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PS 40/14 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Orienteringer

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

Arkivref:
2012/4830 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
20.08.2014

Saksnr.
41/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vil bli orientert om følgende:
 Oppvekstprogrammet.
 NAV: Det offentliges krav om aktivitet for å motta sosialhjelp – nytt krav fra
staten som realiseres i løpet av høsten 2014/vinteren 2015.
 Kommunedelplanene – framdriften i arbeidet med de ulike planene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tilstandsrapport grunnskolen 2013

Saksbehandler: Trude Holm
trude.holm@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2014/5745 - /

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

Møtedato
20.08.2014

Saksnr.
42/14

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2013 tas til orientering.

Vedlegg:
Tilstandsrapport for grunnskolene 2013.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med dette legges "Tilstandsrapport for grunnskolene 2013" fram.
I Opplæringsloven er det fastsatt at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om
tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det som viktig at
styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på
grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte. Rapporten baseres på tallene for Verdal fra 2013.
Tilstandsrapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, jf. opplæringsloven §
13-10 andre ledd. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (20082009) at det skal være mulig å tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig tilstandsrapport
til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og
læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er
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formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal
benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld.
nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger
for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Direktoratet hadde store
tekniske problemer med å få lagt ut resultatene fra elevundersøkelsene 2013 denne
gangen. Derfor blir saken «Tilstandsrapport for grunnskolene 2013» lagt fram noe senere
i år enn foregående år.
Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), at tilstandsrapporten skal inneholde
vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. I St.meld. nr.16 (20062007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige
utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som
har behov for ekstra opplæring fra første stund.
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, samt lokale indikatorer, kan for små enheter
inneholde indirekte identifiserbare opplysninger som kan være taushetsbelagte etter
forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr.
1. Disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller
personopplysningslovens bestemmelser.
Tilstandsrapporten for 2013 omhandler:
Fakta om grunnskolen, Læringsmiljø, Resultater og System for oppfølging.
Tidlig og samordnet innsats er en grunnleggende satsing i kommunen, og skal
gjennomsyre arbeidet i oppvekstsektoren. Arbeid med læringsmiljø, grunnleggende
ferdigheter og spesialundervisning har fått stor plass i rapporten. Det er et mål å arbeide
bredt og godt mot hele elevgruppen tidlig i opplæringsløpet, slik at andelen elever som
får behov for spesialundervisning blir minst mulig, og andelen elever som blir rustet til å
mestre grunnskole og videregående skole – og videre utdanning og yrkesliv – blir høyest
mulig. Vi har kunnskaper om at et godt læringsmiljø har positiv effekt på
læringsresultatene. Rapporten forteller om en bred og gjennomgående satsing på tiltak
for å bedre læringsmiljøet i skolene i kommunen.
Vi vet at når kvaliteten på den ordinære undervisningen er god, minsker behovet for
spesialundervisning. Vi har derfor vektlagt arbeid med de grunnleggende ferdighetene, i
første omgang lesing. Det er en hovedutfordring at en relativt høy andel av elevene går
ut av grunnskolen med så svake grunnleggende ferdigheter at de får problemer med å ta
videre utdanning.
Hovedsatsingene for skolene i Verdal er SOL og DUÅ- satsingen. Vi mener at vi over
tid vil vinne gevinster gjennom disse satsingsområdene som gjør at flere barn og unge i
Verdal fremstår som trygge og ansvarsfulle barn/unge, og at behovet for
spesialundervisning vil reduseres.
SOL – Systematisk Observasjon av Lesing gjennomføres ved alle skolene våre. Vi har et
klart mål om at leseferdighetene i alle fag skal økes vesentlig i årene fremover. Skoleåret
2013-14 er alle SOL-informatørene ferdig skolert, og sprer nå sin kunnskap ut på sin
enhet.
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De utrolige årene- DUÅ (en forebyggings- og behandlingstilnærming for barn i alderen 0
– 12 år) innføres og følges opp ved alle barnehager og barneskoler. Foreldrekurs kjøres
vår og høst.
SOL og DUÅ er langsiktige satsinger i Verdal.
Andre satsingsområder i 2013 har vært:
Arbeidslivsfag (Vuku)
Valgfag (ungdomsskolene)
Bedre læringsmiljø og klasseledelse (Vuku oppvekstsenter)
Alternativ skole. (Vinne)

Ny GIV - økt kunnskap om prinsipper for god opplæring
Midt Norsk realfag- og teknologisenter.
Skolemåltid – ungdomsskolene.
LIKT. IKT- satsing for å bedre de grunnleggende IKT- kunnskapene.
Trivselsprogram
MOT

Resultater fra elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen er lagt frem i rapporten.
Elevundersøkelse ga mye positiv tilbakemeldingen og resultatene på de nasjonale
prøvene var i 2013 jevnt over gode for Verdal kommune sin del. De vil naturlig nok
variere noe fra år til år.
Når det gjelder eksamenskarakterer i engelsk skriftlig og muntlig har vi nådd vårt mål.
Vi ligger på høyde med det nasjonale nivået i matematikk standpunkt. I norsk hovedmål
standpunkt ligger vi over det nasjonale nivået. I norsk og matematikk skriftlig har vi
forventninger om bedre resultat framover.
Vi har god tro på langvarig satsing på læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter vil føre
til kollektiv mestring og bedre læring for alle elever.
Grunnskolepoeng, samt overgang fra grunnskole til videregående opplæring, er også
fremlagt. Vi kan glede oss over at når det gjelder grunnskolepoeng har resultatet bedret
seg for hvert år. Nå ligger vi på samme resultat som landsgjennomsnittet og over
gjennomsnittet i Nord-Trøndelag fylke.
Verdal sin visjon er LIVSKVALITET OG VEKST.
Visjonen skal være et fyrtårn som alle kan strekke seg mot, og den skal være en positiv
veiviser også for arbeidet i skolen.
Barnetallet synker, og dermed minker også rammeoverføringene fra staten. Dette gir økt
press på driften og mulighetene for rasjonell drift innenfor dagens struktur. Mange barn
har behov for spissede tiltak i skole, barnehage, SFO og kommunes øvrige hjelpeapparat.
Dette skaper økt trykk på grunnressursene. Skolen kjenner på at det utfordrende å innfri
forventninger når det økonomiske handlingsrommet strammes til.
Det er et omfattende arbeid som gjennomføres i skolene. Rapporten kan ikke omfatte alt, men
gir et relativt omfattende bilde av tilstanden i grunnskolen i Verdal og være et grunnlag for
videre arbeid og gode diskusjoner.
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Verdal kommune
Sakspapir

Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2012/2743 - /

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

Møtedato
20.08.2014

Saksnr.
43/14

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar den framlagte utredning om friidrettsanlegg ved Verdal videregående
skole til orientering.
Vedlegg:
Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole, datert 29. juli 2014.
Saksopplysninger:
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 85/13 Økonomiplan 2014-2017/ Budsjett
2014:
«Pkt. 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
tas sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å foreta
de
nødvendige budsjettjusteringer.»
Komite Mennesker og Livskvalitet oppnevnte arbeidsgruppe for arbeidet i sak 11/14:
«For å utrede sak om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole oppnevnes det ei
arbeidsgruppe bestående av:
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To representanter fra Verdal friidrettsklubb
En representant fra Verdal Idrettsråd
Bård Kotheim, Teknisk drift
Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred samkommune
Ingvild Aasen, Kulturtjenesten
En representant fra Verdal videregående skole.
Politisk representant: Varaordfører.

Arbeidsgruppa har hatt fire møter og har valgt å utrede tre alternativer for
friidrettsanlegg:
 Kretsstandard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og
hoppmuligheter. Kan avholde kretsstevner.
 Nasjonal standard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og
hoppmuligheter. Med tribune, lysanlegg og større målhus. Kan avholdes
norgesmesterskap.
 Treningsstandard: 400 m løpebane med 4 baner rundt og 6 sprintbaner (på ene
langsiden). Kast- og hoppmuligheter. Lite egnet til å avholde stevner.
Arbeidsgruppa har konkludert med følgende:
De 5 mill. kroner som er avsatt i Økonomiplan for 2017 som kommunal andel
friidrettsanlegg,
jfr. k.sak 85/13 Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014, er ikke tilstrekkelig for å oppnå
et
anlegg som utnytter områdets potensiale for allsidig aktivitet. Det gjelder friidrett,
fotball,
skøyter og uorganisert aktivitet, spesielt med tanke på Reinsholm som mangler leke-/
aktivitetsområde.
Om det skal bygges et anlegg ved Verdal videregående skole anbefales det å bygge et
anlegg
med kretsstandard. Da det allerede er et friidrettsanlegg med status som regionanlegg på
Levanger, er det ikke aktuelt med et slikt anlegg i Verdal.
Det er viktig å se saken i sammenheng med revidering av Anleggsplan for aktivitet,
idrett og leik som skal behandles i november 2014. Den må også ses i sammenheng med
at det skal legges nytt kunstgrasdekke på sentralidrettsanlegget, da dette er et alternativ
til friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole.
Det vises for øvrig til vedlagt utredning for ytterligere detaljer.
Vurdering:
Som det framgår av utredningen vil kostnadene ved et friidrettsanlegg ved Verdal
videregående skole langt overstige de midlene som er avsatt i Økonomiplan for perioden
2014-2017. Utredningen vil derfor ikke kunne danne et fullverdig beslutningsgrunnlag
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på nåværende tidspunkt, men rådmannen mener det er riktig at kommunestyret får
kunnskapen utredningen gir nå ved første høve.
Det vil etter rådmannens syn være riktig at dette tiltaket ses i sammenheng med
revidering av «Anleggsplan for aktivitet, idrett og leik», som det også konkluderes med
av arbeidsgruppa selv, og at en eventuell beslutning om realisering knyttes til
behandlingen av kommende budsjett/økonomiplan. Eventuelle alternative lokasjoner er
heller ikke utredet med samme grundighet.
Med denne bakgrunn legges derfor saken fram for politiske organ til orientering.
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Verdal kommune
Sakspapir

Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og konfliktrådet: Ungdomsoppfølging ungdomsstraff

Saksbehandler: Anette Bartnes Dalheim
anette.bartnes.dalheim@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2014/4403 - /X43

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
20.08.2014

Saksnr.
44/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune inngår samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Nord-Trøndelag om
ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.
Vedlegg:
1. Samarbeidsavtale mellom konfliktrådet og kommunen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Konfliktrådet i Nord-Trøndelag har siden 2012 administrert en straffereaksjon som heter
«ungdomsoppfølging». Målgruppen for «ungdomsoppfølging» er unge lovbrytere
mellom 15-18 år som har begått en eller flere kriminelle handlinger, og der man antar at
sannsynligheten for at vedkommende vil begå nye straffbare handlinger vil reduseres
dersom vedkommende får oppfølging i konfliktrådet. Konfliktrådet har en egen
ungdomskoordinator som har ansvaret for og koordinerer et tverrfaglig oppfølgingsteam
som skal følge opp den enkelte ungdom. Varigheten på oppfølgingen er det
påtaleadvokaten eller dommeren som bestemmer. Gjennomføringstiden varierer fra 3
måneder til 18 måneder.
Fra 1. juli 2014 ble «Ungdomsstraff» innført som en ny straffereaksjon (i tillegg til
«ungdomsoppfølging»). Også denne administreres av konfliktrådet. Målgruppen for
«ungdomsstraff» er unge lovbrytere mellom 15-18 år som i dag idømmes ubetinget
fengsel, men som kan gjennomføre en reaksjon i frihet forutsatt tett oppfølging, samt
ungdom som i dag idømmes strengere samfunnsstraffer. Gjennomføringstid er fra 6 mnd
til 2 år.
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Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff forutsetter godt samarbeid mellom offentlige
tjenester og faggrupper. Det tverrfaglige oppfølgingsteamet som skal følge opp den
enkelte ungdom kan bestå av representanter fra politi, barnevern, skole og andre aktuelle
etater og institusjoner.
Justisdepartementet og sekretariatet for konfliktrådene har derfor bedt de regionale
konfliktrådene om å undertegne en samarbeidsavtale med de enkelte kommunene i sin
region. Det er viktig å få forankret dette på et så høyt administrativt nivå som mulig i
kommunen for å få legitimitet for ordningen.
Vurdering:
Ved at Konfliktrådet i Nord-Trøndelag og Verdal kommune inngår en samarbeidsavtale,
forplikter det offentlige støtteapparatet i Verdal kommune seg til å bidra inn i oppfølging
av ungdommer som er under «ungdomsoppfølging» eller «ungdomsstraff». Denne
forpliktelsen vil kreve at kommunen har en gjennomgang av sitt eget arbeid inn mot
disse ungdommene, i et helhetlig perspektiv. Avtalen kan i så måte bidra til å sikre at
ungdommer fra Verdal som begår straffbare handlinger, møter et samordnet, koordinert
og tverrfaglig støtteapparat. Dette kan i seg selv ha en kriminalitetsforebyggende effekt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Vuku brannbilforening - søknad om bolystmidler til restaurering av brannbil

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2013/703 - /D35

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
20.08.2014

Saksnr.
45/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Vuku Brannbilforening innvilges et tilskudd på kr. 20.000,- til restaurering av brannbil.
Vedlegg:
Søknad fra Vuku Brannbilforening om støtte til restaurering av brannbil.
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt søknad fra Vuku Brannbilforening om støtte på 20.000 kroner til
restaurering av brannbil.
Foreningen har som mål for sitt arbeid å tilbakeføre brannbilen til sin opprinnelige stand,
slik den var i 1954.
Alt av arbeid foregår på dugnad. Utover dugnadsinnsatsen opereres det med et budsjett
på 70.000 kroner, hvorav medlemmene i laget har bidratt med til sammen 35.000 kroner.
Brannbilen ble presentert på Vukudan i sommer, men i følge lederen for foreningen
gjenstår det fortsatt en god del arbeid før bilen er i tipp-topp stand.
Vurdering:
Komite for mennesker og livskvalitet reviderte retningslinjene for bolystmidlene i møte
4, juni 2014.
Tiltak som er med på å skape trivsel og derigjennom bidrar til et attraktivt lokalsamfunn
er i henhold til disse retningslinjer stønadsberettiget.
Videre er det en forutsetning at støtten ikke kan overstige 50 prosent av prosjektets
totalramme for prosjekt over 50.000 kroner.
Det vurderes som søknaden fra Vuku Brannbilforening tilfredsstiller disse kravene og
rådmannen vil på denne bakgrunn tilrå at søknaden imøtekommes.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om støtte til gårdsmusikal 2014 - Sommer i Tyrol

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

Arkivref:
2013/2469 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
20.08.2014

Saksnr.
46/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite mennesker og livskvalitet bevilger kr 25.000 i tilskudd fra bolystordningen til
oppsetningen Sommer i Tyrol 2014.
Vedlegg:
Prosjektbeskrivelse «Sommer i Tyrol 2014 – Musikkteater på et gårdstun nær deg!»
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Produksjonsgruppa Framdrift søker om kommunal støtte til oppsetningen Sommer i
Tyrol. Gruppa består av Helga Haga og Kari Wist Holmen fra Verdal samt Gunhild
Hjertaas fra Hitra. Alle tre er utdannet skuespillere og de er i etableringsfasen.
I likhet med de tre siste årene skal de også i år sette opp forestilling på Helga Haga sin
hjemgård, Lyng. De ønsker å tilby mer enn bare ei teaterforestilling og inviterer hele
familien til en opplevelse. De tar gårdstunet i bruk, og publikum er ensemblets og
gårdens gjester med kaffe- og kakesalg både før og etter forestillinga. De benytter gården
som autentisk kulisse med naturen som bakteppe for forestillinga. Slik peker de selv på
at de får satt fokus på gårdsbrukene som ressurs og en arena for teater og musikk, og de
ønsker å skape bolyst med disse oppsetningene. De håper også at konseptet kan bidra til
at andre unge mennesker ser mulighetene i hjemkommunen og inspirere til lignende
prosjekt.
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I tillegg er dette et ledd i det å skape egne arbeidsplasser for seg selv og de andre
aktørene de har med seg.
Ensemblet består av en musiker og seks skuespillere, og de engasjerer unge utøvere som
enten er under utdanning eller som er ferdig utdannet innen musikal, dans eller skuespill.
I tillegg ønsker de i år å ha med seg to barn fra hver av de kommunene de gjester.
Da søknaden ble sendt inn hadde de ambisjoner om å spille 12 forestillinger fordelt på
fire gårdstun i Trøndelag. I fjor spilte de til sammen åtte forestillinger i Verdal og på
Hitra.
Prosjektet har en budsjettramme på kr 335.000. I tillegg til billettinntekter søkes det
sponsorstøtte fra en rekke bedrifter samt at de søker offentlig støtte fra ulike instanser.
Hitra kommune har støttet prosjektet med tilskudd på kr 100.000.
Framdrift søker om tilskudd på kr 25.000 fra Verdal kommune.
Vurdering:
Det er positivt at utflyttet verdalsungdom ønsker å komme heim for å bidra i
lokalsamfunnet. De synliggjør muligheten til å ta i bruk nye og alternative arenaer for
teaterproduksjon i teaterkommunen Verdal, og de bidrar til et bredt spekter av
teateropplevelser for innbyggerne i i kommunen vår. Oppsetningen er utvilsomt et bidrag
til å skape trivsel og bolyst.
I kriteriene for bolystmidlene er kulturbasert sted- og næringsutvikling en av faktorene
det kan søkes støtte til. Denne oppsetningen er et produkt som i høyeste grad oppfyller
denne faktoren.
Det er tøft å etablere seg som kunst-/kulturarbeider i dag. At de som har valgt å gå satse
på dette som levebrød tar initiativ for selv å skape produksjoner som gir arbeidsplasser er
det viktig at kommunen støtter opp under. Det anbefales derfor at Framdrift innvilges et
tilskudd på kr 25.000 til produksjonen Sommer i Tyrol.
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PS 47/14 Andre saker
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