Verdal kommune
Samlet saksframstilling

Tiltakspakke / krisepakke Verdal kommune - Prioriteringsliste
Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2009/1000 - /243

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap

Møtedato
19.08.2009
20.08.2009

Saksnr.
54/09
74/09

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009
BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Verdal formannskap ber om at følgende arbeider ved bruk av tiltakspakken igangsettes raskest
mulig:
Ventilasjonsanlegg/utbedring drenering Stiklestad skole
Ventilasjonsanlegg/nytt tak Ørmelen skole
Rehabilitering bruer Sæter og Green (På vegen opp til Høysjøen)
Tiltak Vinne skole/barnehage

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskapet:
Verdal formannskap ber om at følgende arbeider ved bruk av tiltakspakken igangsettes
raskest mulig:
Ventilasjonsanlegg/utbedring drenering Stiklestad skole
Ventilasjonsanlegg/nytt tak Ørmelen skole
Rehabilitering bruer Sæter og Green (På vegen opp til Høysjøen)
Tiltak Vinne skole/barnehage

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 19.08.2009
BEHANDLING:
Repr. Lennart Johansson møtte. Til stede 7 representanter.
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, var i møtet og redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal formannskap ber om at følgende arbeider ved bruk av tiltakspakken igangsettes raskest
mulig:
Ventilasjonsanlegg/utbedring drenering Stiklestad skole
Ventilasjonsanlegg/nytt tak Ørmelen skole
Rehabilitering bruer Sæter og Green (På vegen opp til Høysjøen)
Tiltak Vinne skole/barnehage

Vedlegg:
Samlet saksframstilling K-sak 14/09

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Regjeringen framla i slutten av januar en økonomisk tiltakspakke for motvirkning av den
oppståtte finanskrise. Verdal kommune mottok i den forbindelse 9,5 mill.kr i frie midler som
skulle benyttes til mindre tiltak på kommunale bygg og anlegg. Det var en forutsetning at
prosjektene kunne settes raskt i gang slik at midlene kunne brukes opp i løpet av 2009.
Prosjekteringskapasitet til konsulentfirmaene har medført at fysisk arbeid på byggeplass har
kommet i gang først nå i juli/august. Arbeidene med nytt ventilasjonsanlegg Stiklestad skole er
nå i full gang. I tillegg er det innhentet anbud på utskifting av eternittak Ørmelen skole samt nytt
ventilasjonsanlegg på Ørmelen skole. Planlagt byggestart på disse prosjektene vil finne sted like
over sommerferien og være sluttført på senhøsten.
Av gjenværende prosjekt ønsker rådmannen å prioritere rehabilitering av bruer Sæter og Green.
Dette er prosjekt som er såpass kostbare at de er vanskelig å få gjennomført dersom en skal
vente på bevilgning over ordinært investeringsbudsjett. Anbudsutsendelse på bruprosjektene
forventes i slutten av august med anleggstart i oktober.
Dersom det er gjenstående midler når ovennevnte prosjekt er gjennomført foreslås disse benyttet
på aktuelle prosjekt Vinne skole/barnehage.
Estimerte kostnader inkl.mva:
Stiklestad skole, ventilasjonsanlegg/utbedring drenering: 3,0 mill.kr
Ørmelen skole, ventilasjonsanlegg:
1,2 mill.kr
Ørmelen skole, utskifting av eternittak:
0,5 mill.kr
Rehabilitering bruer Sæter og Green:
4,0 mill.kr
Vinne skole/barnehage:
1.0 mill.kr
-------------------------------------------------------------------------------------------Totalt:
9,7 mill.kr
-------------------------------------------------------------------------------------------Vurdering:

Arbeidene på Stiklestad skole har vært ute på anbud og er nå i full gang. Kanalføringer på
klasserom er planlagt ferdigstilt før skolestart. Resterende arbeider er planlagt ferdigstilt i høst.
På Ørmelen skole er det innhentet anbud både på ventilasjonsanlegg og utskifting av eternittak.
Arbeidene vil starte opp så raskt som mulig etter ferien.
Da arbeidene på Stiklestad og Ørmelen alt har vært ute på anbud er kostnadene forholdsvis
sikre.
Resterende midler av tiltakspakken tilrår rådmannen benyttes på rehabilitering av bruene Sæther
og Green samt nødvendige tiltak på Vinne skole/barnehage. Dette er prosjekt som absolutt
skulle ha vært gjennomført men som det er vanskelig å finne investeringsmidler til over ordinært
investeringsbudsjett.

