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PS 1/19 Godkjenning/signering av protokoll

PS 2/19 Referatsaker
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RS 3/19 Kvittering på innsendt høringssvar på Høring om endringer i
opplæringsloven og friskoleloven Leirskole og skolebytte i videregående
opplæring. Levanger Kommune - Aksnes, Marit Elisabeth
RS 4/19 Møteprotokoll fra representantskapet 27.11.18 Innherred Renovasjon IKS
RS 5/19 Digitalisering i kommunal sektor KMD
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 07.01.19
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap

Møtedato
16.01.2019

Arkivref:
2018/7093 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
3/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:
Høring - ny forskrift om råd for eldre, for
Avgjøres av: Formannskapet
personer med funksjonsnedsettelse og for
ungdom
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Levanger kommune delegeringsreglement
• Formannskapets vedtak i sak 14/14.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:
Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for
formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi
uttalelse.
Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som
referatsak.
Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første
formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal
avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende
nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:
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Høyring

Departement

Frist

Høring - Forslag til nytt
inntektssystem for fylkeskommunene

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

08.03.2019

Høring om endringer i
utlendingsloven og
utlendingsforskriften – bruk av DNAtesting i utlendingssaker

Justis- og
beredskapsdepartementet

21.03.2019

Høring – NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet Justis- og
i alle ledd og utkast til lov som
beredskapsdepartementet
gjennomfører NIS-direktivet i norsk
rett

22.03.2019

Høring - forslag til ny forskrift om
utførelse av personundersøkelse i
straffesaker

21.03.2019

Justis- og
beredskapsdepartementet

Høring - forslag til endringer i lov om Arbeids- og
Statens pensjonskasse og enkelte
sosialdepartementet
andre lover med tilhørende forskrifter

15.02.2019

Høring - forslag til forskrift om jakt
og fangst på dyr som eies

Landbruks- og
matdepartementet

01.04.2019

Høring - ny forskrift om råd for eldre,
for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

01.04.2019

Høring – ny budsjett- og
regnskapsforskrift

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

12.04.2019

Behov for endringer i bestemmelsen
om utdeling av utbytte i
finansforetaksloven § 10-6

Finansdepartementet

14.03.2019

Høring - forslag til endringer i
arbeidstvistloven

Arbeids- og
sosialdepartementet

01.04.2019

Høring - NVEs underlagsrapport for
den tredje kontrollstasjonen under
elsertifikatordningen

Olje- og energidepartementet

05.04.2019

Høring - forslag til endringer i
forskrift om regulering av svine- og
fjørfeproduksjonen

Landbruks- og
matdepartementet

18.03.2019

Høring - forslag til endring av vilkår
for bruk av forurensningslovens
høyeste strafferamme

Klima- og miljødepartementet

04.02.2019

Høring - regelverk for tilskudd til
pilotprosjekt med bruk av
velferdsobligasjoner

Arbeids- og
sosialdepartementet

31.01.2019

Høring - strategi for bygningsdelen i
matrikkelen

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

22.03.2019

Høring - forslag til endringer i
straffeloven mv. (avvergingsplikt,
tvangsekteskap, skyting mot politiet
m.m.)

Justis- og
beredskapsdepartementet

15.04.2019
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Høyring

Departement

Frist

Høring – Rapport fra utvalg som har
vurdert klimarelaterte risikofaktorer
og deres betydning for norsk
økonomi

Finansdepartementet

18.03.2019

Høring om endringer i
barnehageloven, opplæringsloven og
friskoleloven - hjemmel til å kreve
botid for utenlandske arbeidstakere
som skal ansettes i barnehage eller
skole

Kunnskapsdepartementet

29.01.2019

Tilleggshøring - Forslag til endring i
ekomloven om pristaksregulering av
internasjonale samtaler og SMS

Samferdselsdepartementet

15.01.2019

Høyring - forslag om at det ikkje skal
reknast renter på restskatt som
skattytaren betaler innan 31. mai i
skattefastsettingsåret

Finansdepartementet

10.03.2019

Høyring om skattefastsetting til dei
skattepliktige som følgje av søksmål
fra styresmaktene mot ei
klagenemnd

Finansdepartementet

01.03.2019

Høring - endringer i
naturgassforskriften til
gjennomføring av tredje
energimarkedspakke

Olje- og energidepartementet

01.03.2019

Høring – tekniske endringer i
finnmarksloven

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

04.03.2019

Høring - Implementering av
gjennomføringsrettsakter til eIDASforordningen, nytt rammeverk for
identifikasjon og sporbarhet og ny
selvdeklarasjonsforskrift

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

07.02.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig
retningslinje for
farmasøytutdanningene

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig
retningslinje for klinisk
ernæringsfysiologutdanning

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig
retningslinje for
audiografutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig
retningslinje for
ortopediingeniørutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig
retningslinje for medisinutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig
Kunnskapsdepartementet
retningslinje for psykologutdanningen

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig

03.03.2019

Kunnskapsdepartementet
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Høyring

Departement

Frist

Høring om forslag til nasjonal faglig
retningslinje for
tannpleierutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig
retningslinje for
tannteknikerutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig
retningslinje for optikerutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring - Implementering av
gjennomføringsrettsakter til eIDASforordningen

Nærings- og
fiskeridepartementet

06.02.2019

Høring av forslag til endringer i
forskrift om rett til trygderefusjon for
leger, spesialister i klinisk psykologi
og fysioterapeuter og i forskrift om
stønad til dekning av utgifter til
undersøkelse og behandling hos lege

Helse- og
omsorgsdepartementet

01.02.2019

Høring – gjennomføring av
Kommisjonsforordning (EU)
2015/1222 om fastsettelse av
retningslinjer for kapasitetstildeling
og flaskehalshåndtering (CACM)

Olje- og energidepartementet

22.02.2019

Høring om utkast til ny lov om vern
av forretningshemmeligheter gjennomføring av EUs
forretningshemmelighetsdirektiv i
norsk rett

Justis- og
beredskapsdepartementet

15.02.2019

Høring - Forslag til endringer i
forskrift om unntak fra
konkurranseloven § 10 for omsetning
av bøker

Nærings- og
fiskeridepartementet

12.02.2019

retningslinje for tannlegeutdanningen

Høring – forslag til lov om forbud mot Landbruks- og
hold av pelsdyr
matdepartementet

31.01.2019

Evaluering av overtredelsesgebyr i
skipssikkerhetsloven kapittel 9

Nærings- og
fiskeridepartementet

21.02.2019

Høring - endring i forskrift om
arbeidsgiver- og
arbeidstakerregisteret (tilgang til
opplysninger fra registeret for
Fellesordningen for AFP ved
behandling av saker om slitertillegg)

Arbeids- og
sosialdepartementet

08.01.2019

Høring - forslag til endringer i
veglova, plan- og bygningsloven,
matrikkellova, vegtrafikkloven,
yrkestransportloven og
skatteforvaltningsloven og ny lov om
overgangsbestemmelser ved
overføring av fylkesveiadm. fra
Statens vegvesen til
fylkeskommunene

Samferdselsdepartementet

18.01.2019
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Høyring

Departement

Frist

Høring – endringer i
forbrukermerkeloven (gjennomføring
av energimerkeforordningen for
produkter)

Olje- og energidepartementet

31.01.2019

Høring - Forslag til ny forskrift om lån Kommunal- og
fra Husbanken
moderniseringsdepartementet

15.02.2019

Høring - Regionkriterium for
identifisering av systemviktige
finansforetak

Finansdepartementet

22.02.2019

Høring - endringer i vergemålsloven
mv. (personer uten
samtykkekompetanse, særskilt
forvaltning av midler, klage- og
begjæringsrett i saker om vergen
mv.)

Justis- og
beredskapsdepartementet

14.02.2019

Høring av utkast til forskrift om
medisinske kvalitetsregistre

Helse- og
omsorgsdepartementet

20.02.2019

Høring - Forskrift om
oppfølgingstjenester i Arbeids- og
velferdsetatens egen regi

Arbeids- og
sosialdepartementet

04.01.2019

Høring - Forslag til ny lov om
Etterretningstjenesten

Forsvarsdepartementet

12.02.2019

Høring Endring i forskrift om tildeling
av utdanningsstøtte for
undervisningsåret 2019-2020

Kunnskapsdepartementet

08.02.2019

Høring - forslag om endringer i
Arbeids- og
folketrygdloven mv. Krav til opphold i sosialdepartementet
Norge for rett til barne- og
ektefelletillegg

08.02.2019

Høring - Fritak fra reglene om
havnekapital for Tønsberg kommune

04.01.2019

Samferdselsdepartementet

Høring Endringer i statsborgerloven
Kunnskapsdepartementet
mv. Domstolsbehandling av saker om
tilbakekall av statsborgerskap

17.12.2018

Høring - Endringer i energiloven og
naturgassloven (energibruk i
bygninger og store foretak)

Olje- og energidepartementet

31.01.2019

Høring - om långivers
utlånsvirksomhet ved lånebasert
folkefinansiering

Finansdepartementet

14.12.2018

Høring - Forslag til endringer i
valgforskriften og forskrift om direkte
valg til kommunedelsutvalg

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

13.12.2018

Høring om endringer i
opplæringsloven, friskoleloven og
folkehøyskoleloven Reglene om
politiattest

Kunnskapsdepartementet

31.01.2019

Høring – grenser for vesentlig beløp

Finansdepartementet

04.01.2019
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Høyring

Departement

Frist

Finansdepartementet

01.02.2019

for identifisering av misligholdte
engasjementer
Høyring - forslag om å endre
tidspunktet ein reknar renter frå i
saker om refusjon av utbyteskatt til
utanlandske aksjonærar

Vurdering:
Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:
Høring - ny forskrift om råd for eldre, for
personer med funksjonsnedsettelse og for
ungdom

Avgjøres av: Formannskapet
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra politiske verv - Olaug Julie Aasan
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.01.2019

Arkivref:
2018/13259 - /C83

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
4/19

Rådmannens forslag til innstilling:
Olaug Julie Aasan innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til
driftskomiteen.
Som nytt medlem til driftskomiteen velges: ___________________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Søknad fra Olaug Julie Aasan datert 6.12.18
• Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
• Levanger kommunes delegeringsreglement
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Olaug Julie Aasan datert 6.12.18
Saksopplysninger:
Olaug Julie Aasan (MDG) søker i epost datert 6. desember 2018 om fritak fra sitt verv
som medlem til driftskomiteen. Dette grunnet at det er vanskelig å kombinere opphold i
Oslo med deltakelse i komitemøter.
Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten
av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet.
Opprykk og nyvalg – kommuneloven §16:
§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og
fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem,
selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den
uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det
er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."
§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret
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eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett
eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er
mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres
til formannskapet eller fylkesutvalget."
§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv
utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår
er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."
Vurdering:
Etter rådmannens skjønn og ut fra tidligere praksis, vil rådmannen tilrå at Olaug Julie
Aasan innvilges fritak fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.
Når det gjelder driftskomiteen er det å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr.
Kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i
andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til
driftskomiteen, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må
det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal
det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som
helhet.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra politiske verv - Kristin Aas
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.01.2019

Arkivref:
2019/97 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
5/19

Rådmannens forslag til innstilling:
Kristin Aas innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.
Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som medlem til driftskomiteen velges: ____________________
Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: ___________
Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: _____________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Søknad fra Kristin Aas, datert 5.1.19
• Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
• Levanger kommunes delegasjonsreglement
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Kristin Aas, datert 5.1.19
Saksopplysninger:
Kristin Aas har hatt permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.18, jfr. k-sak 50/18.
Følgende ble da vedtatt:
Kristin Aas innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.18.
Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som medlem til driftskomiteen velges: Laila Merethe Inderberg
Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien
Aas søker i epost datert 5. januar 2019 om fritak fra sine politiske verv for resten av
inneværende valgperiode. Begrunnelsen er at de er blitt fosterforeldre og at det krever
mye.
Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten
av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet.
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Opprykk og nyvalg – kommuneloven §16:
§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og
fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem,
selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den
uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det
er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."
§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret
eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett
eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er
mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres
til formannskapet eller fylkesutvalget."
§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv
utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår
er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."
Vurdering:
Etter rådmannens skjønn fyller Kristin Aas vilkårene for å få innvilget fritak fra politiske
verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges.
Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Når det gjelder driftskomiteen er det å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr.
kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i
andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til
driftskomiteen, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må
det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal
det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som
helhet.
Det må velges representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU.
Det må velges representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage.

12 av 29

Levanger kommune – Formannskapet 16.01.19 - Sakliste

Levanger kommune
Sakspapir

17.mai komiteer for 2019
Saksbehandler: Marit Hæreid Sandstad
E-post:
marit.sandstad@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap

Arkivref:
2019/25 - /

Møtedato
16.01.2019

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
6/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til 17.maikomitéer vedtas. Ordføreren får fullmakt til å innvilge
eventuelle søknader om fritak og oppnevne nye medlemmer. Søknad om fritak må skje
skriftlig.
Der det ikke er foreslått leder, konstituerer komiteen seg selv etter oppnevnelsen.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
17.maikomiteen for 2018 ble bedt om å fremme forslag til medlemmer for 2019.
Nedenfor følger liste over de som er foreslått:

Levanger
Kim Nilssen
Vegard Austmo
Helle Røstad Aunan
Christina Bertheussen
Frode Bergeland
Kjartan Gjelvold
Nina Andreassen
Mariann Solberg
Veronica Moen

Jamtvegen 23
7605
Viigs minde 14
7604
Sjøgata 27D
7600
Helge Ingstadsveg 9C 7600
Engvegen 16
7604
Hegglia 16
7603
Gjemblevegen 61
7607
Tors veg 14 B
7602
Leirabekkvegen 5
7604

Levanger
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger

Skogn
Camilla Støre
Jonas H. Norbakk
Ragne Hynne Arnes

Støreshøgda 119
Støreshøgda 186
Støreslia 56

7620 Skogn
7608 Levanger
7620 Skogn
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Marte Myhr Haugberg
Anita Hallan
Øystein Kristoffersen
Vegard Tangen
Geir Øyen

Finnevegen 41
Skognvegen 35
Gamle E6 639
Gustav Sjaastadsv.15
Bergslia 14

7620
7620
7623
7620
7620

Skogn
Skogn
Ronglan
Skogn
Skogn

Bonsakbakken 5
Hallanvegen 60
Markagbygdv.323
Kulåsvegen 83
Sørgrenda 262
Hallanvegen 83
Hallanvegen 17

7622
7622
7622
7622
7622
7622
7622

Markabygda
Markabygda
Markabygda
Markabygda
Markabygda
Markabygda
Markabygda

Falstadberget 21
Falstadberget 40
Bursflata 1
Eknesvegen 188
Byavassvegen 213
Gevikvegen 66
Eknesvegen 223

7624
7624
7624
7624
7624
7624
7624

Ekne
Ekne
Ekne
Ekne
Ekne
Ekne
Ekne

Husbygrenda 87
Vollamarka 4
Vollamarka 12
Vollavegen 83
Nydalen 23
Sørfossen 2
Maurveglia 26
Fossingtrøa 4
Frostavegen 69
Fossingtrøa 21

7630
7632
7632
7632
7632
7630
7630
7630
7630
7630

Åsen
Åsenfjord
Åsenfjord
Åsenfjord
Åsenfjord
Åsen
Åsen
Åsen
Åsen
Åsen

Nesset 39
Sørsia 34
Sørsia 521
Oterstein 67
Innbygda 573
Innbygda 573
Flatan 167
Flatan 243
Sørsia 495
Flatan 173
Bjørvikdalen 108
Flatan 36

7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy

Markabygda
Mona Finstad
Håvard Hallan
Kenneth Teigen
Erlend Kulås
Inga Hammer
Kristin Skjerve
Kathrine Fjellstad

Ekne
Knut Dreier , leder
Anne Toril Krutnes
Ingrid Frøseth
Bjørn Grenne
Bjørnar Rømo
Lisbeth Eggen
Lars Stavrum

Åsen
Vigdis Myhre
Andreas Aas
Steinar Harjo
Hanne Augdal Dahl
Rita Almlid
Rune Tronstad
Kari Flokkmann
Håvard Balsvik
Silje Emilsen
Anette Aas

Ytterøy
Sigvar Sandstad, leder
Sigbjørn Stavrum
Maricon a Calzado
Regine Steinvik
Janne Kjølsvik
Stig Nordø
Ole J. Skauge
Per Kr. Skjerve
Rolf Vegar Hagen
Daina Gadliauskiene
Inger M. Norum
Vigdis Dybvad
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Arve Karlsen

Bergshaugen 20

7629 Ytterøy

Vurdering:
Rådmannen tilrår at forslagene fra fjorårets komiteer følges. Det er ikke alle komiteene
som har foreslått ny leder. I disse tilfellene anmodes de nyvalgte komiteene å
konstituere seg selv. Alle valgte medlemmer inviteres til en fellessamling, og
konstituering vil skje i forbindelse med denne.
Komiteene for 2019 må fremme forslag på nye medlemmer til 17.mai komiteen for
2020. Dette forslaget sammen med komiteens regnskap må sendes Levanger kommune
snarest etter at arbeidet i komiteene er avsluttet, senest innen oktober 2019.
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Levanger kommune
Sakspapir

Debatthefte 2019 - KS spør - Uttalelse fra Levanger kommune
Gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet, forhandlinger 2019, kompetansebehov,
variasjon i tjenestene
Saksbehandler: Vidar Solheim
E-post:
vidar.solheim@levanger.kommune.no
Tlf.:
98 90 17 23

Utvalg
Formannskap

Arkivref:
2018/13300

Møtedato
16.01.2019

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
7/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune har følgende svar på Debatthefte 2019 - KS spør:
Spørsmål
Forslag til svar fra Levanger kommune
Digitaliseringsarbeidet
1. Hvordan kan KS best være en
Koordinering av digitalisering i kommuner
utviklingspartner for medlemmene
og fylkeskommuner. Se på felles løsninger
på digitaliseringsområdet?
for kommunesektoren innen området.
Samhandling med stat ifm digitalisering og
på vegne av kommuner/fylkeskommuner,
delta i prosjekter for å oppnå utvikling, gode
resultater og samt spredning av kunnskap.
2. Bør KS gis et mer formelt mandat
KS bør gis et mandat innen
på vegne av sine medlemmer på
digitaliseringsområdet og det bør omhandle
digitaliseringsområdet? Hvilke
strategier for kommunal-/fylkeskommunal
områder er aktuelle og hvilke
sektor, anskaffelser; flere kommunerforutsetninger må en slik rolle hvile /fylkeskommuner gir tyngde ved
på?
forhandlinger, hvordan systemer og
hjelpemidler kan organiseres og brukes,
bedre samhandlingen mellom kommuner/fylkeskommuner for en mer effektiv
informasjonsutveksling.
Forhandlinger 2019 - mellomoppgjør
3. Bør lønnsmidlene som er til
Det er ikke ønskelig med lokale
disposisjon ved mellomoppgjøret
forhandlinger på kap 4. Det bør være et
2019 fordeles i hovedsak sentralt
sentralt løft innen områder hvor det er
eller lokalt?
vansker med rekruttering. Her tenkes det
Dersom sentrale tillegg – hvilke
spesielt på sykepleiere og vernepleiere.
stillingsgrupper bør prioriteres?
4. Deler kommunen/fylkeskommunen Ser ikke behov for at det gjøres endringer i
KS’ vurdering av at det ikke er
Hovedavtalen.
behov for vesentlige endringer i
Hovedavtalen når den skal
forhandles i 2019?
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Kompetansebehov
5. Hva vil være de gode virkemidlene
for læring og kompetanseutvikling i
tjenestene framover?

Stimulere til og legge til rette for
kompetanseheving når en står i jobb. Det
bør også tilstrebes at de med utenlandsk
utdannelse og kompetanse kan få denne
godkjent slik at denne kompetansen kan
utnyttes.

Variasjoner i tjenesten
6. Er det tjenesteområder i dag hvor
det er for stor ulikhet i og mellom
kommuner/fylkeskommuner? I
tilfelle hvilke?

Det er stor forskjell på inntektsnivået
mellom kommunene. Det betyr at det er en
ulikhet i tjenestenivået mellom kommuner
med lave frie inntekter pr innbygger og
kommuner med høye frie inntekter. Dette
går på alt fra voksentetthet i barnehage og
skole til eldreomsorg. Det kan synes som
om større kommuner med relativt høye
inntekter makter å prioritere
utviklingsarbeid høyere enn mellomstore
kommuner som i stor grad har lave frie
inntekter.
7. Hvordan kan
Kommunene kan selv påvirke inntektene
kommunene/fylkeskommunene selv med å benytte handlingsrommet med å
og KS redusere uønsket variasjon?
skrive ut eiendomsskatt. Dessuten ved å
sørge for å sette av ressurser til
effektiviseringsarbeid. KS kan bidra med å
være tydelig på at inntekter mellom
kommuner må fordeles bedre slik at alle
kommuner har mulighet til å tilby noen
lunde likeverdige tjenester.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Debatthefte 2019 - KS spør
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til
debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi
politiske signaler om hva vi forventer av KS. Vedlagte debatthefte er innledning til en
debatt og tilbakemeldinger til KS.
KS Trøndelag har bedt om uttalelse fra medlemmene innen 28. januar 2019 på temaene
som løftes debatthefte 2019:

17 av 29

Levanger kommune – Formannskapet 16.01.19 - Sakliste

-

-

Behovet for felles innsats, sterkere prioritering og koordinering av tiltak på
digitaliseringsområdet, herunder om KS bør ha et mer formelt mandat for å få det
til.
Det kommende mellomoppgjøret og spørsmål knyttet til det.
Hvordan sikre at kommuner og fylkeskommuner i årene framover har den
nødvendige kompetansen for å levere gode tjenester til innbyggerne?
Økende bruk av nasjonale bemanningsnormer og kompetansekrav reduserer
kommunenes handlingsrom. Begrunnelse for statlig detaljstyring er gjerne
hensynet til likhet og likeverd. Men hva er egentlig uønsket variasjon? Hvordan
kan vi sikre lokalt tilpassede tjenester, og samtidig reduserer uønsket variasjon?

Dette for å få tid til å forberede sak som skal fremmes for Rådmannsutvalgets - og
Fykestyrets møte i forkant av Strategikonferansen med fylkesmøtet den 13. og 14.
februar 2019.
Vurdering:
Rådmannen har i Strategisk lederteam utarbeidet følgende forslag til besvarelse:
Spørsmål
Digitaliseringsarbeidet
1. Hvordan kan KS best være en
utviklingspartner for medlemmene
på digitaliseringsområdet?

2. Bør KS gis et mer formelt mandat
på vegne av sine medlemmer på
digitaliseringsområdet? Hvilke
områder er aktuelle og hvilke
forutsetninger må en slik rolle hvile
på?

Forhandlinger 2019 - mellomoppgjør
3. Bør lønnsmidlene som er til
disposisjon ved mellomoppgjøret
2019 fordeles i hovedsak sentralt
eller lokalt?
Dersom sentrale tillegg – hvilke
stillingsgrupper bør prioriteres?
4. Deler kommunen/fylkeskommunen
KS’ vurdering av at det ikke er
behov for vesentlige endringer i
Hovedavtalen når den skal
forhandles i 2019?
Kompetansebehov

Forslag til svar fra Levanger kommune
Koordinering av digitalisering i kommuner
og fylkeskommuner. Se på felles løsninger
for kommunesektoren innen området.
Samhandling med stat ifm digitalisering og
på vegne av kommuner/fylkeskommuner,
delta i prosjekter for å oppnå utvikling, gode
resultater og samt spredning av kunnskap.
KS bør gis et mandat innen
digitaliseringsområdet og det bør omhandle
strategier for kommunal-/fylkeskommunal
sektor, anskaffelser; flere kommuner/fylkeskommuner gir tyngde ved
forhandlinger, hvordan systemer og
hjelpemidler kan organiseres og brukes,
bedre samhandlingen mellom kommuner/fylkeskommuner for en mer effektiv
informasjonsutveksling.
Det er ikke ønskelig med lokale
forhandlinger på kap 4. Det bør være et
sentralt løft innen områder hvor det er
vansker med rekruttering. Her tenkes det
spesielt på sykepleiere og vernepleiere.
Ser ikke behov for at det gjøres endringer i
Hovedavtalen.
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5. Hva vil være de gode virkemidlene
for læring og kompetanseutvikling i
tjenestene framover?

Stimulere til og legge til rette for
kompetanseheving når en står i jobb. Det
bør også tilstrebes at de med utenlandsk
utdannelse og kompetanse kan få denne
godkjent slik at denne kompetansen kan
utnyttes.

Variasjoner i tjenesten
6. Er det tjenesteområder i dag hvor
det er for stor ulikhet i og mellom
kommuner/fylkeskommuner? I
tilfelle hvilke?

Det er stor forskjell på inntektsnivået
mellom kommunene. Det betyr at det er en
ulikhet i tjenestenivået mellom kommuner
med lave frie inntekter pr innbygger og
kommuner med høye frie inntekter. Dette
går på alt fra voksentetthet i barnehage og
skole til eldreomsorg. Det kan synes som
om større kommuner med relativt høye
inntekter makter å prioritere
utviklingsarbeid høyere enn mellomstore
kommuner som i stor grad har lave frie
inntekter.
7. Hvordan kan
Kommunene kan selv påvirke inntektene
kommunene/fylkeskommunene selv med å benytte handlingsrommet med å
og KS redusere uønsket variasjon?
skrive ut eiendomsskatt. Dessuten ved å
sørge for å sette av ressurser til
effektiviseringsarbeid. KS kan bidra med å
være tydelig på at inntekter mellom
kommuner må fordeles bedre slik at alle
kommuner har mulighet til å tilby noen
lunde likeverdige tjenester.

Temaene og forslaget drøftes i formannskapet som vedtar uttalelse fra Levanger
kommune.
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Levanger kommune
Sakspapir

Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS
Saksbehandler: Eva Kristin Lian
E-post:
eva.kristin.lian@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052506

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.01.2019

Arkivref:
2018/6470 - /C83

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
8/19

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv
Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2019.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og
som er eid av fylkeskommunen 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.
Vedlegg:
1 Selskapsavtale 2019(40213)(1)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Klæbu kommune trer ut av IKA Trøndelag IKS med virkning fra 01.01.2019 som
forberedelse til sammenslåing med Trondheim kommune 01.01.2020.
Lov om interkommunale selskaper §4, 3. ledd pkt. 2 pålegger dermed IKA Trøndelag å
endre selskapsavtalen. Endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere
(eiere). Endring i eiersammensetning medfører en liten økning i eierandel for samtlige
eierkommuner. Dette vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet
(jfr. Selskapsavtalens §5). Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen.
Selskapsavtalen som er vedlagt er oppdatert mhp. eierandeler.
Vurdering:
Rådmannen tilrår at selskapsavtalen vedtas som foreslått.
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Levanger kommune
Sakspapir

Budsjett 2019 for SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
E-post:
lars.kverkild@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap

Arkivref:
2019/74 - /

Møtedato
16.01.2019

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
9/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Budsjettforslag for SMISO 2019 godkjennes
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Rundskriv 10/2018 fra Barne, - ungdoms - og familiedirektoratet, regelverk for statlig
tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.
Vedlegg:
1 Budsjett 2019 for SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag
2 Budsjett 2019 for SMISO, følgebrev
3 Budsjett 2019 for SMISO, Vertskommuneavtale
4 Budsjett 2019 for SMISO, Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og
seksuelle overgrep og ressussentre mot voldtekt
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Formannskapets behandling av nye vedtekter og budsjett for 2018 den 21.02.2018.
Saksopplysninger:
Levanger er vertskommune for SMISO og har med det et særlig ansvar for å følge opp
senteret når det gjelder økonomi og drift, samt godkjenne senterets budsjett. Budsjettet
for SMISO er gjennomgått og vurdert. Budsjett 2019 med følgebrev og
vertskommuneavtale er vedlagt, samt rundskriv om regelverk for statlig tilskudd til
sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.
Vertskommunens økonomiske forpliktelser ligger blant annet i å forskuttere
medlemskommunene sine andeler og sende ut krav på vegne av SMISO og å søke om
statlig tilskudd.
Senter mot incest og seksuelle overgrep har inngått nye kommuneavtaler med samtlige
samarbeidskommuner for perioden 2018 - 2021.
22 av kommune i tidligere Nord-Trøndelag støtter senteret. Målet er å gi utsatte for
incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud
om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet.
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I 2018 har senteret opplevd en stor vekst i antall brukere og brukerrettede aktiviteter.
Brukerrettede aktiviteter ved SMISO 2017 2018 Økning i prosent
Antall brukere

66

80

21,2 %

Besøk totalt

850 1227

44,3 %

-

Enesamtaler

409

595

45,5 %

-

Innomstikk/besøk uten avtale

275

469

70,5 %

Budsjettforslaget for 2019 er tilpasset denne økningen. Kronebeløp pr innbygger ble
oppjustert fra 3,50 til 5 kr i 2018, dette fordi senteret ønsket å imøtekomme den økende
etterspørselen ved å ansette en ekstra fagperson. Dette var viktig for fortsatt å kunne gi et
tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet. Stillingen ble besatt
i september 2018. Senteret har høsten 2018 også startet to selvhjelpsgrupper, en gruppe
for unge under 30 og en gruppe for utsatte menn.
Vurdering:
For mennesker som er utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til
utsatte barn og voksne, anses Sentret arbeid og tilbud som svært viktig.
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Levanger kommune
Sakspapir

Overtakelse av fastlegehjemmel ved Åsen legekontor
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
E-post:
lars.kverkild@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap

Arkivref:
2019/77 - /

Møtedato
16.01.2019

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
10/19

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Levanger kommune kjøper hjemmel ved Åsen legekontor for å benytte denne som
praksisplass for ALIS
2. Rådmann gis fullmakt til å forhandle og gjennomføre kjøp av hjemmelen innenfor
økonomisk ramme på inntil kr. 500.000
3. Overtagelsen finansieres innenfor driften av legetjenesten
4. Levanger kommune inngår avtale med Åsen legekontor om utplassering av ALIS og
veiledning med samme vilkår som de andre legekontorene som har ALIS

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Overtakelse av fastlegehjemmel ved Åsen legekontor, hvordan fastsette pris
ved overdragelse
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Åsen legekontor har to fastlegehjemler med oppfølgingsansvar for ca 2200 pasienter.
Siden 2011 har en av hjemlene i lengre perioder vært besatt av vikarierende leger.
Hjemmels innehaver overtok hjemmelen i 2015, men han har siden februar 2017 hatt permisjon
for sykehustjeneste.
Han har signalisert at han ikke kommer til å returnere til hjemmelen. Den har vært utlyst to
ganger over to år uten at man har lyktes å overdra den til andre. Det er behov for å finne en
langsiktig løsning for legeressursen ved Åsen legekontor, slik at tilgangen på legetjenester lokalt
sikres for pasientene.
Kommunens forpliktelser etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og sentrale
avtaler som regulerer fastlegeordningen
Kommunen plikter å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige
helse- og omsorgstjenester, herunder fastlege.
I Levanger drifter fastlegene selv legesentrene som private næringsdrivende, men mottar
driftstilskudd etter hvor mange pasienter de har på sin liste - såkalt basistilskudd.
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Kommunen tildeler legen en avtalehjemmel, og med dette retten til å motta basistilskudd. Legen
«eier» verdien tilknyttet en opparbeidet pasientliste og har rett til kompensasjon for denne når
hjemmelen overdras. Vanligvis skjer dette ved at fastlegehjemmelen overdras fra en
privatpraktiserende lege til en annen. Det er da kommunen som tildeler hjemmelen etter
enkeltvedtak, men det økonomiske oppgjøret legene imellom er kommunen uvedkommende.
De siste årene opplever mange kommuner økende utfordringer med å få overdratt
fastlegehjemler, hvilket Åsen også er et eksempel på. I Levanger har man lykkes å rekruttere til
nyopprettede hjemler ved å tilby fastlønnede stillinger for allmennleger i spesialisering (ALIS)
ved to av kommunens etablerte legesentre. En nyopprettet hjemmel har ingen egenverdi ved
opprettelse, men genererer basistilskudd etter hvert som den fylles med pasienter.
Kommunen betaler en fast sum til legesenteret for at ALIS kan drifte sin liste der, men beholder
basistilskuddet og inntekter fra ALIS’ virksomhet. Kommunen lønner en av legene ved
legesenteret for veiledning av ALIS, som blir obligatorisk med ny spesialistforskrift som trer i
kraft 1/3-19.
Denne rekrutteringsstrategien har ikke så langt blitt benyttet for allerede etablerte hjemler som
eies av hjemmelshaver.
Behov for å omdisponere ALIS-ressurs
Levanger kommune har ansatt 4 ALIS, hvorav 2 har fått tildelt en fastlegehjemmel og 2 er
tiltenkt fast ansettelse som sykehjemslege i institusjon ved endt spesialisering. Siden
rekrutteringen av ALIS har det imidlertid skjedd endringer i bemanningsbehovet i
institusjonstjenesten. Man har rekruttert en ferdig spesialist i allmennmedisin, og driften er
redusert som følge av økonomiske innsparinger. Det vil derfor antageligvis bli behov for kun en
ny spesialist framover. Blant nåværende ALIS har 3/4 ønsket arbeid som fastlege. Den ledige
fastlegehjemmelen i Åsen skaper en mulighet til å tilby utdanningspraksis for den tredje ALIS
som ønsker fastlegearbeid. En slik ordning er også ønsket av nåværende hjemmelshavere for å
få til en langsiktig bærekraftig løsning for Åsen legekontor.
Kommunal overtakelse av hjemmel i Åsen for ALIS-plassering
Utplassering av kommunalt ansatt lege ved Åsen legekontor krever at hjemmelen overdras fra
hjemmelseier til Levanger kommune. Denne typen overdragelse er ikke regulert i forskrift eller
sentrale avtaler, og må derfor skje etter lokal forhandling. Dette er en ny situasjon for Levanger
kommune, der fastlegevirksomheten har vært basert på privat næringsdrift. Det er også nytt for
ALIS-ordningen der fastlegestillingene så langt har vært basert på nyopprettede hjemler uten
utgangsverdi eller basistilskudd.
Verdien av hjemmelen er fastsatt ut i fra retningslinjer utarbeidet av Den norsk legeforening,
bl.a. opparbeidet og stabilt pasientgrunnlag, god kontinuitet av vikar og etablert og veldrevet
gruppepraksis.

Vurdering:
Åsen legekontor er velegnet som utdanningsarena for ALIS da det er en veldrevet og etablert
praksis med gode forutsetninger for veiledning og supervisjon. Den andre hjemmelshaveren har
spesialistkompetanse i allmennmedisin og mange års lokal erfaring som fastlege. Han har
allerede etablert seg som veileder for LIS1 (tidligere turnusleger) ved legekontoret og har
markert seg som en motivert og kompetent veileder.
Kommunalt oppkjøp av fastlegehjemmel for innlemming i ALIS-ordningen vil kunne sikre en
langsiktig stabilitet av legedekningen ved Åsen legekontor, der det de siste 7 årene har vist seg
krevende å få til stabil rekruttering. Dette kan bidra til at legekontoret består og at
tilgjengeligheten på fastlegetjenester i sørdelen av kommunen sikres.
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Oppkjøp av fastlegehjemmel i ALIS-ordningen innebærer en engangsutgift for kommunen, men
deretter en kontinuerlig inntekt i form av basistilskudd og inntekter som følge av ALIS-legens
virksomhet ved legekontoret
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Levanger kommune
Sakspapir

Felleskjøkken etter en samdriftsmodell
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
E-post:
lars.kverkild@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap

Arkivref:
2019/83 - /

Møtedato
16.01.2019

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
11/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis mandat til å gå i dialog med Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF
med mål om felleskjøkken etter en samdriftsmodell.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Rapport kjøkkendrift kommunene Levanger og Verdal 23.04.16
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Etablering av nytt felleskjøkken i Levanger kommune PS 34/18
Saksopplysninger:
Våren 2016 gjennomført Levanger og Verdal kommune en utredning av felles kjøkkendrift.
Gruppen anbefalt at kommunene oppretter et felles storkjøkken. Dette ville gi en besparelse i ut
i fra anslått bemanningsbehov på 7,66 årsverk ved dagens produksjon
Gruppen anbefalte at ordningen med kok/server videreføres
Gruppen anbefalte en ordning med tørrmat produksjon 5 dager i uka, inkl. baking
Gruppen anbefalte utkjøring av tørrmat og kaffemåltid 7 dager i uka
Gruppen anbefalte at kjøkkenet ved Ytterøy opprettholdes,
Gruppen anbefalte at det bygges et nytt og tidsriktig kjøkken
En anbefalte et felles tilbud i forhold til vedtak. Dette med tanke på menyer, priser og innhold i
måltidene.
Anbefalt bemanning ved 600 porsjoner varmmat og 1200 tørrmat og 1200 kaffemåltid pr dag
1 avdelingsleder
2 seksjonsledere, 1 for varmmat og dietter og 1 for tørrmat
6 årsverk ved varmmat produksjon og 6 årsverk ved tørrmat og kaffemåltidsproduksjon
Totalt 15 årsverk
Kjøkkentjenestene i Verdal og Levanger har i dag 22,66 årsverk knyttet til produksjon av mat
Fordeling av produkstid og pakking er ca.50/50 %
1 årsverk går til produksjon og pakking av dietter.
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Disse anbefalingene ble lagt ut i fra dagens produksjonsvolum men hadde også rom for noe
økning i produksjonen.
Kommunestyret behandlet etablering av nytt felleskjøkken i Levanger kommune 30.05.18 (PS
34/18).
Her ble det vedtatt å bygge nytt felleskjøkken ved Staup helsehus.
Under kommunestyrets behandlingen av budsjett 2019 17.10.18 (PS 62/18), ble bygging av nytt
felleskjøkken utsatt til 2020.
Verdal kommune har kommet langt i planlegging og prosjektering av sitt nye helsebygg. I dette
helsebygget er det planlagt et nytt stort produksjonskjøkken. Dette vil legge føringer for en
lokaliering diskusjon mellom kommunene, det nye kjøkken i Verdal er ikke planlagt for en
produksjon tilsvarende det de 2 kommunen har i dag, og det vil derfor være viktig å komme i
dialog så rask som mulig, slik at dette tas inn i prosjekteringen.
Helse Nord-Trøndelag HF ved Sykehuset Levanger ønsker en ny dialog med Levanger
kommune rundt kjøp av mat. Det er viktig at dialogen med helseforetaket ivaretas parallelt med
dialogen med Verdal

Dagens situasjon
Levanger kommune har i dag to kjøkken med 13,66 årsverk ved Skogn helsetun og Levanger
Bo- og aktivitetssenter, i tillegg kommer 1,3 årsverk ved kjøkkenet ved Ytterøy helsetun og 1
årsverk ved kantina ved Levanger Bo- og aktivitetssenter.
Kjøkkenet ved Levanger bo og aktivitetssenter produserer varmmat til beboere på Staup
helsehus, Breidablikktunet og omsorgsbaser på Levanger Bo- og aktivitetssenter,
hjemmeboende og diverse botiltak. Kjøkkenet leverer tørrvarer for selvsmøring ved de enkelte
avdelingene tilknyttet Breidablikktunet og Levanger bo og aktivitetssenter. De har også egen
kantine som selger mat til pensjonister. Kjøkkenet leverer til hjemmeboende fra Rinnelva til
Gråmyra. Levafro har kontrakt på utkjøring av mat til hjemmeboende.
Kjøkkenet ved Skogn helsetun produserer varmmat til Stokkbakken, hjemmeboende og diverse
botiltak. Kjøkkenet leverer til alle hjemmeboende mellom Gråmyra og Åsenfjorden. Kjøkkenet
ved Skogn leverer i tillegg tørrmat til hjemmeboende og institusjon, og baker for alle
institusjoner, samt har tilbud om catering.
Mat til hjemmeboende blir utkjørt av frivillige matkjørere fra Skogn og Åsen mot
kompensasjon.
Kjøkkenet ved Skogn helsetun og Levanger bo og aktivitetssenter er organisert under Enhet
hjemmetjenester i egen avdeling med en avdelingsleder.
Kjøkkenet ved Ytterøy Helsetun er organisert under Enhet institusjonstjenester og ligger under
avdelingsleder for Ytterøy helsetun. De leverer alt av tjenester tilknyttet mat på Ytterøy.
Hjemmetjenesten bistår med utkjøring av mat til enkelte hjemmeboende både i Levanger og
Verdal kommune.
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Vurdering:
Det vurderes å være betydelig økonomiske besparelser ved en samdrift med Verdal kommune,
basert på den utredningen gjennomført i 2016.
Et felles produksjonskjøkken vil gi større fagmiljøer og mulighet til å knytte til seg annen type
kompetanse.
Lokalene og utformingen av lokalene er uhensiktsmessig og ikke tilpasset dagens produksjon og
fremtiden forventede produksjon.
Dagens utstyrspark er gammel og trenger betydelige investeringer i de nærmeste årene.
Levanger kommune har i dagen en kok server tjeneste på middag. Dette vurderes å være en
fremtidsrettet måte å løse middagstilbudet til kommunens innbyggere på, og er en måte å
imøtekomme nasjonale føringer, blant annet uttrykt i st.meld 15 «Leve hele Livet» (2017/2018)
der mat og måltider løftes frem som et innsatsområde.
Når bygging av eget felleskjøkken gjennom budsjettbehandlingen ble utsatt synes rådmannen
det er fornuftig å ta en runde til på om det er mulig å etablere noe sammen med Verdal og
eventuelt sykehuset Levanger. Ettersom dette vil være i strid med vedtak i kommunestyresak
34/18 legges saken fram til formannskapet som bes ta standpunkt til om vi skal arbeide for å få
til et samarbeid enten med Verdal eller sykehuset.
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FO 1/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Kjøp av deler av området på
Fiborgtangen for å utvikle det i kommunal regi
På Levanger Venstres åpne møte om næringsutvikling 13. november 2018, ble det
opplyst at flere bedrifter hadde henvendt seg til Levanger kommune om
næringsetableringer, men at Levanger kommune ikke har ledige arealer tilgjengelig. En
planlagt bruk av næringsarealet i Vassmarka i Åsen ble stoppet på grunn av kommunal
saksbehandlingsfeil og ny E6, mens ett næringsområdet på Fiborgtangen er eid av
Norske Skog.
På ett spørsmål til ordføreren i formannskapet 28. november om næringsarealer og
bedriftsetableringer, gir ordføreren meg følgende svar: «Jeg har tidligere tatt til orde for
at kommunen skal kjøpe deler av næringsarealet på Fiborgtangen for å utvikle det i
kommunal regi.»
Ettersom Levanger kommune per dags dato har lite med tilgjengelige næringsarealer, er
det positivt at ordføreren har tatt til orde for at kommunen skal kjøpe tilgjengelige
næringsarealer fra private virksomheter. Da er det også viktig at slike initiativer blir fulgt
opp med handling, og at Levanger kommune har en offensiv tilnærming til
næringsspørsmål.
Venstre vil at Levanger kommune skal drive en offensiv næringspolitikk og legge til
rette for bedrifter som skaper arbeidsplasser. Det er derfor viktig at bedrifter som ønsker
å etablere seg i Levanger får positiv respons og at kommunen har tilgjengelige arealer
for bedrifter som ønsker å etablere seg her.
Spørsmål til ordføreren:
Hvorfor har ikke Levanger kommune kjøpt deler av næringsområdet på Fiborgtangen for
å utvikle det i kommunale regi slik ordføreren sier han har tatt til orde for?
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