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Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007
BEHANDLING:
Rådmannen orienterte og gikk igjennom hovedtrekkene i rapporten dat. 01.06.07 fra SilHuett
arkitekter as.
Ordføreren fremmet følgende forslag til innstilling:
Saken tas til orientering.
INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

Rådmannens forslag til innstilling:
Saken legges fram til drøfting.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.06.2007
BEHANDLING:
Arkitet Roald Sexe, SilHuett arkitekter as, var i møtet og orienterte.
Utdelt i møtet:
• Sammendrag av byggekostnader for alternative utbyggingsløsninger.
• Årlige FDVU-kostnader
• Årlige FDVU-kostnader alternative utbyggingsløsninger.

AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag til uttalelse:
Driftskomiteen konstaterer at begge utbyggingsalternativene har sterke og svake sider. Også
fra et brukerperspektiv er det viktig å legge til rette for en bred demokratisk prosess.
Driftskomiteen vil konkludere saken tidlig på høsten 2007 med sikte på innarbeidelse i
Økonomiplanen 2008 – 2011.
SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til uttalelse:
1. Driftskomiteen er godt fornøyd med de utredninger som foreligger ut fra det
tidsperspektiv som var tilgjengelig.
2. Det bør allerede nå være samtaler/forhandlinger med grunneiere/bedrifter som blir berørt
av ny ungdomsskole.
3. Det bør allerede nå være samtaler med vegmyndighetene for å få gode, framtidsrettede og
sikre trafikale løsninger.
4. Det må bli en arkitektkonkurranse for det bygningsmessige og hele arealet inkl. Verdal
videregående skole.
5. Brukermedvirkning må ivaretas i hele prosjektet.
Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP v/Anita Steinkjer og forslaget fra SP v/Atle
Vikan ble AP sitt forslag vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for SP sitt forslag.
UTTALELSE:
Driftskomiteen konstaterer at begge utbyggingsalternativene har sterke og svake sider. Også
fra et brukerperspektiv er det viktig å legge til rette for en bred demokratisk prosess.
Driftskomiteen vil konkludere saken tidlig på høsten 2007 med sikte på innarbeidelse i
Økonomiplanen 2008 – 2011.

Vedlegg:
• Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/SilHuett arkitekter A/S datert
21.03.2007
• Rapport utarbeidet av RG-Prosjket A/S/ SilHuett arkitekter A/S datert
01.06.2007
• Notat datert 25.05.2007 fra Verdalsøra Ungdomskole med tittel ”Samarbeid
Verdalsøra Ungdomsskole og Verdal Videregående skole ”.
• Notat fra Verdal Videregående skole med tittel ”Lokalisering av Verdalsøra
Ungdomskole ved Verdal videregående skole. Helhetstenking lokalt for positiv
utvikling av et oppvekstmiljø i Verdal.”
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Ovennevnte sak ble behandlet i Verdal formannskap den 19.04.07 som F-sak 32/07
med følgende vedtak.
1. Rapport datert 21.03.07 utarbeidet av RG-Prosjekt AS og Silhuett
Arkitekter AS tas til orientering.
2. Rådmannen bes utrede mulighetene for utbygging av skolene på
Verdalsøra i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen for
perioden 2008-2011.
3. Bygging av ny ungdomsskole (med idrettshall) i nærheten av Verdal
videregående skole utredes innen en tidsfrist på en måned.
4. Formannskapet forutsetter at tilleggsutredningen (pkt. 3) ikke medfører
forsinkelser.
5. Løsninger til utbygging skisseres med en finansiering som ikke har i seg
endringer i skolestruktur eller økning av eiendomsskatt.
6. Verdal FRP ber om at muligheten for et samarbeid mellom Verdal
kommune og fylkeskommune om bygging av ny flerbrukshall plassert
v/Verdal videregående skole utredes, og sees i sammenheng med
utredning av en ny ungdomsskole plassert ved Verdal videregående
skole.
7. Renovering/utvidelse av dagens ungdomsskole til ny barneskole for
estimert elevtall opptil 420 elever.
Tilleggsutredning på plassering av ny ungdomsskole ved Verdal Videregående skole
er nå gjennomført. Det er foretatt en mulighetsstudie på følgende alternativer:
• Ny ungdomsskole på nordsiden av Stiklestad Alle
• Ny ungdomsskole på sørsiden av Stiklestad Alle (2 alternative
plasseringer)
I tillegg har kommunen mottatt følgende notater til saken fra Verdalsøra
Ungdomsskole og Verdalsøra Videregående skole.
• Notat datert 25.05.2007 fra Verdalsøra Ungdomskole med tittel ”Samarbeid
Verdalsøra Ungdomsskole og Verdal Videregående skole ”.
• Notat fra Verdal Videregående skole med tittel ”Lokalisering av Verdalsøra
Ungdomskole ved Verdal videregående skole. Helhetstenking lokalt for positiv
utvikling av et oppvekstmiljø i Verdal.”

Vurdering:
Rådmannen anser dette som en stor og kompleks sak for Verdal kommune. Dette
krever en grundig behandling av saken. Rådmannen foreslår derfor følgende
behandling av saken.
1. Skoleutredningene legges fram til drøfting i de politiske fora i junimøtene.
2. Saken legges deretter fram for skolenes samarbeidsutvalg i uke 33. (13-17
august)
3. Det tas sikte på sluttbehandling i kommunestyret i september/oktober

