Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldres Råd LK
3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset
02.12.2015
10:00

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av saken, må melde fra så snart som mulig på tlf. 74 05 27 05,
eller e-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no

Saksnr

Innhold

PS 17/15

Godkjenning av protokoll

PS 18/15

Valg av leder/nestleder i Eldres råd for perioden 2015 - 2019

PS 19/15

Møteplan 2016

PS 20/15

Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune Eldres råds behandling

PS 21/15

Eventuelt

Orientering:
- Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterer om Budsjett 2016 og Økonomiplan
2016-2019.

Levanger, den 25. november 2015
Arne Solem
Leder, sign.

PS 17/15 Godkjenning av protokoll

Levanger kommune
Sakspapir
Valg av leder/nestleder i Eldres råd for perioden 2015 - 2019

Saksbehandler: Reidun Johansen
reidun.johansen@innherred-samkommune.no
E-post:
74052705
Tlf.:

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Eldres Råd LK

Møtedato
02.12.2015

Saksnr.
18/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Som leder for Eldres råd i perioden 2011-2015, velges;
Som nestleder for Eldres råd i perioden 2011-2015, velges;
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Jfr. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd:
http://www.lovdata.no/all/hl-19911108-076.html

§ 2.(Val og samansetjing av kommunale eldreråd) Kommunestyret avgjer kor mange
medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i§§ 36 og 37 i lov om
kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av
eldreråd. Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til
eldrerådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen.
Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellompensjonistane, jfr. Pkt.
1 Reglement for Eldres råd i Levanger kommune

Levanger kommune
Sakspapir
Møteplan 2016

Saksbehandler: Reidun Johansen
reidun.johansen@innherred-samkommune.no
E-post:
74052705
Tlf.:

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Eldres Råd LK

Møtedato
02.12.2015

Saksnr.
19/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Møteplan for 2016 vedtas.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1. Møteplan 2016 (eget vedlegg)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Forslag til møteplan for 2016 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.
Vurdering:
Det er i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år.
Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold
om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære
møter eller at møter kan bli avlyst på grunn av liten saksmengde.

Levanger kommune
Sakspapir
Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune - Eldres råds
behandling

Saksbehandler: Reidun Johansen
reidun.johansen@innherred-samkommune.no
E-post:
74052705
Tlf.:

Arkivref:
2015/7751 - /150

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger Administrasjonsutvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre
Eldres Råd LK

Møtedato
25.11.2015
25.11.2015

Saksnr.
2/15
105/15

02.12.2015

20/15

Rådmannens forslag til vedtak til Eldres råd:
Saken legges fram uten forslag til vedtak og Eldres råd bes vurdere å avgi uttalelse.

Rådmannens forslag til vedtak til Administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering.

Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet:
1. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas.
2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen
for 2016 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i
paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende
presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til
3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:
• Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
• Skogn folkehøgskoles eiendommer
• Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
• Markabygda Montessoriskoles eiendommer
• Levanger videregående skoles eiendommer
• Trondheim Havn IKSs eiendommer
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Museenes eiendommer
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som
brukes til organisasjonens primæroppgaver

• Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas
for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom.
Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
6. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenke i
budsjettdokumentet.
7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2016 slik det fremgår av lenke i
budsjettdokumentet.
8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016
inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 298.500.000,-. Lånene skal
opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid.
Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes
løpetid.
10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende
forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i
investeringsbudsjettet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens §§ 44-47
Vedlegg:
1 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet.
Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets
behandling av saken.
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne
ordningen videreføres
Innstillingen til skal legges ut til alminneligettersyn i minst 2 uker før behandling i
kommunestyret.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

PS 21/15 Eventuelt

