Verdal Idrettsråd
26. november 2014

HØRINGSUTALELSER
Viser til mail av. 22.10.14 der Komité Mennesker og livskvalitet i Verdal kommune
legger ut følgende kommunedelplaner på høring med svarfrist 1.12.14.
Verdal Idrettsråd har behandlet høringene og vil komme med følgende uttalelser
Kommunedelplan oppvekst 2015-2022:
Kommunedelplan oppvekst er en god og framtidsrettet plan der det blant annet
framheves at frivillige lag og organisasjoner er viktige samarbeidspartnere.
 Verdal Idrettsråd vil komme med følgende høringsutalelse
 Idretten i gjennom Verdal Idrettsråds 30 medlemslag med over 7000 medlemmer er
en viktig samarbeidspartner for et inkluderende og helhetlig oppveksttilbud,
samhandling om anlegg og folkehelse osv.


Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030:
 Kommunedelplan helse, omsorg og velferd er en god og forståelig plan som er
framtidsrettet der det blant annet framheves at frivillige lag og organisasjoner er
viktige samarbeidspartnere.
 Verdal Idrettsråd vil komme med følgende høringsutalelse:
 Idretten i gjennom Verdal Idrettsråds 30 medlemslag med over 7000 medlemmer er
en viktig samarbeidspartner.
Kommunedelplan kultur 2015 – 2030:
 Kommunedelplan kultur er en god og forståelig plan som stimulerer til utvikling og
nytenking i de frivillige kultur og idrettsorganisasjonene, utvikle partnerskap,
kompetanseheving og kvalitet.
Idretten i gjennom Verdal Idrettsråds er en viktig samarbeidspartner.
 Verdal Idrettsråd vil komme med følgende høringsutalelse:
Ny linje side 7:Idrettslagenes eksisterende anlegg videreutvikles som allsidige
arenaer for konkurranser og fysisk aktivitet i lokalmiljøet
Ny linje side 7: Arealer utenfor sentrum videreutvikles som allsidig arenaer for
konkurranser og fysisk aktivitet i lokalmiljøet.
Nye tilegg under økonomiplan 2014 – 2017, side 14:
- Avsatt midler til rehabilitering av Coop banen på 3. mill i 2016 bør komme fram i egen
linje.
- Avsatt midler til det årlige kommunale driftstilskuddet til idrettsanlegg på for tiden kr.
200.000 bør komme fram i egen linje.
- Driftsmidler til sentralidrettsanlegget på kr. 675.000 bør komme fram i egen linje.
- Idrettsrådet vil gjøre oppmerksom på at i henhold til sammarbeidsavtalen så er
Idrettsrådet en part i utarbeidelsen av kommunedelplanen for kultur.
Med hilsen
Verdal Idrettsråd
Paul Elvebø
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