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Møteinnkalling

Utvalg:
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Dato:
Tid:

Levanger formannskap
Trønderbilene AS, Levanger
MERK! Møtested og tidspunkt!
10.01.2018
12:00 Omvisning/orientering Trønderbilene
13:00 Formannskapets møte settes, møterom hos Trønderbilene

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 1/18 Godkjenning/signering av protokoll
PS 2/18 Referatsaker
PS 3/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 3.1.18
PS 4/18 Debatthefte KS spør - uttalelse fra Levanger kommune
PS 5/18 Vedtekter for SMISO-NT
PS 6/18 Bosetting av flyktninger i 2018
PS 7/18 Budsjett 2018 - justering og rapportering
Orienteringer i møtet:
• Cittaslow i Levanger v/Cittaslowrådets leder Atle Busch
• Løypekjøring på Frolfjellet v/Frol IL

Levanger, den 4. januar 2018

Robert Svarva
Ordfører
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PS 1/18 Godkjenning/signering av protokoll

PS 2/18 Referatsaker

RS 1/18 Salgsbevillingskontroll 281117 NOKAS AS
RS 2/18 Skjenkebevillingskontroll 091217 NOKAS AS
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 3.1.18
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
10.01.2018

Arkivref:
2014/888 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
3/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Levanger kommune delegeringsreglement
• 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:
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Høyring

Departement

Frist

Høyring – framlegg om å føre over oppgåver
frå Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Finansdepartementet

02.02.2018

Høring av evalueringen av GIEK og
Eksportkreditt Norge

Nærings- og
fiskeridepartementet

21.03.2018

Endring i forskrift om målenheter og måling §
6-3 om årsavgift for Justervesenets tilsyn med
fiskemottak

Nærings- og
fiskeridepartementet

23.03.2018

Høring om forslag til endringer i
statsborgerloven – avvikling av prinsippet om
ett statsborgerskap

Justis- og
beredskapsdepartementet

20.03.2018

Høring - endring i forskrift om
Helse- og
alkoholordningen for Svalbard – opphevelse av omsorgsdepartementet
særkvote for kjøp av øl som inneholder over
4,7 volumprosent alkohol

31.01.2018

Høring om utkast til ny lov om behandling av
opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

19.03.2018

Høring - ny forskrift for distrikts- og
reionalpolitiske virkemidler til
fylkeskommunene over KMDs budsjett

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

01.02.2018

Høyring - forskrift for Merkur-programmet

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

01.02.2018

Høring - Forslag til endringer i ekteskapsloven
om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å
gifte seg i Norge

Barne- og
likestillingsdepartementet

02.02.2018

Høring - Ny tjenesteordning for
Feltprestkorpset – forskrift om tros- og
livssynstjeneste

Forsvarsdepartementet

01.02.2018

Høring om endringer i regelverk om
merverdiavgiftskompensasjon til frivillige
organisasjoner

Kulturdepartementet

12.03.2018

Høring - Invitasjon til høringsmøte om utkast
til forskriftsregler om IFRS 9 og
overgangsregler for tapsnedskrivninger for
kapitaldekningsformål

Finansdepartementet

13.12.2017

Høring – EU-kommisjonens forslag til nytt
forbrukerkjøpsdirektiv

Justis- og
beredskapsdepartementet

18.01.2018

Høring - forslag om endringer i
stedsnavnloven

Kulturdepartementet

22.01.2018

Høring - forslag om adgang til bareboat
registrering

Nærings- og
fiskeridepartementet

06.03.2018

Høring forskrift om ingeniørutdanning

Kunnskapsdepartementet

20.02.2018

Høring - forslag til endring av
bokføringsforskriften om bruk av arbeidsplan

Finansdepartementet

04.03.2018
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Høyring

Departement

Frist

Høring - Gjennomføring av forsøk med
primærhelseteam

Helse- og
omsorgsdepartementet

01.02.2018

Oppfølging av anmodningsvedtak om å
vurdere lik jakttid for ulv i og utenfor
ulvesonen

Klima- og miljødepartementet

01.03.2018

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens
regler om arbeidstid for beredskapsvakt
utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og
sosialdepartementet

15.02.2018

Høring – forslag til veiledende retningslinjer
for registreringsordning for statsansattes
økonomiske interesser mv.

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

25.01.2018

Høring - endring av landingsforskriften til også
å omfatte landterritoriet på Svalbard

Nærings- og
fiskeridepartementet

28.03.2018

Høring - endringer i utlendingsloven og
utlendingsforskriften som følge av
gjennomføringen av EU’s
personvernforordning i norsk rett

Justis- og
beredskapsdepartementet

12.01.2018

Høyring - framlegg til endringar i
bilansvarslova

Justis- og
beredskapsdepartementet

22.01.2018

Høring - forslag til endringer i
bokføringsforskriften - samfakturering av
nettleie og elektrisk energi

Finansdepartementet

05.01.2018

Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven
og parkeringsforskriften - halv pris for
parkering av nullutslippskjøretøy på
kommunale parkeringsplasser og sektoravgift
for tilsyn med parkeringsvirksomheter

Samferdselsdepartementet

21.01.2018

Høring om egen pensjonskonto mv

Finansdepartementet

21.02.2018

Høring - dekningsområde for ny kontrakt om
omdeling av lørdagsaviser i abonnement

Samferdselsdepartementet

05.01.2018

Høring om lovendring om Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Kunnskapsdepartementet

08.01.2018

Høring av to utredningsrapporter om
dagligvaresektoren

Nærings- og
fiskeridepartementet

15.03.2018

Høring - Endringer i forskrift om tilskudd til
pensjonistenes organisasjoner

Arbeids- og
sosialdepartementet

15.02.2018

Høring - forslag til endringer i
verdipapirfondforskriften om andelsklasser i
verdipapirfond mv.

Finansdepartementet

15.01.2018

Høring av endringer i barnehageloven mv

Kunnskapsdepartementet

01.02.2018

Høring - forslag om endringer i
straffegjennomføringsloven og forskrift om
straffegjennomføring (øke

Justis- og
beredskapsdepartementet

09.02.2018

som alternativ til personalliste
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Høyring

Departement

Frist

Høring - endringer i utlendingsforskriften

Arbeids- og
sosialdepartementet

13.02.2018

Høring - forslag til endring i Lov 22. juni 2012
nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS
(eksportkredittloven) og forskrift om
eksportkredittordningen

Nærings- og
fiskeridepartementet

07.02.2018

Høring - Utkast til forskrift om
kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur
med matfisk i sjø av laks, ørret og
regnbueørret i 2017/2018

Nærings- og
fiskeridepartementet

08.12.2017

Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

Helse- og
omsorgsdepartementet

08.01.2018

gjennomføringstiden for straffegjennomføring
med elektronisk kontroll mv.)

Høring – forslag til lovendringer for å øke
Justis- og
bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av beredskapsdepartementet
bolig i forbrukerforhold og forslag om endring
av avhendingslova § 4-10

15.01.2018

Høring - Forskrift om tilskudd til drift av
organisasjoner for nasjonale minoriteter

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

30.11.2017

Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og
særlige regler om offentliggjøring av
informasjon

Finansdepartementet

12.01.2018

Høring - regulering av innholdet i
mellomværendet med statskassen og
regnskapsmessig håndtering av refusjoner

Finansdepartementet

20.12.2017

Høring - forslag til forskrift om frivillig sentral
godkjenning av planforetak

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

29.01.2018

Høring - forslag til endringer i
vergemålsforsskriften § 26 - Heving av
beløpsgrensen for når fylkesmannen skal
forvalte midler tilhørende personer med verge

Justis- og
beredskapsdepartementet

27.01.2018

Høring av forslag til endringer i forskrift om
administrative tollnedsettelser for
landbruksvarer

Landbruks- og
matdepartementet

15.01.2018

Høring av endringer i forskrift om fremmede
organismer for levende amerikansk hummer
mv.

Klima- og miljødepartementet

12.02.2018

Vurdering:
Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de utlagte høringene.
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Levanger kommune
Sakspapir
Debatthefte KS spør - Uttalelse fra Levanger kommune
Hovedtariffoppgjøret 2018, IA, pensjon og bemanningsnormer
Saksbehandler: Vidar Solheim
E-post:
viasol@innherred-samkommune.no
Tlf.:
74052769

Utvalg
Levanger formannskap

Arkivref:

Møtedato
10.01.2018

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
4/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune har følgende svar på Debatthefte KS spør:
Spørsmål
Forslag til svar fra Levanger kommune
Hovedtariffoppgjøret
Iom at virkningstidspunktene for sentrale
1. Hvilke elementer i oppgjøret(f.eks
tillegg og lokale forhandlinger i 2017 bidrar
generelle tillegg, lokal pott eller
til et overheng på om lag 1,6%, samt en
andre godtgjøringer) skal prioriteres anslått lønnsglidning på 0,2% betyr det at
innenfor den disponible rammen?
omlag 1,8% av årslønnsveksten er bundet
opp før forhandlingene starter.
Med det som bakgrunn ønskes følgende
prioritet:
- HTA §5 Godtgjøring for særskilt
arbeidstid m.m
- Det er ikke ønskelig at det avsettes
midler til lokal pott.
Pensjon
Det offentlig må opprettholde gode og
2. Er det andre temaer eller
trygge pensjonsordninger som bidrar til å
målsetninger KS bør ta med seg i
styrke rekrutteringen.
det videre arbeidet med ny offentlig
tjenestepensjon?
Det settes forøvrig spørsmålstegn til om
dagens ordning er bærekraftig over tid, slik
at det på sikt bør tilstrebes å øke
arbeidstakers andel på generelt grunnlag i
offentlig sektor.
IA-avtalen
a. KS må posisjonere seg mot
3. Hva skal være KS sin posisjon i
myndighetene for å påvirke
drøftinger om videre samarbeid om
utformingen av en ny IA-avtale.
et inkluderende arbeidsliv?
Partene i KS-området må være en del
a. Hvordan kan et videre
av dette.
samarbeid mellom
myndighetene og partene i
arbeidslivet bidra til å
b. NAV må ta en mer aktiv rolle ift.
stimulere til nytenkning og
o Økonomisk støtte
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ny giv i arbeidet med å
redusere sykefraværet og
inkludere flere i arbeidet?
b. Hvordan bør et videre arbeid
på nasjonalt nivå rettes for å
bidra til økt måloppnåelse i
kommunal sektor?
c. Hvilke andre modeller enn et
videre nasjonalt samarbeid
kan være nødvendig for å
oppnå målet om redusert
sykefravær og et mer
inkluderende arbeidsliv i
kommunal sektor?
Kompetansekrav
4. Hvordan bør KS forholde seg til
nye forslag til bemanningsnormer
og kompetansekrav?
a. Bør KS kunne akseptere nye
forslag til bindende
bemanningsnormer og /eller
kompetansekrav under visse
forutsetninger? I så fall,
hvilke?
b. Bør KS i stedet peke på
andre virkemidler for å
ivareta de nasjonale
hensynene som ligger bak
forslag om
bemanningsnormer og
kompetansekrav? I så fall,
hvilke?

o Oppfølging
o Utvikling av virkemidler
c. IA-avtalen som den foreligger har
ikke lyktes med å redusere
sykefraværet iht målsetning. IAavtalen i dag har begrensninger ift
andre lover og avtaleverk som f. eks
kvalifikasjonsprinsippet – HTA § 2.2
Kvalifikasjoner.

b. Kommunene bør selv kunne få
styre det lokale handlingsrommet
ut fra lokale utfordringer og
behov.
Forutsettes at bemanningskravene
fullfinansieres

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Debatthefte - KS spør
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til
debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi
politiske signaler på hva vi forventer av KS. Vedlagte debatthefte er innledning til en
debatt og tilbakemeldinger til KS.
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KS Nord-Trøndelag har bedt om uttalelse fra medlemmene innen 20. januar 2018 på
følgende spørsmål fra debatthefte 2018:
Hovedtariffoppgjøret
1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre
godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?
Pensjon
2. Er det andre temaer eller målsetninger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med
ny offentlig tjenestepensjon?
IA-avtalen
3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende
arbeidsliv?
a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i
arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å
redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidet?
b. Hvordan bør et videre arbeid på nasjonalt nivå rettes for å bidra til økt
måloppnåelse i kommunal sektor?
c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være
nødvendig for å oppnå målet om redusert sykefravær og et mer
inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor?
Kompetansekrav
4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og
kompetansekrav?
a. Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og
/eller kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke?
b. Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale
hensynene som ligger bak forslag om bemanningsnormer og
kompetansekrav? I så fall, hvilke?
Dette for å få tid til å forberede sak som skal fremmes for rådmannsutvalgets møte
31. januar. Prosessen videre er behandling i fylkesstyret 7. februar og deretter skal
debattheftet være sak i fylkesmøtet på Strategikonferansen 15. februar – før oversending
til KS.
Vurdering:
Rådmannen har bedt personal- og organisasjonsenheten i samkommunene komme med
forslag til følgende besvarelse:
Spørsmål
Forslag til svar fra Levanger kommune
Hovedtariffoppgjøret
Følgende ønskes prioritet:
1. Hvilke elementer i oppgjøret(f.eks
- HTA §5 Godtgjøring for særskilt
generelle tillegg, lokal pott eller
arbeidstid m.m
andre godtgjøringer) skal prioriteres
innenfor den disponible rammen?
Pensjon
Det offentlig må opprettholde gode og
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Spørsmål
2. Er det andre temaer eller
målsetninger KS bør ta med seg i
det videre arbeidet med ny offentlig
tjenestepensjon?
IA-avtalen
3. Hva skal være KS sin posisjon i
drøftinger om videre samarbeid om
et inkluderende arbeidsliv?
a. Hvordan kan et videre
samarbeid mellom
myndighetene og partene i
arbeidslivet bidra til å
stimulere til nytenkning og
ny giv i arbeidet med å
redusere sykefraværet og
inkludere flere i arbeidet?
b. Hvordan bør et videre arbeid
på nasjonalt nivå rettes for å
bidra til økt måloppnåelse i
kommunal sektor?
c. Hvilke andre modeller enn et
videre nasjonalt samarbeid
kan være nødvendig for å
oppnå målet om redusert
sykefravær og et mer
inkluderende arbeidsliv i
kommunal sektor?
Kompetansekrav
4. Hvordan bør KS forholde seg til
nye forslag til bemanningsnormer
og kompetansekrav?
a. Bør KS kunne akseptere nye
forslag til bindende
bemanningsnormer og /eller
kompetansekrav under visse
forutsetninger? I så fall,
hvilke?
b. Bør KS i stedet peke på
andre virkemidler for å
ivareta de nasjonale
hensynene som ligger bak
forslag om
bemanningsnormer og
kompetansekrav? I så fall,
hvilke?

Forslag til svar fra Levanger kommune
trygge pensjonsordninger som bidrar til å
styrke rekrutteringen.
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a. KS må posisjonere seg mot
myndighetene for å påvirke
utformingen av en ny IAavtale. Partene i KS-området
må være en del av dette.
b. Det vil være behov for å få
NAV på banen.
o Økonomisk støtte
o Oppfølging
o Utvikling av virkemidler
c. IA-avtalen som den foreligger
har ikke lyktes med å redusere
sykefraværet iht målsetning.
IA-avtalen i dag har
begrensninger ift andre lover
og avtaleverk som f. eks
kvalifikasjonsprinsippet –
HTA § 2.2 Kvalifikasjoner.

a. KS bør akseptere nye bindende
bemanningsnormer og /eller
kompetansekrav under
forutsetning av at det tas
høyde for dette i
statsbudsjettet. Kommunene
må få tildelt midler iht økte
normer og krav.

Levanger kommune – Formannskapet 10.1.18 - Sakliste

Temaene og forslaget drøftes i formannskapet. Dersom formannskapet har andre
synspunkter enn de som er foreslått av rådmannen bakes disse inn i uttalelsen fra
kommunen.
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Levanger kommune
Sakspapir

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

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
10.01.2018

Arkivref:
2014/4432 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
5/18

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Levanger Kommunestyre vedtar de foreslåtte vedtektene
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens § 63 og Stiftelsesloven §§ 50, 51 om saksbehandling og fastsetting av
vedtekter for kommunale foretak.
Vedlegg:
Vedtekter SMISO NT
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Styret til SMISO har forslag på nye vedtekter til senteret. Styret har allerede vedtatt de
ny vedtektene i styremøte i oktober. Ved opprettelse av et kommunalt foretak som en
stiftelse vil være, må man ta hensyn til kommuneloven ved endring av stiftelsens
vedtekter jf. § 10 som sier at endringer i vedtektene treffes av kommunestyret eller
fylkestinget selv.
Deretter kan man søke om vedtektsendringer til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Grunnen til vedtektsendringene er at senteret har sett på formålene til senteret og funnet
disse litt lite oppdaterte i forhold til dagens behov for veiledning og aktiviteter ved
senteret, undervisning til skoler og fagfolk samt samarbeid med andre senter.
I tillegg har man ikke praktisert samarbeidsutvalg som er nevnt i senterets vedtekter § 8,
på mange år.
Vurdering:
Forslaget til nye vedtekter vil i større grad samsvare med senterets mål og intensjoner.
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Levanger kommune
Sakspapir

Bosetting av flyktninger i 2018
Saksbehandler: Rune Leirset
E-post:
rune.leirset@levanger.kommune.no
Tlf.:
740534522555

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Arkivref:
2014/562 - /F30

Møtedato
10.01.2018

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
6/18

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen om å bosette inntil 23 flyktninger i
2018, herav 1 enslig mindreårig over 15 år og 1 under 15 år.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i Levanger kommune i 2018.
Vedlegg:
Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), datert 6.11.2017
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunen har siden 2012 hatt et langsiktig samarbeid med IMDI gjennom et flerårig
vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.
Etter en evaluering ble det 20.05.2015 underskrevet en ny Samarbeidsavtale med IMDI
for perioden 2015-2018. Kommunen mottar kvartalsvise presentasjoner av flyktninger
fra IMDI og kan med dette planlegge bosettingen jevnt ut over året.
På bakgrunn av nåværende behov for bosettingsplasser, ber IMDI Levanger kommune
om å ta imot 23 flyktninger i 2018, hvorav 2 enslige barn og unge, og 1 av disse under
15 år.
Bufetat har ansvar for enslige mindreårige flyktninger under 15 år fra ankomst til landet
frem til bosetting. Kommunen overtar ansvaret først når den enslige mindreårige er
bosatt. Plantallet inkluderer også disse.
Barn og unge som har status som EM kan deles inn i to hovedgrupper:
•

0 -15 år (barn)
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•

15-18 år (unge/ungdom)

Ansvaret for de ulike aldersgruppene er fordelt slik:
•
•

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for bosettingen av
barn under 15 år.
IMDi har ansvaret for å bosette ungdom mellom 15 og 18 år.

Uavhengig av organisering i kommunen og hvem som har hovedansvar for oppfølging
av enslige mindreårige, så vil en rekke kommunale tjenester bli involvert i bosettingen
og oppfølgingen av barna og ungdommene. Kommunen har blant annet plikt til å yte
tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, opplæringsloven, introduksjonsloven,
lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven.
Bosetting av EM forutsetter et kompetent og tilpasset virkemidler i kommunen. Dette
innebærer både behov for plasser og tilstrekkelige ressurser i det kommunale
barnevernet. Det er ikke slik at alle vil ha behov for omfattende barneverntiltak, det vil
være individuelle forskjeller. Dersom det i denne forbindelse antas at det foreligger
forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernlovens kap. 4, skal den kommunale
barneverntjenesten undersøke forholdet, jf §4-3.
Statlige tilskudd og refusjonsordninger
Satser for integreringstilskudd i 2018:
Bosettingsår
År 1 (2018)
Integreringstilskudd
År 2 (2017)
År 3 (2016)
År 4 (2015)
År 5 (2014)
Barnehagetilskudd
Eldretilskudd

Sats
kr. 187 000 (voksne)*
kr. 187 000 (barn)*
kr. 237 000 (enslige voksne)
kr. 187 000 (enslige mindreårige)
kr. 239 000
kr. 171 000
kr. 85 500
kr. 71 600
kr. 25 800 (engangstilskudd)
kr. 167 600 (engangstilskudd)
Tilskudd 1: kr. 190 800 (engangstilskudd)

Personer med kjente funksjonshemminger
Særskilt tilskudd for bosetting
av enslige mindreårige flyktninger

Tilskudd 2: Inntil kr 1 235 000 i inntil 5 år
Lav sats: Inntil 769 500
Høy sats: Inntil 1 229 100

Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag
i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og
integreringsarbeidsarbeid. I tillegg kommer familiegjenforening med disse gruppene,
både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får
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familiegjenforening på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for
flyktninger og i 5 år for de fleste som kommer på familiegjenforening.
Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter
bosettingstidspunkt i bosettingsåret.
Vurdering:
Levanger kommune har vært en bosettingskommune siden 1987 og har erfaring som
tilsier at antall bosatte flyktninger vil variere over tid. Nye bosettes i kommunen, noen
flytter til andre kommuner på grunn av utdanning, jobb, familie, og andre får
familiegjenforening.
I 2017 ble det bosatt 49 nye flyktninger. Av dem var det 5 enslige mindreårige. 6
personer kom på familiegjenforening i tillegg. Tidligere har det også vært år med mange
bosettinger og det øvrige tjenesteapparatet har håndtert dette på en utmerket måte. I 2009
da kommunen fikk bosettingsprisen ble det bosatt mange enslige mindreårige. Gode
samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten og på tvers mot andre tjenester. Ansatte er
omstillingsvillig og løsningsorientert og innehar den kompetanse og vilje som må til for
ta imot flyktninger som kommer til kommunen.
Anskaffelser av boliger skjer i samarbeid med Levanger Boligforvaltning og
flyktningtjenesten. I økonomiplanen er det satt av midler til kjøp av boliger for
flyktninger, med muligheter for å søke Husbanken om tilskudd. I Håkon den godes gt.
48 er det etablert et bofelleskap for enslige mindreårige med døgnbemanning. Tilgangen
på leiligheter i de private markedet er god og det er inngått flere intensjonsavtaler med
private utleiere. Kommunen har åpnet for selvbosetting, det vil si at flyktningen selv kan
finne hybel/leilighet som kommunen godkjenner. Dette er en ordning som har fungert
godt, men som må vurderes når kommunen nå skal ta imot færre flyktninger.
Når det gjelder bosetting av enslige mindreårige (EM), så er det barnevernstjenesten som
har hovedansvar, i tett samarbeid med flyktningtjenesten. Ansvarsfordelingen er nedfelt i
en felles rutine som er under revidering.
EM blir bosatt enten i bofellesskap eller på ekstern hybel. Dette avgjøres på bakgrunn av
alder og opplysninger om fungering elles. Man har tre ulike boløsninger; Bofellesskapet,
Odins veg eller eksterne hybler. Odins veg er ment å være en «mellomstasjon» for de
som trenger det, i overgangen fra bofelleskap til hybel. Som hovedregel flytter man ut av
bofellesskapet det året man fyller 18 år, men det tas individuelle avgjørelser for hver
ungdom. Ungdommen kan bo i bofelleskapet inntil fylte 20 år. Oppfølging på hybel kan
man få frem til fylte 23 år.
Barnevernstjenesten har etablert et EM-team bestående av teamleder, kontaktperson og
åtte miljøterapeuter/miljøarbeidere. Teamet er lokalisert i Bergvingården bofellesskap.
Bofelleskapet er døgnbemannet og har veiledere i medleverturnus. Disse følger også opp
ungdommene som bor eksternt. Bofellesskapet fungerer som en base også for EM som
bor på eksterne hybler utenfor Bergvingården.
Antallet EM-er som skal bosettes i Norge i 2018 er mye lavere enn tidligere år. Da
Bergvingården ble opprettet, var det med utgangspunkt i de høye EM-ankomstene til
Norge i 2015 og 2016. Dagens tilbud mener vi er veldig bra for bosetting av EM-er, men
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ved fortsatt lave ankomster av EM-er kan det bli vanskelig å få fylt opp plassene som er
nødvendig for å opprettholde dagens ressursbruk.
Det er flyktningtjenesten og Levanger voksenopplæring som har et felles ansvar for
gjennomføring av introduksjonsprogrammet etter lov om introduksjonsordningen.
Hovedformålet med loven er å legge til rette for at deltakerne i introduksjonsprogrammet
og opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommer seg raskt i arbeid eller utdanning. I
2017 er det ca. 100 deltakere i programmet. Hvis samhandlingen skal bli god er det
nødvendig med felles prosesser der alle parter får et eierforhold til resultatmål, strategier
og tiltak. 28 deltakere i introduksjonsprogrammet avsluttet programmet i 2016. 14
deltakere gikk over til NAV/flyttet/grunnskole og 14 personer gikk over til
jobb/utdanning. Et resultat på 50 %. Resultatet totalt i 2016 ligger en del lavere enn
tidligere år. Det vi ser er at det er utfordringer med å finne praksisplasser til de som er
arbeidsrettet i programmet. Praksisplasser skaper ofte en mulighet til å komme seg inn
på arbeidsmarkedet. En stor del av de som bosettes har mye arbeidserfaring fra
hjemlandet, men de har ingen utdanningspapirer, noe som gjør de vanskeligere «å selge»
til bedriftene. En målrettet jobbing for tjenesten fremover vil være å styrke opp
praksisarbeidet, samt å få dokumentert arbeidserfaringen til deltakere på en god måte slik
at bedrifter får en bedre forhåndskunnskap ved forespørsel om praksisplass. Forøvrig
drives det med prosjekt og utviklingsarbeid i innvandrertjenesten. I de tre siste årene er
det gjennomført fagkurs i renhold, helse og barnehagearbeid, spesielt retta mot kvinner
med liten eller ingen utdanning fra hjemlandet.
Flyktningtjenesten har et fagteam som består av leder fra NAV, rektor ved Levanger
voksenopplæring, rektor Frol barneskole, ansvarlig for mottaksklassen ved Levanger
ungdomsskole, fagansvarlig for barnevern, fagleder for helsesøstertjenesten, leder av
helse- og omsorgstorget, fagperson fra helse/rehabilitering og grunnskoleansvarlig.
Leder er enhetsleder innvandrertjenesten. Fagteamet er involvert i bosettingsarbeidet
med utgangspunkt i sitt tjenesteområde. Fagteamet er en ressurs i godt bosettingsarbeid
og bidrar til et samarbeid på tvers av tjenesteapparatet.
Integreringstilskuddet vil bli brukt for å styrke bemanningen i flyktningtjenesten og der
det etter hvert viser seg å være behov for ekstra bevilgninger i det øvrige
tjenesteapparatet. Her vil fagteamet være en aktiv drøftingspart med tanke på hvor
ressursene skal fordeles. Vi har erfaring med at aktiv deltakelse og involvering fra andre
tjenester bidrar til gode resultater i veien fram til målet.
Levanger Frivilligsentral er et viktig supplement til kommunens tjenester. Nasjonale
føringer påpeker at et nært samarbeid med frivillige organisasjoner sikrer utvikling av et
levende samfunn. Dette er også nedfelt som overordnet mål i kommuneplanen i
Levanger. Det er viktig at flyktningene tar del i frivillig arbeid på de ulike arenaene og
på den måten er pådrivere i utvikling av samfunnet. Det er en tilleggseffekt at deltakelse
gir økt livskvalitet, og utvikling av sosial kapital. Mange flyktninger benytter seg i dag
av tilbudet som gis i regi av Levanger frivilligsentral og på den måten skaffer de seg
viktig nettverk i integreringsprosessen. «Kafe Verden» er et slikt tilbud.
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Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
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Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre
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10.01.2018

Arkivref:
2018/8 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
7/18

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommunes budsjett for 2018 endres slik:
• Prosjekt «Midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene» reduseres
med kr. 500.000,-.
• Det avsettes 7.900.000,- til ombygging av næringsbygget på Røstad
• Momskompensasjon reduseres med kr. 100.000,• Bruk av lån justeres opp med kr. 7.500.000,-.
• Kulturenhetens ramme økes med kr. 550.000,-. Bruk av disposisjonsfond økes
med kr. 500.000,- og Fellesområder reduseres med kr. 50.000,-.
Rapport for 3. kvartal blir behandlet av kommunestyret 26. september i 2018. For senere
år planlegges kommunestyremøte tidligere på høsten.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Vedtak i K-sakene 45/17 og 50/17
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Denne saken inneholder 4 ulike elementer:
a) Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen for 2018 endringer av foreslått
investeringsplan som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk.
Som investering anses anskaffelser av eiendeler av vesentlig verdi som er bestemt
til eget, varig eie eller bruk, samt påkostning på allerede eksisterende varige
driftsmidler. Alle investeringer skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og
aktiveres i balansen.
1. Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr 100 000.
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2. Med varig menes en økonomisk levetid på minst tre år regnet fra
anskaffelsestidspunktet.
3. Som påkostning klassifiseres utgifter som påløper for å føre anleggsmidlet
til en annen stand, eller bedre standard enn det var i da anleggsmiddelet
opprinnelig ble anskaffet av kommunen, det vil si utgifter som øker
anleggsmiddelets bruksverdi. Påkostning bokføres i
investeringsregnskapet.
b) Ved behandling av sak 77/17 ble det ved en inkurie ikke tatt med finansiering av
ombyggingen av næringsbygget på Røstad.
c) Levanger kommune har forpliktet seg til å gi et årlig tilskudd til Regionalt
pilgrimssenter på Stiklestad i perioden 2016 – 2018. Det foreslås i denne saken at
bevilgningen flyttes til kulturenheten.
d) Rådmannen ønsker også gjennom denne saken å få en tilbakemelding på hvordan
Kommunestyret ønsker å gjennomføre/praktisere innføringen av
kvartalsrapportering i stedet for tertialrapportering som vedtatt i K-sak 50/17.
Vurdering:
a) Ved behandlingen av budsjett for 2018 fattet Kommunestyret vedtak om følgende
(Kulepunkt 2 under pkt. 1): «Stadionparken, prosjekt videreutvikling på kr. 1 mill
reduseres til kr. 500 000,-. Kr. 500 000 settes av som søkbare midler til
allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene utenfor sentrum, i samspill
med frivillige lag og foreninger.»
Kommunestyret fattet samtidig ikke vedtak om endring av finansiering av disse
tiltakene. Ettersom de «allmennyttige og helsefremmende» tiltakene ikke er
kommunale, kan ikke dette belastes investeringsbudsjettet og da heller ikke
lånefinansieres. Rådmannen foreslår derfor at kr. 500.000,- flyttes fra
investeringsbudsjettet for 2018 over til tilskuddspost på Kulturenheten, og at dette
finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Samtidig reduseres bruk av lån og
momskompensasjon tilsvarende.
b) Levanger kommune vant høsten anbudskonkurransen knyttet til lokalisering av
næringsmiddeltilsynet. Dette krever ombygging av lokalene som i dag benyttes til
formålet. Det var i sak 77/17 lagt inn en justering av 2018-budsjettet i tilknytning
til dette, men ved en inkurie hadde finansieringen falt ut. Rådmannen foreslår
derfor at det i 2018 avsettes 7,9 mill. kroner til formålet. Investeringen finansieres
ved bruk av lån. Økte kapitalkostnader finansieres gjennom leieinntekter fra
Næringsmiddeltilsynet.
c) Levanger kommune har forpliktet seg til å gi et årlig tilskudd til Regionalt
pilgrimssenter på Stiklestad i perioden 2016 – 2018. Det er naturlig at dette
tilskuddet også i 2018 belastes kulturenheten. Med bakgrunn i dette foreslår
rådmannen at kr. 50.000,- overføres fra Fellesområdet til Kultur til dekning av
dette tilskuddet.
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d) Kommunestyret vedtok ved behandlingen av økonomirapport etter 2. tertial 2017 i
møte 18.10.17 å innføre kvartalsrapportering fra og med 2018. Dette anses som en
ordning der man oftere kan bli oppdatert på kommunens økonomiske situasjon,
men rådmannen ser noen utfordringer rundt rapportering etter 2. kvartal (pr. 30.
juni). Dette som følge av at gjeldende møteplan ikke er tilpasset
kvartalsrapportering (møteplan vedtatt av Formannskapet i sak 89/17 i møte
04.10.17). Skal man følge vedtatt møteplan for 2018 vil denne rapporten tidligst
komme til behandling i Kommunestyret 26. september, eller 17. oktober om
septembermøtet kun skal vies budsjett og økonomiplan bli ikke behandlingen før
17. oktober. Begge disse datoene anses som å være lite tilfredsstillende med tanke
på å behandle regnskap pr. 30. juni. Rådmannen ser for seg følgende alternativer
mtp behandlingen av kvartalsrapport etter 2. kvartal:
1. Vedtatt møteplan følges, og kvartalsrapport behandles i samme møte som
budsjett- og økonomiplan er tenkt behandlet (26. september)
2. Det settes opp et ekstraordinært Kommunestyremøte første uke i september
hvor både kvartalsrapport og ev. andre saker kan behandles.
3. Formannskapet behandler kvartalsrapporten i møte 29. august, og saken går
ikke videre til Kommunestyret. En slik løsning innebærer at ev.
budsjettjusteringer må avventes ettersom denne fullmakten i stor grad
tilligger Kommunestyret.
Rådmannen ønsker med dette at Kommunestyret tar stilling til hvordan man
ønsker den politiske behandlingen av kvartalsrapport etter 2. kvartal. Ved
utarbeidelse av møteplan for 2019 vil den endrede rapporteringshyppigheten bli
hensyntatt.
Rådmannen anbefaler alternativ 1.
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