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Verdal kommune
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Organisering av samspill i forbindelse med skoleutbygging Verdalsøra

Saksbehandler: Randi Segtnan
randi.segtnan@verdal.kommune.no
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740 48290
Tlf.:

Arkivref:
2007/2578 - /614

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
03.06.2010

Saksnr.
53/10

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til den videre organisering av
byggeprosessen ved Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole,
flerbrukshall og svømmehall.
2. Styringsgruppa får fullmakt til å fatte beslutninger i tråd med vedtatte planer og
framlagt kostnadsoverslag.
3. Formannskapet ber om jevnlig rapportering om framdrift og økonomi i prosjektet.
Vedlegg:
•

Samlet saksframstilling formannskapssak 11/10.
• Sammensetting av brukergrupper datert 27.05.2010
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret gjorde i møte 26. mai 2010 følgende vedtak i sak 42/10:
1. Verdal kommunestyre vedtar utbygging av Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra
barneskole, flerbrukshall og svømmehall i samsvar med revidert tilbud med tilhørende
dokumentasjon (forprosjekt), datert 12. mai 2010.
2. Verdal kommunestyre vedtar en total kostnadsramme for prosjektet på 260.490.000 kr
eks mva. Kostnadene og de økonomiske konsekvensene av utbyggingen innarbeides ved
rullering av økonomiplanen for 2011-14.
3. Formannskapet gis fullmakt til å vedta videre organisering av byggeprosessen.
Rådmannen foreslår følgende organisering av den videre prosessen:
1. STYRINGSGRUPPE
Det nedsettes styringsgruppe med mandat å styre det videre arbeidet og fatte nødvendige
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beslutninger. Styringsgruppen rapporterer jevnlig til driftskomite og formannskap.
Gruppen må gis fullmakt til å fatte beslutninger innenfor prosjektets budsjettramme.
Gruppen som har ledet prosessen fram til beslutning om bygging kjenner saken meget
godt. Det vil være naturlig at denne gruppen viderefører sitt arbeid i en ny
styringsgruppe.
Det anses ikke som riktig å ha politisk representasjon i gruppen framover.
Medlemmer i gruppen blir:
• Randi Segtnan, leder
• Håvard Holmen
• Kjartan Høstland
• Ingvild Aasen
• Bård Kotheim
• Trond Selseth
2. BRUKERMEDVIRKNING
Brukergrupper settes ned etter samme modell som i forrige fase. Rektorene i samarbeid
med virksomhetsleder kultur har kommet med forslag til sammensetting av de aktuelle
gruppene. Vises til vedlagt oversikt.
Gruppene skal delta i prosessen med detaljprosjektering av byggene.
3. REFERANSEGRUPPE
Som i forrige fase av prosjektet opprettes det en referansegruppe. Denne gruppen skal
ivareta brukerne med spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet og universell utforming.
Medlemmer i gruppen blir:
- Kommunalsjef oppvekst
- Rektorer
- Verneombud ved skolene
- Kommunelege
- FAU-representanter
- Tillitsvalgte
- Elevråd
- Rådet for likestilling av funksjonshemmede
- Universell utforming
- Ungdomsrådet
- Eldrerådet

Kjell Kvam er sekretær i alle gruppene.

