Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
14.12.2016
Dato:
09:00
Tid:

I starten av møtet kommer leder for Verdal Mottakssenter, Britt Tønne Haugan, og
snakker om «Hvordan bygge opp og ned Verdal Mottakssenter på under 6 mndr.?»

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48250.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 8. desember 2016

Trine Reitan/sign./
leder
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SAKLISTE
MØTE I KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
14. DESEMBER 2016

Saksnr

Innhold

PS 48/16

Godkjenning av møteprotokoll

PS 49/16

Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for
økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager
2017

PS 50/16

Rullering av handlingsplan i "Temaplan anlegg for leik ,idrett og
aktivitet i Verdal kommune"

PS 51/16

Valg av kommunal representant (eier-representant) i
samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage for perioden 20172019

PS 52/16

Andre saker
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PS 48/16 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk
likebehandling av kommunale og private barnehager 2017
Saksbehandler: Anne Haugskott-Bjugan
anne.haugskott.bjugan@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2016/8601 - /

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

Møtedato
14.12.2016
15.12.2016

Saksnr.
49/16

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av
kommunale og private barnehager 2017 vedtas.
Vedlegg:
1. Lokale retningslinjer for 2017
2. Høringssvar
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune reviderer hvert år de lokale retningslinjene som skal sikre likebehandling av
kommunale og private barnehager. Retningslinjene tar utgangspunkt i Forskrift om tildeling av
tilskudd til de private barnehagene.
Med utgangspunkt i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 12, Rapportering
av barn i private barnehager andre ledd, kan kommunen i lokale retningslinjer bestemme at de
private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere
tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De
lokale retningslinjene skal fastsettes før tilskuddsåret begynner. Slike retningslinjer skal skape
god fleksibilitet for barnehagebrukerne (foreldre/foresatte) og samtidig forutsigbarhet for de
private barnehagene og kommunen som barnehagemyndighet. Dette gjøres i tråd med de
forutsetninger og hensyn som barnehageloven med tilhørende forskrifter bygger på. Samtidig
skal disse retningslinjene bidra til å oppfylle det politiske målet om full barnehagedekning.
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Retningslinjene er sendt ut på høring til de private barnehagene, samt at det er avholdt møte
mellom barnehagemyndighet og styrerne i de private barnehagen for å avklare eventuelle
misforståelser eller feiltolkninger
Det er lagt frem to forslag til telledatoer i de lokale retningslinjene:
Første alternativ:
 1.telling: Barn som har plass pr. 01.januar (januar – mars) 3/12mnd.
Frist 15.12.
 2.telling: Barn som har plass pr. 01.april (april – juli) 4/12 mnd.
Frist 15.03.
 3.telling: Barn som har plass pr 15.august. 1/12 mnd.
Frist 30.06.
 4.telling: Barn som har plass pr. 01.september (september – desember) 4/12 mnd.
Frist 15.08.
3 åringene regnes som stor fra 01.08.
Andre alternativ:





1.telling: Barn som har plass pr. 01.januar (januar – mars) 3/12mnd.
Frist 15.12.
2.telling: Barn som har plass pr. 01.april (april – august) 5/12 mnd.
Frist 15.03.
3.telling: Barn som har plass pr. 01.september (september – oktober) 2/12 mnd.
Frist 15.08.
4.telling: Barn som har plass pr. 01.november (november – desember) 2/12 mnd. Frist
15.10.
3 åringene regnes som stor fra 01.09.

Det er mottatt en høringsuttalelse fra de private barnehagene, og i den framgår det at de private
barnehagene ønsker alternativ 2 i forhold til telling. Ut over det var det et par kommentarer
knyttet til to punkt.
Vurdering:
Etter mottatt høringssvar fra de private barnehager er det avholdt et møte mellom private
barnehager og barnehagemyndighet der de to spørsmålene som stilles i høringssvaret ble
diskutert. På bakgrunn av dette møtet ble retningslinjene redigert og sendt ut til de private
barnehagene for ny gjennomlesing med frist for uttalelse. Det har i etterkant ikke kommet noen
bemerkninger innen fristen.
De lokale retningslinjene er revidert med bakgrunn i høringssvar og dialog med de private
barnehagene, og foreslås vedtatt slik de nå foreligger.
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Verdal kommune
Sakspapir

Rullering av handlingsplan i "Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet i Verdal
kommune"

Saksbehandler: Frode Strand
frostr@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2014/4734 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
14.12.2016

Saksnr.
50/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.
Vedlegg:
1. Prioritering spillemidlersøknader Verdal kommune 2016/2017
2. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet Verdal kommune
2015-2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en plan som omfatter
idrett og fysisk aktivitet, og det er en forutsetning at dette plankravet er oppfylt for å få
tilskudd av spillemidlene.
Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg.
For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn
i handlingsprogrammet.
Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg:
1. Ordinære anlegg
Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk
aktivitet. Kategorien omfatter både bygging av nye anlegg og rehabilitering av
eksisterende.
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2. Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes
kun utendørsanlegg.
Endringer ifht liste over spillemiddelsøknader i eksisterende plan:
Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de har fått tilsagn om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Verdal kommune, Ørahallen Verdalsøra barne og ungdomsskole.
Nærmiljøanlegg:
Øvre Brannan velforening, aktivitetsområde - hinderløype
Garpa og Prærien velforening, Aktivitetsområde - hinderløype Mekken
Nye søknader om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Verdal OK. Revidering o – kart Garnes (NM og Norges cup jr 2019).
Verdal OK. O – kart Forbregd og Lein (NM og Norges cup jr 2019).
Leksdal IL. Turvei fra Marka skistadion til Hallemsvollen.
Stiklestad IL. Standplass og strafferunde, Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Belysning strafferunde, Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Langrenn stadion, Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Belysning langrenn stadion, Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Asfaltert langrenn sprint (rulleski), Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Asfaltert langrenn trase (rulleski), Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Lysanlegg langrenn trase, Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Snø produksjon løyper, Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Snø produksjon arena, Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Rehabilitering eldre løyper. Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Lys eldre løyper. Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Turvei, Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Idrettsbygg med tidtaker funksjon, Blommen skisenter.
Verdal IL. Idrettsbygg med funksjonene speaker, HC toalett, dame- og herre toalett og
servering.
Nærmiljøanlegg:
Vuku IL. Ball og aktivitetsflate asfaltert, Vuku stadion.
Stiklestad IL. Skileik og asfaltert leike og aktivitetsflate, Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Lysanlegg til skileik og asfaltert leike og aktivitetsflate, Blommen
skisenter.
Vurdering:
Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd.
Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss
forutsigbarhet for søkerne. Videre er mål og strategier i planen førende for
prioriteringene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved
Maritvold barnehage for perioden 2017-2019

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

Arkivref:
2011/8925 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
14.12.2016

Saksnr.
51/16

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Lov om barnehager § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg, heter det:
For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna og skal
fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt
maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling
ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver
gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med
flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget.”
Hovedutvalg for undervisning vedtok i møte den 14.11.95 under sak nr. B 97/95 å
videreføre ordningen med å velge kommunale representanter i samarbeidsutvalgene i
kommunale barnehager.
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Verdal kommune som eier kan ikke delta i det samarbeidsmessige arbeidet i
barnehagene og samtidig være den lokale barnehagemyndighet som skal føre tilsyn etter
Lov om barnehager.
For at ordningen med kommunale representanter i barnehagene skal fungere, er det en
forutsetning at de kommunalt valgte representantene følger opp og deltar i møtene i
samarbeidsutvalgene.
I delegasjonsreglementet for Verdal kommune er all myndighet etter Lov om
barnehager, så langt loven tillater det, delegert til Komitè Mennesker og Livskvalitet.
Ut fra dette er komitèen delegert myndighet til å foreta valg av kommunale
representanter i samarbeidsutvalgene ved de kommunale barnehagene.
Henviser til sak 58/15 i Komite mennesker og livskvalitet.
Det ble i møte 18.11.2015 valgt eierrepresentanter til de kommunale barnehagene i
kommunen.
Fra 01.01.2017 blir Maritvold barnehage kommunal og i den forbindelse må det velges
eierrepresentant for denne barnehagen.
Vurdering:
De politiske partiene i komitè Mennesker og Livskvalitet har et selvstendig ansvar for
oppnevninga. Saken legges derfor fram for komitèen til behandling uten forslag til
innstilling fra rådmannen.
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PS 52/16 Andre saker
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