PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku
oppvekstsenter
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007
BEHANDLING:
Åpent brev datert 9. november 2007 fra Klubben i Utdanningsforbundet ved Vuku
Oppvekstsenter til ordfører Bjørn Iversen og Verdal kommunestyre ble utdelt.
Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne sak. Til stede 34
representanter.

SV v/ Adrian Wahlborg fremmet følgende forslag til vedtak.
”Kommunestyret vedtar at saken utsettes for nærmere utredning. Saken blir behandlet på
første kommunestyremøte i 2008” .
Ved votering falt utsettelsesforslaget med at det fikk 4 stemmer.

AP v/ Torill Elverum fremmet rådmannens tilråding i saken som forslag til vedtak:
1. Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet
innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kroner
2. Verdalsøra ungdomsskole renoveres for fem paralleller (450 elever) innenfor en
kostnadsramme på 66 mill. kroner
3. Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller (392 elever) innenfor en
kostnadsramme på 96 mill. kroner
4. Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kroner
5. Flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdalsøra ungdomsskole for en netto
kostnadsramme på 22 mill. kroner
6. Organisering av byggeprosessen legges fram som egen sak
7. Rådmannen bes innarbeide byggekostnadene i budsjett og økonomiplan
8. Rådmannen legger fram som egen sak justering av inntaksområder for
ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av
gruppestørrelsen ved skolene.

På vegne av SP og H fremmet Tomas Iver Hallem følgende forslag til vedtak:
1. Vuku oppvekstsenter utbygges for 2 paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet
innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kr
2. Ny Verdalsøra Ungdomskole bygges på sør side av Stiklestad alle, (østre løsning) for
5 paralleller (450 elever) innenfor en kostnadsramme på 148 mill. kr
3. Eksisterende Verdalsøra Ungdomskole påbygges og renoveres til ny Verdalsøra
Barneskole tilpasset 420 elever innenfor en kostnadsramme på 58 mill. kr
4. Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kr.
5. Ny flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdal Videregående skole med netto
kostnadsramme på 22 mill.kr
6. Organisering av byggeprosess legges frem som egen sak
7. Rådmann bes innarbeide byggekostnader i budsjett og økonomiplaner. Finansiering
som beskrevet i eget pkt 9 innarbeides i budsjett og økonomiplaner
8. Rådmannen legger frem som egen sak justering av inntaksområder for
ungdomskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelser
ved skolene.
9. Følgende reduksjoner og finansieringsmodeller legges til grunn i budsjett og
økonomiplan:
Finansiering av investering
Differanse mellom b-skole i u-skole 58 og ren u-skole 66
Salg av barneskoleareal + bygninger
Fylkeskommunal leie av hall 1000000 pr år
Utsettelse av undergang i sentrum til 2009
Reduksjon i størrelse barneskole tilpasset rådmanns forslag
Ikke behov for leie andre lokaler ved renovering b-skole

8,000,000
13,000,000
10,000,000
10,000,000
0
3,000,000

Total reduksjon i
investeringsramme

44,000,000

Dette betyr at forslag til løsning er innenfor de økonomiske rammer som Rådmann
legger opp til i sitt forslag til økonomi-plan og budsjett for 2008.
I dette forslaget er ny barneskole dimensjonert for 420 elever, som er det estimerte
elevtall for Verdalsøra Barneskole
10. Kommunestyret foreslår å avsette opptil 10 mill kr. fra investeringsfondet til
undergang i sentrum i 2009.

SV v/ Adrian Wahlborg fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet, i
tillegg bygges et klasserom (25 elever) på ungdomstrinnet.
2. Som rådmannens tilråding.
3. Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller (392 elever), i tillegg bygges et
klasserom (25 elever).
4. Som rådmannens tilråding.
5. Et godkjent og fullverdig gymnastikkanlegg, som også skal dekke barneskolens behov,
bygges ved Verdalsøra ungdomsskole, innenfor en kostnadsramme på 22 mill.
6. Nytt punkt: Saken med flerbrukshall utredes som egen sak.
7. Som rådmannens tilråding pkt. 6.
8. Som rådmannens tilråding pkt. 7.
9. Som rådmannens tilråding pkt. 8.

FRP v/ Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Vuku oppvekstsenter utbygges for 2 paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet
innenfor en kostnadsramme på 42 mill kr.
2. Ny Verdalsøra Ungdomsskole bygges på sør side av Stiklestad alle, (østre løsning) for
5 paralleller (450 elever). Det legges videre til grunn at man lar private aktører
foreta utbygging, samt eier ny ungdomsskole, og at kommunen går inn som leietager.
3. Eksisterende Verdalsøra Ungdomsskole påbygges og renoveres til ny Verdalsøra
Barneskole tilpasset 420 elever innenfor en kostnadsramme på 66 mill kr.
4. Eksisterende barneskole ved Verdalsøra legges ut for salg.
5. Organisering av bygeprosess legges frem som egen sak.
6. Rådmannen bes innarbeide endringene i budsjett og økonomiplaner.
7. Rådmannen legger frem som egen sak justering av inntaksområder for
ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av
gruppestørrelser ved skolene.
Det ble fremmet forslag på punktvis avstemming – dette ble avslått.
V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) + en klasse (25 elever)
på ungdomstrinnet innen en kostnadsramme på kr 42 mill + 1,27 mill. kroner, i alt
43,27 mill kroner.

2. Verdalsøra ungdomsskole renoveres for fem paralleller (450 elver) + (25 elever)
innenfor en kostnadsramme på 66 mill. kroner + 1,27 mill. kroner, i alt 67,27 mill.
kroner.
3. Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller 392 elever + 28 elever = 420 elever
innenfor en kostnadsramme på 95,2 mill. kroner. Det bygges en helt ny skole inkl. ca.
800 m2 av 10 år gammelt bygg. Den gamle murbygningen brukes ikke til barneskole.
Alternativ bruk av bygningen, eller riving av hele bygget, tas opp som egen sak.
4. Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kroner.
5. Et fullverdig gymnastikkanlegg bygges ved Verdalsøra ungdomsskole, for en netto
kostnadsramme på 22 mill. Flerbrukshall ved Verdal videregående utsettes inntil
videre.
6. Organisering av byggeprosessen legges fram som egen sak.
7. Rådmannen bes innarbeide byggekostnadene i budsjett og økonomiplan.
8. Rådmannen legger fram som egen sak justering av inntaktsområder for
ungdomsskolene og barneskolene.

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende oversendelsesforslag formannskapet:
1. Formannskapet bes vurdere om det er rom for å bygge et ekstra klasserom ved Vuku
ungdomsskole.
2. Formannskapet bes vurdere mulighetene for å beholde elevtallet på 420 på
Verdalsøra barneskole i den videre planleggingen, i samsvar med de planene som
forelå før sommerferien.

Ordfører foreslo følgende voteringsrekkefølge
1.
2.
3.
4.
5.

FRP sitt forslag.
SV sitt forslag.
V sitt forslag.
Alternativ votering mellom forslaget fra AP og forslaget fra SP/H.
Oversendelsesforslag fra V.

Voteringsrekkefølgen ble enstemmig vedtatt.

Det ble først votert over forslaget fra FRP som falt ved at det fikk 4 stemmer. 30 stemte i mot.
Det ble så votert over forslaget fra SV som falt ved at det fikk 4 stemmer. 30 stemte i mot.
Det ble videre votert over forslaget fra V som falt ved at det fikk 2 stemmer. 32 stemte i mot.
Det ble deretter votert alternativt over forslaget fra AP og forslaget fra SP/H, der AP sitt
forslag ble vedtatt med 21 stemmer. 13 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP/H.
Det ble til slutt votert over oversendelsesforsalget fra V som ble enstemmig oversendt.

VEDTAK:
1. Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet
innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kroner
2. Verdalsøra ungdomsskole renoveres for fem paralleller (450 elever) innenfor en
kostnadsramme på 66 mill. kroner
3. Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller (392 elever) innenfor en
kostnadsramme på 96 mill. kroner
4. Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kroner
5. Flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdalsøra ungdomsskole for en netto
kostnadsramme på 22 mill. kroner
6. Organisering av byggeprosessen legges fram som egen sak
7. Rådmannen bes innarbeide byggekostnadene i budsjett og økonomiplan
8. Rådmannen legger fram som egen sak justering av inntaksområder for
ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av
gruppestørrelsen ved skolene.

Oversendelsesforslag til formannskapet:
1. Formannskapet bes vurdere om det er rom for å bygge et ekstra klasserom ved Vuku
ungdomsskole.
2. Formannskapet bes vurdere mulighetene for å beholde elevtallet på 420 på Verdalsøra
barneskole i den videre planleggingen, i samsvar med de planene som forelå før
sommerferien.

