Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
05.12.2018
Dato:
09:00
Tid:

Etter ordinær saksbehandling fortsetter møtet med befaring ved
Verdal Motorsenter, Inndalen.
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, 28. november 2018

Trine Reitan/sign./
leder
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SAKLISTE
MØTE I KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
5. DESEMBER 2018

Saksnr

Innhold

PS 44/18

Godkjenning av møteprotokoll

PS 45/18

Referat sak

PS 46/18

Forprosjekt "Verdal for 50 år siden"

PS 47/18

Karolinermarkering 2018. Rapport

PS 48/18

Andre saker

PS 49/18

Rullering av handlingsprogram for spillemidler 2019
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PS 44/18 Godkjenning av møteprotokoll
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PS 45/18 Referat sak

1. Referat fra møte i Eldrerådet 12. november 2018
2. Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 13. november 2018
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Verdal kommune
Sakspapir

Forprosjekt "Verdal for 50 år siden"

Saksbehandler: Rune Dillan
rune.dillan@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 32
Tlf.:

Arkivref:
2018/10017 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
05.12.2018

Saksnr.
46/18

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Komite mennesker og livskvalitet stiller er positiv til initiativet som er tatt og slutter seg til
at det jobbes videre med et forprosjekt for å konkretisere planene. Forprosjektet legges fram
til politisk behandling i løpet av 2019.
2. Utgifter til forprosjekt dekkes innen driftsbudsjettets rammer for 2019.
3. Rådmannen får fullmakt til sammen med Verdal historielag å oppnevne prosjektgruppe på
5-6 personer til å utarbeide forprosjektet.

Vedlegg:
«Verdal for 50 år siden. Tilbakeblikk på etablering og utvikling av industrikommunen
Verdal. Forslag til et samfunnshistorisk prosjekt»
Saksopplysninger:
Med bakgrunn i innspill fra Erling Bergh har ei arbeidsgruppe bestående av
representanter fra Verdal historielag og Verdal kommune jobbet med ideen om å utvikle
et prosjekt med foreløpig tittel «Verdal for 50 år siden».
I 2018 er det 50 år siden Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) gjorde vedtak om å
lokalisere et av de tre første industrivekstanleggene i Verdal. Dette ble et avgjørende
vendepunkt i Verdals nyere historie og starten på denne helt spesielle
omstillingsperioden i Verdal. Den første og mest hektiske perioden varte i nærmere 10
år, og i denne tiden ble en mengde viktige tiltak, etableringer, utbygginger osv iverksatt.
De nærmeste årene vil det i tur og orden kunne markeres 50-års minne/jubileum for dem.
Mange av disse enkeltmarkeringene er det naturlig at både Verdal kommune og Verdal
historielag bidrar til å løfte fram. Men fordi de fleste av dem har felles bakgrunn i det
større hendelsesforløpet som utfoldet seg disse årene, er det også grunn til å reflektere
samlet over det tidsrommet hvor dette skjedde. Enkelthendelsene må skrives inn i denne
større sammenhengen for at vi skal kunne forstå og bedømme historien om dem på en
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tilfredsstillende måte. For å få til dette, må noen ta ansvar for denne helheten, og for å
redigere enkelthendelsene inn i den. På en rekke områder vil denne helheten strekke seg
helt til vår egen tid.
Arbeidsgruppen har i sitt notat skissert muligheter for hvordan arbeidet med prosjektet
kan angripes og systematiseres ut fra ulike innfallsvinkler.
Arbeidsgruppen foreslår i sitt notat





at det etableres en prosjektgruppe som jobber med konkretiseringen av prosjektet, hvor
Verdal historielag oppnevner 2 representanter og Verdal kommune 3 representanter.
at prosjektplanen skal presenteres for prosjekteier innen utgangen av juni 2019.
at Verdal kommune bevilger kr 100.000 til arbeid med prosjektet i 2019.
at Verdal kommune blir prosjekteier.

Notatet er sendt både til kommunen og Verdal historielag for oppfølging. Historielaget
gjorde i møte 9.11.18 følgende vedtak:
«Verdal for 50 år siden.
I og med at det siste utkastet er lite forandret fra det som ble diskutert på forrige
møte, hadde vi denne gangen ikke så mange kommentarer. Det er viktig for
Historielaget å få fram at vi er imponert over det arbeidet som utvalgets leder,
Erling Bergh har gjort.
Historielaget ønsker at Nord Universitet blir representert i prosjektgruppa. Dette
har vært vår holdning hele tiden og også vår forutsetning for å bli med i
prosjektet.
Vi finner arbeidet med en digital plattform interessant, og det er viktig at
Verdalsbilder blir med i diskusjonen om dette.
Videre ble det pekt på at Verdalsamfunnet gjennomgikk store endringer på 60tallet, da særlig på industriområdet, og dette er på mange måter et bakteppe for
at Siva valgte Verdal i 1968. Rudolf Holmvik ble bedt om å holde foredrag om
dette og utviklingen videre på årsmøtet i 2019.»
Vurdering:
Rådmannen er positiv til det initiativet som er tatt. I likhet med det arbeidsgruppen
skriver mener rådmannen at et arbeid med å få dokumentert historien rundt den store
omveltningen som skjedde i verdalssamfunnet for 50 år siden er viktig. Ikke minst er det
viktig å gjøre det mens mange av de menneskene som sto midt oppi det kan bidra i
dokumentasjonen.
Arbeidsgruppen har gjort et godt grunnlagsarbeid, men før et slikt prosjekt eventuelt skal
gjennomføres er det nødvendig med konkretisering både når det gjelder tematisk
struktur, organisering av arbeidet og eierskap. Det vil også være viktig å se på hvordan
en kan skape et bredt engasjement og eierforhold i lokalsamfunnet til prosjektet.
Økonomiske rammer og mulig finansiering vil også være viktig å få konkretisert.
Rådmannen mener derfor det må jobbes fram et forprosjekt som belyser disse
momentene og hva som er realistisk å få til før kommunen kan ta stilling til eventuell
gjennomføring av prosjektet.
Arbeidsgruppen foreslår at det legges fram en prosjektplan i løpet av første halvår 2019.
Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig at det gjøres en jobb som gir godt
grunnlag å ta beslutning på, og at det er viktigere enn at forprosjektet blir presentert for
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prosjekteier innen utgangen av juni. Det kan være en ambisjon at forprosjektet skal være
ferdig da, men at det gis åpning for å bruke noe mer tid dersom det blir behov.
Fra rådmannens side framholdes viktigheten av et bredt eierskap til prosjektet i
lokalsamfunnet, og at en derfor bør ha en prosjektgruppe som er sammensatt med
representanter som speiler et slikt perspektiv. Sammensetningen av prosjektgruppen
gjøres i samarbeid mellom historielaget og kommunen, til sammen 5-6 representanter.
Når det gjelder økonomi til forprosjektet så er det ikke øremerket midler til dette
prosjektet i kommunens budsjettforslag for 2019, men at rådmannen innen
budsjettrammen må finne rom for dekning av utgifter i den størrelsesorden som
arbeidsgruppen ber om.
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Verdal kommune
Sakspapir

Karolinermarkering 2018. Rapport

Saksbehandler: Rune Dillan
Rune.dillan@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 32
Tlf.:

Arkivref:
2018/8861 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
05.12.2018

Saksnr.
47/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite mennesker og livskvalitet tar saken til orientering.
Vedlegg:
Rapport. Karolinernes felttog gjennom Verdal 1718 – et 300-årsminne om en tragedie.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I 2018 ble det avsatt kommunale midler, kr 500.000, til gjennomføring av flere historiske
markeringer; 125 årsmarkering for Verdalsraset, Okkenhaugåret 2018 og 300
årsmarkering for karolinernes felttog gjennom Verdal.
Verdalsraset ble markert med oppføring av Verdalsoratoriet i regi av Foreningen
Verdalsoratoriet og Okkenhaugmarkeringen ble koordinert av Paul Okkenhaugselskapet. Karolinermarkeringen ble koordinert av Verdal kommune og det legges nå
fram til orientering en rapport for disse aktivitetene.
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PS 48/18 Andre saker
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Verdal kommune
Sakspapir

Rullering av handlingsprogram for spillemidler 2019

Saksbehandler: Frode Strand
frode.strand@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2018/10038 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
05.12.2018

Saksnr.
49/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.
Vedlegg:
1. 2 Liste over prioriterte spillemiddelsøknader 2019
2. 1 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet Verdal kommune 2015-2018
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en plan som omfatter
idrett og fysisk aktivitet, 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 samt egenorganisert 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. Med nærmiljøanlegg menes
kun utendørsanlegg.
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Endringer ifht liste over spillemiddelsøknader i eksisterende plan:
Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de har fått tilsagn om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Vuku IL. Vukuhallen.
Leksdal IL. Turvei fra Marka skistadion til Hallemsvollen.
Stiklestad IL. Turvei Blommen skisenter.
Stiklestad IL. Standplass og strafferunde Blommen skisenter.
Kvernmo Motor. Depotområde.
Kvernmo Motor. Bane Street legal.
Kvernmo Motor. Bane Drifting.
Kvernmo Motor. Garderobebygg.
Verdal kommune. Lager/idrettsbygg, Vinne aktivitetspark.
Verdal Orienteringsklubb. Turkart Volhaugen.
Verdal Orienteringsklubb. O – kart Garnes (NM og Norges cup jr. 2019)
Nærmiljøanlegg:
Verdal kommune. Asfaltert ballflate, Vinne aktivitetspark.
Verdal kommune. Trimtrapp Elvepromenaden.
Stiklestad IL. Belysning til skileik og asfaltert aktivitetsflate Blommen skisenter.
Totalt i 2018 ble lag, foreninger og Verdal kommune tildelt 15,2 mill.kr i spillemidler.
Dette var noe høyere enn forventet ut fra signalene fra fylkeskommunen etter tildelingen
i 2017. Med dagens eksisterende praksis og prioriteringer for spillemidlene kan det se ut
som at lag foreninger og Verdal kommune i 2019 kan bli tildelt ca. 10 mill.kr. På de tre
siste årene har vi blitt tildelt ca. 40-45 mill.kr i spillemidler, noe som er veldig høyt for
en kommune på størrelse med Verdal.
Nye søknader om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Verdal O – klubb. O – kart Verdalsøra NM sprint 2019.
Inndal IL. Rehabilitering av lysløype Garnes.
Verdal kommune. Friplassen Vuku ungdomsskole.
Verdal kommune. Lysanlegg for hele aktivitetsanlegget Vuku ungdomsskole.
Nærmiljøanlegg:
Verdal kommune. Asfaltert ball og aktivitetsflate Vuku ungdomsskole.
Verdal kommune. Trening og aktivitetsløype Vuku ungdomsskole.
Verdal kommune. Basket / isflate Vuku 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 mål og strategier i planen førende for
prioriteringene.
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