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Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Sluttrapport
Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
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Tlf.:

Arkivref:
2009/1000 - /243

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
19.05.2010
19.05.2010

Saksnr.
30/10
45/10

Rådmannen foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Kopi av formannskapssak 74/09
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Regjeringen framla i slutten av januar 2009 en økonomisk tiltakspakke for motvirkning av den
oppståtte finanskrise. Verdal kommune mottok i den forbindelse kr.9.507.000,- i frie midler som
skulle benyttes til mindre tiltak innenfor bygg og anlegg. Det var en forutsetning at prosjektene
kunne settes raskt i gang og fullføres i 2009 og første halvdel av 2010.
Verdal formannskap gjorde i sitt møte den 20.08.2009 som sak 74/09 følgende vedtak
vedrørende tiltakspakken.
Verdal formannskap ber om at følgende arbeider ved bruk av tiltakspakken igangsettes raskest
mulig:
Ventilasjonsanlegg/utbedring drenering Stiklestad skole
Ventilasjonsanlegg/nytt tak Ørmelen skole
Rehabilitering bruer Sæter og Green
Tiltak Vinne skole/barnehage
Prosjekteringskapasitet til konsulentfirmaene medførte at fysisk arbeid på byggeplass kom først
i gang over ferien 2009 for Stiklestad og Ørmelen skole og sluttført ved årsskiftet.

[Skriv inn tekst]

Rehabilitering av bruer Green og Sæter kom først i gang i desember 2009 og forventes sluttført
mai/juni 2010.
Etter anbudsinnhenting for ovennevnte prosjekter viste det seg at det ikke var rom for ønskede
tiltak ved Vinne skole/barnehage.
Utførte tiltak:
Ventilasjonsanlegg Stiklestad skole:
Nytt anlegg er montert og satt i drift.
Kostnad:
Kr.3.550.781,Ventilasjonsanlegg Ørmelen skole og utskifting av resterende eternittak Ørmelen skole:
Arbeidene med ventilasjon og nytt tak er ferdigstilt.
Kostnad:
Kr.2.825.199,Rehabilitering bruer Green og Sæter, Nordkleiva og Greensvegen, Helgådalen
Arbeidene er i sluttfasen. Anlegget forventes ferdigstilt i mai/juni.
Kostnad:
Kr.3.131.020,Eventuelle merkostnader utover dette beløp vil bli dekt over tiltak 5140 Investering kommunale
veger.
Total kostnad på de ovennevnte prosjekter blir ut fra det ovennevnte kr.9.507.000,-. Dette
tilsvarer de frie midler Verdal kommune har mottatt over Regjeringens tiltakspakke.
Vurdering:
Verdal kommune mottok kr.9.507.000,- i frie midler via regjeringens tiltakspakke vinteren
2009. Dette medførte at kommunen fikk midler til å utføre tiltak på kommunale bygg og veger
som absolutt skulle ha vært utført tidligere men som det ikke hadde vært midler til. Midlene
medførte også en positiv sysselsettingsvirkning under finanskrisen for lokale entreprenørfirma.
Nye ventilasjonsanlegg ved Stiklestad og Ørmelen skole skulle ha vært utført tidligere men det
har ikke vært rom for dette innenfor ordinære budsjettrammer. Dessverre ble midlene for knappe
til planlagte nye ventilasjonsanlegg på Vinne skole/barnehage i denne omgang. Dette må søkes
løst over ordinære investeringsmidler senere.
Utskifting av siste rest av eternittaket på Ørmelen skole er det også på høy tid at vi fikk realisert.
Dermed er alle eternittak på kommunale bygg utskiftet.
Også rehabilitering av bruene på Green og Sæter er helt nødvendige tiltak å få utført før de
hadde blitt trafikkfarlige.

