Verdal kommune

Møteinnkalling

Driftskomiteens medlemmer.

Det innkalles med dette til følgende møte:
Driftskomiteen i Verdal
Utvalg:
Møtested: Verdal bo- og helsetun, møterommet, 2. etasje,
07.03.07
Dato:
09:00
Tid:
Obs! Merk møtested.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret,
74 04 82 72 eller på e-post: inger.storstad@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 1. mars 2007
Bjørn Aarstad, leder
/sign./
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Verdal kommune
Sakspapir

Energiforbruk kommunale bygg 2006
Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2005/8250 - /S01

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato
07.03.2007

Driftskomiteen i Verdal

Saksnr.
4/07

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Oversiktsskjema over energiforbruk store kommunale bygg i 2006 og 2005
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Vedlagt saken følger skjema som viser energiforbruket på store kommunale bygg for årene 2006
og 2005. Følgende hovedkonklusjoner kan trekkes ut fra det dette:
• Totalt energiforbruk på store kommuale bygg ligger i overkant av 10.000.000 kwh i
2006.
• Energiforbruket har gått ned med ca.200.000 kwh i 2006 i forhold til 2005.
• Korrigert for temperatur og areal ligger energiforbruket i 2006 på samme nivå som 2005.
• Største forbruker er Verdalsøra svømmehall/ungdomsskole på ca.2.000.000 kwh, dvs.
ca. 20 % av totalt energiforbruk.
• VBH og ØBH er også betydelige energiforbrukere, med et samlet forbruk på ca.
2.500.000 kwh.
Vurdering:
Virksomhetsleder vil stille i møtet for å svare på eventuelle spørsmål.
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Verdal kommune
Sakspapir

Melding om brannvernet 2006
Saksbehandler: Arnstein Kvelstad
arnstein.kvelstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048529
Tlf.:

Arkivref:
2006/1364 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato
07.03.2007

Driftskomiteen i Verdal
Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen tilrår at driftskomiteen tar årsmeldingen til etterretning.
Vedlegg:
Årsmelding 2006.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:

Vurdering:
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Verdal kommune
Sakspapir

Plan for psykisk helse 2007 - 2011
Saksbehandler: Inger Marie Bakken
inger-marie.bakken@verdal.kommune.no
E-post:
74048262
Tlf.:

Arkivref:
2006/8481 - /G70

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

13.02.2007
07.03.2007

19/07
6/07

Rådmannens foreslår at:
1. Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske plan på området.
2. Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag behandles konkret i
forbindelse med det årlige arbeidet med økonomplan og budsjett.
3. Forslag til bruk av opptrappingsmilder for 2008 - med utgangspunkt i den helhetlige planen - må
foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.
4. Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni 2010, dette inkluderer
evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens tiltaksdel rulleres årlig innen 15. juni.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.02.2007
Behandling:
Revidert plan ble utdelt. Inger Marie Bakken orienterte om endringene i forhold til utsendt plan.
Knut Fortun var ikke tilstede under behandlinga av saken. Til stede 5 representanter.
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske plan på området.
2. Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag behandles konkret i
forbindelse med det årlige arbeidet med økonomplan og budsjett.
3. Forslag til bruk av opptrappingsmilder for 2008 - med utgangspunkt i den helhetlige planen må foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.
4. Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni 2010, dette
inkluderer evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens tiltaksdel rulleres årlig innen
15. juni.
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Vedlegg:
Plan for psykisk helse 2007-2011
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra Sosial- og helsedirektoratet: Opptrappingsplanen for psykisk helse. Oppdatering av
kommunenes planer for deres samlede psykiske helsearbeid. Føringer for kommunenes planarbeid
Sosial- og helsedirektoratet: Veileder. IS-1332 Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Saksopplysninger:
For å sikre at opptrappingen innen psykisk helsevern gir varig virkning etter at opptrappingsperioden er
over i 2009, har sentrale myndigheter gitt føringer for at en helhetlig plan for psykisk helse skal
utarbeides i hver enkelt kommune allerede for 2007-2010. Denne planen skal omfatte alt kommunen gjør
innen feltet psykisk helse, både det som finansieres gjennom øremerkede midler og det som kommunen
finansierer på annen måte. Planen skal være vedlegg til økonomiplanen og følge økonomiplanperioden.
For å sikre at alle kommuner utarbeider en helhetlig plan for psykisk helse, har sentrale myndigheter satt
som krav at planen skal være politisk behandlet før utbetaling av psykiatrimidler i 2007.
Rådmannen satte ned ei arbeidsgruppe for å utarbeide den helhetlige planen i oktober 2006.
Ferdigstillelse har vært utsatt et par ganger, grunnet omfattende mandat i forhold til gitt tidsramme.
Harald Myrvang har vært prosjektleder og Grethe Ekseth sekretær. Deltakelsen har vært bred, også med
2 representanter fra brukersiden.

Vurdering:
Verdal kommune har valgt å gi planen en tidsramme 2007-2011 for å slippe å ta en ny runde når arbeidet
med økonomiplan 2008-2011 starter om få uker, jfr kravet om at planen skal følge økonomiplanperioden.
Planen er noe større i omfang enn ønskelig, men det har ikke vært gitt tid til å komprimere den.
Strukturen på planen er imidlertid slik at det er enkelt å finne fram:
• del IV Vurdering av viktige utfordringer
• del III Status
• del II Tiltaksplan inkl økonomiske anslag
Planen gir et god oversikt over viktige utfordringer framover i forhold til barn/unge og til voksne.
Statuskapitlet starter med en tabell hvor det gis det et utmerket oversikt over hvilke virksomhetsområder
som yter tjenester til barn/unge og hvilke virksomhetsområder som yter tjenester til voksne innenfor
helsetjenester, bo-oppfølging, sysselsetting og aktivisering samt rusrelaterte tjenester. Kompleksiteten i
arbeidet med psykisk helse kommer godt fram på denne måten.
Tiltaksplanen viser i prioritert rekkefølge hvilke nye tiltak som foreslås for 07-11 uavhengig av
finansieringsmåte, jfr kravet om helhetlig plan. Finansiering kan være gjennom opptrappingsmidler,
omdisponering av midler som tidligere er øremerket ulike tiltak innen psykisk helsevern og ordinært
kommunalt budsjett.
Tabell 4.1 er nye tiltak med økonomiske konsekvenser og tabell 4.3 er nye kompetansekrevende tiltak
med økonomiske konsekvenser, begge i prioritert rekkefølge. Tabell 4.4 er en finansieringsplan for
perioden 2007-2011. (Tabell 4.2 viser prioriteringer som ønskes gjort, men som antas ikke å ha direkte
økonomiske konsekvenser)
For rådmannen er det viktig at forslagene til tiltak er i prioritert rekkefølge.
Årlige kostnader baserer seg på anslag i mangel av konkrete beregninger. Anslagene vurderes å være
gode nok til formålet.
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Det har ikke vært mulig å fremskaffe budsjettall for etablering av tilfredsstillende bolig til 10-12
bostedsløse, jfr kartlegging rundt juletider, da dette er avhengig av måten utfordringen løses på. De
bostedsløse er personer som av ulike, gjerne flere grunner samtidig, har problemer med å bo og som
derfor har en tendens til å bli kastet ut av boligen. Kommunen kan løse boligutfordringen på ulike måter,
bla med å bruke eksisterende kommunale boliger som eventuelt tilrettelegges noe. Nye omsorgsboliger
koster anslagsvis 1,2 mill pr enhet å bygge.
Når det gjelder punkt 7.1. Organisering og rutiner, ønsker rådmann at arbeidsgruppen som nedsettes for å
foreslå bruk av opptrappingsmidler jobber noe mer i fase med økonomiplanarbeidet enn foreslått. Det er
praktisk mulig å politisk behandle bruk av opptrappingsmidler for 2008 før tilsagnet foreligger, da det gis
føringer for hvor stort beløpet blir. Forslag til bruk av opptrappingsmilder – med utgangspunkt i den
helhetlige planen – bør kunne foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Endring av driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager
Saksbehandler: Aud Grande
aud.grande@verdal.kommune.no
E-post:
74048274
Tlf.:

Arkivref:
2007/1080 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato
07.03.2007

Driftskomiteen i Verdal

Saksnr.
7/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Eksisterende driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager endres slik, gjelder
pkt. 4.2. Kommunalt tilskudd, tredje ledd:
Verdal kommune benytter enhetskostnadsprinsippet, og bruker Kunnskapsdepartementets
regnskapsark/modell ved beregning av barnehagens tilskudd.
Driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager vedtas med virkning fra 01.04.07.
Vedlegg:
Eksisterende driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager ble vedtatt i driftskomitèen i møte
den 25.05.05 under sak nr. 32/05.
Avtalen bygger på Lov om barnehager med forskrifter og Mønsteravtale inngått mellom KS
(Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) og PBL (Private Barnehagers
Landsforbund).
De fleste kommuner har en avtale som benytter seg av en kostnadsdekningsmodell. Beregning
av kommunalt tilskudd til barnehager i Verdal med utgangspunkt i departementets
kostnadsdekningsmodell, viste at det ble til dels store forskjeller mellom sammenlignbare
barnehager. Dette ble oppfattet som forskjellsbehandling og barnehagene mente dessuten at
denne modellen var mindre forutsigbar.
Det ble derfor laget en enhetskostnadsmodell/stykkprisfinansiering basert på forutgående års
regnskapstall ved beregning av tilskudd. Tilskuddet ble utmålt forholdsmessig etter tildelt
statstilskudd.
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Denne modellen innebærer reell likebehandling ved at alle barnehagene får samme
utgangspunkt for driften.
Denne beregningsmodellen var i samsvar med barnehagenes ønske og ble vedtatt 25.05.05.
Alle godkjente barnehager har skrevet under på avtalen.
Bakgrunn for at kommunen ønsker å endre dagens beregningsmåte er bl.a. en henvendelse fra
PBL-barnehagene i Verdal hvor barnehagene ber om et møte for å drøfte beregningsmodell for
2007.
I møte med to representanter fra de private barnehagene den 22. november 2006 ble det enighet
om å gå over til en av departementets beregningsmodeller, men det ble ikke bestemt hvilken
modell som skulle benyttes.
Vurdering:
Det er viktig å sikre at kommunens tilskudd oppfyller kravet om at finansieringen av private
barnehager utgjør minst 85% av det tilsvarende barnehager eid av kommunen mottar i tilskudd.
Kommunen kan selv velge modell for beregning av tilskudd. Det er imidlertid viktig at
beregningene er juridisk rett og fullt ut etterprøvbare i en eventuell klagesak. Det er derfor viktig
at departementets regnemodell legges til grunn for vår tilskuddsberegning.
Det foreslås at driftsavtalens pkt. 4.2 Kommunalt tilskudd, endres slik:
”Kommunen vil sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på
en samlet sett likeverdig måte, jfr. Lov om barnehager § 7b og forskrift om likeverdig
behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd.
Kommunen skal ved vedtak om driftstilskudd dokumentere grunnlaget for fastsettelsen av dette
overfor private barnehager.
Endring:
Verdal kommune benytter enhetskostnadsprinsippet og bruker Kunnskapsdepartementets
regnearkmodell ved beregning av barnehagens tilskudd.”
Avtalen forøvrig videreføres uten endringer.
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Verdal kommune
Sakspapir

Utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet og drøfting
av spøsrsmålet om grunnlovsfesting av kulturhensyn, høringsuttalelse.
Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2006/9443 - /C50

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato
07.03.2007

Driftskomiteen i Verdal

Saksnr.
8/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Høringsbrev fra Verdal kommune, datert 29.01.2007
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Det kongelige kultur- og kirkedepartement. Høringsnotat, datert 06.11.2006.
Saksopplysninger:
Kultur- og kirkedepartementet har utarbeidet et utkast til en generell kulturlov som ble sendt ut
til høring. I høringsnotatet er det også en drøfting av spørsmålet om eventuell grunnlovsfesting
av kulturhensyn. Departementet ba om høringsinstansenes synspunkter også på dette spørsmålet.
Høringsfristen var satt til 1. februar 2007.
Det eksisterer i dag en rekke lover av forskjellig karakter som regulerer ulike deler av
kulturområdet. Til forskjell fra de eksisterende lovene på kulturområdet, er et utkast til lov om
offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet ment å være en generell lov som gjelder
offentlige myndigheters ansvar for hele sektoren.
Offentlige myndigheters ansvar for kulturområdet er delt mellom stat, fylkeskommuner og
kommuner.
Hensikten med en generell kulturlov er å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som
offentlig ansvarsområde.
Formålet er å tydeliggjøre det ansvaret offentlige myndigheter har for å legge til rette for et
bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og
oppleve et mangfold av kulturuttrykk.
Det er lagt til grunn at loven skal være enkel uten detaljerte føringer for bevilgningsnivå,
prioriteringer eller organisering av kulturområdet i fylkeskommunene og kommunene.
Det ble sendt administrativ høringsuttalelse fra Verdal kommune som legges fram til
orientering.
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Verdal kommune
Sakspapir

Einarssonsutvalgets rapport om organisering av de statlige virkemidlene på
filmområdet, høringsuttalelse
Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2006/10226 - /C34

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato
07.03.2007

Driftskomiteen i Verdal

Saksnr.
9/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Høringsbrev fra Verdal kommune, datert 24.01.2007
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
”Einarssonutvalget. Organisering av statlige virkemidler på filmområdet.”
Saksopplysninger:
Kultur- og kirkedepartementet nedsatte 30. august 2006 et utvalg som skulle vurdere
organiseringen av de statlige virkemidlene på filmområdet. Utvalgets innstilling er et innspill til
den kommende stortingsmeldingen om film som vil legges fram våren 2007.
Utvalget avga sin innstilling 7. desember 2006. Rapporten ble sendt ut på høring med frist 26.
januar 2007.
I samarbeid med Verdal kino ble det laget en administrativ høringsuttalelse som legges fram til
orientering.
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Verdal kommune
Sakspapir

Bibliotekreform 2014 - høring
Saksbehandler: Eli Kristoffersen
eli.kristoffersen@verdal.kommune.no
E-post:
74048562
Tlf.:

Arkivref:
2007/1400 - /C60
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
07.03.2007

Saksnr.
10/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune slutter seg til Bibliotekreform 2014 med følgende kommentarer:
*
Bibliotekreform 2014 er en framtidsrettet og offensiv reform
*
Gjennomføringen av reformen avhenger av at økonomien i bibliotekvesenet styrkes
*
Den økonomiske satsingen fra staten må bli synbar også i kommunene
*
Det er viktig for distriktene å få godt utbygde digitale tjenester og at nasjonale lisenser kommer
alle til gode
*
Konsolidering av bibliotekene må føre til en styrking av det enkelte bibliotek og det må tillates
forskjellige former for konsolidering og samarbeid ut fra hva som gagner brukeren mest
*
Transportordning mellom bibliotekene er nødvendig for å styrke samarbeidet
*
Endring av bibliotekloven vil være positivt for bibliotekbrukerne
*
Kompetanseutvikling for ansatte må på plass på et tidlig stadium
Vedlegg:
Høringsbrev – ”Bibliotekreform 2014”
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Hele utredningen finnes på følgende internettsider:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/2006/del1_web.pdf
http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/2006/del2_web.pdf
Saksopplysninger:
Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet ga i 2004 ABM-utvikling i oppdrag å lage en
bibliotekutredning. Utredningen fikk navnet ”Bibliotekreform 2014” og er nå sendt ut til høring, med
høringsfrist 1. april 2007. Utredningen er et omfattende dokument. Den er delt i to, den ene delen på 44
sider og den andre på 264 sider. I høringsbrevet er det lagt vekt på å få svar på de tre viktigste
elementene i den foreslåtte reformen, samt generelle betraktninger.
De tre viktigste elementene i den foreslåtte bibliotekreformen er følgende:
Felles nasjonale digitale tjenester:
Ved å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester er målet å skape et digitalt bibliotek som
gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur. Dette krever samarbeid mellom bibliotekene og nasjonal
koordinering og finansiering.
Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge:
Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen. Befolkningen i små kommuner har behov for samme
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omfang og kvalitet på bibliotektjenester som de som bor i store byer. Målet er å gi et gjennomgående
bedre bibliotektilbud gjennom sterkere bibliotek og kompetansemiljøer, som er i stand til å utvikle flere
og bedre tjenester. Styrkingen vil skje gjennom samarbeid og samordninger til sterkere enheter med
bredere tjenestetilbud.
Kompetanseutvikling for ansatte:
Formålet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. Bibliotekene skal ha en bred og
oppdatert kompetanse for å yte bedre tjenester. Bibliotekforskning skal gi ny kunnskap.
Dessuten skal det fysiske biblioteket videreutvikles som et sted for læring, kulturformidling og som et
sted for integrering og kulturelt mangfold. Bibliotekene skal i større grad være et unikt og synlig tilbud
overalt der brukerne er: På nettet, i forskningen og undervisningen, og på det lokale biblioteket.
Vurdering:
Generelle kommentarer:
Dette er på mange områder en god utredning og vi synes det er flott at målet med denne utredningen er å
styrke bibliotekvesenet i Norge. Det skal satses på bibliotek, og det betyr bl.a. at det må brukes mer
penger til bibliotek. Vi merker oss at det skal være en kvalitetsreform, ikke en rasjonaliseringsreform.
Gjennomføringen av reformen avhenger av at staten bevilger nok midler, og at kommunene er villige til
å følge opp med sine andeler.
Felles nasjonale digitale tjenester:
Det er en meget viktig målsetting å gi alle i hele landet lik tilgang på digitale tjenester. Digitale
kunnskapskilder skal nås av alle, uansett hvor man bor. Dette er en spesielt viktig målsetting for utkantNorge. Det er like stort, om ikke større, behov for avanserte, digitale tjenester i utkantene som i sentrale
strøk Det ligger allerede nå mange tjenester på nettet som bibliotekbrukeren ikke har tilgang til på grunn
av kostnader med abonnement. Derfor er det viktig at det blir laget nasjonale lisenser som bibliotekene
fritt kan bruke. En slik ordning vil også styrke mulighetene for desentralisert utdanning. Det er viktig at
det blir avsatt tilstrekkelige statlige midler for å nå dette målet.
Norgesbiblioteket – nettverket av bibliotek i Norge:
Det foreslås endring av bibliotekloven, slik at den omfatter alle typer bibliotek. Dette vil være et viktig
moment for å få til et sømløst biblioteksystem. At både folkebibliotek, fagbibliotek og skolebibliotek får
samme lov å forholde seg til vil utvilsomt kommer brukerne til gode.
Det foreslås videre at det må skje en konsolidering (konsolidering = samle og styrke) på linje med
konsolideringa innen museumssektoren, og at ingen konsoliderte bibliotek skal ha mindre enn 6-8
årsverk. Dette for å styrke bibliotekene og få et bredere fagmiljø.
Situasjonen i Norge i dag er at bare 67 kommuner har bibliotek med mer enn 5 årsverk. Svært mange
kommuner har bibliotek med ett årsverk eller mindre. Verdal bibliotek har i dag 4 årsverk. Ettersom
bibliotek-Norge er svært differensiert, er det viktig at reformen tillater forskjellige måter for
konsolidering og samarbeid. Det som er hensiktsmessig i sentrale deler av landet, trenger ikke være like
hensiktsmessig i grisgrendte strøk.
Bibliotekreformen tilsier at mange små kommuner må slå sammen sine folkebibliotek for å nå
målsettingen. Samtidig er målsettingen at ingen bibliotek skal legges ned, det skal være minst ett
bibliotek i hver kommune. Flere kommunale bibliotek skal altså ha felles ledelse, men hver enkelt
kommune skal være ansvarlig for sitt bibliotek. De minste kommunene, som ofte har biblioteksjef uten
fagutdanning, vil kunne komme styrket ut av en konsolidering. Det er viktig at en konsolidering blir
hensiktsmessig og styrkende, og det må tas geografiske hensyn. At alle konsoliderte bibliotek skal ha
minst 6-8 årsverk må kunne ses på som en veiledning og ikke et pålegg. Der hvor det ikke er
hensiktsmessig med konsolidering, må det være mulighet for å inngå samarbeidsavtaler i stedet.
For å sikre mangfoldet og demokratiet er det viktig at hver enkelt kommune fremdeles får bestemme
over sitt lokale bibliotek. Det er spesielt viktig at vi hele tiden har brukerperspektivet i fokus og for den
vanlige bruker vil nærhet til biblioteket være viktigere enn spisskompetanse. For brukergruppene barn og
eldre er nærhet og forutsigbarhet viktigere enn et bredt fagmiljø. Derfor bør man også se på muligheten
for konsolidering innen hver enkelt kommune. Alle kommuner har folkebibliotek, mange har
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skolebibliotek og noen har i tillegg fagbibliotek. Ved å se på det totale bibliotektilbudet innen hver
kommune, vil man kunne samle fagmiljøet og dra nytte av hverandres kompetanse, samtidig som
nærheten til brukerne beholdes. Dette vil ikke minst bidra til å styrke skolebibliotekene, som i mange
kommuner er helt forsømt. Ved å styrke det totale bibliotektilbudet innen hver enkelt kommune, vil man
fort komme opp i utredningens målsetting om 6-8 årsverk i hvert bibliotek.
I utredningen er det først og fremst tenkt på konsolidering mellom folkebibliotek i to eller flere
kommuner. Det er derfor foreslått at det i hver kommune skal være en koordinator for skolebibliotek som
skal knytte kontakten mellom folke- og skolebibliotek. Ved konsolidering innen kommunen vil dette
komme av seg selv.
For å kunne ha et skikkelig samarbeid bibliotekene i mellom er det nødvendig med en godt utbygd
transportordning, både innen hver kommune og innen hvert fylke. Ved å bruke hverandres boksamlinger
vil tjenesten kunne bedres betraktelig. Portoutgiftene er i dag svært store, og ofte går det for sent å sende
bokpakker i posten. Verdal og Levanger har en utmerket transportordning gjennom ”Brødbilen”, det har
ført til at vi låner mye mer av hverandre enn før, uten at det koster noe ekstra.
Kompetanseutvikling
Det er en rivende teknisk utvikling innen informasjonskompetanse. Bibliotekene bør ligge i forkant av
den vanlige bruker når det gjelder å følge med på denne utviklingen. Det forutsetter at det blir avsatt nok
penger og tid til oppdatering og utvikling av ny kompetanse. Den viktigste ressursen i biblioteket er
menneskene. For å nå målet om like tjenester til alle må alle bibliotek ha bred kompetanse. Det er
nødvendig med informasjonskompetanse, kompetanse på å lage gode interaktive digitale tjenester,
kompetanse på formidling av litteratur til alle grupper av befolkningen og annen kompetanse. Det sier
seg selv at skal man greie dette, må det være et bredt samarbeid innen bibliotekvesenet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - Årsrapport 2006
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2005/5694 - /U60

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato
07.03.2007

Driftskomiteen i Verdal

Saksnr.
11/07

Rådmannens tilrår at driftskomiteen gjør slikt vedtak:
Årsrapporten for 2006 tas til etterretning.
Vedlegg:
Årsrapport fra Vakt Service Nord AS datert 10. januar 2007.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Vakt Service Nord AS har avviklet kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i h.h.t til avtalt
program med sekretariatet (rådmannens stab). Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er
prisverdig at Vakt Service Nord AS fortsatt har en åpen dialog med ekspeditører og de
ansvarlige ved salgs-/skjenkestedene slik at man bl.a. kan drøfte aktuelle problemstillinger og i
den hensikt kunne oppnå forbedringer av ruinene for salg og skjenking av alkoholholdig drikke.
For øvrig vises til rapporten.
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