Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Formannskapssalen, Levanger rådhus
18.04.2018
13:00 (Etter ekstraordinær generalforsamling i Levanger fritidspark AS)

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 26/18 Godkjenning/signering av protokoll
PS 27/18 Referatsaker
PS 28/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 9.4.18
PS 29/18 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Reglement for kommunestyret,
interpellasjon og spørsmål
PS 30/18 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
PS 31/18 Kommunalt tilskudd til utbygging av bredbånd på Ytterøy.
PS 32/18 Tildeling av tilskudd til allmennyttige og helsefremmende tiltak 2018
PS 33/18 Tildeling aktivitetstilskudd 2018
PS 34/18 Foretaksnummer 958 685 585, Mikkelhaug Gård v/ Ivar Andreas Skjetnemark.
Søknad om kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen
virksomhet og søknad om kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for
skjenking i egen virksomhet.
PS 35/18 Festiviteten kino og kulturhus - søknad om alminnelig skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2.
PS 36/18 Ombygging av tidligere barnehagelokaler
PS 37/18 Trondheim Parkering - samarbeid
PS 38/18 Søknad om kommunal garanti - Markabygda vassverk SA
PS 39/18 Søknad om kommunal garanti - Øvre Skogn vasslag SA
PS 40/18 Økonomirapportering 1. kvartal 2018
Orientering/drøfting:
• Ordfører ønsker å høre formannskapets mening om eventuell videreføring og finansiering
av sommerjobb for ungdom mellom 16 og 18 år i 2018.
• Arbeidet med etisk plattform
Før formannskapets møte settes vil det bli holdt ekstraordinær generalforsamling:
• Levanger fritidspark AS – jfr. egen innkalling
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Levanger, den 12. april 2018

Alf Magnar Reberg
varaordfører
PS 26/18 Godkjenning/signering av protokoll

PS 27/18 Referatsaker

RS 12/18 Skjenkebevillingskontroll 02.03.2018 Nokas - Trøndelag, Kontroll
RS 13/18 Skjenkebevillingskontroller 170218 Levanger Kommune NOKAS AS
RS 14/18 Skjenkebevillingskontroll 29.03.2018 Nokas AS
RS 15/18 Salgsbevillingskontroll 270218 NOKAS AS
RS 16/18 Vurdering av henvendelser om selvkostprinsippet ved fastsetting av
kommunale avfallsgebyr, Miljødirektoratet
RS 17/18 Presisering av brev av 270218 – Hytterenovasjon, Miljødirektoratet
RS 18/18 Voteringsoversikt - På en søndag, STORTINGET
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 9.4.18
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap

Arkivref:
2018/7093 - /

Møtedato
18.04.2018

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
28/18

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:
Høyring

Departement

Frist

Høring - forslag om å heve strafferammen for brudd på
kravet om tillatelse for å tilby betalingstjenester

Finansdepartementet

18.05.2018

Høring - NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

Finansdepartementet

30.06.2018

Høyring - forslag om endringar i reglane om
informasjonshandsaminga i Skatteetaten

Finansdepartementet

25.06.2018

Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, Helse- og
samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften
omsorgsdepartementet
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Høyring

Departement

Frist

Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Nærings- og
fiskeridepartementet

14.05.2018

Høring om forslag til endringer i forskrift om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og
matdepartementet

27.04.2018

Høring – regionreformen – ny forskrift om myndighet mv
etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

Klima- og
miljødepartementet

21.06.2018

Høring - Forskrift om adopsjon

Barne- og
likestillingsdepartementet

03.05.2018

Høring - finansskatt i fellesregistrerte virksomheter

Finansdepartementet

15.06.2018

Høring om forslag til endringer i sosialtjenesteloven om
kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og
sosialdepartementet

20.06.2018

Høring - forslag om opplysningsplikt for
formidlingsselskaper mv.

Finansdepartementet

01.06.2018

Høring – Forskriftsendring Kontrollutvalget for
kommunikasjonskontroll

Justis- og
beredskapsdepartementet

18.06.2018

Høring om opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning
på grunnlag av idrettsfaglig utdanning

Kunnskapsdepartementet

27.04.2018

Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny
havne- og farvannslov

Samferdselsdepartementet 15.06.2018

Høring av forlag til endringer i forskrift om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og
matdepartementet

04.04.2018

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

Nærings- og
fiskeridepartementet

18.04.2018

Høring - utkast til regler tilsvarende EUs
forsikringsdistribusjonsdirektiv

Finansdepartementet

06.06.2018

Høring - endringer i forsikringsavtaleloven

Justis- og
beredskapsdepartementet

07.06.2018

Høring - endring av betalingssystemloven mv. som følge av Finansdepartementet
Storbritannias uttreden av EU

01.06.2018

Høring - Kapital i omstillingens tid

Nærings- og
fiskeridepartementet

01.07.2018

Høring - forslag til endring av forskrift om forbud mot
fangst av snøkrabbe

Nærings- og
fiskeridepartementet

11.04.2018

Høring - NOU 2018:1 Gjennomføring av utfyllende
rettsakter til MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet

30.04.2018

Høring – endring og videreføring av boliglånsforskriften

Finansdepartementet

11.04.2018

Høring - forskrift om råd for drivstoffberedskap og
drivstoffnæringens beredskapsplikter

Nærings- og
fiskeridepartementet

24.05.2018

Høring - innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og
aktualitetsmedier

Kulturdepartementet

17.04.2018

Vurdering:
Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

4 av 32

Levanger kommune – Formannskapet 18.4.18 - Sakliste

Levanger kommune
Sakspapir
Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Reglement for kommunestyret, interpellasjon og
spørsmål
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
18.04.2018

Arkivref:
2018/6617 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
29/18

Rådmannens forslag til innstilling:
Reglement for kommunestyre endres slik:
Pkt. 19 c): «Frist for interpellasjoner må leveres skriftlig til ordføreren senest kl. 12 samme
ukedag (som møtet avholdes) en uke før møtet»
Pkt. 19 d) – Følgende setning tas inn: «Svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og
gjengis i protokoll fra møtet»
Likelydende endringer tas inn i reglement for formannskap, komiteer og
administrasjonsutvalg
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I Kommunestyrets møte 24. januar 2018, sak FO 1/18, ble følgende oversendelsesforslag
fremmet:
Reglement for kommunestyret endres slik at svar på interpellasjoner og spørsmål gis
skriftlig og gjengis i referat fra møtet.
Frist for innsending av interpellasjon endres til mandag kl. 12 i uka før møtet skal
holdes.
Forslaget ble vedtatt oversendt uten realitetsvotering.
I henhold til reglementet for kommunestyret er det følgende retningslinjer for behandling av
forslag som kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling:
Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter
kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:
A. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til
realitetene i forslaget
B. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til
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realitetene i forslaget
C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere
For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.
Rådmannen legger opp til behandlingsmåte A i denne saken.
Reglement for kommunestyret, formannskapet, komiteene og administrasjonsutvalget ble
vedtatt av kommunestyret i sak 53/16.
Etter at oversendelsesforslaget ble vedtatt har kommunestyret også diskutert temaet i eget
dialogseminar i mars i år. Der var konklusjonen i forsamlingen at reglementet bør endres til at
skriftlige svar må gis på innsendte spørsmål og interpellasjoner. Det var også enighet i
forsamlingen om at fristen for innsending av interpellasjon bør settes lik frist for innsending
av spørsmål (onsdag kl. 12.00 uka før møtet).
Vurdering:
Rådmannen har ingen innvendinger til at reglementet blir endret i henhold til Trøites
oversendelsesforslag, og vil innstille på at reglementet justeres.
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Levanger kommune
Sakspapir

Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Saksbehandler: Eva Kristin Lian
E-post:
eva.kristin.lian@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052506

Arkivref:
2018/6470 - /C83

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
18.04.2018

Saksnr.
30/18

Rådmannens forslag til innstilling:
Endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og11 gjeldende
fra 01.01.2018 godkjennes.
Vedlegg:
1

Selskapsavtale 2018(31262)(4)

Saksopplysninger:
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og som
er eid av
fylkeskommunene og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os kommune i Hedmark.
Selskapet har
ansvar for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver. IKA sikrer at eierne oppfyller sine
forpliktelser etter arkivloven og tilhørende forskrifter hva angår sikker bevaring,
tilgjengeliggjøring
og saksbehandling på eldre og avsluttede arkiv. I tillegg er IKA Trøndelag eiernes
kompetansesenter
innenfor arkiv og dokumentasjonsforvaltning.
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Rissa kommune og
Leksvik
kommune var eiere i IKA Trøndelag IKS og ble avviklet 31.12.2017 som følge av region- og
kommunereformen. I brev fra Leksvik kommune 26.10.2017 søkes det om eierskap for Indre
Fosen
kommune. I brev 06.12.2018 ber Trøndelag fylkeskommune om at inngåtte avtaler overdras
den nye
fylkeskommunen.
Endringene i eiermassen medfører små økninger i eierandel og eiertilskudd for de
kommunene som
ikke er berørt av kommunereformen, ettersom det totale antall eiere reduseres fra 42 til 40.
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Etter Lov om interkommunale selskaper §4, krever endringer i selskapets deltakere og
enkeltdeltakernes eierandel i selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 endres. Endring i
selskapsavtalen skal vedtas i den enkelte eiers kommunestyre og i fylkestinget og i IKA
Trøndelags
representantskap.
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Levanger kommune
Sakspapir

Kommunalt tilskudd til utbygging av bredbånd på Ytterøy

Saksbehandler: Roar Eriksen
E-post:
roar.eriksen@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052842

Arkivref:
2018/8376 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
18.04.2018

Saksnr.
31/18

Rådmannens forslag til innstilling:
Utbygging av bredbånd på Ytterøy støttes med et kommunalt tilskudd på kr. 430 000,-.
Beløpet belastes disposisjonsfondet.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Tilskudd til utbygging av bredbånd er tidligere behandlet i kommunestyremøte 28.05.14, sak
23/14. Før søknad om statlige midler kunne sendes måtte det foreligge et vedtak på
kommunal støtte. Det er nå avklart at utbygging vil skje i løpet av 2018.Tilsagn om statlig
støtte på 7 mill. ble mottatt i september 2017 og NTE Marked er tildelt anbudet med kostnad
på ca. 15,5 millioner etter utlysning på doffin. Under behandlingen i mai 2014 ble det
innvilget et kommunalt tilskudd på kr. 486 000,-.
Tilskuddet fra kommunen ble bevilget fra disposisjonsfondet og således ikke overførbart fra
et år til et annet. Noe som da fører til ny behandling og nytt vedtak i kommunestyret.
Antall mulige abonnenter ble oppgitt til 270 under siste behandlingen i 2014. Dette tallet var
inkludert hytter, noe NTE holder utenfor det totale regnskap. En av årsakene til dette er at
«hyttefolket» tar med seg eget TV abonnement fra bolig og NTE får således ikke solgt inn
full pakke med bredbånd og TV til disse.
Antall abonnenter totalt på Ytterøy vil nå havne på et sted mellom 180 og 200. Dette betyr at
utbyggingen blir noe dyrere pr. abonnent enn opprinnelig overslag. For å få til en utbygging
må det da til et spleiselag mellom NTE, kommunen og abonnentene.
For kommunens del betyr det et tilskudd, fast sum, på kr. 430 000,- og at «stykkprisen» for
kommunen vil bli ca. kr. 2 200,- i stedet for kr. 1 800,- pr. abonnent som er benyttet på andre
utbygginger frem til i dag. Beløpet på 1 800,- er heller ikke justert de siste 8-10 år.*
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Vurdering:
For å få til en utbygging av sårt tiltrengt bredbånd på Ytterøy ser rådmannen det som
akseptabelt og nødvendig at kommunen går inn med et tilskudd på kr. 430 000,-. Det må
nevnes at utbyggingen av bredbånd i Halsan ble utført uten kommunalt tilskudd. Her ble det i
sin tid, samme sak 23/14, bevilget et beløp på kr. 216 000,-, men altså ubenyttet.*
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Levanger kommune
Sakspapir

Tildeling av tilskudd til allmennyttige og helsefremmende tiltak 2018
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
E-post:
kjenor@levanger.kommune.no
Tlf.:
74 05 28 49

Arkivref:
2018/8410 - /

Utvalg
Formannskap

Møtedato
18.04.2018

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
32/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende tiltak tildeles tilskudd:
Lag og forening

Tiltak

Frol IL

Drift av løypekjøring på
Frolfjellet
Tur- og sykkelorientering

70 000

Åsen museum- og
historielag
Nordtun grendehus SA

Bru Elvheim

50 000

Støringhaugen Vel

Lekeplass

20 000

Gottås velforening

Lekeplass

20 000

IL Aasguten

Trimtrapp Torhaugen

70 000

Ekne IL

Uteområdet idrettshytte
Sønningen
HMS-utstyr Torsbustaden
alpinsenter

20 000

Frol IL orientering

Skogn IL alpint

Tilskudd

Trimtrapp Mule

Stiftelsen Ytterøy Bygdetun Opprusting Berghaugen
SUM

25 000

140 000

30 000

54 000
499 000

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunestyret 27.09.17 - sak 45/17 Budsjett 2018, hvor kr. 500 000 ble satt av til tiltak i
grendene utenfor sentrum.
Vedlegg:
1 Oversikt over søknader og forslag til fordeling av tilskudd til allmennyttige og
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helsefremmende tiltak 2018
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Informasjon om tilskuddsordningen på Levanger kommunes hjemmeside
Saksopplysninger:
Det er andre året at det blir fordelt midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak,
øremerket grendene utenfor sentrum.
I 2017 ble det tildelt kr. 200 000 til ulike tiltak i Skogn. I 2018 er midlene øremerket
grendene utenfor sentrum. Det nye planområdet for sentrumsplan for Levanger ble brukt som
avgrensning for hvem som kan søke på tilskuddet. Dvs. at tiltak det søkes om støtte til må
ligge utenfor det nye planområdet.
Tilskuddet ble annonsert på kommunenes hjemmeside og ellers gjort kjent gjennom sosiale
medier osv.
Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler. Søknader
om tilskudd er gjennomgått og vurdert i henhold til mål og strategier av ei tverrfaglig
sammensatt gruppe som har bestått av enhetsleder kultur, idrettskonsulent,
folkehelsekoordinator, frivilligkoordinator, ingeniør fra Kommunalteknikk og en
saksbehandler fra rådmannens stab. Midlene ble fordelt etter samme «mal» som
aktivitetstilskuddet, og disse ble sett i sammenheng. Noen søknader som er sendt inn på
aktivitetstilskuddet er derfor flyttet over til allmennyttige og helsefremmende tiltak og
motsatt.
Det kom inn 10 søknader til formålet, etter at søknadene ble fordelt mellom dette tilskuddet
og det ordinære aktivitetstilskuddet. Total søknadssum var på til sammen kr. 1 214 000
sammen, hvor det er kr. 500 000 til fordeling.
Alle vedtak om tilskudd vil bli offentliggjort på kommunens nettsider.
Vurdering:
Etter en helhetlig vurdering av søknadene har gruppa kommet frem til fordeling vist i
tabellen. Alle søknadene innvilges tilskudd, men innvilget beløp varierer i forhold til
søknadssum, totalt kostnadsoverslag og hvor godt søknaden og tiltaket treffer på tilskuddets
kriterier.
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Levanger kommune
Sakspapir
Tildeling aktivitetstilskudd 2018
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
E-post:
guri.marjane.sivertsen@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052901

Utvalg
Formannskap

Møtedato
18.04.2018

Arkivref:
2018/6362 - /000

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
33/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:
Søker

Tiltak

Levanger kommune

Sykle til jobben

67 000

Levanger Nye Teater

Aristokattene

50 000

Levanger ungdomsforum/Levanger
ungdomshus

The Happening 30. april

50 000

Flere frivillige lag og foreninger
/koordinert av Levanger bibliotek

Armfeldt-markering

50 000

Stiftelsen Falstadsenteret

Kulturmøter – Ungdom forteller

50 000

Tour de Tomtvatnet

Fredagstour for ungdomsskoleelever

30 000

Levanger Idrettsråd

10 på topp

25 000

Nessegutten TF

Tilrettelagt fotball

25 000

Ekne Småbåtforening

Sjørock og Barnas lyskveld

20 000

Levanger sokn / kulturkirka

Händel: Messias

15 000

RS båten

Sommerskole 2018

15 000

Foreningen mot stoff Innherred

Åpent lokale

15 000

Havna Scene/Kari Palari-huset

Påskeverksted, Tirsdagsklubben og
Håndverksmesse

13 700

Nord-Trøndelag Turistforening

Barnas Turlag

10 000

Nord-Trøndelag Turistforening

Tiltak turer utviklingshemmede

10 000

Levanger Sokn / kulturkirka

Konsertserie «Heim i sommer»

10 000

Levanger spelmannslag

Workshop om tradisjonsmusikk
Innherred/Jämtland

7 000

LO Levanger

Tilskudd til korps som spiller 1. mai

6 000

SUM

Innvilget
tilskudd

468 700
13 av 32

Levanger kommune – Formannskapet 18.4.18 - Sakliste

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunestyret 27.01.16 - sak 6/16 - Revidering av tilskuddsordninger.

Vedlegg:
1 Oversikt søknader og forslag om tildeling aktivitetstilskudd vår 2018
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Informasjon om tilskuddsordningene på Levanger kommunes hjemmesider.

Saksopplysninger:
Søknader på aktivitetstilskudd (frie tilskuddsmidler fra Formannskap og enhet kultur) har
søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Innbyggere og organisasjoner inviteres til å søke om
tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og vekst i vår kommune.
Mulighetene for tilskudd har vært synliggjort på hjemmesider, samt sendt ut til alle lag og
foreninger vi har kontaktinfo på, og delt via Tilskuddsportalen.
Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler.
Våre samfunnsmål er:
•
•
•
•

Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt
del av fellesskapet
Alle barn får en best mulig start på livet
Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med
god helse og trivsel
Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge

Følgende formål prioriteres:
•
•
•
•
•

Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er
lavterskel og gratis for deltakere
Prosjekter/tiltak som fremmer aktivitet, sunne vaner og gode opplevelser for
innbyggere og gjester i Levanger kommune
Prosjekter/tiltak med overføringsverdi og som bidrar til samarbeid, erfarings- og
kunnskapsspredning mellom organisasjoner
Prosjekter/tiltak som fremmer Levanger kommunes bolyst, dokumenterer kommunens
historie, og/eller bidrar til positiv omdømmebygging

Det gis ikke tilskudd til ren drift, landsomfattende tiltak, skoleturer o.l., eller tiltak som ellers
skal finansieres gjennom andre kommunale budsjettposter.
Tilskudd inntil kr. 5 000.- kan tildeles ved administrativt vedtak. Ved eventuell klage vil
saken gå til politisk behandling. Forslag på tilskudd over kr. 5 000,- skal i henhold til vedtak i
Kommunestyret 27.01.16, avgjøres av Formannskapet.
Alle vedtak om tilskudd vil bli offentliggjort på nettsidene til kommunen.
14 av 32

Levanger kommune – Formannskapet 18.4.18 - Sakliste

Omfang og saksbehandling
Noen søknader som er sendt inn på aktivitetstilskuddet er flyttet over til «Tilskudd til
allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene» og motsatt. Vurderingen av hvilke
søknader som hørte til de ulike tilskuddsordningene ble gjort i samarbeid med saksbehandler
fra kommunalteknikk. Etter denne koordineringen av søknadene, var det 33 søknader på
aktivitetstilskudd på tilsammen litt over 1,2 mill. kroner. For hele 2018 er det ca. kr. 650
000.- til fordeling.
Søknader om tilskudd er gjennomgått og vurdert i henhold til mål og strategier i kommunens
planverk av ei tverrfaglig sammensatt gruppe som har bestått av enhetsleder kultur,
idrettskonsulent, folkehelsekoordinator, frivilligkoordinator og en saksbehandler fra
rådmannens stab.
Ett aktivitetstiltak er innvilget beløp på 5 000.- etter administrativt vedtak (se vedlegg over
søknader og forslag til tilskudd). Det er 18 aktivitetstiltak som innstilles på beløp over 5 000., som nå legges fram for politisk behandling. Tilsammen er dette tilskudd på kr. 468 700.-.
14 søknader foreslås avslått. Avslagene er gitt med ulike begrunnelser, som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

søknader om ren driftsstøtte
søknader hvor det ikke foreligger en tydelig planlagt aktivitet
søknader som ikke kommer inn under kriteriene
søknader som er sendt etter at aktiviteten har funnet sted
aktiviteten har tidligere fått støtte eller kommer inn under andre ordninger
aktiviteten er blitt fullfinansiert av andre etter at søknad er sendt
aktiviteten budsjetterer med overskudd
søknaden er ufullstendig
aktiviteten er blitt prioritert ned i forhold til andre søknader etter en helhetlig vurdering

Vurdering:
Den tverrfaglige gruppa har vurdert alle søknadene i lys av vedtatte mål og strategier og
øvrige kriterier for tilskudd. (Se saksopplysninger). Der det er naturlig vil det bli gitt signaler
om at tilskuddsmottaker må forsterke elementene som treffer kriteriene i planverket, og om
det har overføringsverdi, vil det bli bedt om at tilskuddsmottaker sprer info om dette til andre
lag.
Gruppa har vurdert det slik at det er bedre å gi en større sum til søknader som treffer
kriteriene godt, og som er avhengig av tilskudd for gjennomføring, i stedet for å gi mindre
tilskuddsbeløp til flere. Etter en helhetlig vurdering av søknadene har gruppa kommet frem til
fordeling som vist i tabellen.
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Levanger kommune
Sakspapir

Foretaksnummer 958 685 580, Mikkelhaug Gård v/ Ivar Andreas Skjetnemark. Søknad om
kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet og søknad om
kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking i egen virksomhet.

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

Utvalg
Formannskap

Møtedato
18.04.2018

Arkivref:
2018/8696 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
34/18

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foretaksnummer 958 685 580, Mikkelhaug Gård v/ Ivar Andreas Skjetnemark, gis
fram til den 31.12.2019 kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i
egen virksomhet og kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking
i egen virksomhet med en alkoholstyrke begrenset oppad til 22 %.
2. F.nr. 27.09.64, Ivar Andreas Skjetnemark, og f.nr. 22.08.84, Kristina Varnaite,
godkjennes som salgs – og skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert den 20.02.2018, uttalelse fra skattemyndighetene datert den 28.02 – og
23.03.2018 og uttalelse fra politiet av den 20.03.2018.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 958 685 580, Mikkelhaug Gård v/ Ivar Andreas Skjetnemark, er innehaver
av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 fram til den
31.12.2019. Einar Skjetnemark og Ivar Andreas Skjetnemark er skjenkebestyrer og
stedfortreder for den forannevnte bevilling.
Virksomheten er under utvikling for å kunne fremby flere produkter som kan relateres til
gården og i denne forbindelse søkes det om å få utvidet den eksisterende skjenkebevilling
med kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet, samt
kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking i egen virksomhet. Dette er
alkoholholdig drikk begrenset oppad til 22 % både når det gjelder salg og skjenking.
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Virksomheten er inne i et generasjonsskifte og følgende personer ønskes godkjent i styrer –
og stedfortrederfunksjonen for samtlige alkoholbevillinger som er tilknyttet gården :
Omsøkt styrer: F.nr. 27.09.64, Ivar Andreas Skjetnemark.
Omsøkt stedfortreder: F.nr. 22.05.81, Kristina Varnaite.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet og
skattemyndighetene til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.
Vurdering:
Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert
myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.2001.
Bakgrunnen for ordningen med en tilvirkningsbevilling, er primært ønsket om å fremme det
potensialet som ligger i kombinasjonen lokale tradisjoner og næringsutvikling generelt, og
forholdet til lokal mat og turisme spesielt.
De skisserte planer vil medføre en utvidelse av virksomhetens tilbud og rådmannen vil på
bakgrunn av en totalvurdering tilrå at søknaden innvilges.
Rådmannen har heller ingen merknader til at f.nr. 27.09.64, Ivar Andreas Skjetnemark, og
f.nr. 22.05.81, Kristina Varnaite, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
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Levanger kommune
Sakspapir

Festiviteten kino og kulturhus - søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig
drikk i gruppe 1 og 2.
Saksbehandler: Finn Christiansen
E-post:
finn.christiansen@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052706

Utvalg
Formannskap

Møtedato
18.04.2018

Arkivref:
2018/7613 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
35/18

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Festiviteten kino og kulturhus, foretaksnummer 938 587 051, innvilges alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, relatert til skjenking i
i kjellerkroa, samt i barområde/billettluke, ut inneværende bevillingsperiode,
31.12.2019.
2. F.nr. 21.12.81, Anne Cecilie Olaussen, og f.nr. 08.11.56, Gunn Mari Storstad,
godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.
3. Bevillingen gjøres operativ fra det tidspunkt de nødvendige kunnskapsprøver er
avlagt og bestått.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 938 587 051, Festiviteten kino og kulturhus, har den 15.02.2018 søkt om
alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende
bevillingsperiode, 31.12.2019. Den omsøkte bevilling er relatert til skjenking i kjellerkroa i
byggets underetasje, samt i barområde/billettluke i 1. etasje hvor det også blir anledning til å
ta med den alkoholholdige drikk inn i hovedsal i 1. etasje.
F.nr. 21.12.81, Astrid Cecilie Olaussen, og f. nr. 08.11.56, Gunn Mari Storstad, søkes
godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt 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 Festiviteten kino og
kulturhus gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 med de
skjenkearealer som fremgår av søknad og i saksutredningen ovenfor.
F.nr. 21.12.81, Anne Cecilie Olaussen, og f.nr. 08.11.56, Gunn Mari Storstad, tilrås godkjent
som bevillingens styrer og stedfortreder.
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Levanger kommune
Sakspapir

Ombygging av tidligere barnehagelokaler
Saksbehandler: Håvard Heistad
E-post:
havard.heistad@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052803

Utvalg
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
18.04.2018

Arkivref:
2018/8784 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
36/18

Rådmannens forslag til innstilling:
Ombygging av brakkerigg på Rinnleiret godkjennes med en kostnadsramme på inntil 3,9 mill
kr inkl mva.
Kostnadene ved ombygging av finansieres ved salg av eiendom på området.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Den tidligere midlertidige barnehagen på Ytterøy er en brakkerigg som er flyttet til
Rinnleiret. Brakkeriggens plassering er godkjent for midlertidig plassering. Som følge av at
brakkeriggen er plassert på et område beregnet for offentlige bygninger/industri/kontor er det
sendt søknad om endring i reguleringsbestemmelsene for det aktuelle området.
Det er ønskelig å bygge om brakkeriggen og tilby midlertidig og sporadisk overnatting til
forskjellige arrangement. Det er anslått at en ombygging kan gi overnattingsmulighet for
opptil 80 personer.
Rinnleiret militærleir er den eldste bevarte kavalerileiren i Europa. På Rinnleiret er det 21
fredede bygninger og 8 bevaringsverdige bygninger. Rinnleiret byr på en rik militærhistorie
og vekker stor interesse for militære øvelser.
Militærleiren har historisk vært overnattingssted for flere hundrede tjenestemenn i over
hundre år. Selv om militærleiren er lagt ned, har Heimevernet og regionens HVU-avdeling
fremdeles øvelser, aktiviteter og arrangement på Rinnleiret.
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Det er få overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet ved bruk av militærleiren, og ved å
åpne opp for midlertidig og sporadisk overnatting kan Rinnleiret militærleir gi mulighet for
større militære øvelser, aktiviteter og arrangement i fremtiden.
Ved å bygge om brakkeriggen for å tilfredsstille overnattingskrav etter TEK 17, gis det også
mulighet for alle typer overnatting. Det gir rom for overnattingsmuligheter ved skole- og
idrettsarrangementer i tillegg til at brakkeriggen kan gi midlertidig overnatting til flyktninger.
Bakgrunnen for at saken nå fremmes for politisk behandling er at ombyggingen ikke er tatt
inn i investeringsbudsjettet. Det er allerede forhandlinger om mulig utleie av anlegget fra
oktober 2018.
Vurdering:
Det er viktig å investere i Rinnleiret, da Rinnleiret er et område som rikt på både
militærhistorie og kulturhistorie. Ved å tilrettelegge for midlertidig overnatting på området
kan områdets attraktivitet økes.
Arbeid knyttet til omgjøring skal ut på en åpen anbudskonkurranse. En kan derfor bare
omtrentlig fastsette kostnadene i byggeprosjektet. Brakkeriggens areal er 390 m2. Ut fra
erfaringstall er det stipulert en kostnad på kr 10.000,-/m2 m/MVA, som gir en totalkostnad på
3.9 millioner kr m/MVA.
Finansiering til ombygging av brakkerigg skjer ved salg av eiendom. Det ansees som
hensiktsmessig at deler av inntektene ved salg av eiendom omdisponeres til omgjøringen av
brakkeriggen da brakkeriggen på sikt vil bli selvfinansiert av leieinntekter. Utleie av
overnattingsplass på Rinnleiret vil gi årlige leieinntekter og årlige leieinntekter vil variere fra
år til år basert på antall utleiedøgn.
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Levanger kommune
Sakspapir

Trondheim Parkering - samarbeid
Saksbehandler: Unni Storstad
E-post:
unni.storstad@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052711

Utvalg
Formannskap

Arkivref:
2018/8701 - /

Møtedato
18.04.2018

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
37/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Trondheim Parkering KF om kjøp av tjenester
for å støtte opp under gjennomføring av Levanger kommunes parkeringspolitikk.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Det har fra nasjonale myndigheters side vært arbeidet med ny parkeringsforskrift i flere år, og
denne trådte i kraft 01.01.2017.
Formålet med forskriften er:
- Å sikre forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av
parkeringsvirksomheten, sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet
- Å sikre at parkeringsvirksomheten utøves med god kvalitet og mest mulig likt
uavhengig av hvem som er tilbyder.
- Bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere og parkeringstjenester
- Legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten
Vedlegg:
1. Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
2. Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private
parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Levanger kommune fikk delegert politimyndighet fra 17.11.1984 for håndheving etter
forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.
Fra 01.01.2017 skal Levanger kommune håndheve etter Forskrift om offentlig
parkeringsregulering og parkeringsgebyr og Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten
og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).
Gjennom den nye forskriften skal brukerrettighetene sikres gjennom økte kvalitetskrav til alle
som leverer parkeringstjenester som faller inn under den nye forskriften. Den nye
parkeringsforskriften stiller økte krav til kommunene.
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Levanger kommune er liten innen offentlig og privat parkeringsvirksomhet, og kravene i den
nye forskriften medfører ekstra utfordringer og stiller store krav til kompetanse på flere
fagområder. Dette gjelder innen områdene forretningsdrift, krav til formalisme iht forskriften,
økte generelle kvalitetskrav, krav til betalingsløsningene med tilhørende pengestrømmer og
universell utforming av betalingsløsningene. Nye formalkrav medfører en del nyanskaffelser
som skal skje iht Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende formelle krav til
leverandører blant annet knyttet til databehandleravtaler og lovkrav knyttet til personvern.
I tillegg er teknologiske løsninger knyttet til parkering i sterk utvikling, og det er gode
muligheter for å tilby kundene bedre service og tjenester ved hjelp av oppdatert teknologi.
Dette krever utviklingskompetanse og kapasitet til å implementere slike løsninger.
Den nye forskriften åpner for utvidet samarbeid mellom kommuner. I Parkeringsforskriftens
§ 7 2. ledd står følgende: «kommunene kan håndheve selv, samarbeide med eller overlate
håndheving av vilkårsparkering på offentlig ferdselsåre til andre kommuner eller heleide
kommunale selskaper.» (gjelder kontrollsanksjoner). Forskrift om offentlig
parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 3 «Ansvaret kan overføres til eget
parkeringsselskap, dersom dette eies helt av kommuner.» Samferdselsdepartementet har tatt
dette inn i forskriften for å hensynta utfordringene små og mellomstore kommuner kan
forventes å få.
Ut over dette kan det etableres samarbeid med andre kommuner innen følgende fagområder
som er knyttet til parkering:
- Klagebehandling
- Behandling av HC-søknader (parkering for forflytningshemmede)
- Regnskap, innfordring og rapportering
- Innkjøp med tilhørende stordriftsfordeler
- Hospitering og mulighet for vikartjenester
- Skiltplantegning
- Service og vedlikehold av teknisk utstyr, inkl reservedelslager
Levanger kommune drifter i dag:
- Offentlig og private kommunale p-plasser
- Sykehuset Levanger offentlig og private p-plasser
- Levanger videregående skole offentlig og private p-plasser
- Helsehuset Røstad private p-plasser
- Nord-Universitet Offentlig og private p-plasser
- Næringsbygget private p-plasser
- Coop p-kjeller privat
Levanger kommune har i dag 2 stillinger som trafikkbetjenter, samt en 50% stilling som
parkeringsleder. I den nye forskriften reguleres det at den som skal utføre kontrolltjeneste
med vilkårsparkering må ha gjennomført og bestått godkjent opplæring. Opplæringen skal til
sammen ha en varighet på minst 70 skoletimer og bestå av:
-

en innledende teoretisk del og praksisopplæring i kontrolltjeneste på til sammen minst
30 skoletimer og med avsluttende prøve
praksisopplæring og oppsummerende teorikurs på minst 30 skoletimer og med
avsluttende prøve og
bestått regodkjenningsprøve hvert fjerde år
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I forbindelse med planlegging av fremtidig bemanning i kommunalteknikk er det gjort en
vurdering av kapasitetsbehovet for å ivareta parkeringsordningen. Rådmannens vurdering er
at det må prioriteres å ha kompetanse og kapasitet til å utføre daglige kontroller og ivareta
trafikksikkerhet og framkommelighet. For å utføre disse oppgavene er det viktig å ha
tilstrekkelig kapasitet hos trafikkbetjentene, og at disse har god kompetanse og oppdaterte
verktøy.
Det har de senere årene vært en rask utvikling av betalingstjenester og elektroniske verktøy
for å tilrettelegge for kunden. Det er viktig at det er kompetanse og kapasitet til å følge
utviklingen, slik at kundene i Levanger tilbys moderne ordninger på tross av et lite
parkeringsvolum.
I mange kommuner er det både offentlige etater og private selskap som driver
parkeringsvirksomhet. Dette kan medføre at det er ulik praksis innenfor tilgjengelige plasser i
kommunen. Rådmannen mener det er hensiktsmessig å bidra til å ha et felles regime i byen.
Rådmannen vurderer det slik at det er lite hensiktsmessig å opparbeide utviklingskompetanse
innen parkeringsvirksomheten, men heller fokusere på tilstrekkelig kapasitet til å
gjennomføre kontroll. Det er ønskelig at administrative funksjoner skal minimeres, og øke
ressursene til trafikkbetjenter. Det er pr i dag sårbart med så få antall ansatte i virksomheten.
Det ble på bakgrunn av dette i 2017 inngått avtale om leveranse av tjenester fra Trondheim
parkering. Avtalen var ett-årig og ment å gi vurderingsgrunnlag for videre arbeid. Trondheim
Parkering KF er en profesjonell aktør og samarbeidspartner, som vil bidra til at kommunen er
godt rustet til å konkurrere om anbud på området (eks sykehuset). Foretaket er bla ISO 9001sertifisert. Det finnes pr i dag ikke andre kommunesamarbeid i vår region som kan tilby
tilsvarende.
Ordningen med kjøp av tjenester fra Trondheim Parkering er nå evaluert, og hovedinntrykket
er at de har kapasitet, kompetanse og erfaring til å støtte opp om parkeringsordningen i
Levanger.
Levanger kommune v/ trafikkbetjentene vil fortsatt håndheve etter Forskrift om offentlig
parkeringsregulering og parkeringsgebyr (gebyr) og Forskrift om vilkårsparkering for
allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften). I
tillegg er det avtalt med service- og digitaliseringssentret at de skal ivareta oppgaver med å
utstede HC-kort. Dette har frem til nå vært utført av parkeringsleder.
Tjenester som foreslås kjøpt fra Trondheim parkering er
- løsning med bruk av kontrollverktøy.
- tilbud om oppdatering og hospitering for trafikkbetjenter
- reserveløsning
- brukerstøtteordning
- ordning for regnskap og rapportering
- ordning for klagebehandling.
Fordeler med samarbeid med Trondheim kommune:
- Redusert sårbarhet. Vi har et lite miljø. Ved sykefravær reduseres kapasiteten
betydelig. Vi har inngått avtaler med kunder som forventer at vi drifter hver dag.
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-

-

-

Muligheter for faglig utvikling i et større miljø.
Servicetjeneste i utvidet åpningstid for kunder som har spørsmål vedr. ileggelse,
betaling, klageadgang etc.
Innfordring og behandling av klager utføres av et profesjonelt miljø. TP har et stort
team med rutinerte klagebehandlere som ledes av egen jurist som selv tar sakene i
forhold til parkeringsklagenemda. TP vil også være behjelpelig med å lære opp
betjentene i Levanger til å ta bilder som styrker klagesakene i forhold til
parkeringsklagenemnda. Kundene vil være sikret en objektiv behandling med høy
kvalitet. Gebyret for tapt sak i nemda er økt, og det er viktig å unngå dette.
LK har samme automatpark som Trondheim kommune/parkering. Her finnes eget
bemannet verksted med deler og utstyr for rask rep. av automater.
Gunstige avtaler: Innkjøp av billetter, utstyr, bankavtaler gebyrer.
Tilgang til IT-systemer gjennom Trondheim parkerings avtaler gir stordriftsfordeler.
Egen betalingsapp som har lavere kostnad enn vår avtale med Easypark.
(telefonparkering) Levanger vil få benytte Trondheim Parkering sin app SmartPark.
Dette gjør at kravet i forskriften om å tilby både forskudds og etterskuddsvis betaling
vil bli oppfylt. Dette vil også være kostnadsfritt for kunde, som betaler for å benytte
dagens løsning i Easypark
Et samarbeid vil også gjøre at Levanger kan gjøre årskortet elektronisk og selvbetjent.
(Så langt ikke implementert).
Profesjonelle medarbeidere på alle nivå som dekker dagens krav i den nye forskriften.

Trondheim Parkering og Levanger kommune er i felles dialog med Helse Nord-Trøndelag
om løsning for ansattebetaling ved sykehusene i Levanger og Namsos. Dette vil kunne
bidra til en mer hensiktsmessig bruk av parkeringsplasser ved sykehusene. Det er
Trondheim Parkerings oppdaterte IT-løsning med tilhørende app som er forutsetningen
for å få dette til.
Levanger kommune har hvert år en netto inntekt på parkeringsordningen. Den har de siste
10 årene variert fra 1,5 til 2,6 millioner kroner. I 2017 lå resultatet på kr. 2.599.221,-.
Lønnskostnadene har de senere årene ligget stabilt på 1,6 – 1,7 millioner kroner, mens
øvrige kostnader ligger på om lag 2 millioner kroner årlig. Kostnadene har vært tilnærmet
uendret det året Levanger har hatt en forsøksavtale med Trondheim parkering KF,
sammenlignet med årene 2015 og 2016. Inntektene har 2017 vært ca. 6,2 millioner kroner.
Dette er betydelig høyere enn tidligere år, og har sin bakgrunn i både høyere
gebyrinntekter, høyere leieinntekter og høyere inntekter fra avgiftsparkering enn tidligere
år.
I dag kjøper Levanger kommune regnskapstjenester fra Innherred kommunesamarbeid
regnskap, innfordring, lønn (IKRIL). Dette er det naturlig å videreføre dette selv om det
inngås en samarbeidsavtale med Trondheim parkering KF. Den tidligere økonomienheten
i Innherred samkommune har til og med 2016 hatt ansvar for innfordring av
parkeringsgebyr. Eventuelle purregebyrer og forsinkelsesrenter som har kommet til
inntekt, har vært en del av inntektsgrunnlaget for enheten. I en samarbeidsavtale med
Trondheim parkering KF er det ikke naturlig at IKRIL står for innfordringen av
parkeringsgebyr lenger, da det er mer hensiktsmessig at samme enhet fullfører
saksbehandlingen.
Dersom IKRIL skal ha denne jobben videre anses det nødvendig å anskaffe programvare
for overføring av ubetalte krav til kommunens systemer. Dette har ikke vært gjort
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tidligere, noe som har medført mye manuelt arbeid og at oppfølging av krav tidvis ikke
har vært ajour. Samlet hadde Innherred samkommunes økonomienhet en mindre årlig
inntekt i forbindelse med å inndrive krav. Beløpet anses relativt lite sammenholdt med
forventede anskaffelses- og driftskostnader for et eget system for å overføre disse
kravene. Ved at denne oppgaven ikke håndteres av IKRIL, vil dette kunne frigjøre
ressurser til å fokusere videre på å heve kvaliteten enda mer på oppgaveporteføljen
enheten innehar i dag.
Vurdering:
Levanger kommune skal opptre profesjonelt og ivareta parkeringsordninger i henhold til
gjeldende lov og regelverk. Dette innebærer også å tilby kundene tidsriktige elektroniske
løsninger, og de ansatte oppdaterte verktøy og kompetanse.
For å sikre dette foreslår rådmannen å inngå et langsiktig samarbeid med Trondheim
Parkering KF i Trondheim. Foretaket er 100 % eid av Trondheim kommune og er en
betydelig parkeringsaktør med kunnskap og erfaring som vil være til nytte for Levanger
kommune.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om kommunal garanti - Markabygda vassverk SA
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
18.04.2018

Arkivref:
2018/8729 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
38/18

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 3.000.000,- for
Markabygda vassverk SA
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Kommunelovens §51
• Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
Vedlegg:
1 Søknad om kommunal garanti - Markabygda vassverk SA
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Markabygda vassverk SA har søkt om utvidet kommunal garanti i samband med utbedring og
utvidelse av vannverket. Søknaden gjelder en utvidelse av garanti gitt av Levanger
kommunestyre i sak 60/15.
Vurdering:
Kommunen har ikke anledning til å gi garanti for næringsvirksomhet. Markabygda vassverk
SA har ikke et økonomisk formål med sin virksomhet, og utfører en offentlig oppgave.
Rådmannen mener derfor at dette ikke er næringsvirksomhet.
Rådmannen ser det som fordelaktig at Markabygda vassverk SA gjennomfører et arbeid med
sikte på å bedre og utvide vanntilførselen til Markabygda. I Levanger kommunes
langtidsplaner ligger det en intensjon om å bygge ut det samme området med kommunalt
vann, uten at dette ennå er inne i gjeldende økonomiplan. Om vassverket gjennomfører
utbyggingen vil dette gjøre at utbyggingen vil kunne gjennomføres tidligere enn om Levanger
kommune skulle stå for utbyggingen. Det anses hensiktsmessig at dette arbeidet utføres så
raskt som mulig, og at det tas sikte på kommunal overtakelse i fremtiden. Samtidig er det
rasjonelt for vassverket å foreta denne utbedringen nå ettersom Øvre Skogn Vasslag samtidig
fornyer sitt vannledningsnett.
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Bakgrunn og forutsetninger for saken fremkommer i vedlagt søknad fra vasslaget.
En kommunal garanti vil gi vassverket bedre betingelser på et lån enn om de ikke har denne
garantien. Risikoen for kommunen henger sammen med vassverkets betalingsevne. Det er
ingen signaler på at vassverket ikke klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser.
Rådmannen vil med bakgrunn i dette tilrå at Markabygda vassverk SA innvilges en utvidet
kommunal garanti på inntil 3,0 millioner kroner.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om kommunal garanti - Øvre Skogn vasslag SA
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
18.04.2018

Arkivref:
2018/8744 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
39/18

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 7.500.000,- for
Øvre Skogn vasslag SA
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Kommunelovens §51
• Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
Vedlegg:
1 Søknad om kommunal garanti - Øvre Skogn vasslag SA
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Øvre Skogn vasslag SA har søkt om kommunal garanti i samband med utskifting av

ledningsnett.
Vurdering:
Kommunen har ikke anledning til å gi garanti for næringsvirksomhet. Øvre Skogn vasslag har
ikke et økonomisk formål med sin virksomhet, og utfører en offentlig oppgave. Rådmannen
mener derfor at dette ikke er næringsvirksomhet.
Rådmannen ser det som fordelaktig at Øvre Skogn vasslag gjennomfører et arbeid med sikte
på å bedre og utvide vanntilførselen. I Levanger kommunes økonomiplan ligger det en
intensjon om å overta ledningsnettet og bygge ut det samme området med kommunalt vann.
Når vassverket gjennomfører utbyggingen vil dette gjøre at utbyggingen vil kunne
gjennomføres raskere enn om Levanger kommune skulle stå for utbyggingen. Det anses
hensiktsmessig at dette arbeidet utføres så raskt som mulig, og at det tas sikte på kommunal
overtakelse i nær fremtid. Bakgrunn og forutsetninger for saken fremkommer i vedlagt
søknad fra vasslaget.
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En kommunal garanti vil gi vassverket bedre betingelser på et lån enn om de ikke har denne
garantien. Risikoen for kommunen henger sammen med vassverkets betalingsevne. Det er
ingen signaler på at vassverket ikke klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser.
Rådmannen vil med bakgrunn i dette tilrå at Øvre Skogn vasslag innvilges en utvidet
kommunal garanti på inntil 7,5 millioner kroner.
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Levanger kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 1. kvartal 2018
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
18.04.2018

Arkivref:
2018/8737 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
40/18

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Økonomirapport for 1. kvartal 2018 tas til etterretning.
2. Levanger kommunes driftsbudsjett for 2018 endres slik:
• Anslaget for rammetilskudd og inntektsutjevning nedjusteres med 10,0
millioner kroner, skatteanslaget justeres tilsvarende opp.
• Avsetning til avdrag økes med 3,35 millioner kroner, finansieres med
tilsvarende reduksjon av renteutgifter.
• Det bevilges kr. 900.000,- til innredning av arbeidsplasser i forbindelse med
avvikling av Innherred samkommune og kr. 300.000,- til prosjektet
«Klimanettverk». Finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
3. Budsjettskjemaer for Levanger kommune for 2018 vedtas jfr. vedlegg 2 og 3.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement og Kommunestyrets vedtak i sak 50/17.
Vedlegg:
1 Økonomirapportering 1. kvartal 2018
2 Budsjettskjema 1A og 1B
3 Budsjettskjema 2A og 2B
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Økonomisk var 2017 var ikke noe godt år for Levanger kommune. Fra et rekordstort
mindreforbruk i 2016 var det bare så vidt en kom på riktig side av 0-punktet i 2017.
Kommunen fikk et vært stort negativt økonomiske avvik innen alle helse og
velferdsområdene med unntak av NAV, mens også mange av skolene og de fleste
kommunaltekniske områdene også hadde store negative avvik. Økonomisk ble året reddet av
store fellesinntekter fra skatt og rammetilskudd og gode regnskapstall fra
Innvandrertjenesten. Dette som følge av store integreringstilskudd, etter flere år med høy
bosetting av flykninger i kombinasjon med nøktern drift.
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En ser ved avleggelse av rapport etter 1. kvartal 2018 at det ligger an til store negative avvik
også i 2018 om ikke tiltak iverksettes umiddelbart. Bildet er at det er de samme områdene
som har økonomiske utfordringer også i 2018. I år kan vi imidlertid ikke forvente at
Innvandrertjenesten vil bidra i like stor grad til fellesskapets økonomi som de to foregående
årene. Dette skyldes at bosettingstallene nå er lavere, og at inntektsgrunnlaget for enheten da
også naturlig ligger på et lavere nivå.
Rådmannen har iverksatt et arbeid for å justere aktiviteten (og/eller øke inntektene) i
størrelsesorden 30 – 40 millioner kroner på årsbasis. I denne prosessen vil alle enheter være
involvert, og både små og store tiltak vurderes. Med dette som bakgrunn forberedes en sak
som skal opp til behandling i Kommunestyret 30. mai 2018 hvor en komplett tiltakspakke
med sikte på å bringe kommunens økonomi i balanse legges frem til behandling.
Ved behandling av budsjett 2018 ble ikke de obligatoriske budsjettskjemaene (1A, 1B, 2A og
2B) vedtatt av kommunestyret. Formelt er det riktig at disse skal vedtas, de legges derfor
fram for vedtak i denne saken.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport.
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