Verdal kommune

Møteinnkalling

Til Driftskomiteens medlemmer.

Det innkalles med dette til følgende møte:
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Driftskomiteen i Verdal
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
13.06.2007
09:00

NB! Møtet begynner med omvisning/informasjon ved NAV, Kinogården.
Oppmøte der kl 0900!
Møtet fortsetter i kommunestyresalen.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes snarest på telefon 740 48272
eller på e-post til: inger.storstad@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 6. juni 2007
Bjørn Aarstad, leder
/sign./
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Verdal kommune
Sakspapir

Utredning skoleutbygging Verdalsøra

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

Arkivref:
2007/2578 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
13.06.2007
07.06.2007

Saksnr.
30/07
70/07

Rådmannens forslag til innstilling:
Saken legges fram til drøfting.

Vedlegg:
• Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/SilHuett arkitekter A/S datert
21.03.2007
• Rapport utarbeidet av RG-Prosjket A/S/ SilHuett arkitekter A/S datert
01.06.2007
• Notat datert 25.05.2007 fra Verdalsøra Ungdomskole med tittel ”Samarbeid
Verdalsøra Ungdomsskole og Verdal Videregående skole ”.
• Notat fra Verdal Videregående skole med tittel ”Lokalisering av Verdalsøra
Ungdomskole ved Verdal videregående skole. Helhetstenking lokalt for positiv
utvikling av et oppvekstmiljø i Verdal.”
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Ovennevnte sak ble behandlet i Verdal formannskap den 19.04.07 som F-sak 32/07
med følgende vedtak.
1. Rapport datert 21.03.07 utarbeidet av RG-Prosjekt AS og Silhuett
Arkitekter AS tas til orientering.
2. Rådmannen bes utrede mulighetene for utbygging av skolene på
Verdalsøra i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen for
perioden 2008-2011.
3. Bygging av ny ungdomsskole (med idrettshall) i nærheten av Verdal
videregående skole utredes innen en tidsfrist på en måned.
4. Formannskapet forutsetter at tilleggsutredningen (pkt. 3) ikke medfører
forsinkelser.
5. Løsninger til utbygging skisseres med en finansiering som ikke har i seg
endringer i skolestruktur eller økning av eiendomsskatt.
6. Verdal FRP ber om at muligheten for et samarbeid mellom Verdal
kommune og fylkeskommune om bygging av ny flerbrukshall plassert
v/Verdal videregående skole utredes, og sees i sammenheng med
utredning av en ny ungdomsskole plassert ved Verdal videregående
skole.
7. Renovering/utvidelse av dagens ungdomsskole til ny barneskole for
estimert elevtall opptil 420 elever.
Tilleggsutredning på plassering av ny ungdomsskole ved Verdal Videregående skole
er nå gjennomført. Det er foretatt en mulighetsstudie på følgende alternativer:
• Ny ungdomsskole på nordsiden av Stiklestad Alle
• Ny ungdomsskole på sørsiden av Stiklestad Alle (2 alternative
plasseringer)
I tillegg har kommunen mottatt følgende notater til saken fra Verdalsøra
Ungdomsskole og Verdalsøra Videregående skole.
• Notat datert 25.05.2007 fra Verdalsøra Ungdomskole med tittel ”Samarbeid
Verdalsøra Ungdomsskole og Verdal Videregående skole ”.
• Notat fra Verdal Videregående skole med tittel ”Lokalisering av Verdalsøra
Ungdomskole ved Verdal videregående skole. Helhetstenking lokalt for positiv
utvikling av et oppvekstmiljø i Verdal.”
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Vurdering:
Rådmannen anser dette som en stor og kompleks sak for Verdal kommune. Dette
krever en grundig behandling av saken. Rådmannen foreslår derfor følgende
behandling av saken.
1. Skoleutredningene legges fram til drøfting i de politiske fora i junimøtene.
2. Saken legges deretter fram for skolenes samarbeidsutvalg i uke 33. (13-17
august)
3. Det tas sikte på sluttbehandling i kommunestyret i september/oktober
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Verdal kommune
Sakspapir

Utbygging av ny barnehage Reinsholm - Godkjenning av
kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud

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

Arkivref:
2005/9114 - /611

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
13.06.2007

Saksnr.
31/07

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Verdal kommunestyre vedtar utbygging av en 4-avdelingers barnehage på
Reinsholm.
2. Kostnadsramme for utbygging av 4-avdelingers barnehage på Reinsholm inkl.
tomtekjøp godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr. 22.500.000,-.
3. Manglende bevilgning på kr.6.500.000,- tas inn i økonomiplanen for
budsjettåret 2008.
4. Refunderbar momskompensasjon på ca. kr.4.000.000,- tilfaller prosjektet.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Generelt:
I budsjett for 2007 er det avsatt 14,0 mill.kr til bygging av ny barnehage Reinsholm. I
tillegg ble det avsatt 2,0 mill.kr. til kjøp av tomt for ny barnehage i 2006.
Budsjett for utbygging av ny barnehage etter innhenting av anbud:
Det er nå innhentet anbud på bygging av ny barnehage på Reinsholm. I
anbudsdokumentene er det innhentet pris på 2 alternativer, utbygging av 4 eller 6
avdelinger. Følgende utbyggingsbudsjett kan settes opp etter anbudsinnhenting. Alle
priser er inkl.mva:

Kostnadselement:
• Tomtekjøp i 2006:
• Planlegging/prosjektering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygningsmessige fag:
Masseutskifting tomt:
Eltekniske fag:
Heis:
Ventilasjon:
Røranlegg:
Inventar og utstyr:
Utomhusanlegg/lekeapparat:
Uforutsett:
Finansiering:
Totalt:

4.avd
Kr. 2.200.000,Kr. 1.300.000,Kr.10.500.000,Kr. 1.300.000,Kr. 1.300.000,Kr. 200.000,Kr. 650.000,Kr. 1.250.000,Kr. 700.000,Kr. 700.000,Kr. 1.800.000,Kr. 600.000,Kr.22.500.000,-

6.avd
Kr. 2.200.000,Kr. 1.300.000,Kr.13.700.000,Kr. 1.300.000,Kr. 1.550.000,Kr. 200.000,Kr. 900.000,Kr. 1.650.000,Kr. 900.000,Kr. 800.000,Kr. 2.300.000,Kr. 800.000,Kr.27.600.000,-

Vurdering:
Det er tydelig at det er en svært høy aktivitet i byggemarkedet for tiden. Dette har
tydeligvis ført til en prisstigning i markedet. Kvadratmeterpris for ny barnehage
Reinsholm ligger etter anbud på i overkant av 21.000,- kr/m2. Da er kostnader til kjøp
av tomt samt inventar og utstyr trekt ut. Dette er en merkbar pristigning i forhold til
tidligere prosjekt vi har utført de senere år. Blant annet lå G-bygget på Ørmelen Bo og
Helsetun på en kvadratmeterpris på ca. kr 18.000,- kr/ m2.
Utbygging av 6 avdelinger i forhold til 4 avdelinger utgjør en merkostnad på i
overkant 5 mill.kr. Rådmannen ser ingen mulighet å ta denne merkostnaden nå.
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Påbygging av disse avdelingene kan uansett tas i et senere utbyggingstrinn om det er
ønskelig.
For å fullfinansiere utbyggingen av en 4-avdelingers barnehage på Reinsholm foreslår
rådmannen at manglende midler oppføres i økonomiplanen for budsjettåret 2008.
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Verdal kommune
Sakspapir

Barneverntjenesten - rapportering 1. kvartal 2007

Saksbehandler: Lars Einar Karlsen
lars.e.karlsen@verdal.kommune.no
E-post:
74048270
Tlf.:

Arkivref:
2005/5091 - /F40

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
13.06.2007

Saksnr.
32/07

Vedlegg:
Tilbakemelding på barnevernstjenestens rapportering 1. kvartal 2007.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune fikk den 24.04.07 tilbake melding ( se vedlegg ) på
barnevernstjenesten sin kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 fra Fylkesmannen i Nord –
Trøndelag.
” Fylkesmannen finner det beklagelig at det foreligger oversittelser av den lovfestede
saksbehandlingstiden. Vi forutsetter at Verdal kommune iverksetter nødvendige tiltak
for å hindre at oversittelser gjentas i kommende kvartal”
Situasjonsbeskrivelse for barneverntjenesten i Verdal juni 2007
Status
Antall nye meldinger har i en årrekke ligget på mellom 100 og 120 pr. år. I år ligger
det an til en markant økning hvis vi skal legge tallene for de første fem måneder til
grunn. Hittil i år (pr. 01.06.07) har barneverntjenesten mottatt 70 ny
bekymringsmeldinger. Framskriver vi dette vil det bety at vi løpet av 2007 vil få ca
170 nye meldinger til undersøkelse. Tidligere har vi, etter nøye prioriteringer, greid å
overholde de lovpålagte fristene for å undersøke meldingene. Men år hadde vi, etter
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rapporteringen til Fylkesmannen for 1. kvartal, 2 fristoverskridelser. Pr. i dag er det 32
saker som er under undersøkelse og det er tvilsomt om alle blir ferdig undersøkt innen
pålagt frist. Vi vil mao måtte påregne å få tilbakemelding fra fylkesmannen også etter
2. kvartal pga fristoverskridelser.
Analyse
Vi har forsøkt å analysere den store økningen i antall nye meldinger. På lokalt plan er
det grunn til anta at det tidligere kan ha vært en viss underrapportering.
Barneverntjenesten var mindre synlig i egen kommune mens vi var inne i
Samkommunen – nå har vi gått mer offensivt ut og deltatt mer lokalt sammen med
skoler, barnehager samtidig som vi etter hvert begynner å merke virkningene av
samlokaliseringen av hjelpetjenesten.
I forhold til grupper er den mest markante økingen knyttet til jenter i
ungdomsskolealder. Her er melderne primært skole og foreldre men også politiet tar
aktivt kontakt. Vi jobber i dag med 17 jenter som har sliter på ulikt vis. Likevel er det
en del fellesnevnere, bl.a. høyt skolefravær, konflikter hjemme, rus, vagabondering og
noen har også bekreftede psykiske lidelser.
Andre ”gjengangere” i meldingssammenheng er at foreldre ikke greier å opprettholde
foreldreautoriteten – flere og flere ”abdiserer” når barna kommer i 10 - 12-årsalderen.
Det betyr at mange barn går på selvstyr og foreldrene vet ikke hva barna deres gjør
utenfor hjemmet. Foreldrene aksepterer barnas tilfeldige forklaringer på hva de driver
med
Uten å sjekke om det stemmer.
En annen type saker hvor det også er en markant økning er i familier med store
konflikter i forbindelse med/etter samlivsbrudd. Mange foreldre involverer barna i
konflikten, en kan i noen tilfeller tillate seg å si at de også bruker barna i konflikten.
Dette er særdeles store påkjenninger for barn og Kari Killen sier at dette i dag kanskje
er dens største omsorgsviktede gruppen barn. Departementet har i denne forbindelse
kommet med nye retningslinjer som pålegger barneverntjenestene å involvere seg
sterkere i slike saker for å unngå for store konsekvenser for barna. Dette er saker hvor
gjerne Familievernkontorene har jobbet med foreldrene over tid uten å komme til noen
løsninger. Det sier seg selv at disse sakene er særdeles ressurskrevende.
Ovenstående gir et bilde av de to sakstypene hvor økningen har vært størst. I tillegg
jobber barneverntjenesten fortsatt med alle de andre sakene, bl.a. i forhold til barn som
har foreldre med rusproblemer, alvorlig psykisk sykdom m.v.
Økning i antall nye meldinger og økt saksmengde i barneverntjeneste er også en
nasjonal trend. Alle omkringliggende sammenlignbare kommuner er i samme
situasjon. Eksempelvis kan nevnes Stjørdal som også har hatt en stor økning og som
sannsynligvis vil komme opp i noenlunde samme antall meldinger i inneværende år
som Verdal. Nylig ble dette lagt fram til politisk behandling og det ble bevilget 3 nye
stillinger. det samme gjelder Levanger. Det har vært en markant økning i stillinger
for å holde tritt med alle de nye undersøkelsessaker.

9

I tillegg til sammenlignbare kommuner i eget fylke, vises også den samme trenden på
landsbasis, eksempelvis kan nevnes Ski kommune.
Utfordringer
Bekymringsmeldingene øker fortsatt. Pr. 01.06.07. har vi 70 nye meldinger.
Hovedmelderne er skoler, BUP, foreldre og politi. Den største gruppa er ungdommer
med stort skolefravær, store atferds- og tilpasningsvansker i tillegg sliter mange med
psykiske problemer. Jobbing i forhold til denne aldersgruppa skjer lokalt, nesten
uavhengig av hvor alvorlig problematikken er. Forskning viser at tiltak i form av f.eks
institusjonsplass har liten eller tom negativ effekt samtidig som det er svært store
kostnader knyttet til dette. Men har vi ikke ressurser til å hjelpe i kommunen blir
tiltaket likevel en slik plass. Et lite regnestykke kan illustrere dette. En plass for en
ungdom i institusjon i ett år koster kommunen kr. 312.000. I tilklegg kommer utgifter
til klær, utsyr og reiser både for foreldre, saksbehandler og ungdommen selv. Det er
møter minimum to ganger pr. mnd. og i noen tilfeller ligger inst. i en annen del av
landet. En institusjonsplass finansierer altså langt på vei en stilling. Pr i dag har vi 4
ungdommer på institusjon, det vil si at vi bruker nesten 1.3 mill. pr.år.
Pr. dato jobber vi med 146 saker (til sammenligning arbeidet Stjørdal med 132 saker
pr. 01.01.07.
Antall omsorgsovertakelser er stort og et meget arbeidskrevende felt hvor lovverket
stiller strenge krav til oppfølging, jfr. tilsynsbesøk ifra Fylkesmannen okt. 2005. Vi
har hatt 3 saker i Fylkesnemnda allerede i år og det er berammet ytterligere 3 samt at
det er berammet 2 Tingrettsaker og 1 sak for Lagmannsretten. Dette er svært
arbeidskrevende, både for saksbehandler og barnevernleder.
Fylkesmannen ser svært alvorlig på fristoverskridelsene og forutsetter at kommunen
iverksetter nødvendige tiltak for å hindre at oversittelser gjentas i kommende kvartal.
Pr. dags dato er barneverntjenesten midlertidig styrket med 1 årsverk. Dette er gjort
ved at en 50 % stilling som miljøterapeut er omdisponert saksbehandling, og ved at
alle ledige ressurser ved ressurssenter oppvekst er brukt til en 50 % stilling fram til
sommeren, for å prøve å holde tritt med veksten av saker. Det er likevel tvilsomt om
dette er nok til å forhindre ytterligere overskridelser.
Barneverntjenesten ønsker å jobbe mye mer med forebyggende tiltak og da spesielt
foreldreveiledning sammen med andre støttende eller kompenserende tiltak. For at vi
skal være i stand til dette må vi få tilført ekstra ressurser både på saksbehandlersiden
og i forhold til det miljøterapeutiske arbeidet. I dag har barneverntjenesten en person
som er ansatt i 50% stilling som miljøterapeut men pga det store arbeidspresset i
forhold til utredning m.v. er denne stillingen midlertidig omdisponert til
saksbehandling.
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For å få full utelling av det miljøterapeutiske arbeidet må barneverntjenesten minst ha
to stillingshjemler slik at vi kan få et team. Det betyr at det må tilføres ressurser til det
miljøterapeutiske arbeidet tilsvarende en 75% ny stilling,
Nye tiltak
For at vi skal greie å holde tritt med undersøkelses sakene samt drive god
saksbehandling og et kvalitativt godt barnevernarbeid må det også til en økning på
saksbehandlersiden. Minimum 1, 5 årsverk.
Fom oktober 06 har barneverntjenesten vært organisert i to team. Organiseringen er
etablert etter type arbeidsoppgaver med bvtj. er for liten til at dette kan rendyrkes
100% . Dette har både kvalitetssikret og effektivisert arbeidet vårt betraktelig og
ansatte er godt fornøyde med dette tiltaket. Fom høsten 07 vil etablere ytterligere ett
team som bare skal jobbe med ungdommer.
Hvis vi får tilført ressurser til miljøarbeid vil vi også etablere et team som skal jobbe
med tiltak i hjemmene. Dette teamet bør ideelt sett bestå av minst 3 personer.
En ytterligere spesialisering av tjenesten kan gi en større gevinst men med den
bemanningen vi i dag har er ikke dette gjennomførbart og forsvarlig.
Barneverntjenesten vil forstette det gode samarbeidet med Levanger på områdene
rutinearbeid og fagutvikling. Vi har allerede planlagt 2 dager med Øyvind Kvello i
oktober hvor vi skal jobbe vider med utredningsarbeidet i barnevernet med
utgangspunkt i Kvellos nylig utkomne bok.
Saken legges fram for driftskomiteen til drøfting. Rådmannen har ingen
tilrådning i saken.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal

Saksbehandler: Arvid Vada
arvid.vada@verdal.kommune.no
E-post:
74048290
Tlf.:

Arkivref:
2006/373 - /A12

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal kommunestyre

Møtedato
13.06.2007

Saksnr.
33/07

Rådmannens foreslår at driftskomiteen gjør slik innstilling til kommunestyret:
1. Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolene i Verdal FUGV nedlegges fra 31.
juli 2007.
2. Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren KFUV opprettes fra 1. august
2007.
3. Forslaget til vedtekter godkjennes.

Vedlegg:
Forslag til vedtekter for foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Saksframlegg og vedtak i kommunestyresak 41/00 Kommunalt foreldreutvalg
for grunnskolene i Verdal
2. Vedtekter for Foreldreutvalg for grunnskolene i Verdal FUGV

Saksopplysninger:
I møtet 26.04.00 gjorde kommunestyret følgende vedtak i sak 00/00672 Kommunalt
foreldreutvalg for grunnskolen:
1. Kommunestyret godkjenner at det opprettes et kommunalt foreldreutvalg
2. Forslag til vedtekter godkjennes
3. Utvalgets leder gis møte og talerett i Hovedutvalg for undervisning
12

4. Skoleadministrasjonen skal gi utvalget kontorteknisk og annen praktisk bistand.
Etter Lov om grunnskoler § 11 og Lov om barnehager § 4 skal det ved hver skole og
hver barnehage etableres foreldreråd for å sikre samarbeidet med barnas hjem.
Det er i særlovene ikke tatt med noe om kommunalt foreldreutvalg. Dette må styres av
kommuneloven, der det sår i § 10 punkt 5: ”Kommunestyret kan opprette komiteer til
forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Slik komite kan også
tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens
oppdrag.”
I kommentarene er det pekt på at komiteer først og fremst er tiltenkt rådgivende
funksjoner, men at det av og til kan være praktisk å delegere en viss
avgjørelsesmyndighet.
I Stortingsmelding nr 14 (1997 – 98) Om foreldremedverknad i skolen vises det til de
positive erfaringene mange kommuner har med kommunale foreldreutvalg: ”Som
regel vil både kommunene og foreldrene være tjent med at en får et forum på
kommunalt nivå for dialog om saker av interesse.”
Vurdering:
I de senere årene har det skjedd en utvikling som gjør det naturlig å utvide
foreldreutvalget for grunnskolen til et foreldreutvalg for hele oppvekstsektoren der
ikke bare skolene men også alle barnehagene i kommunen er representert:
o Etter omorganisering av kommunen pr 1. januar 2003, med bl.a.
organisering av skoler og barnehager i oppvekstområder med felles
virksomhetsleder for skolene og barnehagene i området, har samarbeidet
mellom barnehagene og skolene hatt en svært god utvikling
o Ved siste regjeringsskiftet ble barnehagen og skolen lagt inn under
samme departement, Kunnskapsdepartementet
o Ved iverksetting av ny rammeplan for barnehagen ble barnehagen en del
av utdanningssystemet
o I Kunnskapsdepartementets strategiplan ”Et felles løft for realfagene”
heter det bl.a. at det må satses bredt fra barnehage til forskning og
arbeidsliv for å styrke kompetansen i realfag og øke rekrutteringen
o I Stortingsmelding nr 16 2006-2007 ...og ingen stod igjen. Tidlig innsats
for livslang læring heter det bl.a.: ”God språkutvikling i tiden før
skolestart er av stor betydning for senere læring. Det reduserer behovet
for spesialundervisning i skolen og har betydning for barnas sosiale
kompetanse.”
De to siste årene har derfor FAU-lederne for både de kommunale og private
barnehagene vært invitert til møtene i Foreldreutvalget for grunnskolen. Oppmøtet fra
barnehagene har vært meget bra, og det er gjennomført mange interessante diskusjoner
om oppvekstfaglige saker på tvers av skoler og barnehager. To representanter for
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utvalget har møtt på de to siste økonomiplanseminarene og informert om skolenes og
barnehagenes syn på hva som bør prioriteres i økonomiplanperioden.
Rådmannen går inn for at det kommunale foreldeutvalget for grunnskolen erstattes
med et kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren som omfatter foreldrerådene
ved grunnskolene og de kommunale og de private barnehagene i kommunen.
Vedlagte forslag til Vedtekter for Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i
Verdal KFUV ble vedtatt i møtet med FAU-ledere for skolene og barnehagene torsdag
24. mai.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger
kommuner 2007 - 2008

Saksbehandler: Arvid Vada
arvid.vada@verdal.kommune.no
E-post:
74048290
Tlf.:

Arkivref:
2005/6209 - /A20

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal kommunestyre

Møtedato
13.06.2007

Saksnr.
34/07

Rådmannens tilrår at driftskomiteen gjør slik innstilling for kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til plan for kompetanseutvikling 2007 – 2008 for
personale i grunnskolen i Verdal og Levanger og den kompetanseutviklingsstrategi
som er beskrevet i planen.

Vedlegg:
Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007
- 2008
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i
grunnskolen – revidert plan 22. mai 2006
Saksopplysninger:
Det statlige tilskuddet til kompetanseutvikling i grunnskolen fastesettes i de årlige
statsbudsjettene. Det er en forutsetning for utbetaling av tilskuddet at skoleeierne ivaretar sitt
ansvar for kompetanseutvikling gjennom planer vedtatt av kommunestyret eller fylkesting.
I Utdannings- og forskningsdepartementets kompetanseutviklingsstrategi ”Kompetanse for
utvikling” er følgende kompetanseutviklingstiltak prioritert:
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•

Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole og lærebedrift. Videreutdanning
for personalet i grunnopplæringen.

•

Skolen som lærende organisasjon

•

Bedre tilpasset opplæring

•

Nye læreplaner

•

2. fremmedspråk

•

Fysisk aktivitet

•

Utdannings- og yrkesrådgivning

I Levanger og Verdal kommuner er det engasjert en prosjektleder og nedsatt en
prosjektgruppe bestående av representanter for skolene, Utdanningsforbundet, PPT og
rådmannskontorene i de to kommunene. Gruppen bl.a. har hatt ansvar for revidering og
gjennomføring av planen for kompetanseutvikling for personalet i grunnskolene i Levanger
og Verdal.
Rapport til fylkesmannen om Verdal kommunes bruk av midler i 2006 viser at alle skolene
har vært involvert i ulike kompetanseutviklingstiltak. 381 pedagoger deltok på ett eller flere
fagkurs som ikke gir studiepoeng, og 15 tok kurs som gir studiepoeng. De deltok i tiltak
innenfor læreplananalyse, ulike faglige fordypinger, skoleledelse, organisasjonsutvikling,
tilpasset opplæring, fysisk aktivitet, pedagogisk bruk av IKT og elevvurdering.
Kommunen knyttet i stor grad til seg kompetansemiljø innenfor høyskoler og universitet for
gjennomføring av tiltakene.
I revidert plan for kompetanseutvikling for personalet i grunnskolen har prosjektgruppa lagt
inn endringer basert på 1,5 års erfaring ute i skolene.
Alle skolene satte i vinter opp egne prioriteringer av etter- og videreutdanningsbehov med
basis i den kompetanse hvert enkelt team er i besittelse av. Disse innspillene var grunnlag for
revidering av plana. Utkast til plan ble sendt på høring med høringsfrist i begynnelsen av mai.
Følgende ga uttalelse til høringsutkastet:
PPT Levanger kommune, Ytterøy skole, Utdanningsforbundet ved Verdalsøra barneskole,
Mule og Okkenhaug skole, Norsk Skolelederforbund Levanger. Det ble avholdt et
høringsmøte for rektorer og plasstillitsvalgte 8. mai med godt oppmøte.
Følgende kom fram under høringsrunden:
•

Plana er for overfladisk. Ønsker mer detaljert plan.

•

Behov for justering av form og språk.

•

Det må synliggjøres bedre at man satser på kompetanseheving innenfor Mange
intelligenser i Verdal og læringsstrategier i Levanger.

•

Opplæring i læringsplattformen ”It’s learning” må starte allerede til høsten.

• Behov for kurs i juridiske grenseoppgang mellom tilpasset opplæring og
spesialundervisning.
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• Oppfølging av STAS-testing (standardisert test i avkoding og staving) for PPT
og skolene.
• Det må settes av midler til kurs i fordyping i norsk og engelsk.
• Mer midler må settes av til skoleprosjekt. Erfaringen er at den enkelte skole
som organisasjon lærer mer av felles prosjekt enn av kurs som den enkelte
deltar på.
• Vikarutgifter dekkes av den enkelte enhet. Dette er etter hvert blitt en
begrensning på hvor mange som kan delta på kurs.
Midler til kompetanseutvikling
Alle landets skoleeiere får tildelt statlige midler til kompetanseutviklingstiltakene.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har opplyst at Verdal kommune for 2007 tildeles kr 652.000
og Levanger kommune kr 800.000. I tillegg kommer kr 80.000 i ekstra tilskudd til
kompetanseutvikling i naturfag og kr 100.000 til 2. fremmedspråk.
I tillegg overføres det ca 1,4 mill kr fra tidligere år, slik at prosjektet nå har ca 3 mill. kr til
disposisjon.
Fordeling av rammen på 3 mill:
•

Kurs/videreutdanning

1.100.000 kr

•

Pedagogisk utviklingsarbeid

600.000 kr

•

Prosjekter

500.000 kr

•

Nettverk

100.000 kr

•

Tilskudd

200.000 kr

•

Diverse

200.000 kr

•

Prosjektleder, andel lønn

300.000 kr

I tillegg kommer kommunenes egenandeler til kompetanseutviklingen. For Verdal kommune
var egenandelen i 2006 kr 811.000 som fordeler seg slik:
•

Vikarutgifter

221.000 kr

•

Interne kurs på skolene

•

Fagplanarbeid

•

Læremateriell personalet

80.000 kr

•

Kurs Mange intelligenser

100.000 kr

•

Egenandel prosjektleder ¼ stilling

150.000 kr

•

Diverse (Reiseutgifter og prosjektgruppemøter)

50.000 kr
150.000 kr

Forutsetning for utbetaling av statlige midler til kommunen er at skoleeier:
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60.000 kr

•

Ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom politisk vedtatt plan og orienterer
Fylkesmannen om prosessene for å sikre lokal forankring og delaktighet på det enkelte
lærested.

•

Planen skal omfatte en kompetanseutviklingsstrategi for perioden 2005 – 2008 og en plan
for det enkelte budsjettår som viser konkrete tiltak og skoleeiers egenfinansiering.

•

Tiltakene skal bygge på en kartlegging og vurdering av kompetanseutviklingsbehovene i
den enkelte skole og lærebedrift.

•

Planen skal ivareta lokale kompetansebehov innenfor de nasjonalt prioriterte områdene
(jfr strategien ”Kompetanse for utvikling”)

Lokal delaktighet og forankring ved den enkelte skole ivaretas ved at:
• Rektorene og de tillitsvalgte møtte på prosjektgruppas høringsmøte vedr utkast
til kompetanseutviklingsplan
• Skolene inviteres til å søke om midler til iverksetting av prosjekt for å møte
kravene i Kunnskapsløftet, og det forutsettes bred involvering i
prosjektforberedelse og –gjennomføring
• Alle opplæringstiltak evalueres individuelt av deltakerne ved avslutningen av
tiltaket
• Kompetanseutviklingsplanen er et vedlegg til Strategiplan for oppvekstsektoren
som var et viktig grunnlag for de utviklingsmålene som ble utarbeidet av et
samlet personale ved hver skole.
Vurdering:
Levanger og Verdal kommuner har en felles plan for kompetanseutvikling av personalet som
er tilpassa den enkelte kommune, og som vedtas politisk i hver kommune. Denne felles
planen forutsetter at oppfølginga i de to kommunene gjøres som et samarbeidsprosjekt
mellom kommunene.
Rådmannen mener en har gode erfaringer med denne organiseringen, og at vi har fått mer for
pengene ved et slik samarbeid. Vi har fått til gode avtaler og kjørt fullsatte kurs. Det er også
etablert nettverk og samarbeid mellom skoler og pedagoger på tvers av kommunegrensen.

Rådmannen har følgende kommentarer til høringsuttalelsene:
• Planen har etter høringsmøtet fått en mer presis utforming. Imidlertid vil
detaljert utforming av kursene først skje ved at forskjellige faggrupper sammen
med prosjektleder utarbeider innholdet i kursene og finner hvilke
kompetansemiljø en skal samarbeide med.
• De ulike satsingene i Levanger og Verdal kommer tydeligere fram i plana og
har stor prioritet i bruk av midler.
• Prosjektene får økt prioritet fordi det fra skolene har kommet klare uttalelser om
at prosjekt der hele personalet er involvert, har bidratt til utvikling av skolene
som lærende organisasjoner (læring av egne og andres erfaringer, overføring av
kunnskap til organisasjonen på en rask og effektiv måte, eksperimentering).
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• I Verdal kommunes budsjett for 2007 er det – i likhet med i 2006 – avsatt kr
500.000 til kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren hvorav noe av midlene
benyttes til dekning av vikarutgifter i forbindelse med kompetanseutvikling i
forhold til Kunnskapsløftet
• Fylkesmannen vil høsten 2008 iverksette et prosjekt for alle rektorer og styrere i
fylket med fokus på kvalitet i saksbehandling og forvaltningsprosedyrer i
spesialundervisningen.
Årsaken til at hele 1,5 mill. kroner overføres fra tidligere år er at opplæringstiltakene har blitt
vesentlig billigere enn forutsatt.
Fylkesmannen antar at kommunene også i 2008 vil få statlige midler til kompetanseutvikling i
forhold til Kunnskapsløftet, men at beløpet vil bli redusert i forhold til 2007. Prosjektgruppa
har derfor lagt opp til at plana skal gjelde for høsthalvåret 2007 og hele 2008. Overføring av
midler fra tidligere år gjør dette mulig.
Denne kompetanseutviklingsplanen vil være en del av den strategiske plan for
kompetanseutvikling for alle virksomhetsområdene i Verdal kommune som vil være et
vedlegg til økonomiplan for 2007 – 2010.

Rådmannen forventer at de siste årenes satsing på kompetanseutviklingstiltak for
ansatte i oppvekstsektoren i kommunen, samt de forebyggende tiltak for barn fra før
fødsel til skolealder som iverksettes høsten 2007, vil føre til at flere barn og ungdom
får opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger innenfor rammen av fellesskapet.
Ett av målene er at dette skal føre til redusert behov for spesialundervisning på
ungdomstrinnet slik at midler kan omdisponeres til gruppedeling og forebyggingstiltak
for de minste.
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