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PS 98/18 Godkjenning/signering av protokoll

PS 99/18 Referatsaker

RS 35/18 Tildeling av skjønnsmidler 2019 Trøndelag, Fylkesmannen - Hynne,
Sigrid
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.10.18
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap

Møtedato
07.11.2018

Arkivref:
2018/7093 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
100/18

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

Høyring Forskrift om tilbakebetaling av
utdanningslån 2019

Kunnskapsdepartementet

05.12.2018

Høring - Forslag til endringer i
Finansdepartementet
forskriftsbestemmelse om utfylling og
gjennomføring av skatteloven § 14-5 fjerde ledd
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Høyring

Departement

Frist

Høringsnotat. Forslag til endring av energiloven
§ 9-5 (innhenting av politiattest)

Olje- og
energidepartementet

18.01.2019

Høring - Forskrift om tidligpensjon til
jordbrukere og forskrift om tilskudd til
landbruksvikarvirksomhet

Landbruks- og
matdepartementet

03.12.2018

Høring - forslag om å oppheve
dispasjørordningen

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.02.2019

Høring - Forslag om endringer i stedsnavnloven

Kulturdepartementet

14.01.2019

Høring – Den europeiske grense- og kystvakt
(EBCG)

Justis- og
beredskapsdepartementet

15.11.2018

Høring – forslag til ny tjenestepensjon for
ansatte i offentlig sektor

Arbeids- og
sosialdepartementet

09.01.2019

Høring – forslag om endringer i pakkereiseloven

Barne- og
likestillingsdepartementet

11.12.2018

Høring av forslag til endring i opplæringsloven.
Kunnskapsdepartementet
Opplæring i kvensk og yrkesopplæringsnemnder

12.01.2019

Høring - Endring i yrkestransportloven om
ekspressbuss

Samferdselsdepartementet

02.01.2019

Høring - forslag til endringer i forskrift om Fond
for utøvende kunstnere

Kulturdepartementet

23.11.2018

Høyringsnotat om lovfesting av plikt for
kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til
heimebuande personar med demens

Helse- og
omsorgsdepartementet

14.01.2019

Høring - Forslag til forskriftsendringer knyttet til
kommunenes saksbehandling av midler til
investering og bedriftsutvikling i landbruket
m.m.

Landbruks- og
matdepartementet

23.11.2018

Høring: Forslag til endring i forskrift om
registrering og melding av vigsel

Barne- og
likestillingsdepartementet

26.11.2018

Høring av forslag til endringer i forskrift om
betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i
spesialisthelsetenesta

Helse- og
omsorgsdepartementet

30.11.2018

Høring – lov- og forskriftsendringer som følge
av Storbritannias uttreden fra Den europeiske
union

Justis- og
beredskapsdepartementet

30.11.2018

Tilleggshøyring om endringer i forskrift om
opptak til høgre utdanning for opptak til
studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet
i Oslo

Kunnskapsdepartementet

14.11.2018

Høring - verdipapirforetaks tilknyttede agenter

Finansdepartementet

15.11.2018

Invitasjon til å komme med innspill til
stortingsmeldingen om internasjonal
studentmobilitet

Kunnskapsdepartementet

03.12.2018

Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av

Nærings- og

15.11.2018

bokstav g som følge av ny regnskapsstandard
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Høyring

Departement

medikamentell behandling mot lakselus i
oppdrettsanlegg

fiskeridepartementet

Høring - etablering av Nasjonalt eldre-, pasientog brukerombud

Helse- og
omsorgsdepartementet

Frist

02.01.2019

Høring - enpersonsutredning om formuerettslige Justis- og
lovvalgsregler
beredskapsdepartementet

18.01.2019

Høring - Endring av drosjereguleringen oppheving av behovsprøvingen mv.

Samferdselsdepartementet

01.01.2019

Høring - NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens
pensjonsfond utland

Finansdepartementet

28.11.2018

Høring - utkast til forskrift om forsvarlig
utlånspraksis for forbrukslån

Finansdepartementet

06.12.2018

Høring - endringer i reglene om kildevern i
straffeprosessloven og tvisteloven

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.02.2019

Vurdering:
Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de framlagte høringer.
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Levanger kommune
Sakspapir
Cittaslow – evaluering av medlemskapet
Saksbehandler: Berit Hakkebo
E-post:
berit.hakkebo@levanger.kommune.no
Tlf.:

Arkivref:
2018/10015 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
07.11.2018

Saksnr.
101/18

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommunes medlemskap i Cittaslow-nettverket avsluttes av økonomiske
årsaker.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommune har siden 2003 vært medlem i det internasjonale Cittaslow-nettverket.
Nettverkets formål er å hindre at byene utvikler seg til å bli mer og mer like og mister sitt unike
særpreg. Cittaslow har også mål om å bedre livskvaliteten til innbyggerne, skape identitet
gjennom å ta vare på stedets kvaliteter og sikre bærekraftig utvikling.
Cittaslow har 7 overordnede prinsipper for by- og stedsutvikling:
1.

God energi- og miljøpolitikk
Opprettholde og utvikle byens og omgivelsenes særpreg med fokus på bedring og gjenbruk.
Parker og grønne områder, fornybarenergi, transport, resirkulering, etc.

2.

Utvikle god infrastrukturpolitikk
Fokus på forbedring av arealer. Det skal legges vekt på grønne områder, myke trafikanter
og tilgjengelighet for alle. Alternativ mobilitet, sykkelstier, gatemøbler, etc.

3.

Utvikle og bevare god kvalitet i byutviklingen
Ta vare på og vektlegge miljø og estetikk, byens særpreg og historiske forankring for å
bedre byens og omgivelseneskvaliteter. Man er åpen for bruk av moderne datateknologi.

4.

Stimulere til å ta vare på lokale mat- og håndverkstradisjoner
Oppmuntre til produksjon og bruk av matvarer som er produsert naturlig og økologisk, og
utelukke genmanipulert mat. Videre skal byene fremme håndverksprodukter som har sin rot
i lokalkultur og tradisjon. Byene skal legge til rette for møteplasser for handel.

5.

Fremme vennlighet og gjestfrihet
Sørge for god velkomstgjennominformasjon, skilting og god ivaretakelse av
vertskapsfunksjonen.

6.

Fremme sosial tilhørighet
Integrering av alle mennesker, motvirke fattigdom, diskriminering av minoriteter etc.

7.

Samarbeide med andre organisasjoner (partnere)
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Støtte opp om Cittaslowprosjekter og -kampanjer, og fremme Cittaslow-ideen. Samarbeid
med andre organisasjoner som fremmer naturlig og tradisjonell mat mv.
Som Cittaslow-by skal Levanger arbeide for
• En bevisstgjøring av byens historie, særpreg og byggeskikk, trehusbebyggelsen, kulturmiljøet
og den unike byplanen
• Mindre støyforurensing og redusert biltrafikk
• Flere møteplasser, gågater, gang- og sykkelstier
• Gode estetiske løsninger i forbindelse med skilting
• Satsing på lokal kultur, miljø- og landbrukstradisjonene, mat- og håndtverkstradisjoner
• Vise gjestfrihet overfor tilreisende
• Skape en atmosfære som fremmer trivsel og folkehelse
3 av 252 medlemsbyer i Cittaslow-nettverket er norske: Levanger, Sokndal og Ulvik. Eidsskog
kommune som også har vært medlem, har nylig valgt å melde seg ut.
I formannskapets møte 10. januar 2018 fremkom det ønske om en evaluering av Levanger
kommunes medlemskap i Cittaslow-bevegelsen. Dette som grunnlag for en vurdering av
hvorvidt Levanger kommune skal fortsette sitt medlemskap eller melde seg ut av nettverket.

Vedlegg:
•

Evalueringsrapport datert 29. oktober 2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
•
•
•
•
•

Spørreundersøkelse
Uttalelse fra Levanger Vel datert 14.06.18
Uttalelse fra Visit Innherred datert 06.06.18
Uttalelse fra Levanger næringsforum AS datert 20.06.18
Uttalelse fra Levanger Handelsstand

Spørreundersøkelse og uttalelser inngår i evalueringsrapporten.
Saksopplysninger:
I vedlagte evalueringsrapport for Cittaslow-medlemskapet har fokuset vært å avklare om
nytteverdien av medlemskapet er større eller mindre enn kostnaden med å delta. Vurderingen
bygger på
• Cittaslow sine prinsipper for by- og stedsutvikling sett i forhold til mål og strategier i
kommunens planverk
• Aktiviteter med «Cittaslowstempel».
• Kostnader i kommuneregnskapet og bruk av kommunal innsats for å følge opp medlemskapet
i Cittaslow.
• Spørreundersøkelse for å avklare hvordan Cittaslow oppleves av innbyggere, lag og
foreninger og næringsliv i dag
• Uttalelser fra Levanger Næringsforum AS, Levanger Vel, Visit Innherred og Levanger
handelsstand
• Cittaslow-rådets arbeid
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Vurdering:
Cittaslow sine prinsipper for by- og stedsutvikling sammenfaller med mål og strategier i
kommunens planverk og understøtter plan- og bygningslovens krav om at kommunene skal
bidra til nå FNs bærekraftsmål.
Evalueringen av Cittaslow viser at det gjennomføres en rekke aktiviteter og arrangementer med
Cittaslow-stempel som gir gode opplevelser og aktiviteter som fremmer folkehelsa. Cittaslow
bidrar til å binde sammen disse aktivitetene og å sette fokus på forhold som er viktige for å sikre
bærekraftig utvikling.
Cittaslow handler om å dyrke det lokale og unike på hvert enkelt sted. Prinsippene for Cittaslow
er en rettesnor for bærekraftig utviklingsarbeid som kan nyttes som en strategi og et
konkurransefortrinn. Fordi byene må oppfylle en rekke kriterier for å kunne bli Cittaslowmedlemmer, er medlemskapet et kvalitetsstempel for Levangers by- og stedsutvikling.
Over tid er det jobbet lite med Cittaslow og det har lenge vært uvisst hvordan medlemskapet
skulle forankres i og utenfor organisasjonen. Cittaslow-ideene har derfor ikke vært godt nok
forankret verken i kommuneadministrasjonen eller blant politikerne. Deler av næringslivet har
heller ikke integrert Cittaslow, og det er ikke godt nok forankret blant kommunens
lag/foreninger og innbyggere.
I følge formannskapssak 82/13 Opprettelse av Cittaslowråd, har medlemskapet i Cittaslow på
ulike måter vært oppfattet som noe negativt. Oppnevnelsen av Cittaslow-rådet bidro til å løfte
fram betydningen av Cittaslow, men har også vist at det er store utfordringer i arbeidet med å
snu et negativt omdømme.
Gjennomført spørreundersøkelse sommeren 2018 hadde som formål å avklare hvordan
Cittaslow oppleves av innbyggere, lag og foreninger og næringslivet i dag. Det kom inn 118
svar på undersøkelsen, som gir en pekepinn på opplevelsen av Cittaslow.
Flertallet av de 118 som har svart kjenner hovedprinsippene for Cittaslow. De fleste opplever
Cittaslow som noe positivt. Et knapt flertall opplever også at Cittaslow bidrar positivt til
Levangers omdømme og utvikling, mens en litt lavere andel mener at Cittaslow bidrar negativt
for omdømmet og har hatt liten betydning for utviklingen. Av bedriftene, organisasjonene og
lag/foreningene som har svart sier over halvparten at Cittaslow ikke har hatt betydning for dem.
Et knapt flertall på 43,2 % mener at Levanger fortsatt skal være medlem av Cittaslow, mens
39,8 % mener at kommunen skal melde seg ut.
I tilknytning til undersøkelsen er det kommet uttalelser fra Visit Innherred, Levanger
næringsforum AS, Levanger Vel og Levanger Handelsstand. Alle tilrår videreføring av
medlemskapet, samtidig som de påpeker et behov for å tydeliggjøre hvordan vi vil
nyttiggjøre oss Cittaslow.
I henhold til evalueringsrapporten er den årlige kostnaden på mellom 50-70.000 kroner.
I tillegg bidrar byantikvar som sekretær for rådet. Kronekostnaden er ikke spesielt stor dersom
medlemskapet gir tilstrekkelig nytteverdi. Arbeidstiden som går med til oppfølging av Cittaslow
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må imidlertid vurderes ut fra at oppfølgingskapasiteten er presset, og at den må brukes til
utviklingsoppgaver som anses som viktige for kommunen.
Arbeidet med Cittaslow de siste årene viser at prosjektet styrker og er brukt som argument i
finansieringssøknader for andre utviklingsprosjekter som for eksempel «Attraktive og
bærekraftige byer» (nordisk prosjekt), «Tre- og tradisjonshåndtverk – grenseløst bygningsvern»
(Interreg/samarbeid med Sverige) og «Næring i Trehusbyen» (lokalt prosjekt).
Videre kan Cittaslow ses som et kvalitetsstempel for arbeidet med bærekraftig by- og
stedsutvikling. Både dette og at Cittaslow er mer kjent i Europa enn i Norge kan
nyttes som et konkurransefortrinn i markedsføring av reiseliv og i kommunens
omdømmebygging.
Det kan være fordeler med å være medlem i en stor internasjonal nettverksorganisasjon
bestående av steder som ønsker å utvikle seg attraktivt og bærekraftig. Ved aktivt å bruke
nettverk og kontakter, kan Levanger kommune tilegne seg mye ny kunnskap. Antall
medlemsbyer i Cittaslow har i løpet av de siste månedene økt fra 236 til 254, noe som tyder på
at nettverket er i vekst.
Med tanke på forankring er Cittaslowrådet som ble etablert i 2016 bredt sammensatt med
representanter fra hele kommunen. Rådet har arbeidet aktivt for å forankre Cittaslow i hele
kommunen, blant annet med innføring av Cittaslow-prisen som er utdelt en gang, i 2017. For å
oppnå effekt må dette gjentas over flere år. Avslutning av medlemskapet kan innebære at prisen
får redusert betydning for de bedriftene som har mottatt den.
Eventuell videreføring av medlemskapet i Cittaslow vil forplikte kommunen i forhold til
tydeliggjøring av hva kommunen ønsker med medlemskapet og til etterlevelse av prinsippene
for Cittaslow. Videreføring forutsetter også fokus på uttak av potensial knyttet til bolyst,
reiselivs- og næringsutvikling, omdømmebygging, og markedsføring av kommunen nasjonalt og
internasjonalt.
I evalueringsrapporten anbefales det videreføring av medlemskapet i Cittaslow i en periode
som følger rådets funksjonstid på to år, dvs. fram til høsten 2020. Dette for å gi Cittaslow-rådet
tilstrekkelig tid til å gjennomføre arbeidet som rådet har startet. Det anbefales også at det høsten
2020 gjennomføres en ny evaluering og en ny spørreundersøkelse for å avklare om betydningen
av Cittaslow har utviklet seg videre i positiv retning.
Imidlertid ser ikke rådmannen at det med dagens økonomiske situasjon og begrensede
arbeidskapasitet er riktig å prioritere videreføring av medlemskapet. Avslutning av
medlemskapet innebærer at kommunen kan omdisponere ressurser som i dag brukes til
Cittaslow til annet utviklingsarbeid. Det kan også være et positivt signal for noen at vi avslutter
noe som mange over tid har opplevd som lite viktig og fjernt.
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Levanger kommune
Sakspapir

Tildeling aktivitetstilskudd høst 2018
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
E-post:
guri.marjane.sivertsen@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052901

Utvalg
Formannskap

Møtedato
07.11.2018

Arkivref:
2018/9316 - /223

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
102/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5 000:
Innvilget
tilskudd

Søker

Formål

Ungdomslaget Vårglimt
Skogn ungdomslag
Lion Club / Skeyna
Kveldskoret
Levanger barne- og ungdomskorps
Redningsselskapet
Falstadsenterets venner / Unge
Falstadvenner
Diabetesforbundet
Levanger Husflidsforening
Falstadsenteret

Lys og lydrigg til teateroppsettinger
Teateroppsetting
Høstleker funksjonshemmede, Vulusjøen
Verksted joik og norsk folkemusikk
Korpstur
Familiedag om sjøsikkerhet

30 000
20 000
10 000
25 000
10 000
15 000

En serie arrangement for ungdom
Treningsgrupper 3T
Kreativ uke for barn og unge
Kommandantboligen

15 000
10 000
25 000
35 000

Totalt

195 000

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunestyret 27.01.16 - sak 6/16 - Revidering av tilskuddsordninger.
Vedlegg:
1
Oversikt over søknader om aktivitetstilskudd og forslag til tildeling høst 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 hvert år. Innbyggere og organisasjoner inviteres til å søke
om tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og vekst i vår kommune.
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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.
Omfang og saksbehandling
Det kom inn 20 søknader på aktivitetstilskudd på tilsammen litt over kr. 800 000. For hele 2018
er det kr. 650 000 til fordeling, og ved tildeling i vår ble det brukt kr. 473 700 av potten. Et av
tiltakene var markering av at det er 300 år siden Karolinerne/Armfeldt invaderte Trøndelag. Av
de midlene som ble avsatt til lag og foreninger for å markere dette, ble ca. 20 000 ikke brukt.
Det er derfor ca. 200 000 igjen å fordele nå i høst.
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.
To aktivitetstiltak er innvilget beløp på 5 000 etter administrativt vedtak (se vedlegg over
søknader og forslag til tilskudd). Det er 10 aktivitetstiltak som innstilles på beløp over 5 000,
som nå legges fram for politisk behandling, tilsammen kr. 195 000.
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8 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

Fritak for eiendomsskatt for studentboliger - oversendelsesforslag fra Kommunestyret
i sak 62/18
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap

Møtedato
07.11.2018

Arkivref:
2018/12500 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
103/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Studentboliger eid av studentsamskipnaden (Studentinord) fritas ikke for eiendomsskatt.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Oversendelsesforslag reist i kommunestyrets behandling av budsjett for 2019 og
økonomiplan for 2019 – 2022 (PS 62/18)) hvor følgende ble oversendt til behandling:
«Studentboliger eid av studentsamskipnaden (Studentinord). Reduser e-skatt
studentboliger 0,3 mill. Inndekning politisk 0,3.»
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Levanger har følgende retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag:
«Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som
følger:
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 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.»
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Vurdering:
Bakgrunnen for oversendelsesforslaget er som rådmannen oppfatter det å gjøre Levanger
mer attraktiv som studentby gjennom å kunne gjøre det billigere for studenter å leie
bolig.
I dag betaler Studentinord ca. kr. 120.000,- i eiendomsskatt for sine eiendommer i
Sjøgata, Kirkegata, Moafjæra og Byborgvegen. Et nytt bygg med 150 studentboliger på
Røstad vil med dagens regime utløse en eiendomsskatt på i underkant av kr. 90.000,- fra
2020 om det står ferdig i løpet av 2018. En beregning viser at eiendomsskatten utgjør om
lag kr. 50,- pr. hybel/bolig pr. måned.
Slik takseringen i dag er gjort gis Studentinord en gunstig taksering, og dermed
konkurransefordeler i det kommersielle utleiemarkedet de deltar i. Dette med bakgrunn i
at Studentinords boliger er taksert med kr. 5000,- pr. kvadratmeter (som Studenthjem/bolig), mens andre utleieboliger er taksert med kr. 10.000,- pr. kvadratmeter (som
ordinær bolig). Kommunen har ikke oversikt over private som opererer i utleiemarkedet
til studenter.
På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, samt at Studentinord allerede gis en
fordel i utleiemarkedet, anbefaler rådmannen at studentboliger eid av Studentinord ikke
gis fritak for eiendomsskatt.
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Levanger kommune
Sakspapir

Vedlikeholdsprognose for svømmehallen på Skogn - oversendelsesforslag fra
Kommunestyret i sak 62/18
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap

Møtedato
07.11.2018

Arkivref:
2018/12501 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
104/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet ber rådmannen utrede fremtidig bruk av Skogn svømmehall med
bakgrunn i oversendelsesforslag i K-sak 62/18. Saken fremmes for Kommunestyret i
løpet av 1. halvår 2019.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Oversendelsesforslag reist i kommunestyrets behandling av budsjett for 2019 og
økonomiplan for 2019 – 2022 (PS 62/18)) hvor følgende ble oversendt til behandling:
«Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide en vedlikeholdsprognose for svømmehallen
på Skogn. Denne skal inneholde behov for vedlikehold, estimert pris, hvor lenge kan
svømmehallen være i drift uten store vedlikeholdskostnader, o.l.»
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Levanger har følgende retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag:
«Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som
følger:
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 realitetene i forslaget
C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere
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For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt
oversendelsesforslag.»
Vurdering:
Fremtidig drift av svømmehallen på Skogn har vært opp til vurdering flere ganger de
siste årene. Svømmehallen ble bygd i 1974, og vil dermed være 45 år i 2019. Beregnet
teknisk levetid på en svømmehall er 20 til 30 år, og avskrivningstid på bygget er 40 år.
Det har gjennom årene vært foretatt mindre investeringer for å kunne opprettholde videre
drift av anlegget.
På bakgrunn av anleggets alder og tilstand anser rådmannen det som fornuftig at det
utarbeides en rapport på bakgrunn av oversendelsesforslaget som legges frem for
Kommunestyret til behandling i løpet av 1. halvår 2019.
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Levanger kommune
Sakspapir

Oversendelsesforslag - Organisasjonsgjennomgang
Saksbehandler: Ola Stene
E-post:
ola.stene@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052714

Utvalg
Formannskap

Arkivref:
2018/12572 - /

Møtedato
07.11.2018

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
105/18

Rådmannens forslag til vedtak:
De spørsmålsstillingene som reises i oversendelsesforslaget fremma av Hans Heieraas i
kommunestyret 17.10 vil bli belyst i pågående organisasjonsgjennomgang. Forslaget tas
derfor ikke til følge.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Oversendelsesforslag fremma av Hans Heieraas (SP) i kommunestyret 17.10.18 vedtatt
oversendt uten realitetsbehandling.
Vedlegg:
1 Prosjektplan Organisasjonsgjennomgang 2018
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I forbindelse med behandling av sak 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022,
Levanger kommune ble følgende oversendelsesforslag sendt over uten
realitetsbehandling:
«Det gjøres en gjennomgang av den administrative organiseringen. Har vi rett
organisering for å møte utfordringene framover?
Det må bl.a. vurderes om vi skal ha en egen personalenhet og egen økonomienhet.
Videre om organiseringen innenfor helse / omsorg bør endres.
Det må tas stilling til om det kan bli nødvendig å bruke ekstern bistand i dette arbeidet»
Kommunen har følgende retningslinjer for behandling av slike oversendelsesforslag:
«Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som
følger:
Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter
kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med
forslaget:
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D. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i
forhold til realitetene i forslaget
E. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta
standpunkt til realitetene i forslaget
F. 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 en behandling av forslaget ut fra alternativ A.
Vurdering:
I forbindelse med behandling av kommunestyresak 40/18 den 30.mai 2018 ble bl.a
følgende vedtatt:
«Kommunestyret ber om at rådmannen foretar en kritisk gjennomgang av hele
organisasjonen med fokus på antall ledernivåer, støtte/stabfunksjoner og koordinerende
stillinger. Kommunestyret har en forventning om en betydelig langsiktig effekt fra og
med regnskapsåret 2019.»
Rådmannen her oppnevnt en prosjektgruppe som er i gang med en
organisasjonsgjennomgang. Følgende mandat ble gitt til prosjektet:
a) Prosjektet skal lage en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil arbeide for å løse
oppgaven i henhold til PLP-metodikken.
b) Prosjektet skal kartlegge hvor mange ledere en har i Levanger og hvor mange medarbeidere
den enkelte leder har ansvar for å følge opp. Prosjektet skal også dokumentere hvilke
koordinerende stillinger en har i kommunen.
c) Videre skal prosjektet kartlegge hvilke forventninger lederne har til lederstøtte, og vurdere i
hvilken grad disse forventningene oppfylles i dag. Det må spesielt vurderes om det kan være
effektiviseringsgevinster å hente på å sentralisere funksjoner som i dag løses ute på enheter,
evt om det er funksjoner som løses sentralt som kan desentraliseres.
d) For å vurdere omfanget av administrative støttefunksjoner og ledelsesstøtte for øvrig, skal
prosjektet hente inn sammenlignbare data fra andre kommuner.
Prosjektet skal som en premiss/innledning i rapporten beskrive kommunens fire roller og
kommunen som «konsern».
e) Prosjektet skal spesielt vurdere omfanget og organiseringen av Service- og
digitaliseringssenteret og Rådmannens stab.
f) På bakgrunn av forventninger/behov for støttefunksjoner i organisasjonen og egne
vurderinger, skal prosjektet komme med forslag på prinsipper for hvor mange medarbeidere
en leder maksimalt skal ha personalansvar for, og forslag på dimensjonering av sentrale
stab- og støttefunksjoner.

Fullstendig prosjektplanen følger som vedlegg.
Etter rådmannens vurdering er spørsmålene som reises i Heieraas sitt
oversendelsesforslag så sammenfallende med mandatet for den allerede oppstarta
organisasjonsgjennomgangen at det vil være lite hensiktsmessig og ressurskrevende å
starte enda en gjennomgang av stab og støttefunksjoner.
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Levanger kommune
Sakspapir

Vann- og avløpsgebyr 2019
Saksbehandler: Geir Jostein Larsen
E-post:
geir.jostein.larsen@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052808

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
07.11.2018

Arkivref:
2018/12631 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
106/18

Rådmannens forslag til innstilling:
1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2018-2023 godkjennes og legges til
grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2019.
2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016-2020 godkjennes og legges til
grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2019.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Gebyrgrunnlag 2019
2 Gebyrgrunnlag avløp 2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Vann og avløpsgebyr er i kommunen ved forskrift som er vedtatt av kommunestyret i
medhold til Vass og avløsanleggslova § 3, og rammeforskriften etter lovens §2.
Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) og et
årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen.
Gebyret skal – helt eller delvis – dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg
og drift av ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av
enhver art.
Etter forskriften skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både
kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlige driftsutgifter er tatt med.
For å utjevne svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på
regnskapet, ved at overskuddet avsettes til bundet driftsfond som brukes i år med
underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i
balanse.
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Vurdering:
Det foreslås ingen endringer på fastbeløpet for vann og avløp.
Det foreslås ingen endring på tilkoblingsavgiften for vann og avløp.
Det foreslås en m3 pris for vann på Kr. 10,60,- og en m3pris for avløp på
Kr. 18,40,-. Prisene er eks. mva.
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Levanger kommune
Sakspapir

Gebyr og betalingssatser 2019 - Levanger kommune
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
E-post:
rigmor.bakkan@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
07.11.2018

Arkivref:
2018/12620 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
107/18

Rådmannens forslag til innstilling:
Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
K-sak 62/18 - Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune
Vedlegg:
1 Gebyrregulativ 2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Levanger kommunestyre vedtok i sak 62/18 budsjett for 2019 og økonomiplan for
perioden 2019-2022. Da rådmannens budsjettforslag framlegges så tidlig på året er det
vanskelig å foreslå gebyr og betalingssatser da dette i stor grad styres av
satser/retningslinjer i statsbudsjettet. Selv om statsbudsjettet formelt sett ennå ikke er
vedtatt, forventes ingen vesentlige endringer i endelig budsjett. Om Stortinget skulle
vedta lavere maksimumssatser enn regjeringens forslag legger opp til, vil kommunen
måtte justere sine satser i henhold til dette.
Vurdering:
Det er i en liten grad innarbeidet økninger i brukerbetalinger og gebyrer utover det som
følger av generell lønns- og prisvekst. Ellers bestemmes nivået på de kommunale
gebyrer gjennom selvkostkalkyler, lover og forskrifter.
Brukerbetalinger knyttet til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m.
reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett.
Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale tjenester». Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon,
feiing og byggesak/kart/oppmåling.
21 av 25

Levanger kommune – Formannskapet 7.11.18 - Protokoll

Gebyrene innen vann/avløp er tilnærmet uendret.
For å opprettholde driften på Skogn svømmehall foreslås en økning i leiesatsene pr time
fra kr 585,- til kr 1000,-.
I løpet av 2018 ser vi at gebyrene innen Arealforvaltning (plan og byggesak), som
tidligere var organisert i Innherred samkommune, ikke ble økt tilstrekkelig ved
fastsetting. Her er prisene økt utover lønns- og prisvekst for å sørge for kostnadsdekning.

22 av 25

Levanger kommune – Formannskapet 7.11.18 - Protokoll

Levanger kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 3. kvartal 2018
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
07.11.2018

Arkivref:
2018/12499 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
108/18

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Økonomirapport for 3. kvartal tas til etterretning.
2. Budsjett for 2018 endres slik:
a. Rammetilskudd økes med kr. 3.545.000,-. På bakgrunn av mottatte
skjønnsmidler. Rammen økes for følgende enheter:
i. Service- og digitaliseringssenter med kr. 325.000,ii. Rådmannens stab kr. 900.000,iii. Frol barneskole kr. 650.000,iv. Habilitering kr. 1.670.000,b. Fellesområder styrkes med kr. 17,6 mill. kroner i samband med
periodisering av variabel lønn. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
c. Netto renteutgifter økes med 1,0 mill. kroner. Finansieres gjennom økt
skatteinngang.
d. Overføring til Innherred kommunesamarbeid Brann/redning styrkes med
1,9 mill. kroner til dekning av nødnett og alarmsentral. Finansieres ved
reduserte pensjonskostnader.
e. Avsetning til lønnsoppgjør økes med 1,0 mill. kroner. Finansieres ved
reduserte pensjonskostnader.
f. Mottatte midler (kr. 470.000,-) i forbindelse med avvikling av Høgberget
barnehage AS avsettes til ubundet investeringsfond.
g. Endringer i bruk av funksjon i investeringsbudsjettet vedtas i henhold til
vedlegg.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement og Kommunestyrets vedtak i sak 50/17
Vedlegg:
1 Økonomirapport 3. kvartal 2018
2 Finansrapport 30. september 2018
3 Budsjettendringer funksjonsbruk, investeringer
4 Tiltak "Helse og velferd" status etter 3. kvartal
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Som følge av betydelig merforbruk på mange enheter, rapporterte rådmannen etter 2.
kvartal 2018 at merforbruket på kunne bli i overkant av 52 millioner kroner ved
utgangen av året. Rapporten som legges frem etter 3. kvartal viser at tallene er noe
bedret, men at det er klart at man ikke vil nå målsettingen som er fastlagt i årets budsjett
med tanke på avsetning til disposisjonsfond. Selv med flere tiltak vedtatt gjennom året
har man ikke klart å justere ned driften til et nivå som er i samsvar med vedtatt budsjett
så raskt som ønskelig. Alle enheter er pålagt å iverksette tiltak for å justere driften for
kommune som helhet ned mot vedtatt nivå. Målet er balanse i driftsnivået i løpet av
høsten slik at man ved inngangen til 2019 har et riktig nivå på aktiviteten. En slik
krevende omstilling kan være smertefulle prosesser som berører hele organisasjonen, og
lar seg ikke gjennomføre i løpet av kort tid. I det videre arbeidet er det nødvendig med
godt samarbeid mellom ansatte, ledelse og folkevalgte.
På bakgrunn av vedtak i K-styresak 40/18 er budsjettene for den enkelte enhet, med
unntak av Institusjonstjenesten, justert ned med samlet 13,0 millioner kroner.
Institusjonstjenesten ble i samme sak styrket med 5,0 mill. kroner. Denne reduksjonen
har forverret prognosene på de fleste enheter.
I forbindelse med økonomiplan 2019-2022 ble det lagt fram en «Handlingsplan for god
økonomistyring og bærekraftig økonomi». Denne viser et behov for tilpasning av
aktivitet til ramme på 35 mill. kr., noe som tilsvarende en nedtrapping av aktivitet
tilsvarende 3 mill. kr pr. mnd. Selv om en ikke når budsjettmålet totalt sett er det viktig
at aktiviteten høsten 2018 ligger 3 mill. lavere pr. mnd. enn våren 2018 slik at budsjettet
for 2019 er realistisk. Administrasjonen har full oppmerksomhet på å oppnå dette og er
også i ferd med å gjennomføre prioriterte tiltak i denne handlingsplanen.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport.
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FO 2/18 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - døgnplasser ved Staup helsehus
Det foregår for tiden en prosess med å redusere antallet døgnplasser i den nye
institusjonen på Staup. Disse blir nå gjort om til dagplasser for personer som trenger
avlastning og forebyggende tiltak.
Venstre har flere ganger fremmet evalueringsforslag om de store strukturelle endringene
innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat. Fra Venstres side mener vi fortsatt at en
evaluering er behøvelig, ikke minst med bakgrunn i den nedbyggingen som nå skjer ved
Staup helsehus.
Nedbyggingen innebærer store endringer i tjenestetilbudet, og ikke minst innebærer det
en betydelig endring i antallet institusjonsplasser.
Spørsmål til ordføreren:
Er Levanger kommune i stand til å yte forsvarlig helsehjelp når antallet døgnplasser ved
Staup helsehus reduseres?
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