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Rådmannens foreslår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbaner ved skolene i kommunen.
2. Det foretas følgende prioritering av anlegg i 2007:
Vinne skole
Stiklestad skole
Ørmelen skole
Vuku oppvekstsenter
3. De totale utgifter for de fire anleggene er på 3.126.000 kroner. Av dette finansieres 1 mill.
kroner over investeringsbudsjettet for 2007. I tillegg går kommunens momsrefusjon til
finansiering av anleggene.
4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.12.2006
BEHANDLING:
Rådmannen endret tilrådinga slik:
Pkt. 2 – 2007 strykes.
Pkt. 3 – 2. setning endres til: Av dette finansieres inntil 1 mill. kroner over
investeringsbudsjettet i for perioden 2007-2009. (Endringene uthevet).
Det ble votert punktvis med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 - enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbaner ved skolene i kommunen.
2. Det foretas følgende prioritering av anlegg:
Vinne skole

Stiklestad skole
Ørmelen skole
Vuku oppvekstsenter
3. De totale utgifter for de fire anleggene er på 3.126.000 kroner. Av dette finansieres inntil
1 mill. kroner over investeringsbudsjettet for perioden 2007-2009. I tillegg går
kommunens momsrefusjon til finansiering av anleggene.
4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbaner ved skolene i kommunen.
2. Det foretas følgende prioritering av anlegg:
Vinne skole
Stiklestad skole
Ørmelen skole
Vuku oppvekstsenter
3. De totale utgifter for de fire anleggene er på 3.126.000 kroner. Av dette finansieres inntil 1
mill. kroner over investeringsbudsjettet for perioden 2007-2009. I tillegg går kommunens
momsrefusjon til finansiering av anleggene.
4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer

Saksopplysninger:
Verdal idrettslag, Fotball ungdom, tok initiativ til samarbeidsmøter med alle idrettslagene i
bygda, og våren 2006 ble følgende ønske og visjon fremmet av gruppen:
”Kunstgressbane (20x40 m – såkalt ”7’erbane”) på alle skoler i hele Verdal kommunen innen 5
år – d.v.s. 9 baner. Vømmølfestivalen v/Verdal il, Fotball ungdom, gir tilskudd på kr. 30.000 pr.
anlegg gjennom hele perioden.”
Banene skal ligge på skolenes områder, og det må derfor være Verdal kommune som står som
eier av anleggene, men at prosjektene gjennomføres i samarbeid med idrettslagene som har
geografisk tilknytning i skolekretsen.
Kommunens ansvar omfatter prosjektansvar ved bygging, å søke om spillemidler og ansvar for
drift og vedlikehold av anleggene.
I første omgang er det aktuelt å bygge kunstgressbaner ved følgende skoler, i prioritert
rekkefølge:
1. Vinne skole
2. Stiklestad skole
3. Ørmelen skole
4. Vuku oppvekstsenter
Idrettslagene i de fire kretsene har i samarbeid med rektorene jobbet med finansiering.

Ut fra de beregninger som så langt er gjort er det en manglende finansiering på totalt kr.
1.461.000, inkl. moms. Det fordeler seg på prosjektene som følgende:

Vinne
Stiklestad
Ørmelen
Vuku
SUM
Reserve
Totalt

Spillemidler Privat
tilskudd
200.000
30.000
200.000 2) 120.000
200.000
30.000
200.000
30.000
800.000
210.000

Dugnad
1)
3)
5)
6)

150.000
165.000
155.000
121.000
591.000

Egenkapital

Manglende
Mva.
SUM
finansiering
185.000
104.000
669.000
4) 100.000
171.000
147.000
903.000
289.000
130.000
804.000
90.000
80.000
521.000
100.000
735.000
461.000 2.897.000
265.000
1.000.000

1) = Dugnad utføres av Vinne il
2) = tilskudd fra FAU kr. 20.000, Stiklestad il kr. 70.000
3) = dugnad utføres av Verdal il
4) = avsatt innen Stiklestad og Leksdal oppvekstområde sine budsjettrammer
5) = dugnad utføres av Verdal il
6) = dugnad utføres av Vuku il

Årsaken til at det er forskjell i kostnadene på de ulike skolene ligger i grunnforholdene. Det er
variasjon i hvor mye grunnarbeid som må gjøres før kunstgresset kan legges.
Tallene er ikke kvalitetssikret fullt ut, men rådmannen ser det likevel tilrådelig å legge fram
saken.
Det er mulig å søke spillemidler til anleggene som kommer i kategorien nærmiljøanlegg. Det
innebærer at det er mulig å få tilskudd på maks kr. 200.000 pr. anlegg. Anleggene må være
fullfinansiert når søknad sendes inn. Årlig søknadsfrist fra kommunen er 15. januar.
Definisjon på nærmiljøanlegg er:
”Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert aktivitet, hovedsaklig beliggende i
tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.
Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller
ordinære konkurranse i idrett.
Anlegg ved skole skal være åpent etter skoletid.”
Anleggseier plikter å holde anlegget åpent 20 år fra ferdigstillelse.
Ut fra erfaringer med fordeling av spillemidlene de senere årene er det lite realistisk å tro at vi
får tilsagn på 4 søknader i 2007. 1 – 2 anlegg er mer realistisk. Dersom det er ønskelig at alle
banene skal bygges i 2007, må kommunen ta stilling til forskuttering av spillemidlene.
Alternativt må banene bygges etter hvert som de får tilsagn om spillemidler.
Det vil være årlige drifts- og vedlikeholdskostnader på kunstgressbanene. Dette må forutsettes
dekt innen hver enkelt skole sine driftsrammer, alternativt at skolene lager forpliktende avtaler
med idrettslagene om drift og vedlikehold.
Vurdering:
Rådmannen vurderer dette som svært positive tiltak for den enkelte skole. Denne saken går inn i
rekken av ulike tiltak, hvor kommunen går sammen med frivillige lag og foreninger, for
sammen å kunne realisere disse.
For de fire anleggene som nå planlegges er de totale kostnader anslått til 3.162.000 kroner. Av
dette utgjør 461.000 kroner moms, mens kommunen forutsetter å måtte bidra med et tilskudd på
1 mill. kroner.
I budsjettet for 2007 er det avsatt 1 mill. kroner til ulike kultur og idrettsanlegg i kommunen.
Disse har tidligere blant annet vært tenkt brukt som kommunalt tilskudd til motorsportssenter,
golfbane m.m.

I samråd med revisjonen har rådmannen kommet til at det ikke vil være mulig å bruke
investeringsmidler til tiltak hvor kommunen ikke står som eier. Rådmannen vil på denne
bakgrunn foreslå at bevilgningen for 2007 går til dekning av kommunal egenandel ved de
omsøkte kunstgressbanene. Eventuelle midler som ikke kommer til anvendelse i 2007 overføres
til senere budsjettår.
Når det gjelder tilskudd til motorsportssenter, golfbane m.m må dette dekkes gjennom de
avsetninger kommunen kan gjøre over driftsregnskapet. Rådmannen er innstilt på at disse
prosjektene får den støtte som tidligere er forutsatt, men finansiert gjennom bruk av
disposisjonsfond.

