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Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.
Vedlegg:
1. Handlingsprogram for utbygging, forslag til rullering 14.12.10
2. Handlingsprogram for utbygging, 08.12.09
3. Oversikt over spillemiddelsøknader 2011, prioritert rekkefølge
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013, vedtatt 08.12.2009.
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:
Stiklestad golfklubb, Golfbane 10-18 hull + vanningsanlegg
Vinne skole, kunstgressbane
Kvernmo Motor, bilcrossbane
Helgådal il, lager tråkkemaskin
Nærmiljøanlegg:
Garnes oppvekstsenter, kunstgressbane
Vinne skilag, rehabilitering lysløype
Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de ikke er aktuelle for søknad om spillemidler:
Vuku il, utvidelse av kiosk/møterom. Huset er ferdigstilt.
Nye søknader om spillemidler:
Ordinære anlegg:
Verdal o-klubb, o-kart Hellmarka (rehabilitering)
Verdal Søndre skytterlag, innendørs riflebane Vinne skole (rehabilitering)
Verdal sportsskytterklubb, innendørs pistolbane Vinne skole (rehabilitering)
Helgådal skytterlag, kivehus Helgådal skytebane (rehabilitering)
Verdal kommune, flerbrukshall Verdalsøra
Verdal svømmehall, basseng 25x12,5m
Verdal svømmehall, opplæringsbasseng 12,5x8,5m
Verdal svømmehall, stupetårn 1, 3, 5m
Verdal svømmehall, hev-/senkebunn opplæringsbasseng
Nærmiljøanlegg:
Ness oppvekstsenter, kunstgressbane
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.

