Levanger kommune

Rev. 12.02.18

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Lagt til sak 9/18

Driftskomiteen
Møterom Gullista, 2. etg biblioteket
14.02.2018
13:00 Oppmøte for befaring Levanger fotomuseum, Kirkegata 11 (gamle
byskolen).
14:00 DK-møtet settes, møterom Gullista

MERK! Oppmøtested for befaring!
Faste medlemmer er med dette innkalt 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 kun ved spesiell innkalling.
Saksnr
Innhold
PS 3/18 Godkjenning/signering av protokoll
PS 4/18 Referatsaker
PS 5/18 Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene for institusjonene - for
perioden 2018-2019
PS 6/18 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger 2016
PS 7/18 Vurdering og prioritering av innkommende søknader på
barnefattigdomsmidler
PS 8/18 Åsvegen 5 - oppfølging av kommunestyrevedtak
PS 9/18 Salg av navnet på fotballstadion på Levanger stadion
Kl. 13.00: Befaring – oppmøte Levanger fotomuseum, Kirkegata 11 (gamle byskolen).
Orientering:
• Organisering av stiftelsen/fotomuseet, fotosamlingen og arbeidet med å ta vare på
denne. Videre formidling og tjenester m.m. som fotomuseet kan tilby v/styreleder
Hans Heieraas og daglig leder Aud Reitan
Kl. 14.00: Driftskomiteens møte – møterom Gullista (2. etg. biblioteket)
Orienteringer i dk-møtet:
• Leira mottak - situasjonen for mottaket vedrørende ny anbudsrunde v/mottaksleder
Levanger, den 7. februar 2018

Kari Kjerkol
leder
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PS 3/18 Godkjenning/signering av protokoll

PS 4/18 Referatsaker

RS 1/18 Kvartalsrapportering barnevern 4. kvartal 2017
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Levanger kommune
Sakspapir

Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene for institusjonene - for perioden
2018-2019
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Driftskomiteen

Møtedato
14.02.2018

Arkivref:
2018/7266 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
5/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg – institusjoner – perioden
01.01.18 – 31.12.19 oppnevnes:
Breidablikktunet

Medlem

Vara

Levanger seniorråd
Politisk representant
Stokkbakken
omsorgssenter
Åsen pensjonistlag
Åsen Rotaryklubb
Åsen Sanitetsforening
Pårørendeforeningen
Ansatterepresentant
Beboere
Levanger seniorråd
Politisk representant
Skogn helsetun

Olaug Husby

Gunvor Arnstad

Medlem

Vara

Torbjørn Nyborg
Frode Kokkin
Unni Lundby Hammeren
Tore Almli
Anniken Kvam Norberg

Kari Husby

Jon Wold Mo

Guri Skjesol

Medlem

Vara

Levanger seniorråd
Politisk representant
Levanger Bo- og
Aktivitetssenter (LBAS)

Odd Harald Bjørnøy

Evelyn Nordli

Medlem

Vara

Beboer
Ansatterepresentant
Ansatterepresentant
Levanger seniorråd
Politisk representant

Øyvind Saltvik
Anne B Berg
Ole Jonny Rønning
Vigdis Skårdal

Hans Fredrik Donjem
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Ytterøy helsetun
Ytterøy Pensjonistlag
Røde kors
Nasjonalforeningen
Venneforeningen
Ansatterepresentant
Ansatterepresentant
Levanger seniorråd
Politisk representant
•
•

Medlem
Else Berit Sandstad
Liv Winje
Ivar Brattaker
Brit Saltvik
Rita Skjerve
Ellen Hansen
Olav Støre

Vara
Anne Kari Gjermstad
Petter Vandsvik
Harald Skjørstad
Solfrid Grande
Tove Saltvik
Tove Saltvik
Brit Saltvik

Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter
driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Reglement for samarbeidsutvalg, vedtatt av Levanger kommunestyre 22.06.05, sak
31/05. Videre PS 37/09
• Samarbeidsutvalg - revidert mandat, vedtatt av DK i møtet 15.12.17.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret har delegert til driftskomiteen å oppnevne medlemmer/varamedlemmer
til samarbeidsutvalgene ved institusjonene i Levanger kommune. Medlemmer til
samarbeidsutvalgene blir oppnevnt for 2 år av gangen. Det må således oppnevnes
medlemmer til samarbeidsutvalgene for perioden 01.01.2018 - 31.12.2019.
Levanger seniorråd, lag, organisasjoner og ansatte har fremmet forslag men det mangler
fortsatt tilbakemelding fra flere.
Vurdering:
Av praktiske grunner råder rådmannen driftskomiteen til å vedta at ordføreren kan
forestå oppnevning av de medlemmer som fortsatt ikke er avklart etter at driftskomiteen
har behandlet denne saken, når forslag på disse kandidatene er klare. Det samme gjelder
behov for eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden.
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Levanger kommune
Sakspapir

Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger 2016
Saksbehandler: Hilde Henriksen Karlsen
E-post:
hilde.henriksen.karlsen@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Driftskomiteen

Møtedato
14.02.2018

Arkivref:
2018/7294 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
6/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler 2016 i Levanger tas til etterretning og
legges til grunn for revisjon av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for skole.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Opplæringslovens §13-10, andre ledd.
Vedlegg:
1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger 2016
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og
er hjemlet i opplæringslovens §13-10. Det er fastsatt mål knyttet til læringsresultater,
frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf.
St.melding nr. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene er det satt opp indikatorer
som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i nå målene.
Levanger kommune bruker utdanningsdirektoratets anbefalte mal for tilstandsrapport for
grunnskolen. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall
og læringsmiljø, men kan bygge ut med annen omtale som skoleeier mener er
formålstjenlig utfra lokale behov.
Det er data fra skoleporten.no som hovedsakelig benyttes som grunnlag for skoleeiers
vurdering av tilstanden. Skoleeiere og skoler oppfordres til å lage konkrete målsettinger
for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.
Vurdering:
Tilstandsrapporten 2016 er en noe forenklet utgave, men omhandler minimumskravet jf.
opplæringslovens §13- 10.
Det har i skoleåret 2016 -17 vært arbeidet gjennomgående med grunnskolene i Levanger
med tanke på å arbeide med utvikling på et utvalgt område skolene er omforent om.
5 av 15

Levanger kommune – Driftskomiteen 14.2.18 - Sakliste

Utvalgte fellesområder i 2017 – 2019 er «vurdering for læring», Læringsmiljø (fra 2018)
Nasjonale prøver, tidlig innsats (2017-) og tilpasset opplæring. Hvordan det er arbeidet
med dette, resultatoppnåelse samt en mer utfyllende tilstandsrapport for skoleåret 2017
vil bli framlagt høst 2018.
Det er en ambisjon å levere en tilstandsrapport kalt «Kvalitets- og utviklingsplan» for
grunnskolene i Levanger kommune fra og med skoleåret 2018-19. En plan som
omhandler minimumskravet jf. § 13-10 i opplæringsloven, men som også omhandler
strategier og tiltak for de utvalgte satsingsområdene som er felles for grunnskolene i
Levanger. Tiltak i kommunedelplan oppvekst på skole skal også gjenspeile denne
kvalitetsmelding og gi grunnlag for videre utviklingsplan.
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Levanger kommune
Sakspapir

Vurdering og prioritering av innkommende søknader på barnefattigdomsmidler
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
E-post:
guri.marjane.sivertsen@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052901

Utvalg
Driftskomiteen

Møtedato
14.02.2018

Arkivref:
2018/7284 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
7/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune prioriterer innkomne søknader til tilskudd mot barnefattigdom i
følgende rekkefølge:
1.
2.
3.
4.

«Ferie og aktivitetstilbud for barn og ungdom» fra Levanger kommune
«Frivilligfabrikken» fra Levanger kommune
«BUA videreutvikling» fra Levanger kommune
«Inn på tunet» fra Inn på tunet Trøndelag
5. «Ferie og fritidsopplevelser for alle» fra Solhaug Rusforebygging

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Denne saken gjelder vurdering og prioritering av innkomne søknader om nasjonalt tilskudd mot
barnefattigdom. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom. Levanger kommune koordinerer søknader fra aktører i
Levanger og ivaretar knutepunktfunksjon for tiltakene. Det skal gjøres en prioritering av
søknadene av politisk og administrativ ledelse i kommunen som sendes Bufdir for avgjørelse.

Vedlegg:
1 Søknad 47527 Ferie og fritidsopplevelser for alle, Solhaug rusforebyggingssenter
2 Søknad 50007 Inn på tunet, Innpå tunet Trøndelag
3 Søknad 49389 BUA videreutvikling, Levanger kommune
4 Søknad 49402 Frivilligfabrikken, Levanger kommune
5 Søknad 49462 Ferie- og aktivitetstilbud for barn og ungdom, Levanger kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
•
•
•
•
•
•

Statistikk over barnefattigdom i Levanger og sammenlignbare kommuner
Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom PDF
Veileder til rundskriv PDF
Søknadsprosess og årsplan PDF
Kommuneplanens handlingsdeler - Kommunedelplaner
Kommuneplanens samfunnsdel

Saksopplysninger:
Formålet med denne statlige tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av
fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre
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mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og
fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekter og sosiale situasjon.
Majoriteten av barn og unge som vokser opp i Levanger kommer fra familier med god økonomi
og gode levekår. I gjennomsnitt har Levangers befolkning høy utdannelse, og de aller fleste har
god økonomi. Men bak gjennomsnittene skjuler det seg til dels store forskjeller mellom
innbyggerne ned tanke på helse og levekår, inkludert muligheter for å delta i meningsfylte
fritidstilbud og ferie. Slike sosiale ulikheter har store konsekvenser både for enkeltmennesker og
for samfunnet; både med hensyn til etikk og menneskeverd, folkehelse, samfunnsøkonomi og
sosial bærekraft.
Det er for søknadsåret 2018 kommet fem søknader på ulike tiltak i Levanger; tre fra Levanger
kommune og to søknader fra henholdsvis Solhaug Rusforebyggingssenter og Inn på tunet
Trøndelag SA.
Levanger har de siste fire årene blitt tildelt midler fra denne ordningen til ulike tiltak, blant annet
til å etablere utstyrssentralen BUA Levanger. De fleste tiltakene har vært initiert av og
delfinansiert av kommunen, men også Solhaug Rusforebygging har tidligere mottatt
tilskuddsmidler.
Fra 2016 måtte kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen sørge for at de har en
knutepunktsfunksjon. Denne funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som
ellers er vanskelige å nå. Den skal videre sørge for at kommunene har god oversikt over alle
relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd mellom
de familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunene. Målet med
knutepunktsfunksjonen er å skape synergieffekter mellom offentlig og privat innsats, samt å
samle kunnskap og kompetanse om hvordan man skal arbeide målrettet og forebyggende for å
motvirke konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Kommunene skal beskrive hvordan de
organiserer denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt.
Levanger Kommune vil ivareta knutepunktfunksjonen ved at kontaktpersonen som er
enhetsleder kultur koordinerer arbeidet sammen med leder for enhet barn og familie i
kommunen. Disse vil få et særskilt ansvar for å samarbeide med Nav, barnevern,
frivillighetskoordinator, folkehelsekoordinator, helsestasjon- og skolehelsetjenesten,
ungdomskontakten, ungdomshuset, innvandrertjenesten, rus- og psykiatritjenesten, skoler og
barnehager om de ulike tilbudene som finnes. Det vil pålegges disse et ansvar for å sikre at barn
og unge i levekårsutsatte familier får tilbud om å delta i fritids- og ferietilbud i kommunen.
Vurderingene av årets søknader er gjort i samarbeide mellom enhetsledere for Enhet barn og
familie, Innvandrertjenesten og Kulturenheten.

Vurdering:
I følge rundskriv 01/2018 fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet er målgruppa definert til
å være barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres
familier i målgruppa når tiltakene retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. Formålet
med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvenser av fattigdom blant barn og unge.
Tilbudene skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er også et mål at tiltakene
i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.
Bufdir kan også i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2018:
•
•
•

Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
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•

Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske vansker.

Det er en formidabel oppgave å bidra til utjevning av sosiale ulikheter i deltakelse, livsvilkår og
positive opplevelser blant barn, unge og deres familier i Levanger. Tiltak det søkes om gjennom
tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» må sees i sammenheng
med øvrige innsatser og tiltak i Levanger kommune.
Vurderingene knyttet til prioritering av søknader baserer seg på føringer gitt av Bufdir,
kommunale planer vedtatt for Levanger kommune og kunnskapsgrunnlag for Levanger
kommune, inkludert lokale data om levekår og sosioøkonomisk fordeling av ressurser og
problemer blant innbyggere i kommunen.
Vurdering av søknad «Ferie og fritidsopplevelser for alle» 47527
Søker: Solhaug Rusforebygging
Søknadssum: 200 000.
Levanger kommune viser til inngått avtale mellom kommunen og Solhaug Forebygging (org.nr
986.375.333) hvor det fremkommer at Solhaug Forebygging forplikter seg til å bære det
økonomiske ansvaret for restaurering/oppussing av Naust og Brakke. Kommunen har samtidig
forpliktet seg til spesifikke drifts- og vedlikeholdsutgifter i leietidens periode, som er på 40 år,
fra 2017. Vi registrerer at de omsøkte midler i stor grad er tenkt brukt til materialer knyttet til
renovering. Vi kan ikke se at dette tiltaket vil virke forebyggende for barn og unges fattigdom,
selv om vi vurdere at barn og unge kan oppleve mestring og glede gjennom deltakelse på
dugnadsleir. Tiltaket vil også kunne bygge positivt opp om samskapingskultur og
nettverksbygging for det enkelte barnet. På tross av dette vurderer Levanger kommune at tiltaket
ikke treffer målgruppen i tilstrekkelig grad.
Det vurderes derfor at tiltaket bør prioriteres som nr. 5 av innkomne søknader.
Vurdering av søknad 50007 «Inn på tunet».
Søker: Inn på tunet Trøndelag SA
Søknadssum: 120 000
Tiltaket er en ferieopplevelse for seks personer per uke i to uker (sommerferie og høstferie),
totalt tolv personer. Tiltaket er opplevelsesbasert, med uteaktiviteter på Nordhaug gård på
Nesset og Frolfjellet. Overnatting skjer på gården og ei hytte på Frolfjellet. Tiltaket retter seg
mot barn og unge eller familier.
Tiltaket er nytt.
Tiltaket er opplevelsesbasert, og vil være et bra tilbud for de som får være med. Søknaden
mangler en konkret plan for innhold, rekruttering og utvelgelse («I samarbeide med kommunene
samt annonsering på fb, hjemmesider og evt avis.»). Det er få deltakere det er snakk om, i en
begrenset tidsperiode.
Det vurderes derfor at tiltaket bør prioriteres som nr. 4 av innkomne søknader.
Vurdering av søknad 49389 «BUA videreutvikling»
Søker: Levanger kommune
Søknadssum: 480 000
BUA Levanger er et tilbud om å låne sports- og fritidsutstyr gratis. Dette tiltaket har vært en stor
suksess etter at det kom i gang i januar 2015. BUA Levanger ligger på utlånstoppen i landet.
Tiltaket er forankret i Vekstbedriften Leva-Fro, og prosjektet er et partnerskap mellom Levanger
kommune, NAV Levanger, Levanger Frivilligsentral, Levanger Idrettsråd og Leva-Fro AS. Fra
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2018 er tiltaket lagt inn i kommunens driftsbudsjett. Dette dekker husleie og personalressurser
for å kunne opprettholde tilbudet som i dag. Det er minimalt igjen til investeringer i nytt utstyr
og ingenting til videreutvikling. Tiltaket når en svært stor del av målgruppen, og har potensiale
for å nå enda flere med utvidet åpningstid, og mer utadrettet og aktivitetsskapende virksomhet.
Vi vurderer derfor at dette tiltaket bør prioriteres som nr. 3 av innkomne søknader.
Vurdering av søknad 49402 «Frivilligfabrikken».
Søker: Levanger kommune.
Søknadssum: 788 000.
Søknaden beskriver aktivitet en gang i uka, inkludert sommerferie. Tiltaket retter seg mot 16
deltakere per gruppe. Tiltaket er et opplæringsprogram innen frivillig arbeid,
organisasjonsarbeid og arrangementsledelse. Det er et tilbud til alle ungdommer mellom 13 og
25 år, men vil spesielt jobbe med å rekruttere ungdommer med innvandrerbakgrunn og
ungdommer som lever i utenforskap eller står i fare for å havne i utenforskap med bakgrunn i
fattigdomsproblematikk. Levanger ungdomsforum og integreringsprosjektet SAMMEN skal
brukes til rekruttering, i tillegg til Leira mottak og Flyktningtjenesten. Frivilligsentralen vil bidra
med en stillingsressurs på 20 %. Det søkes om midler til forprosjekt våren 2018,
aktivitetsmidler, planlegging, koordinering og drift av Frivilligfabrikken tilsvarende 100%
stillingsressurs.
Dette er et nytt tiltak i Levanger. Frivilligfabrikken er inspirert av Alnaskolen, Furuset bydel,
Oslo.
Tiltaket er godt planlagt av Levanger kommune, sammen med Levanger Frivilligsentral. Tiltaket
ser ut til å være godt egnet til å styrke en helhetlig og samordnet innsats for å utjevne sosiale
forskjeller i meningsfylt fritid og ferietilbud for barn, unge og deres familier.
Det vurderes derfor at tiltaket bør prioriteres som nr. 2 av innkomne søknader.
Vurdering av søknad 49462 «Ferie- og aktivitetstilbud for barn og ungdom»
Søker: Levanger kommune
Søknadssum: 640 000
Søknaden inneholder to tiltak og er en videreutvikling av tidligere tiltak som har fått tilskudd
gjennom nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom. Evaluering av tiltakene viser at de har hatt stor
grad av måloppnåelse. Tiltakene er i hovedsak rettet mot alle, men erfaring viser at de treffer
målgruppen for tilskuddsordningen svært godt, og dette gjelder også andel flyktninger og
asylsøkere som deltar i tiltakene.
Det vurderes derfor at tiltakene må prioriteres øverst av innkomne søknader.
Rådmannens vurdering er at Levanger kommune prioriterer innkomne søknader til tilskudd mot
barnefattigdom i følgende rekkefølge:
1.
2.
3.
4.

«Ferie og aktivitetstilbud for barn og ungdom» fra Levanger kommune
«Frivilligfabrikken» fra Levanger kommune
«BUA videreutvikling» fra Levanger kommune
«Inn på tunet» fra Inn på tunet Trøndelag
5. «Ferie og fritidsopplevelser for alle» fra Solhaug Rusforebygging
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Levanger kommune
Sakspapir

Åsvegen 5 - oppfølging av kommunestyrevedtak
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
E-post:
jon.ketil.vongraven@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052500

Utvalg
Driftskomiteen

Møtedato
14.02.2018

Arkivref:
2018/7316 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
8/18

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tjenestetilbudet i Åsvegen 5 videreføres i samme lokaler videre.
2. De økonomiske merkostnadene dette medfører i forhold til vedtatt budsjett for 2018
må søkes inndekket med bedre total ressursutnyttelse mellom enhet for habilitering
og enhet for hjemmetjenester. Budsjettjustering skjer i forbindelse med regnskap for
1. kvartal 2018.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
K-vedtak 27.09.17
Åsveien 5 opprettholdes inntil et nytt og bedre alternativ er utredet og gjort kjent for
ansatte, brukere og pårørende. Saken legges fram for driftskomiteen til endelig vedtak.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Bakgrunn
Etter nedleggelse av Skogn Helsetun og Åsvegen 7 har Åsvegen 5 blitt liggende uten
tilknytning til et større fellesskap.
Det har vært uklart hva som skal skje med området, dvs hvorvidt helsetunet skal rives og
arealet utnyttes til annet formål. Åsvegen 5 vil uansett ligge utsatt til for fremtidig
utnyttelse av arealet. Fra og med høsten 2017 har kun 3 av 5 leiligheter vært bebodd.
En vurderte da at det ville være lettere å finne nytt boalternativ for 3 i stedet for 5
beboere.
Åsvegen 5 består av 5 omsorgsboliger. Boligene består av leiligheter med soverom og
utgang til fellesareal, egen veranda og noe grøntareal.
Beboerne har alle heldøgnstjenester, med for tiden en nattevakt. En leilighet har stått
ledig siden 2016. Siden juli 2017 har to leiligheter vært ledige.
Tjenester
Åsvegen har 10 årsverk. I tillegg til tjenester i omsorgsbasen, utføres det miljøarbeider11 av 15
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tjenester i Skogn og i Åsen. Behovet for slike tjenester har vært økende etter nedleggelse
av Åsvegen 7, og for tiden mottar 12 personer ulike tjenester. Brukerstyrt Personlig
Assistent (BPA) administreres av avdelingsleder i Åsvegen 5. I Levanger er det for tiden
12 personer med vedtak om BPA.
Alternativt botilbud
Det har utviklet seg et sterkt naboforhold mellom beboerne i Åsvegen 5. Det er derfor
ønskelig fra deres side å fortsette dette naboforholdet. Dette kan ivaretas i eksisterende
bofelleskap med heldøgns omsorg, og direkte tilgang til fellesareal.
Nordsivegen 16 som alternativ
Nordsivegen består i hovedsak av frittstående leiligheter, dvs at det ikke er utgang
knyttet opp mot fellesareal. Det er bygd nytt fellesareal for Nordsiveien i 2016.
Det vil være mulig gradvis, ved ledighet, å tilby leiligheter her. En vil imidlertid med
stor sannsynlighet måtte opp-bemanne antall nattevakter. Det er for tiden ikke nok ledige
leiligheter her med utgang til fellesareal.
Breidablikktunet omsorg som alternativ
BBT omsorg har 16 leiligheter med soverom. Leilighetene er fordelt over 2 etasjer.
Soverom er noe mindre, og er utfordrende for de med svært plasskrevende hjelpemidler.
8 av leilighetene i BBT omsorg kan vurderes som et fremtidig bofelleskap for flere
funksjonshemmede med behov for HDO, og lett tilgang til fellesareal.
BBT har generelt god bemanning av helsepersonell, sykepleiere inkludert, noe en anser
som en fordel. Det er også store fellesarealer for bruk på ettermiddager og helger i
1.etasje.
Alle 8 aktuelle leiligheter i BBT omsorg er i dag bebodd. Beboere her har ordinær
husleiekontrakt, og må i tilfelle tilbys annen leilighet.
Et annet ankepunkt er utformingen av fellesareal og plassering av leilighetene. For å
komme seg til de innerste leilighetene må en passere flere felles soner, noe som gjør det
problematisk å ivareta behovet for privatliv for beboere, pårørende og gjester.
Videreføring i Åsvegen 5 alternativt Åsvegen 7.
En videreføring av drift i Åsvegen vil medføre en økt utgift på ca.6,7 mill. i forhold til
budsjettforslag 2018. Det er da noe usikkert hva inntekt ressurskrevende tjenester vil
være. En nedleggelse vil øke behovet for tjenester fra hjemmetjenesten i Skogn/Åsen,
samt etablering av leder for BPA ordningen. Den relle effekten av en nedleggelse vil da
være ca.4 milloner kroner
Rehabilitering av Breidablikktunet omsorg er forsinket, og eventuell flytting dit vil i
beste fall ha halvårseffekt.
Et alternativ er å fylle opp alle 5 leiligheter i Åsveien 5, styrke bemanningen noe for å
ivareta behovet for miljøarbeidetjenester i Skogn/Åsen. Da unngår en behovet for
umiddelbart å styrke Hjemmetjenesten Sør, samt unngå at tjenester utføres fra
omsorgsbaser i sentrum.
Vurdering:
Da det for tiden ikke er ledige leiligheter i bofellesskap med heldøgns omsorg, anbefales
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å videreføre driften i Åsvegen 5 for på lengre sikt å replassere hele basen i f.h.t. andre
utbyggingstrinn. Dette vil medføre en økonomisk utfordring da en fortsatt drift av
Åsvegen 5 ikke er hensyntatt i budsjettet for 2018. Å ta inn 5 brukere vil også kunne
medføre økte tilskudd fra staten, men det er vanskelig å se for seg hva nettoutgiftene vil
bli. Det er uansett nødvendig å ivareta brukerne på best mulig måte i påvente av en mer
langsiktig løsning.
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Levanger kommune
Sakspapir

Salg av navnet på fotballstadion på Levanger stadion
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
E-post:
kjenor@levanger.kommune.no
Tlf.:
74 05 28 49

Utvalg
Driftskomiteen

Arkivref:
2018/7405 - /

Møtedato
14.02.2018

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
9/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger fotballklubb gis anledning til å selge navnet på fotballstadion på Levanger
stadion, med følgende forutsetninger:
• Levanger stadion skal fortsatt være en del av navnet, og navn på sponsor settes
foran Levanger stadion.
• En andel av salget skal tilfalle anleggseier/drifter, som kan gå til oppgradering av
stadion. Fordeling forhandles mellom Levanger fritidspark AS og Levanger
fotballklubb.
• Det er anleggseier/drifter som til enhver tid avgjør oppgradering og utbygging av
stadion.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
PS 34/16 Orientering om oppgradering av Levanger fritidspark
PS 19/17 Nytt navn på anleggene på Levanger fritidspark
Vedlegg:
1 Brev fra Levanger fotballklubb
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I PS 19/17 ble det vedtatt at Levanger stadion er det nye navnet på idrettsanleggene på
Levanger fritidspark, Moan.
Levanger fotballklubb har både nå og tidligere hatt dialog med Levanger fritidspark AS
og Levanger kommune om muligheten til å selge navnet på fotballstadion.
Fotballklubben har nå en potensiell sponsor på plass som ønsker dialog om en langsiktig
avtale på 5 år som vil være av stor betydning for Levanger fotballklubb.
I henvendelsen fra Levanger fotballklubb står det bla at avtalen reforhandles etter tre år
ved vesentlige forbedringer av stadionfasiliteter, og at sponsor forutsetter at stadion til
enhver tid tilfredsstiller de lisenskrav som er gjeldene.
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Fotballstadion gjennomgikk en betydelig oppgradering i 2017 med ny kunstgressbane
etter gjeldende lisenskriterier fra Norges fotballforbund for spill i 0.divisjon (eliteserien)
og 1.divisjon.
Styret i Levanger fritidspark AS har nylig hatt denne saken til behandling. Saken er
utsatt med videre forhandling om stadionnavn og økonomisk fordeling når saken er
behandlet politisk i Levanger kommune. Styret mener at Levanger stadion fortsatt skal
være en del av navnet.
Vurdering:
Rådmannen tilrår at fotballklubben kan selge navnet på fotballstadion med de
forutsetningene som legges til grunn. Det er viktig å understreke at
infrastrukturkriteriene fra fotballforbundet medfører en betydelig oppgradering av
anlegget og fasilitetene, og at det er ikke mulig å møte alle disse kriteriene med en gang.
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