BESKRIVELSER AV TILTAK I ØKONOMIPLAN 2016-2019
PRIORITERTE DRIFTSTILTAK
OPPVEKST
Strukturendringer skole: Flytting av u-trinn på Ytterøy skole til Levanger ungdomsskole
Flytting av u-trinn på Ytterøy til Levanger ungdomsskole høsten 2017 vil gi innsparing av en klasse,
noe om er kostnadsberegnet til i underkant av en mill. kr på årsbasis. Halvparten tas ut i 2017.
Moderasjonsordninger barnehager
Fra 1. mai 2015 ble det innført en ny moderasjonsordning som innebærer at ingen husholdninger
skal betale mer enn 6% av inntekten for en barnehageplass (samlet inntekt under 473 000 har rett til
moderasjon). Fra 1. august har alle 5-åringer med familieinntekt under kr 405.000,- i året rett til 20
t/u gratis barnehageplass (kjernetiden).Ordningen gir mindre inntekter gjennom foreldrebetaling,
inntektsreduksjonen er anslått til i underkant av 2 mill. kroner i Levanger kommune, og er hensyntatt
i rådmannens budsjettforslag.
Refusjon til vertskommuner vedr. spesialundervisning for barn i fosterhjem
Antall barn i fosterhjem som er hjemmehørende i Levanger, men som bor i en annen
Kommune (vertskommune) har steget de senere år. Flere av disse har spesialundervisning i
grunnskolen, og det er hjemkommunen som har betalingsansvaret. Denne posten var
underbudsjettert i 2015, og helårsvirkning i 2016 er ca. 2 mill., og er hensynstatt i budsjettet.
Ny naturfagtime mellomtrinn
Regjeringen foreslår å øke timetallet i grunnskolen med én uketime fra høsten 2016, noe som skal gi
én ekstra time undervisning i naturfag. Endringen i timetallet medfører en utgift for kommunen i
2016 tilsvarende kr. 450.000,-. Dette er hensyntatt i rådmannens budsjettforslag.
Styrking av ordinær opplæring gjennom kompetanseutvikling, bevisstgjøring av lærere
Finansieres gjennom nasjonal satsing på Ungdomstrinn i utvikling, statlig finansiert videreutdanning
(lærerløftet), samt vridning av egne midler og egenandeler.
Realisere Familiens hus
Søkes gjennomført innenfor eksisterende budsjett. Det jobbes målrettet med å finne egnede lokaler.
Forebyggende arbeid, styrke skolehelsetjenesten
Oppfølging av en nasjonale satsing og i tråd med kommunedelplan oppvekst. 700.000 kr er avsatt til
formålet.
Etablere 100%-stilling kommunepsykolog barn og unge
Etablering av kommunepsykologstilling skjer gjennom statlig finansiering hvor kommunen gradvis
overtar finansieringsansvaret.
Etablere miljøteam ved de største skolene
Søkes etablert gjennom en gradvis dreining av eksisterende lønnsmidler i skolen.
Barnevernvakt
Steinkjer, Verdal, Levanger, Inderøy og Verran kommuner startet opp en felles barnevernvakt i 2015
etter modell fra vertskommunemodellen i Trondheim. Tiltaket er fullfinansiert med prosjektmidler i
2015, men finansieres ved spleiselag mellom kommunene fra 2016.
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Ungdomskontakter, SLT-arbeid
Satsing på ungdomskontakter, SLT-arbeid ble finansiert med eksterne midler og bidrag fra
innvandrertjenesten det første året. Fra 2016 er stillingene finansiert gjennom interne
omprioriteringer innen oppvekst og helse. Dette er hensynstatt i budsjettet.
Styrke PPT med en stilling for veiledning av og for tilpasset opplæring i skolen
Styrking av PPT med 50% stilling gjennomføres fra 2016 gjennom en intern omprioritering av midler i
Barn- og familie.
Kunnskapsutvikling for ansatte i barnehage og foreldre om fysisk aktivitet og kosthold.
Finansieres med egenandeler, midler fra Kunnskapsdepartementet og egen avsetning.
Gjennomføring av ulike løsninger for å nå målet om 60 minutters fysisk aktivitet i løpet av
skoledagen.
Det skal gjennomføres inntil 60 min fysisk aktivitet (kan også være 30 min) som en del av skoledagen.
Friminutt og kroppsøving kan regnes inn. Flere skoler er i gang med å prøve ut ulike modeller for å få
dette til, blant annet inspirert fra «uteskolemodellen.
Utvikle kunnskap og bevissthet hos ansatte om hvordan de bidrar til å redusere sosial ulikhet.
Finansieres ved prioritering innenfor ramme.
Implementere og evaluere program for klasseledelse, læringsmiljø og sosial kompetanse
Finansieres med avsatte kompetansemidler. Tilbys private skoler mot en viss egenandel. Noen skoler
gjenstår og vil først få tilbud fra høsten 2015 og ut 2017. I barnehagene går kompetanseutviklingen
over i en vedlikeholdsfase.
Fysioterapistilling Barn og familie
Stor og stigende etterspørsel hos fysioterapitjenesten for barn og unge gjør det nødvendig
å øke kapasiteten. Blant annet behov for veiledning av personale i skole mht kroppsøving for
elever med nedsatt funksjonsevne, tilrettelagt opplæring og oppfølging av barn som har
skadet seg. Det er tatt høyde for en 50% stilling i budsjettet for 2016 som en
del av satsing på skolehelsetjenesten. Deler av stillingen er refusjonsberettiget fra staten.
Etablere og prøve ut beredskapsteam mot mobbing som ledd i kommunens styringshjul mot
mobbing.
Tiltaket er en del av kommunens handlingshjul mot mobbing, og skal være et team som sikret
handling der skolens og barnehagenes tiltaksprosedyrer ikke fører fram. Tiltaket finansieres ved
prioritering innenfor ramme.
Ta i bruk voksne rollemodeller fra sivilsamfunnet, ved å etablere vennefamilier, nettverksmøter,
familiegrupper
Samarbeid med frivillige lag og foreninger utvikles i økonomiplanperioden.
Etablere Home-Start i samarbeid med frivilligheten
Home-Start er et lavterskeltiltak som eksisterer i mange land, og som baserer seg på at
frivillige personer blir familiekontakt 2-4 timer per uke for barnefamilier som har behov
for hjelp og støtte. Alle familiekontakter får opplæring og veiledning. Tiltaket er gratis for
brukerne. Det søkes eksterne midler til koordinator, men vil kreve en viss kommunal
egenandel. Gjennomføres i samarbeid med frivilligkoordinator, Barne- og
familietjenesten(Familiens hus), Frivilligsentralen, samt lag og foreninger.
Prøve ut samarbeid med frivillige om leksehjelp, knyttet opp mot ungdomsskolene
Prøves ut ved noen skoler innenfor budsjettrammen.
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Forventningsavklaring mellom elever, foresatte og skole: Hvordan kan vi sammen skape økt
læringsutbytte og læringstrykk
Del av ordinært utviklingsarbeid i skolene.
Oppslutning og prioritering av «Den kulturelle skolesekken» for viktigheten av kulturelt mangfold.
En del av tilbudet til alle elever i grunnskolen.
Etablere en kulturell barnehagesekk for å fremme dannelse og kulturelt mangfold. Tilbud for alle
skolestarterne i barnehagene
Finansieres ved bruk av egne kompetansemidler, egenandeler og midler fra
kunnskapsdepartementet.
Legge til rette for bedre tilpasset opplæring ved å legge økt vekt på styrking av praktiske
ferdigheter i alle fag. Tiltak skal synliggjøres i lokale læreplaner.
Eget prosjekt (Bedre sammen) i 2015, 2016 og 2017. Alle skoler deltar. Også en del av målsettingene i
«Ungdomstrinn i utvikling».
Utvikle barn og unges regneferdigheter gjennom vektlegging av regning som grunnleggende
ferdighet i alle fag . (Ungdomstrinn i utvikling).
Alle Ungdomsskoler deltar i dette. Levanger, Verdal og Inderøy er i pulje 3 av fire på landsbasis.
Skogn og Åsen har satsingsområdene «regning» som grunnleggende ferdighet i alle fag», mens
Ytterøy har «lesing» som grunnleggende ferdighet i alle fag. Levanger ungdomsskole har
organisasjonsutvikling som eget satsingsområde, og dette inngår også som en del av de øvrige
skolenes satsing.
Utvikle tilbud til elever som trenger større utfordringer og raskere progresjon for å være motivert
for skolen.
Skolene skal i økonomiplanperioden se på modeller for å gi tilbud til teoretisk flinke elever. Det er
fortsatt mye å hente på å tilpasse opplæringen for disse elevene. Videreutvikling av samarbeid med
videregående skole er en del av mulighetene.
Etablere faste møter mellom «FAU-barnehage Levanger», administrasjonen og driftskomiteen
Dette må skje i dialog med nyetablerte «FAU-barnehage Levanger».
Etablere familiegrupper i barnehagene, utprøving i 2 barnehager i 2015-16. Vurderes å opprette i
alle barnehagene i planperioden.
Delvis ekstern finansiering.
Utvikle tiltaket «Aktiv transport – skolevei» i samarbeid med foreldrene
Dette tiltaket kommer som en videreføring og videreutvikling av satsingen på fysisk aktivitet i skolen.
Delta i program for kommunen som barnehagemyndighet og skoleeier i regi av
Oppvekstprogrammet
Det er størst fokus på det politiske skoleeierskapet.
Styrking lærerkompetanse i bl. a matematikk, engelsk og norsk i tråd med nasjonale føringer, og
gjennom samarbeid.
En del av «lærerløftet». Nye krav til kompetanse for lærere på barne- og ungdomstrinn vil kreve en
målrettet kompetansesatsing i levangerskolen. Det forutsettes at dette kompetanseløftet har en
statlig finansieringsordning. 26 lærere tar 30 studiepoeng i 2015-16.
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Samarbeidsprosjekt mellom PPT og skolene: Økt systemrettet arbeid i skolene for å redusere
behovet for spesialundervisning
Samarbeidsprosjekt mellom PPT og skolene for å redusere behovet for spesialundervisning
gjennomføres delvis med egne midler og delvis med skjønnsmidler.
Utvikle bedre vurderingspraksis gjennom nettverksarbeid mellom skolene.
Dette satsingsområdet vil få større trykk fra høsten 2017, ut fra skolenes behov for
nettverkssamarbeid på tvers av skoler.
Styrke skoleledernes kompetanse gjennom KS-utviklingsprogrammet «Den gode skoleleder».
Kompetanseutvikling for skoleledere gitt av KS og fylkesmannen og som del av nasjonalt tilsyn.
Tiltaket startet i oktober 2015, og vil fortsette ut i 2016. Ca 25 skoleledere deltar ( rektorer og
avdelingsledere, samt skolefaglig rådgiver og kommunalsjef). Finansieres gjennom prioriteringer i
eget budsjett.

HELSE OG OMSORG
Nye tilbud helse og omsorg
Fra og med 2016 og i årene framover så vil den største utfordringen i helse og omsorg handle om
kapasitet, kvalitet og kompetanse. For å kunne bemanne og drifte nye helse- og omsorgstilbud, vil
det være nødvendig med en vesentlig økonomisk styrking.
Botiltaket i Eplehagen trenger en styrking på 4 – 6 årsverk, i tillegg til de årsverk som flyttes fra
avdelingen som yter tjenester til disse brukerne i dag. Omleggingen innebærer å gi permanent bolig
med tjenester etter vedtak, for noen som i dag bor hjemme med omfattende avlastningstjenester.
Det er de enkelte vedtak som styrer bemanningen, og flere vil i framtiden motta ressurskrevende
tjenester. Driftsøkonomien vil derfor bli sammensatt av tilskudd fra staten og kommunale midler.
Det er viktig å ha på plass en lederstruktur i god tid før åpningen av helsehuset på Staup. En
institusjon med 40 senger vil ikke være mulig å starte opp, uten en tilførsel av vesentlige ressurser.
Normer tilsier mellom 30 – 40 årsverk. Dette må hentes i omleggingen til omsorgsboliger, samt
gjennom en økning i de økonomiske rammene for enheten. I og med at åpningen er planlagt til
okt./nov. 2016 så vil det ikke få så stor effekt før i 2017 og årene videre. I oppstarten i 2016 vil det
være viktig å ha fokus på kompetansebehovet i en slik institusjon.
Fast bemanning i heldøgns omsorgsfellesskap blir noe lavere enn tilfellet ville vært i en institusjon.
Dette fordi det er hjemmetjenestene som yter tjenester etter vedtak i omsorgsboligene, slik at
bemanningsplanene kan bygges opp ut fra delt ansvar for tjenester, trygghet og forutsigbarhet.
Noen barn har så omfattende behov for tjenester at det må etableres heldøgns tjenester. Dette er
det lovverket benevner som «barnebolig» og som til enhver tid er styrt av behovene. Ved å etablere
en slik tjeneste vil det være nødvendig å legge inn økte kostnader for kommunal egenandel til
ressurskrevende tjenester til barn i f.h.t. tjenesten.
I 2016 er nye ressurser fordelt for å sikre en endret struktur som gir bedre kapasitet i tjenestene, som
kan håndtere fortsatt vekst i innbyggertallet og gjør det mulig å drifte i årene som kommer. En
tydelig markering av mestring som strategi, skjer gjennom styrking av hjemmetjenestene og
etableringen av hverdagsrehabiliteringsteamet.
Fra 2017 vil Åsen omsorgssenter komme i drift og kreve en styrking av økonomien, i tillegg til at vi må
dra veksler på de ressurser som i dag ligger i eldreinstitusjoner.
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I 2016 må det også settes i gang et arbeid i forhold til å planlegge omstillingene i fase to som vil
inkludere Skogn og LBAS, sett i forhold til kapasitet, kvalitet og kompetanse.
Stilling velferdsteknologi, samarbeid med Verdal
En viktig komponent for å øke kapasiteten i tjenestene, er å lykkes med utviklingen og
implementeringen av velferdsteknologiske løsninger. Derfor er det lagt inn ressurser til en 50 %
stilling som skal ha ansvaret for å følge med på utviklingen i samhandling med Verdal og felles ITtjenester. Dette vil også være nødvendig for å kunne utarbeide gode funksjonsbeskrivelser og
bestillinger.
Forankring av mestring som verdigrunnlag og arbeidsform gjennom:

 Å videreutvikle vår modell for hverdagsmestring og hjemmerehabilitering i Levanger som bidrag
til å etablere en ny praksis.
Modellen skal dra veksler på den kompetansen vi har på tvers av fagenheter. Arbeidet blir startet
og bygges opp som en del av hjemmetjenestene og medvirkning fra de øvrige enhetene.

 Plan for ny tverrfaglig teamstruktur. Omfatter bl.a. implementering av kulturkompetanse i
organisasjonen
Legge til rette for en generisk modell hvor enheter må ha bred kompetanse som inkluderer
erfaringene fra Ytterøy helsetun i f.h.t. arbeidet med demente. Videre skal det vektlegges en
kompetanseutvikling i f.h.t. kulturelle virkemidler som element i helsefremmende arbeid for alle
aldersgrupper.

 Kommunale lærings- og mestringstilbud
Målet skal være å tilrettelegge alle tjenester i f.h.t. å skape større opplevelse av mestring i
hverdagen. Her vil alle nivåer av tjenestene utfordres. Når koordineringsfunksjonene i de ulike
fagenhetene er etablert, vil disse kunne definere læringsbehovet og bistå i arbeidet med å
planlegge konkrete tilbud.
Reorganisering av samarbeidsutvalgene
Reglement og vedtekter skal opp til politisk behandling igjen for å sikre en best mulig effekt av
samarbeidsutvalgenes rolle og virksomhet, i tråd med ny struktur på tjenestene.
Informasjonssenter for helse og omsorgstjenester
 Etablere forebyggende hjemmebesøk for eldre > 70 med tverrfaglig fokus
Viktig tiltak for å kunne bidra til en bedre tilrettelegging for å kunne nå målene om å mestre eget
liv i egen bolig så lenge som mulig samt å skape en interaksjon med innbyggere som vil ha et
potensiale for å økt kunnskap, trygghet og forutsigbarhet i f.h.t. tilbud og rettigheter
 Etablere informasjonstjeneste om velferdsteknologi for innbyggerne
Dette er tenkt som mål for en organisasjonsutvikling hvor etableringen av nye omsorgsfelleskap
står sentralt. Systematisering og planlegging vil starte i 2016 med fysisk etablering ved Helsehuset
på Staup.
Videreutvikle Frisklivssentralens rolle og arbeidsoppgaver
Først og fremst handler dette om å greie å spre tiltakene og skape engasjement og varige løsninger
som er uavhengig av kommunen og på den måten bidra til å skape effekter i lokalsamfunnet
Koordinering av frivillige og aktiviteter rettet mot beboere i omsorgsboliger.
For å skape best mulig samarbeid og grunnlag for planlegging arbeides det med å etablere
en stilling for en ny koordinator som kan arbeide tett på frivillige, lag og organisasjoner slik
at vi er bedre rustet til å ivareta sosiale behov som grunnlag for en tanke om å mestre egne liv.
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Ansette demenskoordinator
Behovet handler om å skaffe oversikt og planlegge bruk av korttids- og avlastning/dagtilbud
til en gruppe hjemmeboende eldre som trenger stimulering for å kunne motvirke raske fall i
kognitive funksjoner.
Videreføre kreftkoordinator
Kommunen har gjennom tilskudd fra kreftforeningen hatt en kreftkoordinator i to år. Det å gi tilbud til
kreftrammede er også en kommunal oppgave som må ivaretas gjennom å omstille drifta, slik at
stillingen kan innarbeides i det ordinære driftsbudsjettet.
Ansette rus- og psykiatrikoordinator
Arbeidet med mennesker som har rusproblemer og psykisk sykdom er et statlig
satsingsområde og det vil være nødvendig med økt innsats i forhold til å koordinere tiltak og
behov opp mot den enkelte bruker, opp mot helseforetaket og kommunale enheter og
avdelinger.
Sikre strategisk utredningskapasitet i organisasjonen
Det vil på sikt bli vurdert å sette inn en fast ressurs som rådgiver med utredningskompetane slik at
styringen av tjenestene kan bli så bra som mulig..

SAMFUNN
Utvikle en modell for helhetlig samfunnsutvikling på tvers av offentlig/privat/frivillig sektor og
implementere den i driften
Det er nødvendig å styrke og utvikle samhandlingen mellom offentligheten, næringslivet og
frivilligheten med sikte på å løse oppgaver til beste for innbyggerne. Det må legges til rette for dette i
dialog med partene. Levanger frivilligsentral og Levanger næringsforum er naturlige
samarbeidspartnere i å utvikle en slik modell. Budsjettet for enhet kultur ble i 2015 økt med 200 000
for å komme i gang med dette tiltaket. Se også tiltak under strategi 3.
Utvikle «beste praksis» innenfor kultur, helse og omsorgsfeltet i partnerskap med sentrale aktører
innen området
Fortsette arbeidet med systematisk å ta i bruk kulturelle virkemidler for bedre å kunne møte
framtidas utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Bygge opp kulturell kompetanse i alle deler
av organisasjonen i samhandling med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
og andre sentrale aktører innen området, og ved å legge til rette for kunnskapsdeling mellom
enheter. Dette vil bygge opp under målet om mestring for alle og bidra til e n bedre
ressursutnyttelse. Dette vil være ulike tiltak som i all hovedsak skjer innenfor rammen, men
også med eksterne finansiering.
Utrede tilbud om undervisning i estetiske fag for alle barn og unge
Ved å sikre at kulturfaglig kompetanse inngår som del av basiskunnskapen, vil også innbyggernes
evne til kreativitet og nytenkning utvikles. Det er en nasjonal målsetting om å gi kulturskoletilbud til
30 % av grunnskoleelevene, og i sak 68/2002 vedtok kommunestyret at Kulturskolen i Levanger skulle
nå denne målsettingen i løpet av en 3-års-periode. Denne målsettingen er ikke nådd på grunn av den
økonomiske situasjonen. I Levanger er andelen grunnskoleelever som har tilbud i kulturskolen nå
nede i 14 %. Det er behov for å utrede hvordan vi på en best mulig måte kan tilby flere barn og unge
undervisning i estetiske fag både i regi av kulturskolen, men også ved å bruke andre interne og
eksterne ressurser. Utredningen vil skje innenfor tildelt ramme.
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Utrede utvikling av eksisterende og nye turtraseer i hht anleggsplanen.
Utredningen fortsetter i 2016 og 2017 og inneholder følgende momenter:
• Behov for turtraseer i henhold til oppsatte mål
• Eksisterende traseer og kvalitet på disse
• Mulige nye traseer
• Hva kreves for å få til de ønskede nye traseer, eller for å beholde/utbedre de eksisterende
• Eksisterende merking og kvalitet på dette
Utredningen skjer innenfor tildelt ramme og i samarbeid med idrettsråd, lag og foreninger.
«Ung i Levanger», utredning av framtidig ungdomssatsning
Tverrfaglig utredning med oppstart i 2016.
Etablering av Ungdomshuset i nye lokaler i Kirkegata 11
Ungdomshuset er bestemt lokalisert til murbygget i Kirkegata 11. En gruppe bestående av brukere og
ansatte har laget en plan for aktiviteter og utforming av de nye lokalene. I løpet av første halvdel av
2016 skal det gjennomføres bygningsmessige tilpasninger, og lokalene skal tas i bruk med faste
åpningskvelder.
Utredning: Utvikle biblioteket til et opplevelses- og kunnskapssenter med rom for opplevelse, leik,
læring og vitenskap i partnerskap med ulike aktører
Det er behov for å utrede mulighetene for å utvikle biblioteket til også å tilby aktiviteter av den typen
museer og vitensentre tilbyr i større kommuner, for slik å gi et enda bredere tilbud til barnehager,
skoler og innbyggerne generelt. Aktuelle samarbeidspartnere vil kunne være HiNT og museene i
kommunen. Et slikt samarbeid og organisering kan også legge til rette for kompetanseutvikling, og
skape et fruktbart miljø for utvikling og innovasjon i kommunen. Utredningen må samkjøres med
temaplan bibliotek.
Utvikle biblioteket videre som møteplass og debattarena (del av temaplan)
Bibliotekene i Norge har fått et nytt samfunnsoppdrag med den nye Loven om folkebibliotek hvor det
står at Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Det å utvikle og styrke møteplassfunksjonen i biblioteket er et strategisk godt grep for å utvikle
fellesskap på tvers av sosiale, økonomiske og etniske forskjeller. Oppdraget innebærer både å legge
til rette fysisk, men også ved ulike tilbud og arrangement. Biblioteket søker statlig tilskudd for fysisk
tilrettelegging. Dette må inngå i temaplan bibliotek.
Sikre deltakelse i meningsfull fritid for alle barn, unge og deres familier og redusere negative
konsekvenser av sosial ulikhet
 Utstyrssentral
 Opplevelsespakker
 Gratisplasser ved kulturskolen
Ved hjelp av prosjektmidler etablere et tilbud til for å sikre kulturdeltakelse for alle barn og unge.
Prosjektmidler vil bli brukt til å etablere en utstyrssentral, lage opplevelsespakker, samt utvide
ordningen med gratisplasser ved kulturskolen. Prosjektet har eksterne midler og vil gjennomføres i
samhandling med frivilligheten men må inn i ordinær drift fra 2017.
Videre utredninger knyttet til en eventuell utvikling av vaskeriet på havna sett i lys av den øvrige
kulturelle infrastrukturen, jfr. utredningen «Den kulturelle tråd», Kommunedelplan kultur og
investeringsbudsjettet.
I løpet av 2016 må det landes en plan for en langsiktig utvikling av den kulturelle infrastrukturen i
Levanger. Det innebærer:
Levanger kommune - Økonomiplan 2016-2019, Budsjett 2016

7

 Detaljutredning med kostnadsoverslag av noen alternativ for vaskeriet på havna som ny
kulturarena.
 En avgjørelse av om kinodriften skal privatiseres og hvor kinoen skal ligge.
 Mulighetsstudie/utredning av øvrige kommunale kulturbygg/-institusjoner sett i lys av en utvikling
av vaskeriet og en endelig avgjørelse av framtidig kinodrift.
Utrede arenaer for kunst i offentlige rom
I sak 53/13 vedtok kommunestyret Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune. Det
er i tillegg behov for å utrede hvilke utendørs områder som spesielt har potensiale til å utvikles som
arena for kunst i offentlige rom, og hvilke muligheter og utfordringer en slik utvikling vil medføre.
Fortsatt arbeid med profesjonalisering av arena for samtidskunst i Middelskolebygget.
For at 1.etasje i Middelskolebygget skal svare til forventningene om å være «en profesjonell arena for
formidling og produksjon av samtidskunst» er det nødvendig at denne delen av prosjektet følges opp
videre. Dette gjelder
 Profesjonalisering i form av ressurser som utstyr og arbeidsressurser/stillinger.
 Profesjonalisering i form av bevisstgjøring, økt kompetanse i frivillig arbeid.
Utvikle kompetanse for forvaltning og ivaretakelse av kulturminner med trehusbyen Levanger som
spydspiss
Levanger kommune har ansatt byantikvar for å forvalte og ivareta kommunens kulturminner. Når
vedtak om forskrift og forvaltningsplan ved Kongen i statsråd foreligger, håper rådmannen at
forberedende arbeider i tilknytning til saksbehandling også kan skje i Levanger og i et
kompetansemiljø med både byantikvar og Når vedtak om forskrift og forvaltningsplan ved Kongen i
statsråd foreligger, håper rådmannen at forberedende arbeider i tilknytning til saksbehandling også
kan skje i Levanger og i et kompetansemiljø med både byantikvar og rådgivningstjenesten.
Etablere et bygningsvern- og opplevelsessenter for formidling av trehusarkitektur,
tradisjonshåndverk, estetikk og arkeologi
Ved oppbygging av et kompetansemiljø for forvaltning og ivaretakelse av kulturminner i Levanger må
organiseringen vurderes nærmere. Som en videreutvikling av dette miljøet er det ønskelig å etablere
et bygningsvern- og opplevelsessenter for formidling av trehusarkitektur, tradisjonshåndverk,
estetikk og arkeologi.
Tilrettelegge for kultur- og opplevelsesnæringer i Trehusbyen Levanger
Vekst i etterspørselen av kultur- og opplevelsestilbud bidrar til positiv stedsutvikling og bolyst, økt
turisme, nyskaping og flere arbeidsplasser. Kommunen ønsker å utvikle flere arbeidsplasser innenfor
kulturnæringer blant annet ved å støtte opp om utvikling av klynger (arbeidsfellesskap). Trehusbyen
har et stort potensialet for utvikling til en merkevare for Levanger kommune. Olavrosa vil være et
element i denne merkevaren. Kommunen bør avsette ressurser for en profesjonell utvikling av
merkevaren. I næringssammenheng vil dette være et svært viktig element i utvikling av opplevelses-/
reisepakker – kulturbasert næringsutvikling. Andre elementer er Marsimartnan og Cittaslowmedlemskapet. Cittaslowtanken må forankres blant politikere, administrasjon og innbyggere
gjennom å satse på lokal identitet, livskvalitet og gjestfrihet for å fremme god helse i et bærekraftig
miljø. Det utarbeides et treårig prosjekt som det søkes RUP-midler for.
Et delprosjekt vil være utvikling av Marsimartnan i tråd med vedtatte mål og strategier.
Et annet delprosjekt vil være å utvikle Cittaslow-konseptet for opplevelsesnæring og bolyst, og å
forankre Cittaslow-tanken blant politikere, administrasjon og innbyggere gjennom å satse på lokal
identitet, livskvalitet og gjestfrihet for å fremme god helse i et bærekraftig miljø.
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Videreutvikle konseptet for Filmfabrikken
Bidra til å tilrettelegge for utvikling av Filmfabrikken i tråd med Strategiplan for Filmfabrikken 20162019 som er utarbeidet etter bestilling fra kommunestyret, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 16/14
19.3.2014.
Deltakelse i internasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt: «Samarbeidsprosjekt LevangerSwidnizca»
Dette er et prosjekt som har fått midler fra bl.a. de norske bevilgningene til EU gjennom ordningen
EEA Grants. For Levanger kommune innebærer dette bl.a. utveksling av tradisjonshåndverkere. Dette
arbeidet vil bli dekt opp av bilaterale midler.
Ta initiativ til å etablere interesseorganisasjonen Museene i Levanger (MiL) i tråd med vedtak PS
43/12
Museene i Levanger (MiL) skal bestå av det konsoliderte museet (Levanger Fotomuseum) og de
lokale museene som er frivillig drevet (Bymuseet i Levanger, Skogn Museumslag, Ytterøy Bygdetun
og Åsen Museum og Historielag, samt Rinnleirets Museum, når dette blir etablert). MiL – det nye
samhandlingsorganet - vil bestå av seks representanter fra museumsfeltet og to kommunale
representanter. Dette vil være et råd med bred kompetanse som skal være handlingsrettet og kan
tillegges ulike oppgaver. Dette organet vil bli en viktig samhandlingspartner i det videre arbeidet med
utvikling av museene i Levanger.
Bistå med å etablere Rinnleiret Museum i tråd med museumsorganiseringen vedtatt i PS 27/11.
Arbeidet med etablering av Rinnleiret museum er godt i gang, og blir viktig for å få en god
organisering rundt forvaltningen av den museale delen av Rinnleiret leir som eies av Levanger
kommune.
Iverksette disposisjonsplan for Torsbustaden
Iverksetting av vedtatt disposisjonsplan for Torsbustaden innebærer oppstart av:
 Detaljprosjektering snøproduksjon i samarbeid med Skogn IL alpint
 Oppstart reguleringsarbeid
 Utredning VA
 Helhetlig plan for drift av anlegg
Allmenningen og Levanger kommune er ansvarlig for oppstart av tiltakene, men også i det videre
arbeidet legges det opp til en god samspillprosess mellom frivillighet, næring og kommune.
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder
Gjennomføring av kartlegging og verdisetting av friluftsområder i henhold til Miljødirektoratets
veileder «Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder»
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere,
utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om
å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.
Lage brannvernplan for Trehusbyen
Trehusbyen Levanger er med sin eldre , tette trehusbebyggelse fra perioden 1896 til 1904 unik
i nasjonal sammenheng, og er en viktig del av den norske kulturarven. Det er en nasjonal målsetting
å unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier som er viktige kilder til forskning, kunnskap,
opplevelser og bruk. En brannsikringsplan omfatter forebyggende tiltak og planer for innsats ved en
eventuell brann, og er en viktig strategi for å sikre den unike trehusbebyggelsen og bymiljøet i
Levanger. Det er en viktig målsetning å øke folks bevissthet og kunnskap. For å sikre et langsiktig
vern er det derfor viktig med god informasjon, dialog og tverrfaglig samarbeid i dette arbeidet.
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Opprette stilling som frivillighetskoordinator og etablere «brobygger»-funksjoner i organisasjonen
Opprette en koordineringsfunksjon internt i organisasjonen for brobygging og utvikling av
samhandling med frivilligheten. Er en del av tiltaket for å utvikle en modell for god samhandling
mellom offentlig/privat/frivillig sektor.
Inngå flere partnerskapsavtaler med frivilligheten for å gi innbyggerne gode kultur- og
aktivitetstilbud
Etablering av langsiktige avtaler med lag og organisasjoner for å løse oppgaver til beste for
innbyggerne, og koordinering av disse avtalene i samhandling med Levanger Frivillighetssentral. Er en
del av tiltaket for å utvikle en modell for god samhandling mellom offentlig/privat/frivillig sektor.
Utvikle og ta i bruk verktøy for god samhandling mellom frivillighet, næringsliv og det offentlige
Ta i bruk frivilligportelen 7/24 på nettsidene. Bidra til mer kunnskap om av Tilskuddsportalen både
intern i organisasjonen, og hos lag og foreninger. Arrangere inspirasjonssamlinger for frivillighet,
næringsliv og offentlige ansatte for samskaping av nye tjenester til beste for innbyggerne. Er en del
av tiltaket for å utvikle en modell for god samhandling mellom offentlig /privat/frivillig sektor.
Etablere frivillighetens hus i partnerskap med frivilligheten, næringslivet og andre offentlige
aktører
I samhandling med frivillighet og næringsliv se på mulighetene til å etablere frivillighetens hus i
Levanger. Er en del av tiltaket for å utvikle en modell for god samhandling mellom
offentlig/privat/frivillig sektor.
Partnerskapet med Levanger Frivilligsentral og Levanger idrettsråd forsterkes og utvikles
Forsterke partnerskapene ved å tydeliggjøre avtaler og oppgavefordeling, og inngå langsiktige
samarbeidsavtaler. Er en del av tiltaket for å utvikle en modell for god samhandling mellom offentlig,
privat og frivillig sektor.
Ta initiativ til å revitalisere Levanger musikkråd
Ta initiativ til og bistå frivilligheten med å revitalisere Levanger musikkråd. Dette samarbeidsorganet
vil være en paraplyorganisasjon for lag og foreninger i Levanger som holder på med musikk (kor,
korps, orkester osv.) En slik interesseorganisasjon vil kunne være et viktig samarbeidspartner og
rådgiver for kommunen.
Økt vedlikehold park/anlegg
Det økte arealet på park og anlegg, spesielt i sentrum, krever mer vedlikehold. Det er svært viktig at
vi evner å holde arealer som Stadionparken og rundt skolene i orden, slik at de er lett tilgjengelige og
i stand. Derfor er det fra 2016 satt av 0,5 mill. kr. til økt vedlikehold park og anlegg.

DRIFTSTILTAK DET IKKE ER FUNNET ROM FOR
OPPVEKST
Miljøarbeider i heimen – Barn og familie
Dette tiltaket er et lavterskeltilbud for familier som trenger bistand og veiledning. Det er ikke funnet
rom for dette tiltaket i økonomiplanperioden. Dette betyr at mange ikke får hjelp før det blir vurdert
som behov for et barnevernstiltak i form av hjelpetiltak i heimen. Det er en høy terskel for å få
hjelpetiltak i heimen i Levanger.
Foreldrerådgivning (PMTO)
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Det er ikke funnet rom for frikjøp av utdannede PMTO-rådgivere i barnehage, skole og Barn og
Familie. Disse rådgiverne skal gi råd til foreldrepar med barn med atferdsproblem som trenger mer
bistand enn de kan få gjennom gruppeveiledning.

HELSE OG OMSORG
Logopedsstilling for voksne og eldre
Det er ikke funnet rom til en ny stilling for logoped i tilknytning til omsorgssentre eller
tjenestene i inneværende plan. Det er imidlertid en kommunal plikt å tilby slike tjenester til
pasienter i kommunale institusjoner.
Program for opplæring og motivering
Blir ikke startet eller utvidet i 2015.

SAMFUNN
Drift av kommunale veger - kapitalslit
Det er ikke funnet rom for økt drift og vedlikehold av kommunale veger. Antall meter kommunale
veger øker uten økte bevilgninger. Kapitalslitet vil øke.
Vedlikehold av kommunale bygninger - kapitalslit
Det er ikke funnet rom for tilstrekkelig vedlikehold av bygninger. Det er lett å tro at med så mye ny
bygningsmasse som Levanger Kommune etter hvert har, kan en redusere vedlikeholdet på bygninger.
Slik er det ikke, for å holde høy standard på bygninger over år, starter vedlikeholdet fra dag 1. Dette
budsjettet vil føre til at kapitalslitet fortsatt vil øke.
Korpsundervisning i regi av kulturskolen
I den vedtatte Kulturskoleplanen 2013-2022 er korpssatsingen er et hovedmoment i den politisk
ønskede økningen av elevdeltakelsen i kulturskolen, som er identisk med de nasjonale målsettinger
på 30 %. Behovet for tjenester fra kulturskolen er bygd på korpsenes meldte behov for tjenester, via
deres felles forum Levanger Korpsforum.

PRIORITERTE INVESTERINGSTILTAK
IKT-administrative løsninger
Omfatter generelle større investeringer ved IKT i samkommunen. Omfatter ikke utskifting/
oppgradering av maskiner i organisasjonen. Disse må tas over driftsbudsjettet.
Investering i skoler
Skoleinvesteringene var tidligere vist som en rammebevilgning, mens det enkelte prosjektet
var vist i et eget flytskjema. I årets budsjett er det enkelte prosjektet vist. I tillegg er
uteområdene vist med egne summer for nye, ikke igangsatte prosjekter
Nesset barneskole
Behandla i kommunestyret 2015. Skal være ferdig til skolestart 2016.
Ytterøy skole
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Prosjektet omfatter utbygging av skolen, uteområdet og ny barnehage ved skolen. 11
mill. kr er avsatt til ombygging og utvidelse av skolen slik at denne blir samlet. Denne
utbyggingen forutsetter at ungdomsskoletrinnet flyttes til Levanger ungdomsskole i 2017.
I tillegg til de bygningsmessige arbeidene kommer uteområdet– 4,5 mill. kr. Se eget
prosjekt. Barnehagen er skilt ut som eget prosjekt.
Uteområder, barnehage og skole
Uteområdene er nå skilt ut som egne prosjekt og ikke lagt inn i byggeprosjektene.
Uteområdene er svært viktig i skole-/barnehagesammenheng bl.a. med hensyn til fysisk
aktivitet, men det er også svært viktig at tiltakene planlegges som nærmiljøtiltak. Områdene
benyttes ut over skoletiden/åpningstiden for barnehagene. Levanger blir av fylker og
departement sett på som en eksempelkommune i tankene rundt å kombinere skoleanlegg
som nærmiljøanlegg og ved dette innhente spillemidler på anleggene. Innenfor
skoleområdet vil de anlegg som er planlagt og er under planlegging, gi spillemiddeltilskudd .
Utvikling av uteområder barnehager og skoler: Øker satsingen fra 1 til 1,5 mill. kr. pr. år
for utvikling av uteområdene ved eksisterende skoler og barnehager.
Uteområde Nesset: Standarden fra Levanger Ungdomsskole og Frol er ført videre på
Nesset. Behandla i kommunestyret.
Uteområde Ytterøy: Tiltaket er ikke planlagt. Håper å kunne oppnå spillemiddeltilskudd.
Datateknologi i skole og barnehage
Nødvendig med fortsatt satsing på datateknologi i barnehage og skole. Beløpet er økt i
planperioden i forhold til tidligere plan, spesielt med tanke på barnehage.
Investering i barnehager
Det lages nå en barnehagebruksplan som kan gi forslag om endringer i vedtatte
prioriteringer.
Åsen barnehage
Barnehagen er flytta til midlertidige lokaler. I økonomiplan er foreslått ny permanent
barnehage, bygging 2018/2019.
Ytterøy barnehage
Barnehagen er flytta til midlertidige lokaler. I økonomiplan er foreslått ny permanent
barnehage, bygging 2018.
Skogn barnehage
Oppstart bygging av ny barnehage er foreslått utsatt til 2018 med 7 mill. kr. og 15 mill i
2019. Vurderes på nytt etter barnehagebruksplan.
Heldøgns omsorgstilbud
Heldøgns omsorgstilbud – Åsen
Omsorgssenteret på Åsen er under bygging. Antatt ferdig februar 2017. Saken er
behandla i kommunstyret.
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Helsehus Staup.
Helsehuset er under bygging. Antatt ferdig seint i 2016. Saken er behandla i
kommunestyret.
Øvrige heldøgns omsorg – ombygginger
Denne posten omfatter nå nødvendige ombygninger av eksisterende
sykehjemsplasser/omsorgsboliger. I eksisterende bygningsmasser er det behov for
tilpasninger som ledd i den vedtatte strukturendrings-/institusjonsplan. Beløpet i 2017
gjelder spesielt ombygging av sykehjemsplassene på Breidablikktunet til
omsorgsboligplasser ved flytting av disse til helsehus Staup. Det er behov for å lage en
mer strategisk plan for nødvendige ombygginger og bygging av nye plasser ut over
økonomiplanperioden.
Boligsosial handlingsplan
Posten er slått sammen med bolig til flyktninger, og økt litt etter vurdering av behovet.
Barnebolig- avlastningsbolig.
Posten er flytta fra 2015. Plassering utredes raskt, og bygging av avlastningsbolig og
barnebolig er satt opp med i sum 21,5 mill kr i 2016-18.
Rehabilitering kommunale boliger
Investeringsbeløpet gjelder istandsetting av kommunale boliger.
Velferdsteknologi/trygghetsalarmer/kjøkkenutstyr
Gjelder generell innføring av velferdsteknologi for å bedre trygghet og sikkerhet for beboere
og ansatte. Spesielt gjelder dette hvor det gis heldøgns omsorg.
Fornying av anleggsmidler (tjenestebiler, buss, vedutstyr etc.)
Beløpet gjelder bl.a. utskifting av maskiner og utstyr iht. Drift og anlegg sin utskiftingsplan.
Beløpet skal også dekke «utkjøp» av leasingbiler .
BYGNINGER
Trønderhallen Et mindre beløp er nødvendig for tilpasninger Trønderhallen.
Kulturbygg, planlegging.
Satt av 2 mill kr til planlegging av bruk av kulturlokaler i sentrum, inkludert framtidig bruk
av vaskeriet.
Kjøp av Løa
Kommunen har fått tilbud om kjøp av Løa ved Trønderhallen. Det er ikke frohandla reelt
om kjøp, men beløp blir satt av i 2016.
Ombygging/rehabilitering kommunale bygg
Har stor betydning både for drifting (bl.a. tidsmessige bygninger) og reduksjon av
kapitalslitet.
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Tiltak etter ROS
Posten er opprettet for å igangsette tiltak iht. den vedtatte overordna ROS-analysen.

ENØK
ENØK-tiltak på den kommunal bygningsmassen er nå skilt ut med egen post.
Renovering Rinnleiret
Mindre beløp avsatt til nødvendig oppgradering.
Kombinasjonsbygg
Kombinasjonsbygget bygges i 2016/17 etter vedtatte planer. Det gir en etterlengta
landingsplass for helikopter på sykehuset og utleielokaler under.
Staup inkludert infrastruktur
Rehabilitering av bygningsmassen som benyttes i dag.
Vann: Utskifting/sanering og nyanlegg
Utføres iht. rammeplan.
Avløp: Utskifting/sanering og nyanlegg
Utføres iht. rammeplan. Vannforsyn til Vassmarka og Åsen inngår nå i disse bevilgningene.
Friområder: Miljøtiltak i friluftsområder
Posten omfatter bl.a. samarbeidsprosjektet «Estetikk og opplevelse på campus Røstad»
(0,25 mill. kr.), utbygging av Tindbuen, planlegging, badeplass Holsand og evt. planlegging og
etablering av badeplasser i Levanger sentrum. Posten er viktig i et folkehelseperspektiv.
SAMFERDSEL/MILJØTILTAK
Kunst i offentlig rom
Kommunestyret vedtok i møte 20.11.13, sak 53/13 Forslag til plan og retningslinjer for
kunstordningen i Levanger kommune. Iht. disse retningslinjene kan inntil 1 % av
investeringsbudsjettet med fradrag av en del poster, avsettes til et fond for kunstnerisk
utsmykning. Det er ikke funnet rom for en avsetning som vedtaket gir anledning til. 1 mill.
kr. pr. år er avsatt i dette investeringsbudsjettet. I tillegg kan det søkes som statlig bidrag
gjennom KORO-ordningen (Kunst i Offentlig Rom). Eget utsmykkingsprosjekt er igangsatt i
forbindelse med Levanger ungdomsskole. Dette prosjektet er tildelt KORO-midler.
Miljøtiltak, gågate/miljøgate/park
Beløpet i 2016 er sterkt redusert. Det har både sammenheng med at Stadionparken er
realisert, og at kommunen har stort investeringsnivå. Det er fremdeles bruk for midller til
slike prosjekt, og årets budsjett vil føre til at framtidige anlegg vil bli utsatt. Det gjelder
behovet de planer det for opprusting av parkaksen, stasjonsparken, aktivitetsparken på
Røstad og lignende behov på Skogn og Åsen. Planlagte tiltak bør også som for
uteområdene på skolen, planlegges slik at spillemidler blir en del av finansieringen. Ved
planlegging av de enkelte områder må disse sees i sammenheng med både andre
parker/aktivitetsområder og uteområdene på skolene.
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Infrastruktur Levanger havn
All infrastrukturutbygging skal iht. kommunestyrets vedtak belastes utbyggerne. Alle
utgifter finansieres av avsatt fond innbetalt iht. utbyggingsavtaler. Disse plasseres i et
bundet investeringsfond. I tillegg ble det i 2014 vedtatt at salg av tomter i oppstartsfasen
skulle gå til forskuttering av infrastrukturutbygging. Beløpet for 2016 finansieres delvis
ved ubrukte midler. Grunnet stopp i utbygging av et prosjekt på ytre havn, er beløpet til
infrastruktur vesentlig redusert. Med bakgrunn i de avtaler som ble inngått i forbindelse
med prosjektet på ytre havn, har kommunen startet arbeidet med en reguleringsendring.
Etter at denne blir vedtatt, vil arbeidene med plassering av de lagrede steinmassene på
havna starte opp. En slik utfylling vil gi kommunen anledning til å motta store mengder
fyllmasser samtidig som området vil framstå som mer attraktivt.
Veg, parkeringsplasser, gatelys
Utbygging iht. hovedplan veg og utbygging av p-plasser og gatelys. Beløpet skal dekke
kommunens andel av veg og rundkjøring Moan (utbyggingsavtale) etc.
Planfri undergang Skogn
Arbeidet med planfri undergang Skogn er i gang. Kommunen har tatt en lederrolle i
arbeidet, og geotekniske undersøkelser er foretatt. Videre arbeid blir prosjektering og
arbeid med fordeling av kostander mellom partene.
Avlastningsveger sentrum
Ny vegføring fra sentrum og Geite er under vurdering i forbindelse med bygging av
flomvold langs Levangerelva. Denne vil i tilfelle bli tatt inn i gatebruksplanen som da kan
legges fram for politisk behandling. Kostnadene er svært usikre og forutsetter deltakelse
fra flere parter.
Gang- og sykkelveger
Posten omfatter også beløp avsatt til andel fylkesvegprosjekter og tidligere aksjon
skoleveg. Kommunens aktiv satsning innenfor bygging av gang- og sykkelveger
videreføres i planperioden. Bygging av trafikksikre gang- og sykkelveger til og fra våre
oppvekstsentre samt oppbygging av et hovednett vil stå sentralt i prioriteringen av
midlene. Dette er et hovedsatsningsområde innenfor folkehelseperspektivet. Beløpet er i
2016 redusert. Kommunens andel av prosjektet Korsbakken- Lysaker vil komme som
kostnad i 2016 (antatt 5 mill kr.) Det vil bli mindre beløp igjen, og neste prosjekt er Gamle
Kongeveg. Beløp avsatt i 2016 er ikke tilstrekkelig til å dekke dette prosjektet.
Utbygging tomteområder
Utbygging av tomteområder – boliger
Boligbyggeprogram ble laget i 2015. Arbeidet skjer videre i tråd med dette. Det er i dag
mangel på byggeklare tomter i en del av kommunen. Det er nå igangsatt oppkjøp,
utvikling og planlegging av flere boligområder - Kjønstadmarka, Holåsen, Vollamarka,
Markabygda, Okkenhaug. 30 tomter vil være byggeklare i Kjønstadmarka høste 2016.
Næringsareal– regulering/infrastruktur
Avsatte beløp gjelder klargjøring av næringsområder.
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Videre utlån Levanger Fritidspark AS
Posten gjelder videre utvikling av Levanger Fritidspark.
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