Levanger kommune
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Dato:
Tid:

Driftskomiteen
Levanger rådhus 2. etg. enhet Barn- og familie, rom 2008,
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13:00

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 34/18 Godkjenning/signering av protokoll
PS 35/18 Kulturpris, frivilligpris, ildsjelpris og kulturstipend 2018
PS 36/18 Navn på ny hall i Åsen
PS 37/18 Prioritering av spillemiddelsøknader 2018/2019
PS 38/18 Nye vegnavn i Djupvika hyttefelt, Åsenfjord
PS 39/18 Ordensreglement for grunnskolen i Levanger

Orienteringer:
• Barnevernsreformen v/barnevernleder Eli Bjøraas Weiseth
• «Den kulturelle Spaserstokken» v/kultursjef Guri Sivertsen
• «Den kulturelle skolesekken» v/koordinator Tone Volden
• «Aldersvennlig by» og «Demensvennlig by» - status v/kommunalsjef helse Lars
Kverkild

Levanger, den 28. november 2018

Kari Kjerkol
leder
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Levanger kommune
Sakspapir

Kulturpris, frivilligpris, ildsjelpris og kulturstipend 2018
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Guri Marjane Sivertsen
guri.marjane.sivertsen@levanger.kommune.no
74052901

Utvalg
Driftskomiteen

Møtedato
05.12.2018

Arkivref:
2018/12896 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
35/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Kulturpris tildeles:
Frivilligpris tildeles:
Ildsjelpris tildeles:
Kulturstipend tildeles:

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Retningslinjer for tildeling og tidligere pris- og stipendmottakere: Kulturpris, Frivilligpris,
Ildsjelpris, Kulturstipend.
Driftskomiteens vedtak i sak 35/15, valg av arbeidsgruppe. Silje Augdal Friberg permisjon
17.08.16-01.09.17, nytt medlem i perioden Asbjørn Brustad
Forslag til kandidater 2018: Kulturpris, Frivilligpris, Ildsjelpris og Kulturstipend

Saksopplysninger:
Kulturpris, Frivilligpris, Ildsjelpris og Kulturstipend ble annonsert i avisa Innherred og på
kommunens nettsider med frist 11.11.17. Saken er også redaksjonelt omtalt i samme avis.
Arbeidsgruppa har bestått av Kari Kjerkol, Asbjørn Brustad og Khalil Obeed.
Ved fristens utløp hadde det kommet inn fire ulike forslag på kulturpris. Det kom videre tre
ulike forslag på frivilligpris, to forslag på ildsjelpris og tre søknader på kulturstipend.
Forslag på Kulturpris:
•

Rolf Diesen

•

Levanger Blandakor

•

Erling Neergård
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•

Hans Marschhäuser

Forslag på Frivilligpris:
• Helselaget på Ytterøy
• Dugnadsgjengen i Torsbustaden alpinsenter
• Bymuseet i Levanger
Forslag på Ildsjelpris:
•

Dugnadsgjengen i Torsbustaden alpinsenter

•

Sturla Lorås

Søknad om kulturstipend:
• Paul Sirum
• Oda Johanne Leverås
• Andreas Morgan Grimstad

Vurdering:
Arbeidsgruppen legger frem sin innstilling med begrunnelse i møtet.
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Levanger kommune
Sakspapir

Navn på ny hall i Åsen
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
E-post:
kjenor@levanger.kommune.no
Tlf.:
74 05 28 49

Utvalg
Driftskomiteen

Arkivref:
2018/12758 - /

Møtedato
05.12.2018

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
36/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Navn på ny hall i Åsen:______________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Navnekonkurranse – ny hall på Åsen
Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Den planlagte hallen på Åsen er under oppføring og skal være klar til bruk innen 1.
mars 2019 hvis alt går etter planen.
Prosjektnavnet har vært Åsen flerbrukshall i planlegging og anbudsprosess, som er en
vanlig benevnelse ved denne type hall. En flerbrukshall er en idrettshall som er spesielt
laget for utøvelse av mer enn en type idrett, i motsetning til en spesialhall, som er laget
for utøvelse av kun én idrett. Hallen på Åsen tilrettelegges for både
håndball/minihåndball, badminton, basketball, volleyball, innebandy og andre
lignende aktiviteter i regi skole og idrettslag.
Hallen blir ikke tilrettelagt for annen kulturell aktivitet. Dette er en hall tilrettelagt for
ulike idretter, og valg av bla. både gulv, lyd- og lysanlegg er tilpasset dette. Dette gir
veldig gode forutsetninger for idrettsaktiviteter i hallen og noen begrensninger i
forhold til annen bruk. Dette er viktig å understreke i forbindelse med noen av
navneforslagene og begrunnelsene som har kommet inn.
Innbyggerne ble invitert til å delta i navnekonkurranse, annonsert gjennom
hjemmesiden og sosiale medier, med frist 22.november. Det kom inn 89 forslag totalt,
hvorav 59 ulike forslag.
Vurdering:
Det har vært et veldig stort engasjement rundt navnekonkurransen, og det kom inn
følgende ulike forslag til navn på hallen:
• (Maxi)TrimBoxen
• (Maxi)TrimKassa
5 av 16

Levanger kommune – Driftskomiteen 5.12.18 - Sakliste

•
•
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•
•
•
•

AasenOasen
Aasens Kube
Aasens/Åsens valhall
Aasguten arena
Aktiven
Arena Åsen
Bruket
Duun smia
Fossinghallen
Hammerhallen
Hoplahallen
Hoplahallen i Åsen
Hopp-og-Spretten Åsen
IdrettsKabala
IdrettsKåken
Jøtulstuggu
Kjell Olavshallen
LadingsBoxen
MillionBingen
MultiAasen arena
MultiAasen Hall
MultiBoxen
Møtepunktet
Nydalshallen
Nysjangsen
Oppladingen
Reita arena
Reithaug arena
Reithaug flerbrukshall
Reithaug universalhall
Sportspalasset
TreningsAnlegget
TreningsBlokka
TrimKuben
TrimTanken
TrimTemplet
Åsbygg1 arena
Åsbyggen arena
Åse Fysikasse
Åsen Aktiven
Åsen aktivitetssenter
Åsen arena
Åsen flerbrukshall
Åsen fritidssenter
Åsen Hoplahall
Åsen Idrett
Åsen idrettsarena
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åsen idrettshall
Åsen Kondisbox
Åsen Multihall
Åsen Muskelkraftstasjon
Åsen storstue
Åsen-Bruket
Åsenbygda kulturhus
Åsenhallen
Åsgård
Åsgårdshallen

Liste med alle forslag og kort begrunnelse her.
Rådmannen legger med dette frem grunnlag for vedtak av navn på den nye hallen i
Åsen som vedtas i møte av Driftskomiteen.
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Levanger kommune
Sakspapir

Prioritering av spillemiddelsøknader 2018/2019
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Kjersti Nordberg
kjenor@levanger.kommune.no
74 05 28 49

Utvalg
Driftskomiteen
Kommunestyre

Arkivref:
2018/12419 - /

Møtedato
05.12.2018

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
37/18

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2018/2019:
Ordinære idrettsanlegg:
1) Levanger kommune – skateanlegg Stadionparken (gjentatt)
2) Levanger kommune – Turveg Moan (gjentatt)
3) IL Sverre – 11er kunstgressbane Elberg stadion (gjentatt)
4) Levanger kommune – Friplassen Frol barneskole (fornyet)
5) Levanger kommune – 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)
6) Levanger kommune – rehabilitering Skognhallen (fornyet)
7) Levanger judoklubb – klubblokale judohall (fornyet)
8) Ekne IL – rehabilitering klubbhus Ekne stadion (fornyet)
9) Levanger fritidspark AS – 11er kunstgressbane fot toppfotball med vanningsog undervarmeanlegg (fornyet)
10)Innherred kajakklubb – båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (fornyet)
11)Levanger jeger- og fiskerlag – bane for løpende villsvinbane (fornyet)
12)Levanger kommune – sandvolleyballbaner Levanger stadion (fornyet)
13)Levanger fritidspark AS – rehabilitering lysanlegg friidrettsbane (fornyet)
14)Levanger sportsskytterlag – rehabilitering av elektroniske skyteskiver
Torsbustaden sportsskytteranlegg (fornyet)
15)Levanger kommune – Åsen flerbrukshall (ny)
16)Ronglan IL – lager gressbane Ronglan (ny)
17)Levanger kommune – sanitæranlegg Åsen stadion (ny)
Nærmiljøanlegg:
1) Levanger kommune – aktivitetsløype Kjønstadmarka 2 (fornyet)
2) Levanger kommune – utendørs treningsapparat Staup helsehus (fornyet)
3) Levanger kommune – BMX-bane Fossingtrøa (fornyet)
4) Levanger kommune – ballbinge Kjønstadmarka 2 (fornyet)
5) Levanger kommune – grusbane Kjønstadmarka 2 (fornyet)
6) Levanger kommune – lysanlegg nærmiljøanlegg Kjønstadmarka (fornyet)
7) Levanger kommune – basketball Nesheim barneskole (fornyet)
8) Levanger kommune – bordtennis Nesheim barneskole (fornyet)
9) Levanger kommune – basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)
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10)Levanger kommune – bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)
11)Levanger kommune – hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)
12)Levanger kommune – pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)
13)Levanger kommune – skateområde Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)
14)IL Aasguten – Torhaugen trimtrapp (ny)
15)OK Skøynar – rehabilitering o-kart Åsen sentrum (ny)
16)Skogn IL alpint – snøkanon Torsbustaden alpinsenter (ny)
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Liste med prioritering av spillemiddelsøknader 2018/2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018
Saksopplysninger:
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v.
(pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 § 10. Det er fylkeskommunene som
foretar fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av
anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til
prosedyre og behandling av søknadene. Kommunenes oppgave er bl.a. å veilede
søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene som oversendes fylkeskommunen
oppfyller kravene i departementets bestemmelser. Mottaker av spillemidler forplikter
seg til enhver tid å holde seg orientert om gjeldende Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Det kan søkes om tilskudd til:
• ordinære anlegg
• nærmiljøanlegg
• anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten
Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene innenfor ordinære anlegg og
nærmiljøanlegg og forslaget skal behandles politisk. Den vedtatte prioriteringslista
samt søknadene med vedlegg oversendes fylkeskommunen innen 15. januar
påfølgende år.
Fylkeskommunen lager en samlet oversikt som sendes departementet før 15. mars.
Departementet fastsetter rammene for de enkelte fylkeskommuner etter en bestemt
fordelingsnøkkel innen 1. mai. Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og
underretter søkerne innen 1. juli.
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag,
andelslag eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielle formål.
For å få godkjent spillemiddelsøknaden må søkere har følgende godkjente vedlegg:
• idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer med behovsoppgave
• detaljert og dokumentert kostnadsoverslag
• finansieringsplan med redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster
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•
•

plan for drift
dokumentasjon på rett til bruk av grunn hvor anlegget ligger / skal ligge

Søknadene deles inn i tre ulike søknadstyper:
• Ny: Benyttes når søknaden ikke har vært fremmet tidligere
• Fornyet: Benyttes når søknad har vært fremmet tidligere, men ikke fått tilskudd
• Gjentatt: Benyttes når foregående søknad har fått deltilskudd og søknaden skal
fremmes på nytt. Prioriteres foran fornyede og nye søknader.
Der ikke annet er bestemt, kan det for ordinære idrettsanlegg søkes om tilskudd på
inntil 1/3 av godkjent kostnad, begrenset oppad til fastsatte maksimale tilskuddsbeløp
avhengig av anleggstype.
For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad.
Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300 000. Grunnlag for tilskudd er begrenset
oppad til kr. 600 000. Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000 (tilskudd kr. 25
000). Det er ikke lenger noen begrensning på antall nærmiljøanlegg og totalt
tilskuddsbeløp til ett anleggssted for nærmiljøanlegg.
Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, som gir
befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av
den frivillige medlemsbaserte idretten. Det er viktig og nødvendig at det foretas
behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Anlegg i lokalmiljøet som
stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller
egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Det er et mål å utvikle anlegg som
tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon, og anleggene bør
fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. Spillemidler til bygging og
rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt
nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri disse målene.
Statlige føringer ved bruk av spillemidler til idrettsformål fremhever disse
målgruppene:
• Barn (6-12 år)
• Ungdom (13-19 år)
• Personer med nedsatt funksjonsevne
• Personer som i dag er fysisk inaktive
Søknader i Levanger:
I søknadsåret 2018/2019 er det i Levanger totalt 33 søknader, hvorav 17 søknader på
ordinære idrettsanlegg og 16 søknader på nærmiljøanlegg. 3 søknader gjentatt, og det
er skateanlegget på Stadionparken, 11er kunstgressbane Elberg stadion og turveg
Moan. Første deltilskudd ble tildelt i 2018, og resterende blir utbetalt i 2019. Gjentatte
søknader skal prioriteres før de andre.
Kulturdepartementet samtykket i at IL Sverre kan søke om ytterligere midler til
kunstgressbanen på Elberg, fordi den maksimale tilskuddsrammen for 11erkunstgressbane med lysanlegg ikke er oppnådd (kroner 2 500 000) samt at
søknadsprosessen på sett og vis ikke er fullført, all den tid idrettslaget uansett måtte
fremmet gjentatt søknad for anlegget i 2019 for resterende tilskudd. IL Sverre jobber
med å få på plass godkjent plan og søknad inkludert rehabiliteringen, og søknaden
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behandles som godkjent med forbehold om at dette kommer på plass i tide og i
henhold til kravene i Bestemmelsene.
Fordeling av spillemidler til fylkeskommunene baseres på en utredningsmodell som
vekter forskjellige kriterier sammen med søknadssummene for ordinære anlegg og
nærmiljøanlegg. Fordelingen av midler med utgangspunkt i ordinære anlegg baseres
på tre kriterier – søknadsvolum, innbyggertall og anleggsfordeling:
• Godkjent søknadssum teller 50 %
• Innbyggertall teller 25 %
• Anleggsfordeling (anleggstetthet) teller 25 %
Midler til nærmiljøanlegg fordeles kun basert på søknadssum.
Jfr. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) skal
spillemiddelsøknader som ikke er formelt godkjent prioriteres ned. Ikke formelt
godkjent vil si at et eller flere av vedleggene i disse spillemiddelsøknadene ikke er
ferdigstilt eller godkjent. Dette gjelder kun Skogn IL alpint sin søknad om snøkanon i
Torsbustaden alpinsenter. Dette skyldes at de kom i gang sent, og de vil sannsynligvis
få søknaden formelt godkjent innen søknadene oversendes fylkeskommunen 15.januar
2019.
Vurdering:
Rådmannen prioriterer spillemidler i henhold til lokale føringer i Temaplan anlegg for
leik, idrett og aktivitet (2015-2018). Dette kommer i tillegg til de statlige føringene.
Det er generelt 3-5 års etterslep på spillemidler i Trøndelag. De lokale føringene i
temaplan gjør at noen typer anlegg prioriteres frem, og ventetiden vil derfor variere
noe fra anlegg til anlegg. Det tilstrebes at ingen må vente lenger enn 5 år i
prioriteringen av spillemidler.
Det er fortsatt stor aktivitet i Levanger, og positivt med så mange godkjente søknader.
Stort søknadsvolum fører til god tildeling av midler.
Levanger idrettsråd er en viktig samarbeidspartner for kommunen ved prioritering av
spillemidler, jfr. samarbeidsavtalen kommunen har med idrettsrådet. Det er også i år
bred enighet med Levanger idrettsråd om årets forslag til prioritering av spillemidler.
Idrettsrådet støtter rådmannens forslag til innstilling.
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Levanger kommune
Sakspapir

Nye vegnavn i Djupvika hyttefelt, Åsenfjord
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Ingrid Okkenhaug Bævre
ingrid.baevre@levanger.kommune.no
47453935

Utvalg
Driftskomiteen

Møtedato
05.12.2018

Arkivref:
2018/5578 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
38/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende vegnavn for nye adkomstveger i Djupvika hyttefelt vedtas i medhold av lov
om stedsnavn § 5:
- Bjørnstien
- Utsikten
- Meviktoppen
- Sørvikvegen
- Bjørnfjæra
- Sveplassen
- Jørgen Broholms veg
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Tiltakshaver for reguleringsplan Djupvika hyttefelt foreslo vegnavnene Bjørnstien,
Utsikten, Meviktoppen, Sørvikvegen, Bjørnfjæra, Sveplassen og Vestvegen.
Navneforslagene har vært på høring til Stedsnavntjenesten i Midt-Norge (Språkrådet),
Statens Kartverk og Åsen Museum og Historielag, jfr. Stedsnavnloven § 6. Grunneiere
i Djupvika har fått kopi av høringsbrevet, datert 20.07.2018.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
3 stk. høringsuttalelser
Saksopplysninger:
Sammendrag
Hyttefeltet Djupvika i Åsenfjorden er under utvikling. Navnene som ble sendt på
høring var «Bjørnstien», «Utsikten», «Meviktoppen», «Sørvikvegen», «Bjørnfjæra»,
«Sveplassen» og «Vestvegen».
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Figur 1: Kart over Djupvika hyttefelt, med nye vegnavn. Det opprinnelige navneforslaget «Vestvegen»
er her endret til «Jørgen Broholms veg».

Høring
Saken ble sendt på høring 20.07.18-23.09.18.
Språkrådet, 06.08.2018
Ingen av navnene er registrert i herredsregisteret, de ser heller ikke ut til å være
registrert i bygdeboka. Skrivemåtene er greie. Navneforslagene tilrås.
Kartverket, 07.08.2018
Ingen innvendinger til de foreslåtte navna. Kommunen bes melde inn adressenavna
med adressekoder fra matrikkelen for registrering i Sentralt Stedsnavnregister.
Åsen Museum og Historielag, 22.08.2018
Vi støtter mange av forslagene. Særlig Meviktoppen, Sørvikvegen og Sveplassen er
navn med historiske røtter. Vestvegen, Bjørnstien, Utsikten og Bjørnfjæra er ikke navn
som ble nevnt under navneinnsamling i området (opplysninger til Åsen
bygdekvinnelag fra Bjørn Broholm). Åsen Museum og Historielag foreslår at Jørgen
Broholm, tidligere eier av Djupvika, kan kalles opp i et av vegnavnene. I hans tid ble
det bygd veg
til eiendommen, og gårdsdrifta ble videreutviklet.
Kommentar: Tiltakshaver er positiv til at Jørgen Broholm kalles opp i et av
vegnavnene og det ble foreslått å bytte ut navnet «Vestvegen» med «Jørgen Broholms
veg». Forslag om navneendring ble sendt til Språkrådet og Kartverket, og de hadde
ingen innvendinger til endringen.
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Endring etter høring:
Vegnavnet «Vestvegen» er endret til «Jørgen Broholms veg».
Vurdering:
Tiltakhaver, Språkrådet og Kartverket er positive til at navneforslaget «Vestvegen»
endres til «Jørgen Broholms veg», som er et navn med historiske røtter til området.
Konklusjon:
Rådmannen tilrår at vegnavnene «Bjørnstien», «Utsikten», «Meviktoppen»,
«Sørvikvegen», «Bjørnfjæra», «Sveplassen» og «Jørgen Broholms veg» vedtas.
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Levanger kommune
Sakspapir
Ordensreglement for grunnskolen i Levanger
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Hilde Henriksen Karlsen
hilde.henriksen.karlsen@levanger.kommune.no

Utvalg
Driftskomiteen

Møtedato
05.12.2018

Arkivref:
2018/13061 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
39/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Ordensreglement gjeldende for elever i kommunale skoler fra 1.-10.trinn, på
skoleveien, i skoletiden, på SFO og ved alle arrangementer i regi av skolen, vedtas, og
gjelder fra 01.01.19.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunen skal vedta ordensreglement for grunnskolen jfr. opplæringsloven §2-9.
Ordensreglementet gjelder som forskrift til gjeldende lovverk (forvaltningsloven og
opplæringsloven), og skal gjelde for alle offentlige grunnskoler i kommunen.
Gjeldende forskrift om ordensreglement ble vedtatt av Driftskomiteen 11.06.14.
Endringer i opplæringslovens kapittel 9a (Elevenes skolemiljø) har utløst behov for og
grunn til å revidere gjeldende forskrift til ordensreglement for at dette skal harmonere
med endringen i kapittel 9a.
Vedlegg:
1 Ordensreglement for grunnskolen i Levanger
2 Høringsuttalelser
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det framlagte forslag til nytt ordensreglement representerer en forenkling i forhold til
gjeldende ordensreglement, men skal ivareta viktige prinsipielle verdier, forventninger
og regler som gjelder for alle. Ordensreglementet skal suppleres av skolenes egne
trivselsregler/atferdsregler.
Forslaget gjelder også for SFO, med unntak av punktene 8 og 10 (d,e,f,g,og i). SFO er
organisatorisk en del av skolen, men for elevene er dette fritid. Reglene for atferd
gjelder, men sanksjonene i pkt 8 og 10 er ikke relevante.
Forslaget til ordensreglement er elektronisk med lenker til lovverk og prosedyrer som
omtales. Punkt 5 i ordensreglementet er sjekket ut med jurist hos Fylkesmannen i
Trøndelag. Dette punktet ble det flere innspill på i høringen, og det var nødvendig å få
en juridisk vurdering på det. Juristens vurdering er at punktet kan stå slik det er.
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Forslag til endring av forskriften om ordensreglementet for grunnskolene i Levanger
ble sendt skolene ved FAU/SU og SMU. Høringsfrist var 31.oktober
Høringsinnspill kom fra Su ved Frol, Ytterøy, Ekne, Skogn b.u, Halsan og fra lærere
ved Halsan. Innspillene fra høringene ble gjennomgått i rektormøte 12.november og
vedlagte forslag til ordensreglement er etter revideringer i møtet.
Vurdering:
Forslag til nytt ordensreglement som legges fram for Driftskomiteen representerer en
vesentlig forenkling i forhold til gjeldende ordensreglement, som består av mange
regler for orden og oppførsel. Bakgrunnen for forenklingen er at dette reglementet skal
gjelde for alle skoler, mens den enkelte skole og SFO kan supplere med egne
«trivselsregler» som gjelder for dem.
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