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HR-/personalseksjon

Orienteringer:
Status og tiltak i forbindelse med koronautbruddet v/kommunalsjefer
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Forespørsler:
Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:
Overholder Levanger kommune svarfristene i tilsynssaker fra Fylkesmannen i
Trøndelag?
Kommunalsjef Marit Aksnes besvarte spørsmålet.
Geir Skjesol (SP) fremmet følgende spørsmål:
Hvilken arbeidsmodell og hva forventes av arbeidsutvalgene ved institusjonene i
Levanger nå i disse koronatider?
Kommunalsjef Kristin Bratseth besvarte spørsmålet.
Geir Skjesol (SP) fremmet følgende spørsmål:
Etter at koronasituasjonen kom fikk forsamlingshusa/samfunnshusa i kommunen kutt i
inntektsgrunnlaget sitt, mens deler av utgiftene fortsatt er der. Kan det finnes midler i
kommunen eller andre plasser for å dekke disse utgiftene?
Enhetsleder kultur Guri Sivertsen besvarte spørsmålet.

Underskrifter:

________________________

__________________________
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PS 10/20 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.03.2020
Forslag i møte:
Valg til godkjenning/signering av protokoll: Karl M. Buchholdt og Kim Nilssen
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Valg til godkjenning/signering av protokoll: Karl M. Buchholdt og Kim Nilssen
PS 11/20 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.03.2020
Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
PS 12/20 Sør-samisk navn på Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.03.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Forslaget om å vedta et offisielt sørsamisk navn på Levanger støttes. Saken legges ut på
høring med høringsfrist 1.6.2020.
PS 13/20 Høring av nye retningslinjer for spillemidler til anlegg

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.03.2020
Forslag i møte:
Geir Skjesol (SP) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 4 rangeres som pkt. 3 og pkt. 3 rangeres som 4.
Avstemning:
Skjesols endringsforslag enstemmig vedtatt.
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Kommunedirektørens forslag, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Levanger kommune støtter at det utarbeides nye retningslinjer for prioritering av
spillemidler i Trøndelag.
2. Levanger kommune foreslår følgende rekkefølge og endringer på retningslinjene:
1) Interkommunale anlegg og anlegg med samarbeid på tvers av flere klubber.
2) Attraktive nærmiljø- og nærfriluftslivsanlegg tilrettelagt for sambruk og
flerbruk, fortrinnsvis ved skoler og nært der folk bor og oppholder seg.
3) Anlegg med høyt aktivitetspotensiale for barn og unge, i områder med lav
anleggsdekning.
4) Anlegg som skal arrangere store nasjonale eller internasjonale mesterskap,
med plan for høy hverdagsaktivitet i tiden før og etter arrangementet.
5) Anlegg for svømming som er tilrettelagt for både svømmeopplæring og
organisert aktivitet.
PS 14/20 Temaplan legetjenesten helse og velferd 2021 - 2025

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.03.2020
Forslag i møte:
Oda Okkenhaug (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det bes om at det ses på mulighetene for at studentene i Levanger får tilbud om fastlege
her i samarbeid med samskipnaden
Christer Lajord (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det utarbeidast eit tillegg til planen som konkretiserer korleis kommunen skal rekruttere
og halde på fastlegar for å sikre god og nødvendig fastlegeordning i kommunen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Okkenhaugs tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
Lajords tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Temaplan legetjenesten helse og velferd 2021 – 2025 vedtas.
2. Den foreslåtte tilskuddsordningen søkes innført fra 01.01.21 og innarbeidet i
økonomiplan 2021-24.
3. Premissene for tilskuddet vil presiseres i individuell avtale med hver enkelt fastlege.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå slike avtaler i tråd med temaplanen.
4. Det bes om at det ses på mulighetene for at studentene i Levanger får tilbud om
fastlege her i samarbeid med samskipnaden
5. Det utarbeidast eit tillegg til planen som konkretiserer korleis kommunen skal
rekruttere og halde på fastlegar for å sikre god og nødvendig fastlegeordning i
kommunen.
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PS 15/20 Temaplan for skolebibliotek i Levanger

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.03.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Temaplan for skolebibliotek 2020-2024 vedtas.
PS 16/20 Spesialundervisning i Levangerskolen

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.03.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
PS 17/20 Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023. Sammen for
oppvekstfellesskapet i Levanger.

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.03.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
PS 18/20 Høring av NOU 2019:20 - En styrket familietjeneste

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.03.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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Levanger kommune fremmer med dette følgende innspill til NOU 2019:20 som
omhandler styrking av familieverntjenesten:
• Levanger kommune har lokalt familievernkontor og erfarer at behovet for
samarbeid og samhandling er stort og helt nødvendig for å sikre at flere familier
får den hjelpen de trenger. Det er viktig at familievernet har et fokus på familiens
samlede støttebehov og at det etableres gode rutiner for samarbeid med
barnehage, skole og andre aktuelle kommunale tjenester. Her er også tett kontakt
og samarbeid med tjenesteområdene NAV og psykisk helse helt sentrale
samarbeidspartnere.
• Levanger kommune stiller seg bak utvalgets forlag om bredere involvering av
barn i meklingsprosessen og deres individuelle rette til å medvirke i de løsninger
som forhandles frem. Det påpekes at familier som er i bruddsituasjoner kan være
preget at krise og konflikt og at det er viktig at barnets rette til medvirkning
ivaretas på en måte som ikke gjør de til en part i eventuelle konflikter mellom
foreldrene. Det er derfor viktig å sikre bred kompetanse på samtaler med barn og
klare praksiser som skjermer barn fra partstatus i foreldrenes konflikter.
• Levanger kommune støtter utvalgets forslag om økt tilgjengelighet og utvidete
virkeområde, men påpeker at grenseoppgangene til de kommunale
lavterskeltjenestene ikke fremkommer tydelig. Det er ikke behov for
«konkurranse» mellom familievernet og kommunen og det er derfor viktig med
klare retningslinjer for hvilken problematikk og utfordringer familievernet skal
adressere og hvilket lavterskeltilbud kommune skal ha slik at det foreligger en
helhetlig tiltakskjede, ikke en konkurrerende.
• Levanger kommune anbefaler ikke at familievernet endrer navn til
familietjenesten. Dette kan forveksles med de kommunale familietjenestene og
det er igjen viktig med klare skillelinjer. De fleste kommuner har i dag organisert
sine tilbud til barn, unge og familier i en familietjeneste og begrepet er av den
grunn godt befestet i de kommunale tjenestene. Levanger kommune er ikke uenig
i at familievern er et begrep som bør byttes ut, men det bør igjen være tydelig
skiller mellom de kommunale tjenestetilbudene og familievernet, da også knyttet
til valg av navn i fremtiden. Levanger kommune har ikke innspill til egnet navn,
men støtter at begrepet «vern» bør tas ut av benevnelse av tiltaket i fremtiden.
• Levanger kommune ser at det er behov for et spisset tilbud til foreldre som har
mistet omsorgen for sine barn. Dette er en oppgave som i dag ligger hos
familievernet (i tillegg til barneverntjenesten). I NOU 2019:20 foreslås det at
oppgaven fortsatt skal ligge hos familievernet. Vi støtter dette forlaget, men vil
fremheve at det da bør være et tydelig satsningsområde slik at familievernet kan
imøtekomme foreldres behov for spisset veiledning med tanke på fremtidig
tilbakeføring. Dette er også i tråd med kommende barnevernreform hvor det
påpekes at plasseringer skal ha utgangspunkt som midlertidig tiltak.
• Levanger kommune støtter forslaget om å styrke samarbeidet mellom
barneverntjenesten og familievernet med samarbeidsavtale som sikrer at
tjenestene har god kunnskap om hverandres tilbud og kompetanse og som bidrar
til å sikre god samhandling på system-, tjeneste- og brukernivå. Videre må det
vurderes samarbeidsavtaler også med NAV, psykiske helse og
kommunepsykologer.
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• Levanger kommune mener videre at familieverntjenesten mandat bør inneha
mulighet til å jobbe nettverksorientert med familier. Dette fordi vi ser at familier
og barn kan etablere mer varig, trygg og nær støtte i eget nettverk. Slik
nettverksstøtte kan ikke og skal ikke erstattes med offentlige tjenester. Vi mener
det offentlige snarere skal være en pådriver for å bistå mennesker til å hjelpe seg
selv og hverandre gjennom styrkebaserte tilnærminger.
• Levanger kommune mener støttet tilsyn fortsatt bør være familievernets oppgave.
Dette for å sikre at slikt tilsyn kan skje i samarbeid med en nøytral tredjepart.
Dette er også en struktur som etter vår mening vil bidra til å hjelpe foreldre i å
kanalisere kraft og oppmerksomhet på barnet i samspillet, og ikke på eventuelle
konflikter med barneverntjenesten. Gode rammer for samvær er også helt
nødvendig for å sikre barnet et godt samvær, selv når situasjonen er vanskelig. I
forlengelsen av denne argumentasjonen vil Levanger kommune fremme at det
også bør vurderes/utredes om skjermet tilsyn også bør overføres til familievernet.

PS 19/20 Aktivitetstilskudd - tildelinger vår 2020

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5 000:
Søker
Aktivitet
Levanger sokn
Snekkerkaran
Levanger Nye Teater
Ekne småbåtforening
Levanger idrettsråd
Tour de Tomtvatnet
Kveldskoret
FAU Nesheim skole
Ekne IL
Stiftelsen Levanger
Arboret
Sportsklubben
Nessegutten
Breidablik grendehus
UpNorth Film
Mental Helse
Skogn Skolemusikk
Okkenhaug musikkorps
Åsen hornmusikklag

Nytt flygel
Aktiviteter for medlemmer
Forestillingen Narnia
Sjørockfestivalen 2020
10-på-topp
Fredagstour for ungdommer
På grensen til sang - felleskonsert med
svensk kor på grensen
Ny gapahuk
Ny hytte ved Sønningen
Vedlikehold, oppgradering og skilting i
arboret
Tilrettelagt fotball for funksjonshemmede
Åpen gymsal
Filmkurs for barn og ungdom
Lavterskel aktivitet
Digital plattform
SpelFårspel
Aktiviteter på tvers av generasjoner i Åsen
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Foreslått
tilskudd
100 000
50 000
50 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
20 000
20 000
17 500
15 000
13 866
10 000
10 000

Levanger kommune – Driftsutvalget 22.4.20 - Protokoll

Ytterøy Bygdetun
Ytterøy Bygdetun
Roknesvollen 4H-seter
Lions Club
Levanger/Skeyna
Levanger seniordans
Levanger spellmannslag

Kulturformidling
Opera i Bjørvika 2020
Aktivitetsdag og regnbuedag
Høstleker 2020
Kurse nye danseinstruktører
Wokshop og buskspell/dans under
Marsimartnan

Sum

10 000
10 000
10 000
10 000
8 000
7 000
571 366

PS 20/20 Orientering om Torsbustaden snøproduksjon

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Rapporten om fremtidig organisering av skianleggene i Torsbustaden tas til orientering.
PS 21/20 Spillemidler til kulturbygg 2020 - prioritering av søknader

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg
i 2020:
1) Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole
2) Utendørs amfi Levanger ungdomsskole
3) Tak, vinduer, kjøkken og sanitæranlegg Nordtun grendehus
PS 22/20 Tildeling av inkluderingstilskudd

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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Følgende gis tilskudd av inkluderingsmidlene:
Søker

Aktivitet

Frol IL orientering
Frol IL orientering
Kirkens bymisjon
Roknesvollen

Nybegynnerkurs
Leik og morO
Gavefond barn
Friplasser

Levanger rotary
Sverre fotball
Skogn IL
SUM

Sommerferietilbud
Deltakelse Storsjøcup
Dekke aktivitetsavgift

Kommentar

Tildeling

Overført fra aktivitetstilskudd
Overført fra aktivitetstilskudd

kr
kr
kr
kr

10 000,00
8 000,00
10 000,00
12 000,00

kr
kr
kr
kr

25 000,00
30 000,00
5 600,00
100 600,00

Har også søk Bufdir om dette.
Om de får derfra går dette
beløpet tilbake til potten.
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