PS 82/07 Skoleutbygging
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2007
BEHANDLING:
Innstilling og innspill fra formannskapet ble utdelt i møtet.
SP v/ Trude Holm fremmet følgende forslag:
”Kommunestyret ber administrasjonen se på inntaktsområdene for barneskolene i sentrum
der målet må være å få to mer jamstore skoler. Videre ber vi om at det blir sett på muligheten
for å få elevene i Volhaugen/Haukå til Stiklestad skole.”
FRP v/ Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
4. Kommunen må legge til rette for at man legger til rette med god funksjonalitet for
mennesker med redusert funksjonsevne. Universell utforming må ligge høyt fremme i de krav
man skal stille både når det gjelder utbygging/restaurering av eksisterende skolebygninger og
nytt skolebygg.
Det ble først votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – vedtatt med 29 mot 6 stemmer.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 4 fra FRP som ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over forslag til nytt pkt. 5 fra SP som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar sikte på å velge utbyggingsalternativ i november 2007.
1. Det bør legges tilrette for en arkitektkonkurranse når løsningsalternativ er valgt.
Formannskapet oppnevnes som komité.
2. Det bør utarbeides alternative trafikale planløsninger for plasseringen av Verdalsøra
ungdomsskole i tilknytning til Verdal videregående skole.
3. Kommunen må gå foran i fornybare/alternative energikilder. Dette må derfor inn i tidlig
fase i forbindelse med skoleutbygging.
4. Kommunen må legge til rette for at man legger til rette med god funksjonalitet for
mennesker med redusert funksjonsevne. Universell utforming må ligge høyt fremme i de
krav man skal stille både når det gjelder utbygging/restaurering av eksisterende
skolebygninger og nytt skolebygg.

5. Kommunestyret ber administrasjonen se på inntaktsområdene for barneskolene i sentrum
der målet må være å få to mer jamstore skoler. Videre ber vi om at det blir sett på
muligheten for å få elevene i Volhaugen/Haukå til Stiklestad skole.

Følgende innspill følger i tillegg saken:
FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende foreløpige innspill som vil følge saken videre:
1. Ut fra saksdokumentets elevframskriving utbygges Vuku ungdomsskole i henhold til en
løsning tilpasset to paralleller.
2. Det bygges en ny ungdomsskole i nærheten av Verdal vgs tilpasset 5 paralleller.
3. Verdalsøra barneskole flyttes og lokaliseres i bygningene til Verdalsøra ungdomsskole.
Det tas utgangpunkt i at det gjennomføres de nødvendige tilpasninger i eksisterende
bygningsmasse jf. omtalen i saksdokumentet.
4. Det bes om at administrasjonen undersøker og fremlegger en egen sak om mulighetene
for at private aktører bygger og eier ny ungdomsskole, hvor kommunen inngår langsiktig
leiekontrakt.

V v/Brita Kleven Thorsvik la fram følgende foreløpige innspill som vil følge saken videre:
”Skoleutbygging på Verdalsøra. Foreløpige innspill.
1. økonomiske rammer for skoleutbygging
Rammen for utbygging er av rådmannen foreslått redusert fra kr. 220 - kr. 250
mill, til nå kr. 150 mill. Det gjør at planlegging av bedre skoleforhold på
Verdalsøra må sees over noen flere år enn først antatt.
2. Ny barneskole. Ivareta jordvern? Finnes det alternativ tomt?
Landbruksmyndighetene i Verdal har ikke vært inni bildet.
Gårdbrukeren er sannsynligvis villig til å selge.
Vil Landbruksmyndighetene akseptere bruke av jorda til skole? Utgiften til ny tomt
på dyrka mark er ikke medtatt i kostnadsoverslaget.
Ny skole på Mikvoldjorda er kostnadsberegnet til kr. 109 mill + tomt + evt.
prisøkning. Synes svært kostbart. Finnes det rimeligere alternativ som gir like
gode eller bedre pedagogiske løsninger?
Renovering + påbygging langs den gamle skolen, jfr. utredningen, er uaktuell

Uteområdet for barneskolen er for lite — mens ungdomsskolen har større areal
enn normen tilsier. Kan bameskolen overta områder fra Ungdomsskolen? Kan
noen områder brukes av begge skolene —for eksempel idrettsplass? Kan
kommunen kjøpe til nytt areal — kjøp av boliger som grenser opp til skoletomta?
Det er mange byskoler som har enda mindre skolegård enn Verdalsøra! Skolen
kan benytte en del arealer som ligger i nærheten som for eksempel Mekken og
fotballplass nedenfor Mekken.
Kan det være aktuelt å bygge ny skole på området hvor barne- og ungdomsskolen
ligger i dag?
Kan det være en mulighet å utforme den nye skolen slik at vi i første omgang
bygger det som er mest prekært med ferdigstillelse høsten 2009: ny større gymsal,
husstelirom, evnt. andre spesialrom, noen klasserom som kan ta klasser over 25
elever, arbeidsplasser for lærere o.a. Kanskje også Realfagrom som kan brukes
sammen med Ungdomsskolen. 1. byggetrinn må evnt. kunne bygges uten at den
gamle skolen berøres. Deler av gammel skole renoveres - ikke minst toalettene,
mens deler av skolen evt. rives eller benyttes av ungdomsskolen.
Det vurderes å bygge skole i to etasjer pga tomteforhold og kostnader. Neste
byggetrinn kommer så fort som kommunen har råd til det —jfr. neste økonomiplan.
3. Ungdomsskole
Ungdomsskolen i Vuku ferdigstilles med 2 eller 3 paralleller.
Verdalsøra ungdomsskole fortsetter med renovering av eksisterende bygninger —
fortrinnsvis ikke nye bygg, og gir plass til 4 eller 5 paralleller. Gymsalen rustes
opp. Elever som kjøres i buss kjøres evt. til Vuku mens det er for liten plass på øra,
eller noen klasser “låner” den delen av gammel barneskole som ligger nærmest
ungdomsskolen — med nytt inngangsparti, inntil den gamle barneskolen rives.
Elevtallet i 2015(?) avgjør hva en skal gjøre videre med utbygging av
Ungdomsskole. Innen 2025(?) vil det kanskje være riktig å bygge en stor
ungdomsskole for hele bygda ved Videregående skole.
Småbruket som ligger ved videregående bør reguleres til idrett/skoleformål slik at
det er avklart den dagen det er behov for bygging av helt ny Ungdomsskole — med
egen identitet!
Ny ungdomsskole på andre siden av riksvegen synes å medføre uforholdsmessige
store kostnader til trafikkløsninger.”
4. Flerbrukshall
Ny flerbrukshall og ny svømmehall bygges ved Verdal videregående skole og går
inn i en større idrettspark. Det tas opp forhandliger med Fylkeskommunen om
utbygging og evt. forskuttering av deler av utbyggingskostnadene.
Ved å samlokalisere Flerbrukshallen sammen med eksisterende hall vil en
redusere både kostnader og drift av en idrettshall, samtidig som det gir muligheter
for større arrangement. Det gir også muligheter for evt. kafédrifi og andre

aktiviteter for “ventende” foreldre.
Plassering ved videregående skole vil også øke muligheten for en bedre idrettslinje
ved skolen.
En flerbrukshall vil kunne leies ut til videregående for ca.1 mill pr. år. I tillegg vil
kommunens skoler kunne bruke den på dagtid som supplement til egen gymsal
samt at det kan være organisasjoner som kan leie den på dagtid. Etter skoletid er
det i dag mangel på hall og det vil sannsynligvis ikke være problemer med utleie.
5. økonomi
Renovering/utbyggingsrekkefølge må bestemmes så fort som mulig.
Gjennomføringsår må avklares i forbindelse med ny økonomiplan.

