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Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010
BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Ness oppvekstsenter.
2. De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr 880.000. Av dette finansieres kr 210.000
over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon, kr 143.000 til
finansiering av anlegget.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Ness
oppvekstsenter.
2. De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr 880.000. Av dette finansieres kr
210.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon, kr
143.000 til finansiering av anlegget.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010
BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Ness oppvekstsenter.
2. De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr 880.000. Av dette finansieres kr 210.000
over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon, kr 143.000 til
finansiering av anlegget.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Vedlegg:
Kommunestyresak 4/07 ”Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal”
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Formannskapssak 2/08 ”Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal – Leksdal
skole”.
Kommunestyresak 12/09 ”Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal – Volden
skole og Garnes oppvekstsenter”.
Søknad om spillemidler ”Ness oppvekstsenter kunstgressbane ”Bjørn Ness
Stadion”.
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i sak 4/07 å bidra til bygging av kunstgressbaner ved
skolene i Verdal. Dette gjøres i samarbeid med idrettslagene, FAU og andre naturlige
samarbeidsparter. I 2007 ble det vedtatt bidrag til finansiering av baner ved fire skoler,
og det ble avsatt inntil 1 mill. kroner over investeringsbudsjettet. Dette gjaldt Vinne
skole, Stiklestad skole, Ørmelen skole og Vuku oppvekstsenter. Banene ved de tre
førstnevnte skolene ble bygd i 2007, mens Vuku har utsatt bygging til etter at
skoleutbyggingen er fullført. I 2008 ble det gjort tilsvarende vedtak for Leksdal skole,
og i 2009 ble det gjort vedtak for kunstgressbane ved Garnes oppvekstsenter og
ballbinge ved Volden skole.
Totalt er det ved de seks skolene bevilget kr 1.436.000 til de seks anleggene som er
bygd, samt mva til en verdi av kr 755.000.
I 2010 er det utarbeidet planer og det søkes spillemidler til kunstgressbane ved Ness
oppvekstsenter.
Anlegget er kostnadsberegnet til totalt kr. 880.000 (inkl. mva), og ønskes finansiert
som følgende:

Garnes

Kommunalt Mva.
Spillemidler Privat
Gaver/
Dugnad
SUM
inv.budsjett
tilskudd
rabatter
200.000
124.000
40.000
163.000
210.000
143.000
880.000

1) = Tilskudd kr. 94.000 fra Ness il, Verdal il (Vømmølfestivalen) kr. 30.000
2) = Dugnad utføres av Ness il

I investeringsbudsjettet perioden 2010-2013 er det avsatt 2,5 mill. kroner til idretts- og
kulturanlegg (1 mill i 2010 og 0,5 mill i 2011, 2012 og 2013), bl.a. med tanke på å
følge opp kunstgressprosjektet. Det foreslås derfor at kr. 210.000 av denne posten
disponeres til kunstgressbane ved Garnes oppvekstsenter og ballbinge ved Volden
skole.
I tillegg går kommunens momsrefusjon til finansiering av anlegget.

