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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

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

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.

