trær blåste
ned, gjerder ble skadet, og skilt som beskriver militærhistorien ødelagt. Over hele parken
ligger det greiner og vindfall som må fjernes. Til dette oppryddingsarbeidet søker Soria
Moria Kultur & Turisme v/ Rolf Vestvik om støtte fra de kommunale bolystmidlene.
Soria Moria-parken er en festplass for ulike trivselstiltak sommerstid. Anlegget består av
Soria Moria-hallen, grillhus, bålplass, friluftsscene, aktivitetsanlegg med skotthyllbane,
natursti og lekeplass. Festplassen brukes hver sommer av en rekke ulike arrangører, lag
og foreninger til ulike trivselstiltak.
Ut over stormen «Ivars» ødeleggelser, anføres det at Soria Moria-parken også har et
generelt oppussingsbehov, herunder bygging av ny billettbod, planering av areal og
bygging av ny utepeis/bålplass på festområdet. På grunn av brannfaren må bålplassen få
utbedret skjerming og gnistfanger.
Totalt søkes det om kr 25.000,- i støtte fra bolystmidlene.
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For detaljert budsjettoppsett og mer informasjon om bruken av området, vises det til
søknaden som er vedlagt saken.
Vurdering:
Etter uværet på tampen av fjoråret, har kommunen mottatt flere søknader fra ulike lag og
foreninger om økonomisk støtte til opprydding etter trefall og andre ødeleggelser.
Kommunen ser det ikke som sin rolle å gå inn som assurandør for organisasjoner, lag og
foreninger som opplever naturskader av ulik alvorlighetsgrad. Rådmannen ser heller ikke
at bolystmidlenes tildelingskriterier åpner for slik bruk.
Som det går fram av søknaden fra Soria Moria Kultur & Turisme, begynner anlegget å
bli nedslitt, og det er behov for utbedring og vedlikehold. Ettersom mye av bruken av
området er gratis, står ikke inntektene i forhold til kostnadene som kreves for å
opprettholde en tilfredsstillende standard. Soria Moria ble i fjor tildelt kr. 18.000 i
bolystmidler til diverse oppussingstiltak for anlegget. Tilskuddet ble brukt til innkjøp av
materialer mens arbeidet ble utført på dugnadsbasis av Fætten Vel og eier Rolf Vestvik.
Det gjenstående arbeid som kommer i tillegg til det som ble dekket i fjorårets søknad,
ligger innenfor de tildelingskriterier for bolystmidler slik de er definert av Komité
Mennesker og Livskvalitet i møte 13.02.2013, blant annet innenfor stedsutvikling,
tilrettelegging av anlegg, forskjønnings- og trivselstiltak.
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Verdal kommune
Sakspapir

Boligsosial handlingsplan - tilbakemelding fra politiske gruppemøter

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no
E-post:
74048572
Tlf.:

Arkivref:
2011/324 - /F17

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.03.2014

Saksnr.
21/14

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Tilbakemelding fra politiske gruppemøter knyttet til sak 06/14: rullering av
handlingsplan i Boligsosial handlingsplan.
Tilbakemeldingene innarbeides i handlingsplanen , og saken legges fram til behandling i
kommunestyret 28.04.14.
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av ruspolitisk handlingsplan

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no
E-post:
74048572
Tlf.:

Arkivref:
2014/2170 - /F64

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.03.2014

Saksnr.
22/14

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Saken behandles slik:
19.03.14: Temamøte i Komitè for Mennesker og livskvalitet.
Agenda:
Presentasjon av forslag til ruspolitisk handlingsplan.
Prosessøvelse: Kafè dialog. En øvelse for gruppearbeid hvor vi oppnår involvering,
resultater og deling av gruppearbeidene på en rask, effektiv og motiverende måte.
Sammenfatning av konklusjonene.
19.03. – 21.05.15 – Partienes gruppemøter arbeider med tema som er tatt opp i
komitèmøtet, og melder tilbake til komiteen på møte 21.05.14.
26.05.14 – Ruspolitisk handlingsplan behandles i kommunestyremøte.
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PS 23/14 Andre saker
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Verdal kommune
Sakspapir

Kvalitetsplan og nye vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune

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

Arkivref:
2012/6735 - /

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

Møtedato
19.03.2014
20.03.2014
31.03.2014

Saksnr.
24/14
31/14

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar Kvalitetsplan for SFO i Verdal kommune
2. Retningslinjer og normalvedtekter for skolefritidsordninger i Verdal gjøres
gjeldende fra 1/8-2014.
Vedlegg:
1. «SFO – en selvfølgelig del av grunnskolen», Kvalitetsplan for SFO i Verdal
kommune.
2. Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal, nye vedtekter fra og med 1/8-2014.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Retningslinjene for SFO i Verdal kommune ble sist revidert og gjeldende fra 1/1-2006. I
ettertid har det kommet flere momenter som tilsier et behov for nye retningslinjer, i
tillegg til en plan som sier noe om innholdet og kvaliteten i SFO (Kvalitetsplan), blant
annet i formannskapet møte 18/4-2013 der det ble vedtatt følgende:
«Kommunens SFO-ordning vurderes helhetlig i sammenheng med skolerolle og
skolestruktur. Tilbudsstruktur, økonomi, brukergrupper, organisering, åpningstid og
behov for den 11. mnd tas med i vurderingen.»
Forslaget til retningslinjer og kvalitetsplan er diskutert i SFO ledergruppe og
rektorkollegiet. I tillegg er dokumentene sendt på høring til KFUV Verdal.
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Høringsfristen er satt til 20. mars, samme dato som neste møte i KFUV. Dette betyr at
formell høringsuttalelse fra KFUV vil foreligge etter formannskapets innstillingsmøte,
og blir lagt fram til kommunestyrets behandling av saken. Rådmannen har i forslaget tatt
hensyn til KFUV sine signaler gitt i møte desember 2013, og lagt opp inndeling i
plasstørrelse i tråd med disse signalene. Det har ført til at rådmann foreslår andre
betalingssatser og størrelse på plassene fra 01.08.2014 i forhold til vedtatt
avgiftsdokument for 2014.
De største endringene er pris, differensiering av SFO-plasser og gjeninnføring av den
«11-måned».
De økonomiske konsekvensene er høyst usikre da vi ikke kjenner til hvilke utslag
omleggingen vil få med tanke på antall søknader, men ordningen skal holdes innenfor
budsjetterte rammer. Rådmannen tror imidlertid det vil bli flere søkere til SFO i Verdal
med denne omleggingen, slik at vi kan nærme oss målet om selvkost for det ordinære
SFO-tilbudet. Det er viktig at det foretas evaluering av tilbudet i juni 2015 og en analyse
av økonomien i SFO-ordningen.
Forslaget til Kvalitetsplan sier noe om på hvilket kvalitetsnivå vi skal legge oss på og
skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for
skolefritidsordninger i Verdal.
Rådmann viser til ovenstående og ber komite mennesker og livskvalitet/formannskapet
innstille på at kommunestyret vedtar nye retningslinjer og kvalitetsplan for
skolefritidsordningen i Verdal kommune.
Sfo i Verdal kommune drives pr. dato på alle skolene våre. Ungdomsskoleelever med
Sfo administreres av Sfo ved Verdalsøra Ungdomsskole.
Antall barn i SFO pr. 1/3-2014 :
Skoler
Stiklestad
Garnes
Ørmelen
Ness
Leksdal
VØB
Volden
Vuku
Vinne
Tilsammen

2012/13
65
7
73
23
8
93
7
23
80
379

2013/14
52
4
73
23
6
80
0
24
61
323

Fra skoleåret 12/13 til inneværende skoleår er antall Sfo elever i Verdal redusert kraftig.
Dette kan være et signal om at dagens Sfo ordning ikke dekker det behovet foreldre har
for Sfo. Derfor mener rådmannen at en endring må til for å kunne dekke behovet på en
bedre måte.
Rådmannen forslår i vedtektene at Verdal kommune ikke skal starte opp Sfo før det er
behov for 5 helplasser ved den enkelte Sfo - dvs 500 %. Det må gjøres en politisk
vurdering om dette er godt nok, da dette mest sannsynlig vil medføre at Verdal
kommune ikke kan gi et Sfo tilbud ved enkelte skoler fra høsten 2014. En mulig løsning
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kan være å sette en annen grense, f. eks at Sfo startes opp når 5 elever har behov, uansett
behov for størrelse på Sfo - plassen (minimum 250 %).
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