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Levanger formannskap
Formannskapssalen, Levanger rådhus
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Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16,
eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Saksnr
Innhold
PS 46/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll
PS 47/17 Referatsaker
PS 48/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 16.05.17
PS 49/17 TV-aksjonen 2017 - oppnevning av kommunekomite
PS 50/17 Søknad om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 1, 2 og 3.
PS 51/17 Foretaksnummer 997 413 741, Nabo`n i Nerby`n Hege Udbye. Søknad om
alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.
PS 52/17 Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS. Søknad om alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.
PS 53/17 Foretaksnummer 818 641 672, Kari-Palari huset v/ Frank Thore Haugskott.
Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,
2 og 3
PS 54/17 Foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS. Søknad om alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.
PS 55/17 Årsmelding 2016 fra SMISO Nord Trøndelag - senter mot incest og
seksuelle overgrep
PS 56/17 Kommunal bostøtteordning for beboere i omsorgsboliger
PS 57/17 Trønderhallen Levanger KF - årsregnskap 2016
PS 58/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Levanger kommune
Temadag:
 Arbeid med økonomiplan.
Levanger, den 16. mai 2017
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Robert Svarva
Ordfører
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PS 46/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll

PS 47/17 Referatsaker

RS 22/17 Skjenkebevillingskontroll 29.04.2017, Nokas - Trøndelag, Kontroll
RS 23/17 Endret kontorstruktur i Skatteetaten, SKATTEDIREKTORATET
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 16.05.17

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
24.05.2017

Arkivref:
2014/888 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
48/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelser.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
 Delegeringsreglementet, vedtatt av kommunestyret 01.03.17
 Formannskapets vedtak i sak 14/14.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:
Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for
formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi
uttalelse.
Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som
referatsak.
Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første
formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal
avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende
nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:
Høyring

Departement

Frist

Innspill til revisjon av langtidsplanen for
forskning og høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet

15.09.2017

Høring om endringer i universitets- og

Kunnskapsdepartementet

15.08.2017
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Høyring

Departement

Frist

høyskoleloven som følge av lov om statens
ansatte og forskriftsfesting av regler om
tjenestetidsberegning for stipendiater
Arbeids- og sosialdepartementet
Høring – forslag til endringer i reglene om
vilkårene for å bli godkjent som arrangør av
tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) og
varig tilrettelagt arbeid (VTA) (tiltaksforskriften)

09.06.2017

Høring - EU-kommisjonens forslag til forordning Olje- og energidepartementet
om balansering av kraftsystemet (electricity
balancing)

10.08.2017

Forslag til statlig reguleringsplan med
konsekvensutredning for Politiets nasjonale
beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune

Justis- og beredskapsdepartementet

22.06.2017

Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på Olje- og energidepartementet
kontinentalsokkelen

10.08.2017

NOU 2017:5 En påtalemyndighet for fremtiden - Justis- og beredskapsdepartementet
Høring

01.10.2017

Høring - forslag til endringer i
rentebegrensningsreglene

Finansdepartementet

03.08.2017

Høring - endringer i forskrift 27. juni 1997 nr.
653 til lov om petroleumsvirksomhet
(petroleumsforskriften)

Olje- og energidepartementet

13.06.2017

Høring - forslag til endring i
byggesaksforskriften

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

09.06.2017

Høring - utkast til regler tilsvarende EUs
reviderte betalingstjenestedirektiv

Finansdepartementet

18.08.2017

Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet

09.06.2017

Høring – Forslag til endringer i utlendingsloven
og utlendingsforskriften (partsstatus i
utlendingssaker)

Justis- og beredskapsdepartementet

28.08.2017

Høring - forslag til lovendring og ny forskrift om Justis- og beredskapsdepartementet
bøtetjeneste

10.08.2017

Høring - forslag om endringer i
eigedomsskattelova og skatteloven vedrørende
beskatning av produksjonslinjer

Finansdepartementet

25.07.2017

Høring- Midlertidig driftsordning for
havfiskeflåten

Nærings- og fiskeridepartementet

09.06.2017

Høring av forslag til endring i tarifforskriften for Olje- og energidepartementet
fastsettelse av tariffer for Polarled og Nyhamna
Endringer i legemiddelforskriften og
blåreseptforskriften mv

Helse- og omsorgsdepartementet
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Høyring

Departement

Frist

Høring - Utkast til forskrift til lov om statens
ansatte

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

22.05.2017

Høring om endringer i forskrift om offentlig
godkjenning av renholdsvirksomheter og om
kjøp av renholdstjenester

Arbeids- og sosialdepartementet

10.07.2017

Høring – forslag om en kildeskatteordning for
utenlandske arbeidstakere

Finansdepartementet

07.07.2017

Høring om forslag om endring i barnehageloven - Kunnskapsdepartementet
språkkrav
Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til
barnefamiliene

Barne- og likestillingsdepartementet

19.06.2017
30.09.2017

Høring - forslag til presisering av markaloven § 2 Klima- og miljødepartementet
og endring av markagrensen i Lunner og Nittedal
kommuner

01.08.2017

Høring - forskrifter om lenke til Finansportalen Finansdepartementet
for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for
verdipapirfond

15.08.2017

Høring - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav Helse- og
i kommunale fysioterapitjenester
omsorgsdepartementet

03.07.2017

Høring om Fagbrev på jobb

Kunnskapsdepartementet

19.05.2017

Høring - Forslag til endringer i forskrift om
gebyr for tinglysing mv.

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

16.05.2017

Endringer i skipsarbeidsloven, lov om europeisk Nærings- og
samarbeidsutvalg m.v., forskrift om europeiske fiskeridepartementet
samarbeidsutvalg m.v. og lønnsgarantiforskriften

Vurdering:
Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av høringene.
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Levanger kommune
Sakspapir

TV-aksjonen 2017 - oppnevning av kommunekomite

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
24.05.2017

Arkivref:
2017/3485 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
49/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2017 til UNICEF oppnevnes:
__________________________
Som nestleder oppnevnes:
__________________________
Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for
sekretariatsfunksjonen.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av
krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22.oktober, og aksjonen er
landets største dugnad.
De siste årene har formannskapet vedtatt slik kommunal komite for TV-aksjonen:
Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2015 til Regnskogfondet
oppnevnes:
Gerd Haugberg
Som nestleder oppnevnes: Ordfører
Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for
sekretariatsfunksjonen
7 av 27

Levanger kommune – Formannskapet 24.05.17 - Sakliste

Vurdering:
Kommunekomiteen med folkevalgt leder er oppfattet som viktig for å få til det
nødvendige engasjement og oppslutning om aksjonen, og ikke minst i forhold til å
mobilisere frivillige til å bidra som bøssebærere etc.
Samtidig er det en betydelig administrativ oppgave å være sekretariat for komiteen.
Levanger har vært så heldig at vi har hatt samme folkevalgte leder av komiteen en
årrekke og rådmannen har kunnet peke ut den samme sekretæren. Nytt fra 2014 var at
flere i administrasjonen fikk erfaring fra arbeidet med tv-aksjonen. Servicekontoret bidro
med sekretariatsfunksjonen og det ble opprettet en komite hvor flere ressurspersoner fra
administrasjon og ulike lag og foreninger deltok. Dette ønskes videreført også i år,
sammen med valgt leder og nestleder fra formannskapet. Frivilligsentralen og evt andre
representanter fra frivillige lag og foreninger kan også tenkes inn i komitéen.
Dersom formannskapet slutter seg til en slik modell tilrås at ordfører og rådmann får
fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,
2 og 3.

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
24.05.2017

Arkivref:
2017/3490 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
50/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad fra foretaksnummer 980 090 752, Brygga Restaurantdrift AS (fhv Backlund
Restaurantdrift AS), om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 1, 2 og 3 fra Kirkegata 41 til Sjøgata 17 innvilges.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad og uttalelse fra politiet.
Saksopplysninger:
Brygga Restaurantdrift AS (fhv Backlund Restaurantdrift AS) v/ Knut Strugstad,
foretaksnummer 980 090 752, er innehaver av alminnelig skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til Kirkegata 41. I forbindelse med
flyttingen, er naturlig nok navnet på firmaet endret.
Grunnet organisatoriske endringer har virksomheten avsluttet sitt engasjement ved Thon
Backlund Hotell og selskapet vil gjenoppstå i Mama Rosa brygga med adresse Sjøgata
17. Virksomheten som har gyldig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2
og 3 i de forannevnte lokaler fram til den 31.12.2019, foretaksnummer 915 068 634,
Onkel Pizzeria og Grill AS, vil da bli bragt til opphør.
Restaurantfasilitetene ved Thon Hotel Backlund er under renovering og søknad om
alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for denne
virksomhet vil bli fremmet for formannskapet den 07.06.2017.
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F.nr. 23.09.55, Knut Strugstad, og f.nr. 03.10.78, Toril Arndal, vil fortsatt ha rollene som
henholdsvis styrer og stedfortreder hva angår denne skjenkebevilling som nå er søkt
flyttet til ny lokasjon.
Politiet har vært forelagt saken og har ingen merknader til flytting av skjenkebevillingen,
jfr. alkohollovens § 1-7, 2. l.
Vurdering:
Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av
delegert myndighet og har ingen merknader til den planlagte flyttingen av virksomheten
fra Kirkegata 41 til Sjøgata 17.
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Levanger kommune
Sakspapir

Foretaksnummer 997 413 741, Nabo`n i Nerby`n Hege Udbye. Søknad om alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
24.05.2017

Arkivref:
2017/2841 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
51/17

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foretaksnummer 997 413 741, Nabo`n i Nerby`n Hege Udbye, innvilges alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for kafedrift i
Kirkegata 71 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
2. F.nr. 03.07.64, Hege Udbye, og f.nr. 19.07.60, Roger Rein, godkjennes som
bevillingens styrer og stedfortreder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 997 413 741, Nabo`n i Nerby`n Hege Udbye, har i brev mottatt den
18.04.2017 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og
3 for planlagt drift av kafe i Kirkegata 71.
F.nr. 03.07.64, Hege Udbye, og f.nr. 19.07.60, Roger Rein, søkes godkjent som
bevillingens styrer og stedfortreder.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og
skattemyndighetene. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.
Vurdering:
Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av
delegert myndighet. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer
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997 413 741, Nabo`n i Nerby`n Hege Udbye, gis alminnelig skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
F.nr. 03.07.64, Hege Udbye, og f.nr. 19.07.60, Roger Rein, tilrås godkjent som
bevillingens styrer og stedfortreder.
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Levanger kommune
Sakspapir

Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling
for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
24.05.2017

Arkivref:
2017/2605 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
52/17

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling
for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet i Håkon den godes gate 30
ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
2. F.nr. 14.12.73, Øystein Letnes, og f.nr. 21.08.60, Sissel Musum Fellman, godkjennes
som bevillingens styrer og stedfortreder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS, har i brev mottatt den 04.04.2017 søkt om
alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for Rådhus-cafeen
med beliggenhet Håkon den godes gate 30.
F.nr. 14.12.73, Øystein Letnes, og f.nr. 21.08.60, Sissel Musum Fellman, søkes godkjent
som bevillingens styrer og stedfortreder.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og
skattemyndighetene. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.
Vurdering:
Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av
delegert myndighet. På bakgrunn av en totalvurdering tilrås at foretaksnummer
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964 417 210, Leva-Fro AS, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. Formannskapet innvilget
skjenkebevilling til Leva-Fro as for Håkon den godes kafe i samme lokaler i 2010.
F.nr. 14.12.73, Øystein Letnes, og f.nr. 21.08.60, Sissel Musum Fellman, tilrås godkjent
som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
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Levanger kommune
Sakspapir

Foretaksnummer 818 641 672, Kari-Palari huset v/ Frank Thore Haugskott. Søknad
om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
24.05.2017

Arkivref:
2017/2149 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
53/17

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foretaksnummer 818 641 672, Kari Palari-huset v/ Frank Thore Haugskott, innvilges
alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet
i Helga den fagres gate 12 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
2. F.nr. 08.05.69, Frank Thore Haugskott, og f.nr. 19.10.61. Bjørn Roger Haugskott,
godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 818 641 672, Kari Palari-huset v/ Frank Thore Haugskott, har den
15.03.2017 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og
3 for virksomhet relatert til Helga den fagres gate 12.
Virksomheten vil kun utøve skjenking ved arrangement for voksne.
F.nr. 08.05.69, Frank Thore Haugskott, og f.nr. 19.10.61, Bjørn Roger Haugskott, søkes
godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og
skattemyndighetene til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.
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Vurdering:
Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av
delegert myndighet. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer
818 641 672, Kari Palari-huset v/ Frank Thore Haugskott, gis alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende
bevillingsperiode, 31.12.2019.
F.nr. 08.05.69, Frank Thore Haugskott, og f.nr. 19.10.61, Bjørn Roger Haugskott, tilrås
godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
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Levanger kommune
Sakspapir

Foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS. Søknad om alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
24.05.2017

Arkivref:
2017/2735 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
54/17

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS, innvilges alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med
oppstart av Mintage Sushi med beliggenhet Håkon den gode gate 2 i Levanger
ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
2. F.nr. 15.12.89, Einar Opheim jr., og f.nr. 06.10.90, Stig Therkildsen, godkjennes
som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS, har i brev mottatt den 06.04.2017
søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i
forbindelse med oppstart av Mintage Sushi med beliggenhet Håkon den godes gate 2 i
Levanger.
F.nr. 15.12.89, Einar Opheim jr., og f.nr. 06.10.90, Stig Therkildsen, søkes godkjent som
bevillingens styrer og stedfortreder.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og
skattemyndighetene. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.
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Vurdering:
Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold
av delegert myndighet. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer
997 957 938, Mintage Holding AS, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig
drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med oppstart av Mintage Sushi i Håkon den godes
gate 2 på Levanger ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
F.nr. 15.12.89, Einar Opheim jr., og f.nr. 06.10.90, Stig Therkildsen, tilrås godkjent som
bevillingens styrer og stedfortreder.
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Levanger kommune
Sakspapir

Årsmelding 2016 fra SMISO Nord Trøndelag - senter mot incest og seksuelle overgrep

Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
jon.ketil.vongraven@levanger.kommune.no
E-post:
74052500
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
24.05.2017

Arkivref:
2017/693 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
55/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding 2016 for senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag tas til
orientering.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
I følge rundskriv Q22/2014 fra Barne og likestillingsdepartementet følger det at
vertskommunen for sentrene har et ansvar for å føre et tilsyn med drift og
økonomistyring i sentrene. Budsjett og regnskap skal hvert år behandles av kommunens
økonomiutvalg. Årsmeldingen sendes derfor til orientering for formannskapet som
økonomiutvalg.
Vedlegg:
1 Årsmelding 2016 fra SMISO Nord Trøndelag - senter mot incest og seksuelle
overgrep
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Senter mot incest og seksuelle overgrep - SMISO skal være et supplement til det
offentlige hjelpeapparatet og senteret samarbeider med relevante instanser både på
individ- og system-nivå. Rundt enkeltbrukere deltar senteret i samarbeidsmøter der
brukeren selv har et ønske om dette. På systemnivå har senteret hatt samarbeidsmøter og
informasjonsutveksling med blant andre PPT, NAV, helsesøstre og leger også i 2016.
Vurdering:
Årsmeldingen gir et godt bilde av aktiviteten og utviklingen i senteret. Tjenestene fyller
derfor forpliktelsene i f.h.t. rundskrivet fra BLD.
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Levanger kommune
Sakspapir

Kommunal bostøtteordning for beboere i omsorgsboliger

Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
jon.ketil.vongraven@levanger.kommune.no
E-post:
74052500
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
24.05.2017

Arkivref:
2017/2997 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
56/17

Rådmannens forslag til innstilling:
Med virkning fra 1.6.2017 justeres ordningen med kommunal bostøtte som følger:
1. For å komme med på den kommunal bostøtte ordningen settes en formuesgrense
på 63.000 kr.
2. En evt. kommunal bostøtteordning slår inn først når Husbankens bostøtte er
benyttet fullt ut.
3. Den kommunale bostøtteordningen justeres slik at alle beboere skal ha minst 6300
pr. mnd. igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt.
4. Den kommunal bostøtte utbetales månedlig.
5. Ordningen gjøres gjeldende for beboere i omsorgsboliger eid av Levanger
kommune.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
PS 18/17 om Husleiesatser for Stokkbakken omsorgssenter
Vedlegg:
1 Forskrifter kommunal bostøtte
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vederlagsforskriften
Saksopplysninger:
I forbindelse med behandlingen av PS 18/17 – om husleiesatser for Stokkbakken
omsorgssenter så ble det orientert om behovet for en kommunal bostøtteordning.
Levanger kommune har hatt bestemmelser for kommunal bostøtte siden 1.1.2004.
Ordningen ble evaluert og gjort permanent fra 01.06.2005. (PS 041/05). Formålet med
den kommunale bostøtten skal være at beboere sitter igjen med et minimumsbeløp etter
at husleie er betalt. Dette skal dekke variable kostnader og tjenester som den enkelte kan
søke om.
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I stedet for å lage et nytt system foreslår rådmannen at en justerer vedtektene for den
eksisterende kommunale bostøtteordningen og justerer beløpet den enkelte skal
disponere etter at husleie er betalt.
Den kommunale bostøtteordningen vedtatt i 2005 skulle sikre at beboere skal ha minst
5.000 kr. pr. mnd. igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt. Det var lagt en
formuesbegrensning på 50.000. Disse beløpene foreslås nå justert til henholdsvis 6.300
og 63.000. Dette er en justering for pris- og kostnadsstigning og svarer til endingen i
konsumprisindeksen siden 2005.
Statlig bostøtte ytes etter en kompleks utregning hvor grunnlaget varierer fra
kommunegruppe til kommunegruppe. Levanger kommune er i gruppe 4 noe som tilsier
at den øvre grensen for inntekt som gir grunnlag for bostøtte er lavest i landet. Den øvre
inntektsgrensen er kr. 17.027/mnd. for en-persons hushold og kr.19.529/mnd. for topersoners hushold. Her blir også husstands størrelse, formue, kapital- og
næringsinntekter og utleieinntekter samt inntekter fra utlandet regnet med i grunnlaget.
Bolig som er tilrettelagt for funksjonshemmede og/eller hvor oppvarming er inkludert i
husleia påvirker også nivået på bostøtte fra staten.
Vurdering:
Når Levanger kommune nå skal bygge ut og etablere omsorgssentre med heldøgns
tjenester så er dette som en oppfølging av St.meld. 29:
Regjeringen ønsker å ta med det beste fra de to ulike tradisjonene og bygge
morgendagens løsninger
på noen grunnleggende prinsipper:
a) «Smått er godt». Små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle
institusjonsløsninger.
b) Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og
ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov.
c) Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i
alle bygg med
helse- og omsorgsformål.
d) Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle
nødvendige bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom)
innenfor privatarealet, tilrettelagt både for beboer og pårørende.
e) En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av
nærmiljøet i tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige
befolkning.
Slik kan vi få sykehjem i egen bolig, og egen bolig i sykehjem.
Utfordringene for kommunene ligger da i hvordan utgifter til å dekke inn kapitalkostnader, renter, avsetninger til vedlikehold og drift skal beregnes og effektene dette har
på den enkelte beboer sin økonomi. Vår erfaring så langt er at de ordninger vi har hatt
bl. a. på Breidablikktunet og ved Levanger bo- og aktivitetssenter har fungert
tilfredsstillende og at ordningen med statlig bostøtte i hovedsak har fungert.
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Det er imidlertid slik at nye avanserte bygg er dyre å bygge og drifte, og kostnadene må
nødvendigvis dekkes inn i over husleia. Selv om det stadig blir færre som mottar
minstepensjon vil det enda være noen som vil falle inn under ordningen med bostøtte.
Det er også slik at den statlige bostøtteordningen er redusert noe, og vil derfor ikke alltid
være nok i forhold til målet om at alle skal sitte igjen med et definert minimum.
På sikt vil dette altså bety at det vil bli færre som trenger kommunal bostøtte. Men for de
med lav pensjonsinntekt-/trygdeytelser så er det viktig å ha en ordning som garanterer at
de skal sitte igjen med et disponibelt beløp når husleie er betalt.
Den statlige bostøtten er som nevnt i saksopplysningene relative i f.h.t. inntekt og
boutgifter. Derfor foreslår rådmannen at den kommunale bostøtten skal være et
supplement til den statlige bostøtten slik at alle beboere ved våre omsorgsboliger skal
sitte igjen med et minimumsbeløp på kr. 6.300 når husleie er betalt.
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Levanger kommune
Sakspapir

Trønderhallen Levanger KF - årsregnskap 2016

Saksbehandler: Svenn Robert Berg
svenn.robert.berg@tronderhallen.no
E-post:
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Arkivref:
2017/3059 - /

Møtedato
24.05.2017

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
57/17

Styret i Trønderhallen’s innstilling til vedtak:
Trønderhallen Levanger KF’s årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes.
Rådmannens forslag til innstilling:
Trønderhallen Levanger KFs underskudd inndekkes av Levanger kommune gjennom
bruk av disposisjonsfond.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Årsregnskap 2016
2 Årsberetning 2016
3 Revisjonsberetning 2016
4 Revisjonsnotat 2016
5 Fullstendighetserklæring 2016
6 Kontrollutvalgets uttalelse for 2016
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Årsregnskap og årsberetning for 2016 ble vedtatt i styremøte hhv. 7.2.17 og 27.3.17.
Årsregnskap godkjent i kontrollutvalget 25.4.17.
Vurdering:
Årsregnskapet for Trønderhallen Levanger KF viser et regnskapsmessig merforbruk,
inkludert bruk av foretakets disposisjonsfond, på kr 1.403.896,-.
Dette resultatet anses som meget lite tilfredsstillende.
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Det ble avdekt et stort premieavvik på pensjonskostnader på våren i 2016. Dette avviket
går tilbake helt til 2011, og akkumulerte kostnader ble i sin helhet ført i 2016. På
bakgrunn av dette økte pensjonskostnadene med kr 930.000,- sammenlignet med 2015.
Energi og driftskostnader basseng har økt. Oppvarming og kjemikaliekostnader har økt
med over kr 300.000,- sammenlignet med 2015. En stor del av denne økningen relateres
til at stupebassenget var stengt i tre måneder i 2015.
Service, driftsavtaler og vedlikeholdskostnader har økt med over en halv million kroner
på 5 år, og også kr 100.000,- siden 2015.
Ellers er inntektene stabile og aktiviteten like høy som i 2015. Det er positivt.
TLKF har fått overført totalt kr 6.736 000,- i driftstilskudd fra Levanger kommune.
Totalt kr 7.830 000,- er betalt inn i kapitalkostnader/husleie fra TLKF til Levanger
kommune.
Omlag 280.000 besøkende har vært i Trønderhallen i 2016. Inngangen til 2017 viser
også at besøket i bassenget øker stadig. 90.785 badegjester besøkte badet i fjor mens
tallene for 2015 var 84.341.
Dette viser at Trønderhallen står sterkt som aktivitets- og folkehelseaktør i regionen.
Rådmannens merknad/vurdering:
Som det fremgår av saken hadde Trønderhallen i 2016 et regnskapsmessig merforbruk
på kr 1.403.896,-. Årsaken til dette er forklart i saken. Et regnskapsmessig merforbruk
skal i henhold til gjeldende regelverk dekkes inn i løpet av 2 år ette at underskuddet har
oppstått. I Kommunelovens §48 heter det: «Underskudd på årsregnskapet som ikke kan
dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det
følgende års budsjett.» Denne bestemmelsen tilsier at Trønderhallen må dekke inn
underskuddet i løpet av 2017 og 2018. Klarer ikke hallen selv å dekke inn underskuddet
må Levanger kommune som eier dekke dette.
Rådmannen har hatt tett dialog med daglig leder i Trønderhallen, og ser at hallen har
økonomiske utfordringer. Dette skyldes flere ting, men en stor del av forklaringen er
økte kostnader knyttet til økte service- og driftsavtaler og vedlikeholdskostnader etter at
garantiperioden på nyanlegget har gått ut. I tillegg har kommunens overføringer siden
etableringen av hallen ligget på et uendret nivå selv om driftskostnadene har økt.
Rådmannen finner det naturlig at man nå etter en periode med mange driftsmessige
utfordringer i både bassenget (flissaken) og hallen (vannlekkasje) nullstiller det
regnskapsmessige merforbruket gjennom at Levanger kommune dekker dette gjennom
bruk av disposisjonsfond. Samtidig som det foreslås at kommunen dekker inn
merforbruket, må Trønderhallen Levanger KF revidere inneværende års budsjett for å
søke å sikre at slike store merforbruk ikke oppstår igjen.
Rådmannen vil i tertialrapport etter 1. tertial komme tilbake med nærmere vurderinger av
Trønderhallens økonomiske situasjon i 2018.
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Levanger kommune
Sakspapir

Regnskap og årsberetning 2016 - Levanger kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
24.05.2017

Arkivref:
2017/1162 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
58/17

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Levanger kommunes årsregnskap for 2016 fastsettes med et mindreforbruk på kr.
52 219 389,07.
2. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.
4. Udekkede investeringer i 2016, kr. 14 513 757,98 inndekkes ved bruk av lån i
2017. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres
på et senere tidspunkt i år.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens §48
Vedlegg:
1 Regnskap 2016 - Levanger kommune
2 Årsberetning 2016 - Levanger kommune
3 Revisjonsberetning 2016 - Levanger kommune
4 Nummerert brev nr. 13 - Levanger kommune
5 Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2016
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og regnskap for 2016 fram til
behandling. Kommunens regnskap for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk på drøyt 52,2 millioner kroner.
Kommunestyret må fatte vedtak om hvordan mindreforbruket skal disponeres.
Rådmannen foreslår at midlene benyttes til å styrke kommunens disposisjonsfond da
dette bør styrkes for å møte eventuelle fremtidige utfordringer. Netto driftsresultat ble på
knappe 63 mill. kr. mot 22,5 mill kr i 2015. Netto driftsresultat ligger for første gang i
historien over det anbefalte nivå fra departement og KS (ca. 2 %).
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Det henvises til årsberetningen for nærmere beskrivelser.
Vurdering:
2016 har vært et svært godt år for Levanger. Kommunen har aldri hatt flere innbyggere
og veksten gjennom året var på hele 272 personer, noe som utgjorde 1,4 %. For første
gang på mange tiår vokste vi mer enn landsgjennomsnittet og faktisk mer i prosent enn
Oslo. Innbyggertallet var 19 892 ved årsskiftet og det er gode utsikter til å nå 20 000 i
2017.
Blant annet som følge av den gode folketallsveksten har Levanger en mer balansert
sammensetning av befolkningen enn de fleste kommuner. «Gjennomsnittsinnbyggeren»
er vesentlig yngre hos oss enn kommuner vi vanligvis sammenligner oss med.
«Eldrebølgen» vil komme hos oss også, men det er tatt betydelige grep også i 2016 med
tanke på å legge opp til at folk skal bo i egen bolig så lenge som mulig og være i stand til
å mestre sine liv.
Arbeidsledigheten er lav og synkende og utdanningsnivået er høyt. Folk i Levanger
opplever at de har bedre helse enn innbyggerne i andre kommuner og prognosene tilsier
f.eks at menn i Levanger kan regne med et helt leveår mer enn landsgjennomsnittet. Våre
innbyggere har et vesentlig høyere utdanningsnivå enn Nord-Trøndelag for øvrig.
Borgerundersøkelsen som ble gjennomført i 2016 viste at innbyggerne i stor grad var
godt fornøyd med kommunen sin og ser for seg en framtid her videre.
2016 ble også et historisk godt år økonomisk for Levanger. Det ble et netto driftsresultat
eller «overskudd» på 62 mill kr. Kommunen får nå et disposisjonsfond på det nivået det
bør være for å kunne møte framtidige uventa kostnadsøkninger. Det er verd å merke seg
at det meste av «overskuddet» skyldes en uvanlig høy skattevekst, et mer moderat
lønnsoppgjør enn ventet og store ekstrainntekter i forbindelse med utvidelse av
asylmottaket og mottak av flyktninger på slutten av året. Alt dette er i stor grad
engangsinntekter.
Siste etappe i den store skolestruktur- og fornyingspakken rundt sentrum ble ferdigstilt i
2016 da Nesheim skole kunne flytte inn i flotte nye og ombygde lokaler der Nesset
ungdomsskole hadde holdt til tidligere. Med disse investeringene har kommunen fått en
rasjonell skolestruktur med god gode læringsmiljø til en lavere kostnad enn tidligere.
Både nye boliger i Eplehagen og Staup helsehus ble ferdigstilt i 2016 og byggingen av
omsorgssenter i Åsen og kombinasjonsbygg ved sykehuset ble så godt som ferdigstilt i
løpet av året. Bygging av ny barnehage, skole og samfunnshus på Ytterøy er også godt i
gang slik at Levanger kommune har gjort unna svært mye infrastrukturbygging i en tid
med fornuftige byggekostnader og lave renter.
2016 har vært preget av kommunereformen. I løpet av våren ble det ferdigforhandlet
intensjonsavtaler om sammenslåing med nabokommunene uten at det førte fram. I stedet
ble Levanger og Verdal nødt til å starte planlegging av oppløsning av Innherred
samkommune, noe som innebærer merkostnader for kommunen.
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De siste års innsatser og de positive resultatene som vi nå begynner å se, er et godt
utgangspunkt for arbeidet framover med å styrke samspillet mellom fagfolk, folkevalgte
og innbyggere med hensikt å sikre bærekraftig lokalsamfunnsutvikling. Andre viktige
satsinger vi så vidt har startet på i 2016 og som må legge mye kraft i framover er
tilpasninger til et mer miljøvennlig samfunn med vesentlig mindre utslipp («det grønne
skifte») og en langt større innsats i forhold til digitalisering og innovasjon.
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