Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
05.04.2017
Dato:
09:00
Tid:

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, 30. mars 2017

Trine Reitan/sign./
leder
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SAKLISTE
MØTE I KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
5. APRIL 2017

Saksnr

Innhold

PS 9/17

Godkjenning av møteprotokoll

PS 10/17

Referatsak

PS 11/17

Revidering av vedtekter for kommunale barnehager

PS 12/17

Orienteringer/tema

PS 13/17

Andre saker
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PS 9/17 Godkjenning av møteprotokoll
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PS 10/17 Referat sak

1. Referat fra rullestoldag og møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 14.
mars 2017
2. Referat fra møte i Innvandrerrådet februar 2017
3. Referat fra møte i Eldrerådet 13. mars 2017
4. Referat fra møte i Verdal ungdomsråd 27. februar 2017
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av vedtekter for kommunale barnehager
Saksbehandler: Kristin Gomo Hallem
kristin.g.hallem@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/745 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
05.04.2017

Saksnr.
11/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune, gjeldende
fra 2017, vedtas.
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Gjeldende vedtekter
Forslag til nye vedtekter
Høringsbrev
Høringsuttalelser – 5 stk.
Punktvis oversikt over endringer i forslag til nye vedtekter.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Vedtektene ble sist vedtatt i komite mennesker og livskvalitet i møte den 12.02.14.
Det har i tiden fra de ble vedtatt vært en del endringer i lov, forskrift og
delegeringsreglement som krever en revidering av gjeldende vedtekter. Disse endringene
er gjennomgått punktvis i vedlegg 5.
Forslaget til endringer er tatt opp og diskutert gjennom på styrermøter for de kommunale
barnehager. Forslaget er sendt ut på høring til alle samarbeidsutvalg i alle kommunale
barnehager den 27.01.2017. Frist for høring 17.02.2017. Det har innen fristen kommet
inn fem høringssvar.
Disse er som følger:
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Samarbeidsutvalget ved Vuku barnehage – ingen kommentar.
Samarbeidsutvalget ved Forbregd Lein barnehage – ingen kommentar.
Samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage har ingen kommentar til endringene, men
påpeker at gjeldende vedtekter burde være vedlagt høringsutkastet.
Samarbeidsutvalget ved Kanutten barnehage – ingen kommentar.
Samarbeidsutvalget ved Ness barnehage – ingen kommentarer.
Som det framgår av ovennevnte er det ingen som har kommentarer til endringene, og
høringsuttalelsen vil derfor ikke bli nærmere kommentert.
Vurdering:
Gjennom endringer i Lov, forskrift og erfaringer har det blitt nødvendig med å revidere
vedtekter for kommunale barnehager.
Revidering av vedtektene har ikke økte økonomiske konsekvenser, ut over det som evt.
kan komme som følge av lov og forskrift.
Rådmann vil ut i fra dette tilrå at komiteen vedtar forslag til nye vedtekter.
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Verdal kommune
Sakspapir

Orienteringer/tema

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

Arkivref:
2015/7009 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
05.04.2017

Saksnr.
12/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Status og kvalitetsmelding for Verdalskolen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Orienteringer/tema:
 Presentasjon av den nye lederen for Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester.
 Informasjon fra temamøte 27.02.17: «God omsorg- dine rettigheter og
muligheter» v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal.
 Status Helsebygg v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal.
 Status skolestruktur v/kommunalsjef Frode Kvittem.
 Ny tilstandsrapport for Verdal kommune – kvalitetsmelding v/kommunalsjef
Frode Kvittem. Se vedlagte dokument.
Det legges opp til dialog og prosess rundt dokumentet.
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PS 13/17 Andre saker
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