Verdal 10.4.2019

Innspill til budsjettet 2020 og økonomiplanen 2021 - 23
Idrettsrådet på vegne av idretten ønsker at følgende nye anlegg innarbeides i
kommunebudsjettet 2020 og økonomiplanen 2021 – 23
 Rekruteringsanlegg for friidrett
 Basishall ved ny Stiklestad skole

Rekruteringsanlegg til friidrett:
Friidrett har jobbet mot kommunen for et friidrettsanlegg siden 2010 der det bant annet
er utført tre store utredninger osv.
Idrettsrådet viser til vedtak i kommunestyre 5.2.19
”Arild K. Pedersen fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
"Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra rådmannen, representanter fra
Verdal Friidrettsklubb og representanter fra Verdal Idrettsråd. Arbeidsgruppen får i oppdrag å
utrede muligheten for bygging av et rekrutteringsanlegg for friidrett i Verdal kommune i
tilknytning til skole."
Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt.”
Idrettsrådet har per i dag ingen konkret kostnad for et rekruteringsanlegg.
Oppnevnt arbeidsgruppa vil komme fram til et kostnadsforslag for et rekruteringsanlegg
til Friidrett som innarbeides i kommunenbudsjettet og realiseres så snar som mulig

Basishall:
Turnmiljøet i Verdal som er av di idretter med mest medlemmer har jobbet for en
Basishall i mange år, så behovet er stort.
Kostnaden med en frittstående Basishall med garderober, fastmontert utstyr vil komme
seg på ca 28 til 31 mill + moms fra ringmur til ferdig bygg, da er grunnarb ikke med i
prisen
For å spare kostnader ønsker Idrettsrådet at basishallen bygges sammen med skolen.
Dette muliggjør sambruk med skolens garderober/dusjer osv, noe som vil redusere
kostnaden betydelig.
Basishall uten garderober og sammenbygd med skolen vil komme på ca 21 til 24 mill +
moms fra ringmur til ferdig bygg, da er grunnarb ikke med i prisen.
Det gies opp til 8 mill i spillemidler for en basishall – viser for øvrig til prosjekt Vinne
skole for spillemidler til skolens aktivitetshall, garderober osv. så sambruk vil utløse
betydelig med spillemidler
Basishall innarbeides i økonomiplanen med samme framdrift som ny Stiklestad skole

Idrettsrådet og idretten ser fram til et godt politisk vedtak om nye idrettsanlegg.
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