Verdal kommune

Møteinnkalling

Medlemmer av Komité Mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
19.12.2012
Dato:
09:00-ca. kl 12:00
Tid:

På slutten av møtet vil det bli orientering om Nasjonale prøver 2012
v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48250.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 12. desember 2012

Kristin J. Hildrum /sign./
leder

SAKLISTE
KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
19. DESEMBER 2012
Saksnr

Innhold

PS 51/12

Godkjenning av møteprotokoll

PS 52/12

Orienteringer: Etablering av boligkontor og Rådet for likestilling
av funksjonshemmede

PS 53/12

Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og
fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av
spillemiddelsøknader 2013

PS 54/12

Drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved
Verdal videregående skole i perioden 2013-2015

PS 55/12

Utviklingsmidler 2012

PS 56/12

Orientering om bygging av småhus

PS 57/12

Andre saker

PS 51/12 Godkjenning av møteprotokoll

Verdal kommune
Sakspapir

Orienteringer: Etablering av boligkontor og Rådet for likestilling av
funksjonshemmede

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2012/4830 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.12.2012

Saksnr.
52/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vil bli orientert om:
 Etablering av boligkontor i Verdal kommune v/Janne Stenbakk Grande.
 Arbeidet i Rådet for likestilling av funksjonshemmede v/Rolf Tømmerås og Anne
Grytbakk.

Verdal kommune
Sakspapir

Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2013

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2012/5091 - /243

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.12.2012

Saksnr.
53/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.

Vedlegg:
 Handlingsprogram for utbygging, forslag til rullering 19.12.2012
 Handlingsprogram for utbygging, 13.12.2011
 Oversikt over spillemiddelsøknader 2013, prioritert rekkefølge

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013, vedtatt 08.12.2009.
Lenke til dokumentet finnes på sakskartet på Verdal kommunes hjemmeside.
Saksopplysninger:
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en kommunal plan for
anlegg og områder for idrett og friluftsliv, og det er en forutsetning at dette plankravet er
oppfylt for å få tilskudd av spillemidlene.
Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg.
For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn
i
handlingsprogrammet.
Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg:
1. Ordinære anlegg
Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Kategorien omfatter både

bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.
2. Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.
Endringer i forhold til eksisterende handlingsplan:
Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de har fått tilsagn om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Inndal il, lysløype rehab. (armatur)
Leksdal il, utvidelse klubbhus Marka
Nærmiljøanlegg:
Verdal kommune, kunstgressbane Ness oppvekstsenter
Nye søknader om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Verdal o-klubb, o-kart Blommen (kart til hovedløp for yngre 2014)
Leksdal il, kjøp/utbygging, Fåneetthytta
Verdal kommune, sandvolleyballanlegg, Vinne aktivitetspark
Verdal kommune, treningsanlegg friidrett, Verdalsøra barneskole
Nord-Trøndelag fylkeskommune, rehabilitering tak, Verdalshallen
Verdal kommune, kunstgressbane, Verdalsøra barneskole
Nærmiljøanlegg:
Verdal kommune, sykkelløype, Verdalsøra barneskole
Verdal kommune, sandvolleybane, Verdalsøra ungdomsskole
Verdal kommune, asfaltert ballflate, Verdalsøra ungdomsskole
Verdal kommune, skateanlegg, Verdalsøra ungdomsskole
Vurdering:
Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd.
Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss
forutsigbarhet for søkerne. Videre er det gjort vurderinger opp mot delmål i
plandokumentet, spredning på anleggstyper, geografisk spredning og anlegg for barne/ungdomsaktivitet framfor voksenaktivitet.

Verdal kommune
Sakspapir

Drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal
videregående skole i perioden 2013-2015

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2012/7759 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.12.2012

Saksnr.
54/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite mennesker og livskvalitet tar saken til orientering.
Vedlegg:
 Avtale mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av
Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole
2013-2015.
 Avtale mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av
Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole
2009-2012.
 Drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal
videregående skole – valg av tilbyder, datert 26.10.12
Saksopplysninger:
Eksisterende avtale om drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved
Verdal videregående skole går ut 31.12.2012.
I 2009 konkluderte Klagenemnda for offentlig anskaffelser (Kofa) med at Verdal
kommune foretok en ulovlig direkte anskaffelse da kommunen tildelte driftingen til
Verdal idrettslag.
Anskaffelsen ”Drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal
videregående skole” for perioden 2013-2015 har derfor nå vært ute på åpen
tilbudskonkurranse. Konkurransen ble annonsert i databasene Doffin og TED.
Innen tilbudsfristen var det kommet inn to tilbud:
Verdal idrettslag
Anleggsgartner1 Vesterbekkmo AS, Mosjøen

Begge tilbudene ble kontrollert i forhold til krav til tilbud og godkjent.
Følgende tildelingskriterier var lagt til grunn:
60%: Pris
40% Kvalifikasjon hos de som skal utføre arbeidene.
Ut fra en samlet vurdering ble Verdal il tildelt oppdraget. De kom med tilbud om
driftstilskudd på kr 674.000, mens Anleggsgarter1 kom med tilbud på kr 1.080.500.
(Ut fra eksisterende driftsavtale ble det i 2012 utbetalt kr 674.500 i driftstilskudd.)
Avtaledokumentet er utarbeidet av Verdal kommune, og vi har fått bekreftet at Verdal
idrettslag aksepterer utkastet. Avtalen er i ferd med å bli signert.
Avtalen er gyldig fra og med 1. januar 2012 og til og med 31. desember 2015. Den kan
forlenges med ett år.
RG-prosjekt har vært engasjert til å bistå med gjennomføringen av anbudsarbeidet.

Verdal kommune
Sakspapir

Utviklingsmidler 2012

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2012/8218 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.12.2012

Saksnr.
55/12

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det bevilges 450.000 kroner som kommunalt tilskudd for 2012 til Vinne
aktivitetspark.
2. Det bevilges 150.000 kroner som kommunalt tilskudd til Stiklestad og Vuku
skytterlag og Verdal søndre skytterlag.
3. I samsvar med kommunens økonomireglement ptk 6.1 Avsetning til fond,
vedtar komite for Mennesker og livskvalitet å avsette gjenstående midler på
budsjettet for 2012, 1.100.000 kroner til fond.
4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I budsjettet for 2012 er det avsatt 2 mill. kroner i utviklingsmidler som skal deles ut til
aktuelle utviklingsprosjekt som fremmer miljø og bolyst.
Komiteen for Mennesker og livskvalitet behandlet i møte 21. november sak om støtte til
videreutvikling av Ungdommens kulturmønstring. Komiteen bevilget 300.000 kroner til
et treårig prosjekt.

I denne saken legges det fram forslag til støtte til Vinne aktivitetspark og Trollmyra
skytteranlegg. Til sammen utgjør den foreslåtte støtten til de to tiltakene 600.000 kroner.
Vinne Aktivitetspark.
Parken vil bli realisert i løpet av årene 2011-2014. Regnskapet for prosjektet føres av
kommunen og alle utbetalinger skjer etter anvisning i kommunen. Det vises for øvrig til
tidligere orienteringer og befaring av området for komiteen.
Planen for anlegget innebærer følgende tiltak:
 BMX bane, ferdigstilt i 2011.
 Sandvolleyballanlegg, ferdigstilles i 2012.
 Tursti, påbegynt og planlegges ferdigstilt i 2013.
 Basketballbane, oppstart våren 2013.
 Tennisbane, oppstart våren 2013.
 Friidrettsbane, oppstart og ferdigstillelse 2014.
De totale kostnader med hele prosjektet er beregnet til 4,4 mill. kroner. Dette er planlagt
finansiert slik:
 Tippemidler
Kr. 1.000.000
 Dugnadsinnsats

Kr.

1.550.000

 Gaver/rabatter

Kr.

240.000

 Norges Volleyballforbund

Kr.

60.000

 Bidrag fra Gjensidigestiftelsen

Kr.

450.000

 Verdal Kommune

Kr.

1.100.000

I 2012 er hele tilskuddet fra Gjensidigestiftelsen mottatt, som omsøkt kr. 450.000.
Rådmannen vil i tillegg foreslå at det bevilges 450.000 kroner av de avsatte midler til
miljø og bolyst til tiltaket i 2012. I forhold til finansieringsplanen gjenstår det da å
bevilge ca. 650.000 kroner til prosjektet i årene 2013 og 2014.
Trollmyra skytebane.
Banen eies av Stiklestad og Vuku skytterlag og Verdal søndre skytterlag. Trollmyra
skytebane er nå på det nærmeste ferdigstilt. Bare noen mindre arbeider gjenstår. På
grunn av arbeidets art vil disse ferdigstilles så raskt telen går til våren. Ferdigbefaring vil
bli gjennomført så snart disse arbeidene er gjort. Skytterlagene vil da få utbetalt
sluttoppgjøret vedrørende spillemidler.

De totale kostnadene ved utbyggingen av anlegget er anslått til ca. 3 mill. kroner. Det er
lagt ned en meget stor dugnadsinnsats ved byggingen av banen. Utover
dugnadsinnsatsen er anlegget finansiert gjennom spillemidler, tilskudd fra Det frivillige
skyttervesen og låneopptak.
Eierne har søkt om kommunalt tilskudd til anlegget tidligere. Kommunen har ikke funnet
det økonomisk mulig å gi slikt tilskudd.
Rådmannen ser imidlertid at dette prosjektet har stor betydning for bolyst i kommunen,
og spesielt miljøskapende opp mot en del uorganiserte ungdommer. Rådmannen finner
på denne bakgrunn å kunne tilrå at det bevilges 150.000 kroner til tiltaket. Dette utgjør 5
prosent av kostnadsoverslaget.

Verdal kommune
Sakspapir

Orientering om bygging av småhus

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2010/8119 - /

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

Møtedato
19.12.2012

Saksnr.
56/12

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar saken til etterretning og ber rådmannen arbeide videre for å
realisere utbyggingen av småhus som beskrevet i saken.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret gjorde i møte 27. februar 2012 slikt vedtak ved behandling av sak
012/12:
 «Verdal kommunestyre vedtar å bygge fire småhus i Verdal.
 De 2 første småhusene lokaliseres på kommunalt eide tomter på Tinna og
Skogvegen 30. Administrasjonen arbeider videre med tomtevalg for de øvrige 2
boligene.
 Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verdal Boligselskap om bygging
av boligene.«
Nedenfor gis det en kort orientering om hvordan framdriften i saken er.

Skogveien 30.
Styret i boligselskapet har fått utført en utredning av RG-prosjekt som konkluderte med
en klar tilrådning om at det mest økonomiske løsning for Skogveien 30 er å foreta en
total rehabilitering av de 9 leilighetene i bygget. Styret gjorde på denne bakgrunn
følgende vedtak i styremøte 23. oktober:
”Styret vedtar å utbedre de 9 leilighetene i Skogveien 30 til en normal god standard. For
å tilfredsstille kommunens vedtak foreslås det rive eksisterende garasje på tomten for
evt. bygging av 1 småhus. Yngve Sakshaug fra IBBL jobber videre med anbudsgrunnlag
og tilskuddsordninger.”
Boligselskapet har nå mottatt svar på anbudsforespørselen. Prisen på anbudet er i
samsvar med utredningen som ble gjennomført.
Det er forventet en byggetid på ca. 8 måneder for rehabilitering og nybygg i Skogveien
30.
Forutsatt oppstart like på nyåret, innebærer dette innflytting høsten 2013.
Tinna.
Den kommunale tomta som var tenkt til realisering av småhus på Tinna ligger som en
liten trekant inn mot ei større tomt. Fra planmyndigheten i samkommunen er det
klargjort at hele dette området må sees i sammenheng ved utarbeidelse av
reguleringsplan for området.
Rådmannen har hatt møte med aktuell utbygger av boliger på dette området. Utbygger
ønsker å kjøpe den kommunale tomta for å muliggjøre en helhetlig utbygging av
området.
Videre ble det fra utbygger i møtet gitt klar aksept for at utbygger er interessert i å
imøtekomme Verdal kommune sitt ønske om å kunne få bygget et småhus på området.
Utbygger opplyser i dag at de er klare til å tildele oppdrag til flere firmaer (inkl. arbeidet
med reguleringsplan) så snart kommunen har avklart salg av kommunal tomt.
Rådmannen vil legge fram sak om avhending av denne tomta for formannskapet i deres
første møte i 2013.
Andre tomtealternativer.
I eiermøte mellom kommunen og Verdal Boligselskap(VBS) 5. desember 2012 ble det
drøftet eventuelle andre mulige lokaliseringer av småhus. Disse alternativene spente fra
mobile løsninger, utnyttelse av sentrumsnære tomter som krever reguleringsendringer til
tomter som allerede er regulert til boligformål.
I møtet ble det konkludert med at VBS arbeider videre med saken og kommer tilbake til
kommunen med bearbeidet forslag til løsninger.

PS 57/12 Andre saker

