Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Møterom, 3. etasje Herredshuset
20.03.2019
Dato:
09:00
Tid:

Etter ordinær saksbehandling vil det bli orientering og gruppearbeid knyttet
til politisk vedtak om «Innbyggerpakke og Småbarnspakke». Varighet maks.
1,5 time.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på epost:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 476 92393. Varamedlemmer møter kun ved
særskilt innkalling.

Verdal, 14. mars 2019

Trine Reitan/sign./
leder
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SAKLISTE
MØTE I KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
20. MARS 2019

Saksnr

Innhold

PS 14/19

Godkjenning av møteprotokoll

PS 15/19

Referat sak

PS 16/19

Temaplan Vold i nære relasjoner

PS 17/19

Oppnevning av representant til Helgådal Montessori SA

PS 18/19

Oppnevning av ny representant i samarbeidsutvalget ved Maritvold
barnehage for resten av valgperioden 2015-2019

PS 19/19

Utvikling av Verdalselva - videre utredning av tiltak

PS 20/19

Andre saker
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PS 14/19 Godkjenning av møteprotokoll
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PS 15/19 Referat sak
1. Referat fra møte i innvandrerrådet 7.februar 2019
2. Referat fra møte i innvandrerrådet 7.mars 2019
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Verdal kommune
Sakspapir

Temaplan Vold i nære relasjoner

Saksbehandler: Frode Kvittem
frode.kvittem@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 90
Tlf.:

Arkivref:
2019/1047 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
20.03.2019

Saksnr.
16/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Temaplan Vold i nære relasjoner vedtas.
Vedlegg:
Temaplan Vold i nære relasjoner.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Høsten 2017 ble det besluttet at det skulle utarbeides en temaplan for vold i nære
relasjoner i både Levanger og Verdal. Oppspillet til dette kom gjennom SLT, og i den
strategiske ledergruppen (SLG) ble det besluttet å kjøre parallelle planprosesser i
Levanger og Verdal slik at det ble mulig å hente ut synergier i arbeidet. I Verdal ble Lars
Einar Karlsen prosessleder for dette arbeidet, og det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe
som har jobbet med å innhente kunnskap, kartlegge og ikke minst avklare hva som vil
være strategiske tiltak for kommunen i arbeidet framover. Grovskissen til denne planen
ble levert i april 2018, og dette utgangspunktet er senere bearbeidet og ferdigstilt utover
senhøsten 2018. Planen slik den foreligger inneholder derfor noen tiltak som allerede er
gjennomført, men den peker også retning i forhold til nye element som må på plass i
årene framover.
Vurdering:
Temaplan Vold i nære relasjoner vil være et viktig dokument i det videre arbeidet med å
følge opp et område som kan ha stor betydning for innbyggerne i Verdal.
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Verdal kommune
Sakspapir
Oppnevning av representant til Helgådal Montessori SA
Saksbehandler: Frode Kvittem
frode.kvittem@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 90
Tlf.:

Arkivref:
2019/3 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
20.03.2019

Saksnr.
17/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune oppnevner som politisk representant til styret i Helgådal Montessori
AS:
Vedlegg:
Brev av 21.12.18 fra Helgådal Montessori SA.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune mottok en skriftlig henvendelse 21. desember 2018 (se vedlegg) fra
Helgådal Montessori SA om oppnevnelse av en politisk representant til deres styremøter.
Friskolelova §5-1 sier følgende om dette:
Kapittel 5. Styrings- og rådsorgan
§ 5-1.Styret
Som øvste ansvarlege organ skal kvar skole ha eit styre. Skolen sitt styre skal
oppnemnast i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir driven etter.
Rett til å vere til stades på møte i styret, til å seie meininga si og få denne tilført
protokollen, har:
a) ein representant oppnemnd av vertskommunen når det gjeld ein grunnskole, ein
representant oppnemnd av fylkeskommunen når det gjeld ein vidaregåande skole,
b) ein representant for elevrådet ved skolar som har slikt råd,
c) ein representant frå foreldrerådet ved skolar som har slikt råd,
d) ein representant for undervisningspersonalet ved skolen,
e) ein representant for andre tilsette ved skolen,
f) dagleg leiar av skolen.
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Styrets oppgaver er hjemlet i § 5-2 i Friskolelova, og der står følgende:
§ 5-2.Styret sine oppgåver
Styret har den øvste leiinga av skolen og skal sjå til at skolen blir driven i samsvar med
gjeldande lover og forskrifter.
Styret skal:
a) sjå til at elevar i opplæringspliktig alder som blir tekne inn ved skolen, får oppfylt
retten til grunnskoleopplæring, og melde frå til foreldra og heimkommunen til elevar
som over lengre tid ikkje møter fram til undervisninga utan lovleg grunn,
b) fastsetje storleiken på skolepengane,
c) vedta budsjett og rekneskap for skolen,
d) fastsetje inntaks- og ordensreglement for skolen,
e) fremje saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd,
f) ha ansvar for at skolen har ei forsvarleg økonomi- og rekneskapsforvaltning,
g) sjå til at offentlege tilskot og skolepengar kjem elevane til gode,
h) sjå til at offentlege krav og føresetnader for verksemda blir oppfylte.
i) sørgje for å ha rett og nødvendig kompetanse i verksemda. Styret skal ha eit system
som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver ved
skolen høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den
faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med
utviklinga i skolen og samfunnet.
j) tilsetje dagleg leiar.
k) drøfte den årlege rapporten om tilstanden i skolen som er utarbeidd etter tredje ledd.
Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og
forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg
system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar
som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 tredje ledd. Som ein del av
oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i skolen knytt til
læringsresultat, fråfall og læringsmiljø.
Vurdering:
Som det framgår av forespørselen av 21.12 har kommunen mottatt en forespørsel om
oppnevnelse av representant til styret i tråd med Friskoleloven. Friskoleloven har ingen
bestemmelser om denne personen skal være en administrativ eller politisk representant,
og kommuner løser også dette på ulike vis. Levanger kommune har valgt å kjøre samme
prinsipp som brukes inn mot samarbeidsutvalg, og de har dermed oppnevnt en politisk
representant. Stjørdal har valgt en løsning med en administrativ representant, og
Steinkjer har per tiden ikke oppnevnt noen representant.
Rektor ved Helgådal Montessori i dag har dialog med administrasjonen rundt faglige
problemstillinger og praktiske forhold som skyss, svømmeopplæring, kompetanseheving
osv. Den administrative og faglige dialogen er med det ivaretatt. Rektor har imidlertid
ikke den samme kontaktflaten inn mot politikken i Verdal, og i lys av det kan det være
formålstjenlig å sikre styret dette. Styret vil dermed gis samme tilgang på politikkens felt
som samarbeidsutvalgene ved de øvrige skolene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av ny kommunal representant (eier-representant) i
samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage for resten av valgperioden 2015-2019

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2018/9758 - /A10

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
20.03.2019

Saksnr.
18/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Som ny kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Maritvold
barnehage oppnevnes:
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I 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."
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Oppnevning av kommunale representanter (eier-representanter) er delegert til Komité
mennesker og livskvalitet (ML).
I Komité ML sitt møte 14.12.16, under sak 51/16, ble Charlotte Fætten Aakerhus
oppnevnt som kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage.
Charlotte Fætten Aakerhus ble i kommunestyrets møte 25. februar d.å., under sak 17/19,
innvilget permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019. Det må
derfor oppnevnes ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Maritvold
barnehage.
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Verdal kommune
Sakspapir

Utvikling av Verdalselva - videre utredning av tiltak

Saksbehandler: Marthe Leistad Bakken
marthe.bakken@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2018/9892 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
20.03.2019

Saksnr.
19/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Videre utredninger med kostnadsoverslag gjøres for følgende områder:
- Elvepromenade fra Bjartnes til Hagasvingen og fra Nessbanen til Ørin, inkludert bru
- Opprusting og forskjønning av friområder på Ørmelen
- Sykkelrute fra Volden til Verdal sentrum
- Tilrettelagt fiskeplass ved Holmen
- Offentlig badeplass Sørskaget
Vedlegg:
1 Utvikling av Verdalselva - innkomne innspill
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det har i løpet av årene vært mye oppmerksomhet knyttet til utviklingen av Verdalselva
som opplevelses- og aktivitetsarena. Både innbyggere og politikere har engasjert seg i
flere ulike initiativ, blant annet gjennom k.sak 45/17 og k.sak 73/17.
Initiativene både fra innbyggere og kommunestyret er forsøkt ivaretatt gjennom en
bredere tilnærming, der utvikling langs hele elva er vurdert, fra Trones til Veresvatnet.
Arbeidet er gjennomført av en tverrfaglig arbeidsgruppe. Gruppen har gått bredt ut for å
innhente innspill til arbeidet, blant annet gjennom prosess i de politiske komiteene våren
2018, innovasjonscamper i kommunens to ungdomsskoler, ved Øras dager og gjennom
et innspillsmøte for grunneiere og frivilligheten.
Et godt tilrettelagt friluftstilbud er viktig for bolyst i kommunen og har en positiv
innvirkning på folkehelsa. I forbindelse med planprosessen for en ny boligplan for
Verdal har innbyggere i kommunen svart på hva som er viktig når de skal velge bosted.
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Punktene med flest svar er «sentrumsnært» og «tilgang til natur». Dette viser at det er
viktig å tilrettelegge for lavterskel friluftsliv nært boområdene i kommunen.
Det er allerede gjort mye godt arbeid med tilrettelagt friluftsliv i kommunen og i det er i
løpet av innspillsfasen gjort flere fysiske tiltak som støtter opp under utviklingen av
Verdalselva som opplevelses- og aktivitetsarena:
-

Trimtrapp ved Tvistvold
Langnesskogen
Sti Ørin sør for E6-brua

Dette er i all hovedsak tiltak som er finansiert av eksterne midler og egeninnsats.
Arbeidsgruppen har gjennomgått alle innkomne innspill og sett flere av de i
sammenheng. Det har vært viktig å se hele elva under ett og finne tiltak som kan bidra til
utvikling i flere områder langs elva.
Følgende fem tiltak foreslås utredet videre:
Elvepromenade fra Bjartnes til Hagasvingen og fra Nessbanen til Ørin, inkludert bru
Elvepromenaden går i dag fra Trones og opp til Bjartnes der den svinger opp til
Stiklestad allé. Det er mulig å forlenge turveien opp til Hagasvingen gjennom å etablere
turvei i åkerkanter og utnytte eksisterende avlingsveger.
Elvepromenaden på sørsiden av elva går i dag fra Ørin til Grønnøra. Det er mulig å
forlenge turveien opp til Nessbanen. Fra Ørin/E6 etableres ny elvepromenade til
Getzgården. Fra Ørmelen til Grønnøra renoveres eksisterende turvei. Fra Grønnøra opp
til Nessbanen etableres turvei i åkerkanter og utnytte eksisterende avlingsveger.
Dette må skje etter avtale og i samarbeid med grunneiere i området.
For å knytte sammen turveiene og boligområdene Ness og Stiklestad etableres ei gangog sykkelbru i området Hagasvingen (Ferjemannen).
Opprusting og forskjønning av friområder på Ørmelen
Ørmelen er et område som har behov for oppgradering av friområder. Kommunens
grunn ved E6-brua forskjønnes og tilrettelegges for ferdsel og allmenn bruk. Øvrig
opprusting og forskjønning av friområder skjer i samskapende prosesser med
lokalbefolkningen og andre aktører.
Sykkelrute fra Volden til Verdal sentrum
Det er i dag mulig å sykle fra Steinkjer via Mokk og Malsådalen ned til Volden. Ved
Hærfossen kan en krysse elva og sykle sørsiden av elva ned til Holmen gård på vei med
lite trafikk. Med noe opparbeiding av turvei kan sykkelstrekningen knyttes sammen helt
ned til Nessbanen og videre ned til Verdalsøra. Skilt og benker langs sykkelruta er en del
av tilretteleggingen.
Tilrettelagt fiskeplass ved Holmen
Verdal Jeger og Fisk leier grunn av Verdal kommune ved utløpet av elva Inna. Her
tilrettelegges det for enklere adkomst til fiskeplass, slik at bevegelseshemmede kan ha
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mulighet til å benytte seg av plassen. Tilrettelegging innebærer opparbeidelse av sti i
åkerkant.
Offentlig badeplass Sørskaget
Sørskaget er et populært utfartsområde i Verdal og ligger utenfor Ramsarområdet og på
utsiden av elveutløpet. Her tilrettelegges for offentlig badeplass med parkering og
toaletter. Dette må skje etter avtale og i samarbeid med grunneier i området.
Vurdering:
I økonomiplanen 2019-2022 er det avsatt 500 000 kr i 2019 til utvikling av Verdalselva
som opplevelses- og aktivitetsarena. De fleste av tiltakene beskrevet i saken kan
delfinansieres gjennom spillemidler, der både dugnadsarbeid og kommunens egeninnsats
kan være bidrag inn i en egenandel. For å få en bedre oversikt over kostnadsbildet for de
ovennevnte tiltakene er det nødvendig å gjøre videre utredninger.
Rådmannen vil foreslå at det foretas videre utredninger med kostnadsoverslag for
følgende områder:
- Elvepromenade fra Bjartnes til Hagasvingen og fra Nessbanen til Ørin, inkludert bru
- Opprusting og forskjønning av friområder på Ørmelen
- Sykkelrute fra Volden til Verdal sentrum
- Tilrettelagt fiskeplass ved Holmen
- Offentlig badeplass Sørskaget
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PS 20/19 Andre saker
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