Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
04.06.2014
Dato:
09:00- ca kl 12:30
Tid:

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48250. Varamedlemmer møter kun ved
særskilt innkalling.

Verdal, 30. mai 2014

Kristin J. Hildrum/sign./
leder
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SAKLISTE
KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
MØTE 4. JUNI 2014

Saksnr

Innhold

PS 35/14

Godkjenning av møteprotokoll

PS 36/14

Reviderte retningslinjer for bolystmidlene

PS 37/14

Plan for utvikling av Moparken

PS 38/14

Revidering av kommunedelplan kultur

PS 39/14

Andre saker
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PS 35/14 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Reviderte retningslinjer for bolystmidlene
Saksbehandler: Øystein Kvistad
oystein.kvistad@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2014/1008 - /D35
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
04.06.2014

Saksnr.
36/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité Mennesker og livskvalitet fastsetter søknadsregime og tildelingskriterier for bolystmidler
slik disse fremgår av saksframlegget.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I økonomiplan 2012-2015 ble det satt av midler fra fond for å møte gode tiltak og prosesser.
Hensikten med midlene var å ha litt økonomisk handlekraft for å møte de gode initiativer, som
ikke var planlagt, men som vi vet vil komme gjennom året. Det var derfor ikke lagt opp til
søknadskriterier eller søknadstidspunkter, for å ha mest mulig fleksibilitet og fortløpende
handlingsrom. Kommunestyret vedtok i sitt budsjettvedtak for 2012 at komité Mennesker og
livskvalitet skulle ha disposisjonsfullmakten over «fondet».
Gjeldende retningslinjer for bolystmidler ble vedtatt av komitéen 13.02.2013. I komitémøtet den
19.03.14 ble det etter forslag fra Venstre, fattet enstemmig vedtak om å ta en full gjennomgang
av tildelingskriteriene basert på de erfaringer som politikere og administrasjon har gjort etter ett
års drift. Vedtaket ble fulgt opp med en felles drøfting mellom administrasjon og komité
21.05.14.
Med denne bakgrunn har komitéen bedt om å få framlagt forslag til reviderte retningslinjer for
søknadsregime og prioriteringer. Disse fremgår i sin helhet under «vurderinger» i saken.
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Vurdering:
Bakgrunn og mål
 Et viktig mål for Verdal kommune er å skape et attraktivt lokalsamfunn. Bolystmidlene er et
virkemiddel som skal bidra til at kommunen blir enda mer attraktiv å bo i og flytte til.
 Foruten å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Verdal kommunes attraktivitet, er
det et delmål for kommunen å samle inn og formidle kunnskap fra de ulike prosjektene om
hva som påvirker valg av bosted.
Hvem kan søke?
 Alle aktører, enkeltpersoner, virksomheter, lag og foreninger med konkrete prosjekter som
kan bidra til bolyst, kan søke om tilskudd fra bolystmidlene.
Hva kan det søkes om støtte til?
 En rekke faktorer – og kombinasjoner av faktorer – gjør at folk får lyst til å bo eller flytte til
et sted. Under er en liste med eksempel på temaer som kan være aktuelle å støtte. Listen er
ikke uttømmende:
o Stedsutvikling
o Inkludering av innflyttere
o Kulturbasert sted- og næringsutvikling
o Tilrettelegging av aktiviteter/anlegg for spesielle grupper
o Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom
o Omdømmearbeid, herunder f.eks. bok-/filmproduksjoner
o Forskjønningstiltak/utsmykking
o Etablering av nye møteplasser
o Prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse
o Trivselstiltak
 Det understrekes at bolystmidlene prioriterer gjennomføring av hovedprosjekter, ikke
forprosjekter. Prosjekter med fokus på nyskaping og samfunnsnytte vil bli prioritert.
Hva kan det ikke søkes støtte til?
 Gjennomføring av enkeltstående konferanser/seminarer.
 Faste driftskostnader i virksomhet/organisasjon/forening, eller aktivitet som faller inn under
det man kan si er dens normalaktivitet.
 Forprosjekter.
 Kunstnerisk virksomhet som ikke er en del av et større bolystprosjekt.
Kriterier for tildeling
 Kommunale bolystmidler er en delfinansieringsordning.
 Av prosjektets samlede kostnader, kan bolystmidlene maksimalt dekke inntil:
o 80 % av kostnadene når prosjektets totalramme er i intervallet…kr. 10.000 – 20.000
o 70 % av kostnadene når prosjektets totalramme er i intervallet…kr. 20.001 – 35.000
o 60 % av kostnadene når prosjektets totalramme er i intervallet…kr. 35.001 – 50.000
o 50 % av kostnadene når prosjektets totalramme er større enn…kr. 50.001
 Søker må sannsynliggjøre fullfinansiering, inkludert tilfredsstillende egenkapital.
Egeninnsats (timer) kan i noen tilfeller godkjennes som egenkapital.
 Prosjekter prioriteres bare dersom de vurderes å kunne bidra til måloppnåelse, dvs. økt
bolyst.
 Det er et krav at støtten skal være utløsende. Normalt er støtten utløsende når:
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o prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte
o omfanget av prosjektet vil være mindre uten støtte, eller
o prosjektet kan gjennomføres raskere med støtte
 I tråd med vanlig praksis for offentlig støtte, kan ikke et prosjekt tildeles støtte hvis det er
påbegynt før søknad om bolystmidler er mottatt av Verdal kommune. Dette for at mulige
tilleggsfinansieringskilder, som f.eks. tippemidler/midler til nærmiljøanlegg o.l., kan
utnyttes der dette er mulig.
 Søkere som mottar støtte gjennom bolystmidlene må dokumentere påløpte kostnader
gjennom avsluttende prosjektregnskap. Sluttrapport med prosjektregnskap skal forelegges
komité Mennesker og livskvalitet til orientering.
Hvem deler ut midlene?
 Det er komité Mennesker og livskvalitet som tildeler bolystmidlene. Rådmannen har ansvar
for at innkomne søknader legges fram som forberedte saker for komiteen.
Når er søknadsfristen?
 Det legges opp til løpende saksbehandling
 Alle søkere vil få bekreftelse på at søknaden er mottatt
Er søknaden offentlig?
All skriftlig korrespondanse med kommunen er i utgangspunktet offentlig. Unntak for dette er
hjemlet i Offentlighetsloven.
Hvordan gå fram for å søke?
Søknad sendes til :
Verdal kommune
Johannes Bruns gt 2.
7650 Verdal
Opplys om følgende:
1) Hvor fant du informasjonen om støtteordningen?
2) Hva søker du om støtte til?
3) Hvor mye søker du om (støttebeløp)?
4) Redegjør for dine/din organisasjons kvalifikasjoner og bakgrunn
5) Begrunn hvorfor ditt prosjekt bør støttes
6) Hva skal du bruke støtten til og hvordan?
7) Andre finansieringskilder som skal matche bolystmidlene (min 50%)?
8) Avslutt med din motivasjon for å motta og bruke støtteordningen
9) Legg ved alle relevante papirer
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Verdal kommune
Sakspapir

Plan for utvikling av Moeparken

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2014/4171 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
04.06.2014

Saksnr.
37/14

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunestyre slutter seg til den framlagte planen for utvikling av Moeparken.
2. Verdal kommunestyre vedtar å omdisponere 500.000 kroner av de bevilgede
investeringsmidler for 2014 fra Havfrua til Moeparken.

Vedlegg:
Utviklingsplan for Moeparken.

Saksopplysninger:
Følgende ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Verdal
kommune for 2014:
«16. Moeparken.
Rådmannen legger fram en helhetlig utviklingsplan for Moeparken innen 1.juni 2014. Planen
inneholder bl. a. utvikling av lekeareal, paviljong, isflate mv.»
I tillegg finnes det et vedtak fra behandlingen av budsjettet for 2013:
«Rådmannen bes legge fram en sak til politisk behandling med sikte på å tilrettelegge nedre del
av Moeparken for økt bruk og aktivitet blant barn og unge.»
Med bakgrunn i disse vedtakene ble det nedsatt av rådmannen arbeidsgruppe bestående av:
Marthe Veie, trainee ISK, landskapsarkitekt
Lisa Marie Jacobsen, frisklivssentralen
Ingvild Aasen, kulturtjenesten
Oddvar Govasmark, teknisk drift
Arbeidsgruppen ble bedt om å se på hvilke tiltak som kan iverksettes i Moeparken for å kunne
bidra til et bedre nærmiljøtilbud når det gjelder fysisk aktivitet og sosiale møteplasser i Verdal
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sentrum. Spesielt ble det bedt om at gruppa hadde fokus på tiltak som også vil bidra til bedre
folkehelse i kommunen.
Videre ble det bedt om at det ble sett på hvordan foreslåtte tiltak kan prioriteres og
gjennomføres.
Arbeidsgruppen ble også bedt om å beregne et grovt kostnadsestimat for de foreslåtte tiltak.
Arbeidsgruppen leverte sitt forslag til utviklingsplan den 27. mai. Planen følger saken som
vedlegg.
Vurdering:
Den utarbeidede utviklingsplanen for Moeparken danner etter rådmannen sitt syn et godt
utgangspunkt for en spennende utvikling av det aktuelle området.
De samlede tiltak er kostnadsberegnet til ca. 1,6 mill. kroner. Samtidig er det poengtert at flere
av tiltakene kan gjøres i egenregi med egne mannskaper og maskiner. Videre er det også
framhevet at det kan være mulig å oppnå ekstern finansiering på enkelte av de foreslått tiltakene.
Videre skisserer arbeidsgruppen en plan for gjennomføring av tiltak, med enkelte tiltak som kan
iverksettes straks og videre gjennomføres tiltakene i en trinnvis utvikling.
Rådmannen ønsker at enkelte av de foreslåtte tiltak i Moeparken kunne vært iverksatt allerede
inneværende år. Samtidig er det viktig at den totale investeringsrammen ikke økes i 2014.
I investeringsbudsjett for 2014 er det avsatt 0,5 mill. kroner til videreføring av opprustningen av
Havfrua. Kommunen er nå inne i en fase hvor lokalisering av småbåthavn er aktualisert i
forbindelse med utbygging av djupvasskai. Før lokalisering av småbåthavna er avklart bør det
etter rådmannens syn avventes å bruke investeringsmidler i området.
Ordinære mindre vedlikeholdsarbeider bør prioriteres på Havfrua inneværende år.
Rådmannen vil derfor foreslå at disse midlene flyttes over til utvikling av Moeparken i 2014.
Videre vil rådmannen påpeke viktigheten av at det vil bli jobbet for å muliggjøre størst mulig
ekstern finansiering av de foreslåtte tiltakene i planen for Moeparken.
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av kommunedelplan kultur

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2014/4285 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
04.06.2014

Saksnr.
38/14

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I planprogrammet for blant annet revidering av Kommunedelplan kultur, vedtatt i
kommunestyret sak 16/14, står det følgende:
Formål med revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
Kommunedelplanene etableres som verktøy for å sikre at kommunestyrenes strategiske
føringer for samfunnsutviklingen omsettes til handling, i sektorenes prioritering av
innsats.
Planprosessen skal også bidra til koordinerte kommunedelplaner, og til at behovet for
revidering av mål og vegvalg for satsingsområder i Kommuneplanens samfunnsdel
avklares.
Kommunens strategiske føringer er gitt i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel. I
Planstrategiens er det beskrevet utfordringer, målbilde for 2030 og strategiske valg for
samfunnsutviklingen.
I Kommuneplanens samfunnsdel beskrives satsingsområder med mål og vegvalg.
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I prosessen med Kommunedelplan kultur pågår det et arbeid for å avklare hva utfordringene og
målbildet for kultur må være i lys av Planstrategiens utfordringer og målbilde. Dette skal legges
til grunn for handlingsplanen.
I møtet i komite for Mennesker og livskvalitet 4. juni legges det opp til en presentasjon av dette
arbeidet så langt. Videre skal det gjennomføres gruppearbeid hvor komiteens medlemmer
inviteres til å komme med innspill.
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PS 39/14 Andre saker
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