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Kommunalsjef Jon K. Vongraven vil være tilstede for evt. spørsmål.

Levanger, den 27. juni 2017
Arne Solem
Leder, sign.

PS 15/17 Godkjenning av protokoll fra møte 22.05.17
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RS 2/17 Høring: Detaljregulering Eidslunden
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innenfor kommunedelplan Levanger sentrum
RS 4/17 Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller
tilsvarende bolig - Levanger seniorråds høringssuttalelse

Levanger kommune
Sakspapir
Konferansen "bruker og etat møtes 2017" - deltakelse fra rådet

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

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger seniorråd

Møtedato
04.07.2017

Saksnr.
17/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Som deltakere fra rådet velges:
1.
2.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Invitasjon til konferansen «bruker og etat møtes 2017» fra Nord-Trøndelag
Fylkeskommune.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Konferansen arrangeres torsdag 28. september 2017 på Stiklestad Nasjonale
Kultursenter, Verdal i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Rådet for likestilling av
funksjonshemmede i Nord-Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag, NAV Nord-Trøndelag og
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Nord-Trøndelag.
Konferansen har følgende program;
28. SEPTEMBER 2017 – DELAKTIGHET – PÅ EGNE PREMISSER!
Møteleder: Pål Sæther Eiden, Fylkesordfører i NordTrøndelag.
09:00 - 09.30
Registrering m/ kaffe og rundstykker
09.30 - 09.40
Kulturelt innslag
09.40 - 09.55
Velkommen v/ Fylkesråd May Britt Lagesen.
09.55 – 10.40
Livskvalitet gjennom arbeid – uante muligheter v/ Henriette
Rasmussen, bruker, Nina Larsen og Ann Helen Hunnestad
veiledere og Ragnar Moen daglig leder Ytre Namdal Vekst.

10.40 -10.55
10.55 - 11.40
11.40 - 12.00

12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 15.30
15.30

Pause
Skjulte funksjonshemminger og arbeid v/ Lise Marit Hansen
og Åse Marie Hagen i samtale med Erik Stene.
NAV og brukere med nedsatt arbeidsevne v/ Jesper Sund
Jensen, Seniorrådgiver, statistikk avd. marked og
tjenesteutvikling NAV Nord-Trøndelag
Lunsj
Ny og sterkere brukerrolle i helse- og omsorgstjenesten? v/
Arnfinn Aarnes, fagpolitisk rådgiver FFO Nasjonalt.
Kroppen – ingen hindring for å nå toppen v/ Torstein Lerhol
Vel hjem

Deltakeravgiften er satt til kr. 600,- pr. deltaker.
Påmeldingsfrist: 1. september 2017.06
Vurdering:
Konferansen «bruker og etat 2017 møtes» har viktige tema. Det bes om at rådet vurderer
å være representert med inntil 2 personer på denne konferansen.

Levanger kommune
Sakspapir
Kommunedelplan Levanger sentrum

Saksbehandler: Per Anders Røstad
per.anders.rostad@innherred-samkommune.no
E-post:
74048557
Tlf.:

Arkivref:
2013/5463 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger
Levanger seniorråd

Møtedato
03.05.2017
04.07.2017

Saksnr.
31/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram for rådet som bes vurdere å gi en høringsuttalelse

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017
Orientering i møte:
Orientering ved Per Anders Røstad, fagansvarlig plan
Forslag i møte:
Forslag til endring fra Bjørg Boneng, SP:
Områdene KU 4, 14, 17, 23 og 28 i kap. 2.4:
«Sammendrag av foreslåtte omdisponeringer av arealformål» omdisponeres ikke p.g.a.
sin LNF-status og hensynet til jordvernet.
Saksordfører:
Svein Erik Veie, AP
Avstemning:
Endringsforslag fra Boneng avvist med 7 mot 3 stemmer (10 stemmer).
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan
for Levanger sentrum 2017-2030, datert 20.04.2017, legges fram for høring og offentlig
ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan
for Levanger sentrum 2017-2030, datert 20.04.2017, legges fram for høring og offentlig
ettersyn.

Vedlegg:
1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 20.04.2017
2. Plankart datert 20.04.2017
3. Reguleringsbestemmelser datert 20.04.2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
• Planprogram, vedtatt 26.02.2014
• Innspill til planarbeidet
Saksopplysninger:
Gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum ble vedtatt 27.09.2000. Revisjon av
kommunedelplanen for Levanger sentrum ble vurdert som et kommunalt planbehov i
Planstrategi Levanger og Verdal 2015-2018, vedtatt i Levanger kommunestyre sak
48/12.
Det er videre en forutsetning i planlovsystemet at overordnete planer rulleres med noen
års mellomrom slik at behov for endringer kan tas opp til vurdering, og en får et ajourført
styringsverktøy. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging og legge
grunnlaget for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional arealpolitikk, samtidig som
den avklarer kommunens målsettinger om utvikling.
Levanger sentrum står ovenfor flere utfordrende oppgaver i arbeidet med å utvikle byen
til et attraktivt bo- og handelssentrum. Sentrumsområdet av Levanger er i vekst, noe som
forventes å fortsette i årene som kommer. Å utvikle byen på en best mulig måte har
utfordringer i og med at sentrum er omkranset med dyrkajord av god kvalitet. Et hvert
beslag av nytt utbyggingsareal vil dermed komme i konflikt med jordverninteressene.
Kommunedelplanen skal legge føringene for hvordan arealbruken framover i tid skal
styres, noe som er avgjørende for videre byutvikling og vekst. Fortetting i
sentrumsområder er i stor grad markedsstyrt, men det kan legges bedre til rette for dette i
kommunedelplanen. Samtidig er mer areal til bebyggelse og næring en forutsetning for
videre utvikling av Levanger by som et attraktivt bo- og handelssentrum. Gjennom
foreliggende planforslag ønsker kommunen å legge til rette for en framtidig utvikling
med vekstmuligheter i byområdet.
Planforslaget gir ikke svar på alle utfordringer, da det for noen forhold vil være
nødvendig med mer omfattende utredninger i forbindelse med detaljregulering.
Det vises til vedlagte planbeskrivelse med konsekvensutredninger for detaljert
beskrivelse av planforslaget.

Vurdering:
Gjennom kommunedelplanen ønsker kommunen å få fastlagt rammene for videre
byutvikling. Oversiktsplanen gir ikke svar på alle utfordringer, men setter fokus på
ønskede avklaringer. Boliger lokalisert slik at aktiv transport blir attraktivt er positivt
både for miljø og samfunn, inkludert helse. Rådmannen tilrår at planforslaget legges
fram for høring og offentlig ettersyn.

PS 19/17 Eventuelt

