Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
12.12.2014
Dato:
09:00 OBS. Fredag
Tid:
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon
740 48257/740 48250 eller på epost: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet i sakene 109/14 og 110/14 og fra komite
plan og samfunn i sak 111/14 vil bli utdelt i møtet.
Økonomienheten v/Arnstein Kjeldsen vil i starten av møtet orientere om den
økonomiske situasjonen.
Teatersjef Ketil Kolstad, Nord-Trøndelag Teater, vil i starten av formannskapets møte
orientere om status strategier og mulighetsbilder. Tidsramme: 1 time..

Verdal, 4. desember 2014

Bjørn Iversen
Ordfører(s)
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Sakliste formannskapets møte 12. desember 2014
Saksnr

Innhold

PS 108/14

Godkjenning av møteprotokoll

PS 109/14

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018

PS 110/14

Revidering av forskrift for likebehandling av kommunale og
ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015

PS 111/14

Revidering av "Retningslinjer og priser for utleie av kommunale
lokaler i Verdal".

PS 112/14

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018

Saksbehandler: Marian Lyngsaunet
marian.lyngsaunet@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2014/4734 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
10.12.2014
12.12.2014
15.12.2014

Saksnr.
74/14
109/14

Rådmannens innstilling:
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 vedtas.
Vedlegg:
1 Temaplan: Anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 – 2018
2 Høringsuttalelse fra: Ola Anders Sagvold 8.11.14
3 Høringsuttalelse fra: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal 24.11.2014
4 Høringsuttalelse fra: Verdal Idrettsråd, 26.11.14
5 Høringsuttalelse fra: Nord-Trøndelag Idrettskrets, 28.11.14
6 Høringsuttalelse fra Verdal Friidrettsklubb, 28.11.14
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Verdal kommune 2010 - 2013
Saksopplysninger:
Ved formannskapets behandling av sak 10/14 Felles plan for kultur og idrettsanlegg i
Levanger og Verdal ble det gjort følgende vedtak:
1. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Verdal kommune revideres snarlig.
2. Det utarbeides felles plan for regionale idrettsanlegg i Levanger og Verdal. I
tillegg skal det være fokus på samarbeid på dette området med andre kommuner i
Innherredsregionen.
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Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en kommunal plan for
idrett og fysisk aktivitet, det er en forutsetning at plankravet er oppfylt for at anlegg i
kommunen skal kunne motta tilskudd av spillemidlene.
Planen er et styringsverktøy for å sikre areal og utvikle anlegg. Planen vil også danne
grunnlaget for prioritering av spillemidler.
Målene i planen er langsiktige og går fram mot 2030, strategiene i temaplanen er for
2015-2018. Temaplanen skal minst revideres hvert fjerde år, mens handlingsprogrammet
forutsettes rullert hvert år.
Plandokumentet er utarbeidet administrativt, med innspill fra møter med idrettsrådet,
eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal. Forøvrig bygger
planen på samme kunnskapsgrunnlag som parallelle planprosesser i Verdal kommune,
kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan kultur, oppvekst og helse- og velferd.
Det har vært to fellesmøter med idrettsrådene i Levanger og Verdal som har dannet
grunnlaget for en fellesdel som omhandler anlegg av regional betydning. Denne delen av
planen er lik for Levanger kommune og Verdal kommune.
Planutkastet har vært lagt ut til offentlig ettersyn før politisk behandling. Det har
kommet inn fem uttalelser til planutkastet. Disse følger som vedlegg til saken.
Vurdering:
Alle uttalelsene er gjennomgått i detalj, selv om alle detaljene her ikke kommenteres.
Det har også vært en felles gjennomgang av høringsuttalelsene som er kommet inn til
Levanger og Verdal kommuner.
Verdal Idrettsråd og Nord-Trøndelag Idrettskrets ønsker at Idrettsrådet blir synliggjort
som en viktig samarbeidspartner i kommunes arbeid innenfor områdene leik, idrett og
aktivitet. Samarbeidet med Verdal Idrettsråd tydeliggjøres i innledningen og
samarbeidsavtalen mellom Verdal kommune og Verdal Idrettsråd legges som et
lenkedokument sammen med andre føringer for planen.
Idrettsrådet foreslår videre at det skal tas inn under «Prioritering av spillemidler» (s. 6)
nytt punkt om at anlegg til idrettslagene prioriteres fram, og anlegg der idrettslagene
sitter med låneopptak i påvente av spillemidler prioriteres fram.
Det er forståelse for at låneopptak og at flere års ventetid på spillemidler er utfordrende
for idrettslagene. Mål og strategier i planen endres ikke da det vurderes å være vanskelig
å få til som et gjennomgående prinsipp.
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal påpeker at anlegg og
friluftsområder må være tilgjengelig for alle og at dette også gjelder muligheten til å
delta. I «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» er det et krav
om universell utforming.
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Verdal Friidrettsklubb er svært positive til en samlet plan for anlegg for leik, idrett og
aktivitet. Spesielt fokuset på allsidighet, folkehelse og egenorganisert aktivitet trekkes
fram.
De spiller blant annet inn behovet for et utendørsanlegg, viktigheten ved at grøntarealer
og stier ivaretas og at furuskogen på Ørin får bestå.
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale
barnehager i Verdal kommune 2015

Saksbehandler: Anne Haugskott-Bjugan
anne.haugskott.bjugan@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2012/1515 - /A10

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
10.12.2014
12.12.2014

Saksnr.
75/14
110/14

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke –
kommunale barnehager 2015 vedtas.

Vedlegg:
1. Høringsuttalelse fra Maritvold barnehage
2. Forslag til Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale
barnehager 2015, sendt ut til høring.
3. Forslag til Forskrift for likbehandling av kommunale og ikke – kommunale
barnehager 2015, etter høring.
4. Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale barnehager
2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Rammefinansiering innebærer at
kommunen har ansvaret for finansiering av både egne barnehager og ikke-kommunale
barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til
ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandler dette.
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Ut fra disse endringene ønsket Verdal kommune å lage en lokal forskrift for
likebehandling. Forskriften regulerer også forholdet mellom Verdal kommune som
barnehageeier og Verdal kommune som barnehagemyndighet. Den første forskriften ble
vedtatt for 2011.
I forskriften står det at den skal evalueres hvert år. Forslag til forskrift for 2015 ble lagt
frem på styrermøte for kommunale og ikke – kommunale barnehager 20.11.2014 med
frist for innspill 01.12. 2014.
Det er mottatt en høringsuttalelse fra en ikke-kommunal barnehage og denne følger
vedlagt. I tillegg er det gitt innspill fra alle kommunale styrere i eget styrermøte.
Vurdering:
Med bakgrunn i behov for endringer og de innspill som har kommet er forskriften
omarbeidet på noen punkter. Endringer som er gjort og innspill på disse følger her:
Forsiden er noe endret med bakgrunn i mål bl.a. fra kommunedelplan oppvekst.
Del 1 Fellespott,
Underoverskrift til del 1 endres til:
I fellespotten ligger de midlene som skal brukes felles til barnehagene på ordinær
barnehagedrift.
Del 1 Fellespott pkt. 1 endres etter innspill på styrermøtet og høringsuttalelse fra
Maritvold barnehage. I forslaget som er lagt ut på høring er kommunens midler til
kompetansehevingstiltak og Fylkesmannens midler til kompetanseheving uklart
fremstilt.
Det foreslås følgende konkrete endringer:
Del 1 Fellespott, pkt. 1, bokstav a) blir som følger:
a) Felles kompetansehevingstiltak - De utrolige årene
Språk i bokstav b) er endret fra «Mer- mindreinntak» til Tilskudd etter rapportering. Til
dette punktet legges det også inn en tilleggsopplysning: «..av barnetall ved fire
telledatoer i løpet av året. Jmf. pkt. under del 2 Driftskostnader»
Bokstav e) i forskriften for 2014 er endret da det ikke er økonomi til å sette av en buffer
til uforutsette utgifter. Bokstav e) i forskriften for 2015 blir da Drift av internt
kontrollsystem og opptakssystem (Kvalitetslosen og IST)
Høringsuttalelse fra Maritvold barnehage pkt. 4 kommenterer dette punkt e) men deres
innspill foreslås å ikke hensyntas. Bakgrunnen for det er at drift av systemene belastes
etter likebehandlingsprinsippet, dvs. at regningen som sendes på drift av systemene
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fordeles etter antall kommunale og ikke – kommunale barnehager. Drift av kommunale
barnehagers faktureringssystemer belastes ikke de ikke – kommunale barnehagene.
Det foreslås videre at det settes inn en ny bokstav, f) der Fylkesmannens
kompetansehevingsmidler blir beskrevet som følger:
f) Verdal kommune tildeles, etter søknad, midler til kompetanseheving fra
Fylkesmannen. jmf. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 2020. 2/3
deler av disse midlene brukes til felles kompetanseheving De utrolige årene.
Dersom enkelte barnehager ønsker å søke kompetansehevingsmidler til andre
områder vil 1/3 av Fylkesmannens kompetansehevingsmidler til barnehagene i
Nord-Trøndelag tildeles av barnehagemyndighet til barnehagene etter søknad.
Søknaden må være i tråd med føringene/kriteriene gitt av
Kunnskapsdepartementet. Tildeling av kompetansehevingsmidlene blir gjort
gjennom likebehandlingsprinsippet.

Del 1 Fellespott, pkt 2.
Bokstav c) tas bort og kompensasjon for barn med bistand fra barnevernet innlemmes i
styrkingsressurs, bokstav b). Bakgrunnen for det er en vurdering at fordelingsnøkkelen
som lå til grunn for tildeling av kompensasjon gjorde at ressursene ikke ble fordelt
hensiktsmessig.
Ny bokstav c) erstatter bokstav b) i forskrift for 2014. Barnehagemyndigheten har måttet
endre på tildelingen av statlige midler til språkstimulering etter pålegg gitt i tilsyn fra
Fylkesmannen. Det tildeles derfor nå midler kun etter søknad fra hver enkelt enhet.
Del 2
Nye endringer:
Fra 1. januar 2015 skal kommunene bruke to år gamle regnskap for å beregne tilskudd til
ikke – kommunale barnehager. Rundskriv Udir -7 -2014 Forskrift om likeverdig
behandling av offentlige tilskudd til ikke- kommunale barnehager, beskriver denne
endringen, og erstatter rundskriv Udir – 6 – 2013 fra 1. januar 2015.
Kommunen underretter de ikke- kommunale barnehagene om midlertidige
tilskuddssatser når regnskapet er ferdig (våren). Kapitalsatser og deflator kunngjøres på
høsten. Endelige tilskuddssatser blir kunngjort etter vedtatt statsbudsjett.
Tilskudd etter rapportering.
Her kommer følgende presisering:
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Ved rapportering 15.12. skal det kun rapporteres barn som har fått plass i barnehagen fra
1. januar og ikke i løpet av januar som det var formulert i forskrift for 2014.
Bakgrunnen for denne presiseringen er at det i høringssvar fra Maritvold barnehage
ønskes at det poengteres at rapportering 15.12. til kommunen ikke skal ses i
sammenheng med Årsmeldingen pr. 15.12. til Staten. I årsmelding til staten skal det
rapporteres pr. 15.12. I den kommunale rapporteringa med frist 15.12. skal det
rapporteres pr 01.01.
I sin høringsuttalelse reiser også Maritvold barnehage spørsmål om følgende:
Driftsavtale. Hva er forskjellen på driftsavtale og forskrift?
Før Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal
kommune kom i 2011 hadde Verdal kommune en driftsavtale med de ikke-kommunale
barnehagene. Da den første forskriften kom på plass i 2011 ble det vurdert at denne
forskriften kunne erstatte den gamle driftsavtalen. Dette fordi den i all hovedsak
regulerte de nødvendige forhold mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager.
Dette er bakgrunnen for det det ikke er utarbeidet en egen driftsavtale med ikkekommunale barnehager etter 2011.
Rådmannen vil ut fra ovenstående tilrå at forskrift for likebehandling av kommunale og
ikke – kommunale barnehager 2015 vedtas med de endringer som er skissert ovenfor.
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal

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

Arkivref:
2012/4630 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
09.12.2014
12.12.2014
15.12.2014

Saksnr.
84/14
111/14

Rådmannens innstilling:
De vedlagte retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal (ikke
flerbrukshall) datert november 2014 vedtas.
Vedlegg:
 Kopi av K-sak 58/12
 Kopi av KPS-sak 73/14
 Forslag til reviderte «Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i
Verdal» datert november 2014.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal ble sist behandlet av
Verdal kommunestyre i møte den 25.06.2012 som sak 58/12. Grunnen til revisjonen av
retningslinjene den gang var oppstart av utleie av ny Verdalsøra barne- og
ungdomsskole.
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I behandling i KPS-møte den 18.11.14, sak 73/14, ble det påpekt uklarheter i gjeldende
retningslinjer for utleie. Av den grunn legges det med dette fram forslag til reviderte
retningslinjer for utleie datert november 2014. I hovedsak er det pkt.4.4, 4.5, og 4.6 som
er endret.
Endringen omhandler utleie ved den nye Verdalsøra U og B i helgene. Rådmannen har i
2014 og i budsjettforslaget for 2015 foreslått at alle leietakere skal dekke utgiftene til
vaktmester og renholdstjenester, maksimalt kr.2000,- pr. dag. På hverdager i skoleåret,
skal leietakere kategori a-c som tidligere fritas for leie. (Kommunal virksomhet, barn og
unge under 18 år og organisasjoner godkjent iht. voksenopplæringsloven)
For flerbrukshallen (Ørahallen) er priser og utleieregler de samme som for Verdalshallen
ved Verdal Videregående skole. For flerbrukshallene må det betales leie uansett bruk.
Vurdering:
Etter en tids bruk av retningslinjene for utleie vedtatt i juni 2012, K-sak 98/12, ser en at
disse har enkelte uklarheter. Av den grunn framlegger rådmannen med dette reviderte
retningslinjer datert november 2014 som skal unngå dette. Reviderte retningslinjer
harmonerer også med betalingssatser som er framlagt til behandling i budsjett for 2015.
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