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PS 90/10 Godkjenning av møteprotokoll
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PS 91/10 Referatsak

1. 1721/18/600 mfl - Mikvold Østre BRL - 2 nedgravde avfallskontainere Godkjent
2. 1721/19/48,65 - Sørgata Eiendom AS - Riving av bygg - Sørgata 18, 20 og 22
3. Vedtak - Punktfeste - 1721/289/1 - Leksdal statsalmenning - Olavsenhytta Godkjent
4. Kopi - Klage på Verdal kommunes vedtak om å godkjenne rammetillatelse
for tiltak på eiendommen 1721/19/184 - Kroken 2 - Kommunens vedtak
oppheves
5. Søknad om tilbygg til omsorgsboliger- 1721/20/80 Lysgård Omsorgsboliger søknad innvilget
6. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/37/8,4 - Forbregdsmyra 165-167 - Irene
Hammer og Harald Erik Sagvold - Tomt for eksisterende bolig - Godkjent
7. Søknad om innsetting av vinduer - 1721/41/1 - Silje Storstad - godkjent
8. Søknad om renovering av bad - 1721/16/104 - Eventyrvegen 14 - Godkjent
9. Søknad om igangsetting - etablering av 2 leiligheter - Rom eiendom AS 1721/21/10 - Verdal stasjon - godkjent
10. 1721/230/11 - Jamtlandsvegen 3384 - Birger Ydse - Tilbygg ca. 6m2 til
eksisterende fritidsbolig samt påbygg ca. 40m2 til eksisterende uthus
11. Søknad om utslippstillatelse for bolig og tiltak for bygging av
infiltrasjonsanlegg - 1721/148/3 - Ulvillvegen 344 - Oddleif Sellæg - søknad
innvilget
12. 1721/18/663 - Mikvold vestre BRL - 4 nedgravde avfallskontainere Godkjent
13. 1721/6/1 - Stiklestad Golfklubb - Råvannsledning - Godkjent
14. Søknad tillatelse til tiltak for oppføring av bolig med 2 boenheter, garasje,
lager og boder - 1721/21/14 feskarvegen 2 - Stian Austad - søknad innvilget
15. Vedtak - Fradeling av hyttetomt nr 2 og 16 fra eiendommen 1721/198/1
Væren søndre - Arve Haldorsen - Innvilget
16. 1721/20/55 - Volhaugvegen 19 - Endring av gitt byggetillatelse til å omfatte en
tilleggsleilighet - Godkjent
17. Søknad om oppføring av garasje og lager - 1721/22/1 Østvollvegen 76 Morten Okkenhaug - godkjent.
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18. 1721/57/4 - Terje Grønn og Marit Aarset Grønn - Søknad om fradeling av 2
da. for etablering av ny boligtomt - Godkjent
19. Vedtak - Punktfeste - Hoås statsallmenning 1721/287/1 - Statskog SF Eksisterende hytte feste nr 10 - Innvilget
20. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/164/4 Haugan østre - Arnt Tore
Sagvold - Tilleggsareal - Godkjent
21. Søknad om oppføring av plasttelt Tine Midt-Norge
22. Søknad om endring fra flatt tak til saltak - 1721/277/172 Krokanvegen 16 Øystein Mørk - godkjent.
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Verdal kommune
Sakspapir

Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2011

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2010/7059 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtedato
14.12.2010

Saksnr.
93/10

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.

Vedlegg:
1. Handlingsprogram for utbygging, forslag til rullering 14.12.10
2. Handlingsprogram for utbygging, 08.12.09
3. Oversikt over spillemiddelsøknader 2011, prioritert rekkefølge
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013, vedtatt 08.12.2009.
Saksopplysninger:
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en kommunal plan for
anlegg og områder for idrett og friluftsliv, 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. Kategorien omfatter både
bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.
2. Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.

Endringer i forhold til eksisterende handlingsplan:
Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de har fått tilsagn om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Stiklestad golfklubb, Golfbane 10-18 hull + vanningsanlegg
Vinne skole, kunstgressbane
Kvernmo Motor, bilcrossbane
Helgådal il, lager tråkkemaskin
Nærmiljøanlegg:
Garnes oppvekstsenter, kunstgressbane
Vinne skilag, rehabilitering lysløype
Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de ikke er aktuelle for søknad om spillemidler:
Vuku il, utvidelse av kiosk/møterom. Huset er ferdigstilt.
Nye søknader om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Verdal o-klubb, o-kart Hellmarka (rehabilitering)
Verdal Søndre skytterlag, innendørs riflebane Vinne skole (rehabilitering)
Verdal sportsskytterklubb, innendørs pistolbane Vinne skole (rehabilitering)
Helgådal skytterlag, kivehus Helgådal skytebane (rehabilitering)
Verdal kommune, flerbrukshall Verdalsøra
Verdal svømmehall, basseng 25x12,5m
Verdal svømmehall, opplæringsbasseng 12,5x8,5m
Verdal svømmehall, stupetårn 1, 3, 5m
Verdal svømmehall, hev-/senkebunn opplæringsbasseng
Nærmiljøanlegg:
Ness oppvekstsenter, kunstgressbane
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.
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Verdal kommune
Sakspapir

1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangenvegen 5-7

Saksbehandler: Oddvar Govasmark
oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no
E-post:
74048531
Tlf.:

Arkivref:
2007/7679 /1721/18/593

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtedato
14.12.2010

Saksnr.
94/10

Rådmannens forslag til vedtak:
Rammetillatelse innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (søknadspliktig
tiltak), jfr § 95a (trinnvis behandling).
Rammetillatelsen innvilges under forutsetning av at det søkes dispensasjon med ny
nabovarsling vedrørende maksimale gesimshøyder og at slik dispensasjon innvilges,
alternativt at maksimal gesimshøyde på mellombygget senkes til 11 meter. Det vises til
reguleringsbestemmelsenes pkt 1.1.
Rammetillatelsen gjelder ikke for utvendig trapp på vestre gavlvegg til Tangenvegen 7,
det vises til samtale med ansvarlig søker.
Det forutsettes at arbeidene ikke startes før det foreligger igangsettingstillatelse, jfr
lovens § 95.5.

Vedlegg:
1
2
3
4
5

Rammesøknad
Situasjonsplan
Tegninger
Tidligere rammetillatelse
Tidligere fasadetegninger og
illustrasjon
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Foreløpig svar på søknad om rammetillatelse datert 11.11.2010
Gjenpart av nabovarsel
Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Steinar Uddu – Sivilarkitekt MNAL
Boligspesifikasjon for Matrikkel
E-post fra Steinar Uddu vedrørende gesimshøyder mottatt 29.11.2010

Saksopplysninger:
Søknaden/tiltaket:
Rammesøknaden gjelder påbygg til Tangenvegen 5 og 7 med en ny 3. etasje (kjeller
kommer i tillegg til etasjetallet). Etasjen skal nyttes til boligformål med 8 leiligheter i
Tangenvegen 7 og 5 leiligheter i Tangenvegen 5. Til sammen 13 leiligheter i ny 3. etasje.
I tillegg sammenbygges Tangenvegen 5 og 7 noe som gir et nytt bebygd areal oppgitt til
51 m2.

Tidligere behandling:
Det er innvilget rammetillatelse og delvis igangsettingstillatelse for prosjektet tidligere.
Tidligere rammetillatelse er datert 01.11.2007. Igangsettingstillatelse for nedkjøring til
parkeringskjeller, innredning til leiligheter for deler av 2. etasje i Tangenvegen 7 samt
fasadeendringer ble innvilget den 12.09.2008. Igangsettingstillatelse for ombygging av 1.
etasje i Tangenvegen 7 og ombygging til leiligheter i resterende areal i 2. etasje for
Tangenvegen 7 ble innvilget den 19.11.2008.
I forhold til tidligere rammesøknad er prosjektet nå endret en del. Det gjelder:
Tilbygg på 1. etasje i Tangenvegen 7 utgår.
Planløsningen for 3. etasje i Tangenvegen 7 endres noe som blant annet medfører
at det blir 8 leiligheter der i stede for 5.
Takterrasse med felles areal for hage/leik utgår.
Fasadene endres
Parkeringskjelleren endres ved at sluse inn til tilfluktsrommet ikke rives samt at
antall parkeringsplasser i kjeller reduseres fra 22 til 18.
Samlet blir det 22 leiligheter i bygget fordelt på 9 som er godkjent tidligere i 2. etasje på
Tangenvegen 7 samt 13 leiligheter i 3. etasje som vist i ny rammesøknad.
Nabovarsling:
Det foreligger ingen kjente merknader etter gjennomført nabovarsling.
Vurdering:
Forholdet til ny/gammel plan- og bygningslov:
I henhold til plan- og bygningslovens § 34-4 (ny lov fra 01.07.2010) skal saker om
tillatelse etter § 93 (gammel lov) sendt før loven er trådt i kraft behandles etter de
tidligere regler for behandling av slike saker. Opprinnelig søknad ble mottatt før den
01.07.2010 og hele saken behandles derfor etter det regelverk som gjaldt da. Dette er
også i samsvar med ansvarlig søkers oppfatning, det vises til telefonsamtale om

9

forholdet. Saken kunne også blitt fremmet som endringssøknad i stede for ny
rammesøknad, det taler også for at gammelt regelverk kan følges.
I henhold til byggteknisk forskrift § 17-2 (overgangsbestemmelser) kan tiltakshaver fram
til 1.juli 2011 velge om hele tiltaket skal følge dagens forskrift eller bestemmelsene i
forskrift av 22. januar 1997 om krav til byggverk og produkter til byggverk. Vi har
forstått det slik at prosjektering og annen planlegging forholder seg til forskrift av 1997.
Planforhold og dispensasjoner:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for del av ”forretningssenter Ørmelen
m/tilliggende områder”. Planen ble godkjent den 28.06.2007.
Det er søkt og innvilget dispensasjon for to forhold i forbindelse med tidligere
rammesøknad. Det ene forholdet gjelder utnyttingsgrad og det andre gjelder utvidelse av
grøntareal inn på areal som er regulert til trafikkformål. Det vises til rammetillatelse
datert 01.11.2007.
Ny rammesøknad medfører at utnyttingsgraden blir noe lavere enn opprinnelig
rammesøknad og går dermed i ”riktig retning” i forhold til utnyttingsgraden som er satt i
reguleringsplanen. BYA er nå oppgitt til 36%, noe som ligger innenfor plankravet på
BYA 40%.
Ny rammesøknad innebærer også at takterrassen som skulle supplere regulert
grøntområde på bakken utgår. Vi anser det derfor slik at begrunnelsen for utvidelsen av
grøntområde på bakkenivået blir styrket. Med den bakgrunn forutsettes det at
dispensasjon innvilget i rammetillatelse datert 01.11.2007 fortsatt gjelder.
Parkeringsforhold:
I reguleringsplanen er det satt krav til antall parkeringsplasser med 1 plass pr 25 m2 bra
detaljhandel, 1 plass pr 50 m2 bra kontor samt 1,2 plass pr leilighet.
For Tangenvegen 5 skulle kravet bli slik:
Kontor i 1. og 2. etasje 661 m2 x 2 /50 = 26,4 plasser
Leiligheter i 3. etasje 5 x 1,2
= 6 plasser
For Tangenvegen 7 skulle kravet bli slik:
Detaljhandel i 1. etasje 668 m2 / 25
Leiligheter i 2. etasje 9 x 1,2
Leiligheter i 3. etasje 8 x 1,2

= 26,7 plasser
= 10,8 plasser
= 9,6 plasser

Samlet krav om antall parkeringsplasser = 79,5 plasser
Situasjonsplan og tegninger viser parkeringsplasser slik:
I parkeringskjeller 18 plasser
Bakkenivå mot nord10 plasser
Bakkenivå mot øst 3 plasser
Bakkenivå mot sør 51 plasser
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Samlet antall

82 plasser

Reguleringsplanen har i tillegg krav om at minst 5% av plassene skal være til tilrettelagt
for bevegelseshemmede. Ut fra mål som er tegnet på plassene ser vi at det er 5 plasser på
bakkenivå og 2 i kjeller som har utvidet mål.
Ut fra det over konkluderer vi med at reguleringsplanens krav vedrørende
parkeringsplasser er oppfylt.
Livsløpsstandard og tilgjengelighet:
Reguleringsplanen har krav om at minimum 40 % av leilighetene skal oppføres med
livsløpsstandard. Bygget utstyres med heis som går fra kjeller til øverste etasje. I henhold
til samtale med ansvarlig søker og tegninger er 9 av leilighetene i 3. etasje
tegnet/godkjent for livsløpsstandard. Reguleringsplanens krav om 40 % (8,8) er dermed
oppfylt.
Utvendig trapp:
Det er tegnet en ”eventuell trapp” utvendig på vestre gavlvegg til Tangenvegen 7. I
henhold til samtale med ansvarlig søker planlegges det fortrinnsvis uten denne trappen.
Vi minner om at trappen vil stikke ut over nabogrense og dermed plangrense. Eventuell
oppføring av denne trappen vil, etter vårt syn, kreve både privatrettslig avtale med nabo
og dispensasjon fra reguleringsplan. Nabotomta omfattes av annen reguleringsplan og
annet reguleringsformål.

Teknisk infrastruktur:
Bygget/eiendommen skal tilknyttes kommunalt system for vatn og avløp. Avkjørsel til
offentlig veg skal skje i samsvar med reguleringsplanen.
Avfallsplan:
Avfallsplan skal sendes kommunen for godkjenning senest ved søknad om
igangsettingstillatelse.
Estetiske hensyn:
Ny rammesøknad medfører at fasadene endres ganske mye i forhold til opprinnelig
rammesøknad. Delvis fordi at det meste av utvidelsen på grunnflatenivå utgår (og
dermed takterrasse mot sør), men det kan også se ut som at det er velges en noe mindre
omfattende endring av eksisterende bygg.
I henhold til plan- og bygningslovens § 74.2 skal tiltaket planlegges og utføres slik at det
etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i
forhold til omgivelsene. Tiltaket skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets
funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser.
Andre myndigheter:
Arbeidstilsynet har gitt samtykke til de arbeider som omfatter forretningslokalene i 1.
etasje i brev datert 23.10.2008. Høring til andre myndigheter anses unødvendig.
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Utomhusanlegg/lekeplass:
Søknaden og tidligere behandling viser et grøntområde/lekeplass på ca 170 m2 inkludert
plass for avfallshåndtering. Dette skal tilfredsstille kravet som er satt til min. 5 m2 pr
bolig, det vil si 110 m2.
Regulert grøntområde/lekeplass er pr i dag ikke opparbeidet. Det må forutsettes at dette
blir gjennomført i sin helhet i forbindelse med påbygget. Opparbeidelse og
tilretteleggelse med lekeutstyr skal være slik at grøntområde/lekeområde blir klar til
bruk. Det vises til pkt 8.4 i bestemmelsene til reguleringsplanen.
Høyder:
I reguleringsplanen er maksimal gesimshøyde satt til 11 meter over ferdig planert
terreng, maksimal mønehøyde er satt til 15, 2 meter. Snittegningene viser maksimal
gesimshøyde på mellombygget med 11,93 meter.
Forholdet er kommentert av ansvarlig søker Steinar Uddu i e-post mottatt 29.11.2010:
Det vises til rammesøknad og påfølgende kontakt pr. telefon og mail.
Tema for diskusjon har vært gesimshøyde ihht. gjeldende reguleringsplan/bestemmelser
og aktuell situasjon i prosjektet som det søkes rammetillatelse for.
Iflg. reguleringsbestemmelsene har vi maks gesimshøyde 11,0m og maks mønehøyde
15,2m. Dette er bestemmelser og plan som i sin tid var utarbeidet av undertegnede. Når
det i ettertid viser seg at pulttak i praksis kan bli definert med gesimshøyde lik
mønehøyde, har vi fått et utilsiktet problem.
I den sammenheng vil vi anmode om at PUK hensyntar denne misforståelsen, slik at
dette ikke hindrer omsøkte løsning. Alternativt at det gis tillatelse med forbehold om en
eventuell dispensasjonssøknad. Fra undertegnedes synspunkt fortoner behovet for
dispensasjonssøknad seg som et paradoks, ettersom omsøkte løsning ligger klart
innenfor de fysiske rammene som man ønsket å definere.
Hvis en slik søknad vil være nødvendig for å unngå forsinkelse i saksbehandling og
videre prosess, ønskes likevel dette.
Med henvisning til det over foreslås det at søknaden behandles slik den foreligger, men
at det tas forbehold om endring av gesimshøyde på mellombygget eller at det søkes og
eventuelt innvilges dispensasjon.
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Verdal kommune
Sakspapir

Verdal kommune som ressurskommune for universell utforming – Aktivitetsplan
2010-2013

Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan
brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no
E-post:
74048279
Tlf.:

Arkivref:
2009/710 - /030

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtedato
14.12.2010

Saksnr.
95/10

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal kommune tar aktivitetsplanen for
kompetanseprogrammet K5 til etterretning.

Vedlegg:
Aktivitetsplan 2010- 2013, foreløpig utkast
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Verdal kommune som ressurskommune – Handlingsplan, sak 71/09, av
13.10.2009
2. Handlingsplan for universell utforming – tilskott, brev fra MD 31.05.2010
3. Ekstraordinært tilskott til ressurskommunene, brev fra MD av 15.07.2010
4. Ekstraordinært stimuleringstilskott, Brev fra MD av 22.10.2010
Saksopplysninger:
Verdal kommune vedtok i sak 71/09 Handlingsplan for Verdal kommune som
ressurskommune i perioden 2009 – 2013.
Verdal kommune får tildelt kr 225.000,- årlig i stimuleringsmidler fra
Miljøverndepartementet som skal dekke de kostnader som knytter seg til rollen som
ressurskommune.
I Verdal kommune sin handlingsplan for universell utforming for 2009- 2013 er de
nasjonale hovedmålene lagt til grunn:

Kort gjennomgang av hovedmålene:
Hovedmål 1: Verdal kommune har inntil desember 2010 tatt i mot Agdenes kommune
Har bidratt til at Levanger kommune har fått 50.000,- i stimuleringsmidler
til uu arbeider ved egne arbeider.
Hovedmål 2: Verdal kommune har igjennom egne arbeider som skoleprosjekter både ved
Vuku barne- og ungdomsskole samt Verdalsøra barne- og ungdomsskole
og tidligere sentrumsutvikling nå ved Jernbaneundergangen satt fokus på
uu.
Dette også sett opp mot senere erfaringsutveksling for slike prosjekter.
Senest ved novembersamlingen på Stiklestad for Pilotfylkene for universell
utforming var en sentrumsvandring med presentasjon av tiltak i sentrum, av
Øivind Holand.
Deltatt på instruktørkurs i kompetanseprogrammet om universell utforming
for politikere og ansatte i fylker og kommuner – K5.
Deltakelse på nasjonale samlinger.
Hovedmål 3: Verdal kommune sitter i referansegruppen i Nord-Trøndelag
fylkeskommunes prosjekt som pilotfylke for universell utforming.
Vi har sammen med Fylkeskommunen et samarbeid om nye
pilotkommuner i Nord-Trøndelag, Fylkeskommunen har 5 kommune og
Verdal bidrar til dette sammen med Levanger kommune.
Hovedmål 4: Deltatt på dagsseminar med uu som tema lokalt eller i nærområdene, holdt
innlegg med fokus på uu i fylket.
Erfaringsutveksling med Trondheim kommune ved at byggesaksavdelinga i
Innherred samkommune hadde tilsyn med fokus på uu i byggesaker.
Hovedmål 5:
Hovedmål 6: Deltatt på 3 nasjonale netteverssamlinger i regi av Miljøverndepartementet.
Deltatt med to kursdeltakere for opplæringsprogrammet K5.
I det vesentlige er kostnadene fordelt i henhold til budsjettet i sak 71/09.
Noe omfordeling av budsjett ved at reisekostnader er økt på bakgrunn av at vi har
prioritert å delta med flere ansatte fra ulike avdelinger i kommunen ved
Miljøverndepartementets fagsamlinger i forbindelse med ressurskommune og
pilotkommunesamlingene.
Verdal kommune som ressurskommune har oversendt Miljøverndepartementet en
statusrapport for 2010, en endelig årsrapport for 2009 og 2010 skal leveres innen
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15.februar 2011. En fullstendig rapport vil bli presentert for PUK-Verdal etter at
statusrapporten er gjennomgått med Miljøverndepartementet på samling på Gardermoen
den 7. desember.
Ressursgruppe for universell utforming i Verdal
I mai ble det opprettet en ressursgruppe for Verdal som ressurskommune, gruppen består
av følgende:
Arbeidsgruppen for uu-arbeider i Verdal kommune: Øivind Holand, Kari Gregersen
Næss og Brit Alvhild Haugan, i denne gruppen representerer Kari G. Næss også helse
siden i kommunen,
Ingvill Gregersen Myhre representant fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i
Verdal,
Randi Segtnan fra Oppvekstetaten, politisk representant Marit Voll Skrove, prosjektleder
i Nord Trøndelag Fylkeskommune Anne Caroline Haugan, representat fra Husbanken og
Verdal næringsforum
På møtet i mai ble det gjort innspill til aktivitetsplan for 2009
Det ble her vektlagt deltakelse på nasjonale samlinger og konferanser,
kompetanseheving i kommunene, bransjefrokost med vekt på ny plan- og bygningslov
og evaluering av skoleutbygginger i kommunen samt videregående skole sammen med
Fylkeskommunen.
Verdal og Levanger kommune:
I Miljøverndepartementets brev av 15.07.2010 brev henstilles det at ressurskommunene
verver nye kommuner som pilotkommuner for universell utforming. Verdal kommune
har foreslått Levanger kommune og vil i den sammenheng påta seg oppgaven som
vertskommune. I brev av 22.10.2010 er Levanger kommune som følge av dette gitt kr
50.000,- i stimuleringstilskott.
Kompetanseprogrammet K5:
I følge Regjeringens handlingsplan for universell utforming innen 2015 er et av
resultatmålene i Kompetanseprogrammet K5 som følger:
o Innen 2014 skal 75 % av landets kommuner(325) kommuner og alle
fylkeskommuner (20) ha gjennomført opplæringstiltak i universell utforming
o Politikere i alle kommuner og fylker og ansatte på ulike avdelinger skal ha deltatt
i opplæringstiltakene
o 75 % av kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede skal ha
deltatt i opplæringstiltakene
o 40 % av landets kommuner (173) skal ha gjennomført en eller flere tverrfaglige
prosjektoppgaver innen 2014

I brev fra Miljøverndepartementet av 15.07.2010 gis deltagende ressurskommuner
tilsagn om kr 22 500,- for deltakelse i opplæring til kursagenter for det modulbaserte
kursprogrammet K5.
K5 programmet er et opplæringsprogram for universell utforming tilrettelagt for
politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner, programmet er utarbeidet av
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Høgskolen i Bergen sammen med Statens bygningsteknisk etat. Ansvarlig for
programmet er Kommunal- og regionaldepartementet.
I henhold til intensjonen i handlingsplan og aktivitetsplan valgte Verdal kommune å
melde på to deltakere. Kari Gregersen Næss og Brit Alvhild Haugan har igjennom to
samlinger i regi av Statens bygningstekniske etat gjennomføret dette kursprogrammet i
september /oktober 2010.
På bakgrunn av denne opplæringen stilles det også krav om en utadrettet aktivitet i
videreformidling av K5 programmet.
En aktivitetsplan er oversendt Miljøverndepartementet for videre bearbeidelse, pr
01.12.2010, her lagt ved som vedlegg.
Vi er av de første som har gjennomgått dette instruktørkurset og det vil være et behov for
gjensidig erfaringsutveksling med Statens bygningstekniske etat og de andre involverte
opplæringsprogrammet i opplegget for en erfaringsbank med samlinger i etterkant av det
kurs som er gjennomgått. Dette er det også gitt signaler om fra MD.
Vurdering:
Det er ekstra hyggelig at Arken og gården Lein Vestres arbeider ved tilrettelegging av
området ”Svartbekke” ved Leksdalsvatnet i år ble en av vinnerne i konkurransen
”Friluftsliv og universell utforming”. Prisen ble utdelt av Direktoratet for
Naturforvaltning og Deltasenteret til Vedal sombeste for beste bidrag innen informasjon
til innbyggerne i kommunen. Dette er et godt eksempel på uu-arbeider som resultat av
stor innsatsvilje og gode ideer i et samarbeid mellom kommune og en privat gårdbruker.
Handlingsplan
De hovedmål som er lagt fram i handlingsplan for perioden 2009 – 2013 er i hovedtrekk
ivaretatt. Internt har det vært stor fokus på de pågående arbeidene med skoleutbygging
og Jernbaneundergangen.
Det har vært vesentlig mindre pågang fra øvrige kommuner i fylket enn hva vi hadde
inntatt i plan. En viktig grunn til at vi i høst har satset på instruktørkurset K5 er i tillegg
til økt kompetanse også muligheten for å bidra på et bredere grunnlag opp mot andre
samt egen kommune.
Finansiering:
På bakgrunn av delte i uu-arbeider i kommunen og i deltakelse i kompetanseprogrammet
K5 er Kari Gregersen Næss ved Ressurssenteret helse tillagt en andel på 60.000,- av de
225.000,- som kommunen får overført fra Miljøverndepartementet.
En av forutsetningene i den utadrettede aktiviteten ved at Verdal kommune påtar seg
videreformidling for K5-programmet er at kommunen skal dekke inn sine kostnader. Da
det tradisjonelt er liten erfaring i distriktet på for denne typen tjenester kommuner
imellom vil det være vesentlig at de statlige retningslinjer sier noe om dette.
Vi har gitt signaler til Miljøverndepartementet om et mulig gap i kostnadsinndekningen,
da det er på nåværende tidspunkt ikke er klart i hvilken grad MD vil bidra til en
kostnadsdekning i det arbeidet som er forventet av oss gjennom aktivitetsplanen for
2010- 2013.
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