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OU 2012 -høringsnotat
Som følge av store investeringsbehov i skolebygg og ny pleie- og omsorgsinstitusjon, økte
driftskostnader og endra rammebetingelser ble det i forbindelse med budsjettet for 2012 og
økonomiplanen for 2012-2015 besluttet å gjennomføre en større organisasjonsutviklingsprosess der målet var å finne tiltak som kan effektivisere drifta av kommunen med 23 mill kr
årlig fra 2015.
Arbeidet ble organisert i prosjekt med styringsgruppe bestående av folkevalgte, administrativ
ledelse og tillitsvalgte. Rådmannen er prosjektansvarlig og det har vært en prosjektgruppe
med hovedprosjektleder, delprosjektledere og tillitsvalgte. Forslagene fra prosjektgruppa ble
overlevert prosjektansvarlig og presentert for styringsgruppa 3. oktober. Styringsgruppa
beslutta at det skal sendes ut et høringsnotat 5. oktober med høringsfrist 16. november.
Kommunestyret skal behandle saken 12. desember.
Prosjektgruppa foreslår følgende:
Forslag Beskrivelse

Årlig effekt

S1

10 mill kr

H2

Stor skoleløsning nord. Mule og Okkenhaug til Frol, Frol, Nesset og
Ytterøy U til ny skole Røstad og Nesheim til Nesset.
Tuv legges ned, elevene til Skogn
Barnehage. Mule, Okkenhaug, Tuv legges ned. Ytterøy flyttes til
skolen. Frol og Momarka utvides. Ny kommunal barnehage Skogn.
Forsterka avd Frol, Skogn.
Helse. All vekst i heldøgns plasser tas som heldøgns omsorgsbolig.
Omhjemling av sykeheim Åsen, Ytterøy og Skogn over tid for å
spisse tjenestene på BBT og Staup.
Maskinell dosering av medisin

H3

Nytt sentralkjøkken

1 mill kr

H4

1-4 mill kr

T1

Ny organisering av helsesektoren med mer logisk faglig
gjennomgående ledelse
Bilhold. Opprette bilansvarlig og stramme inn organisering rundt
kommunale biler. Vurdere eie flere biler ved utløp av avtale.
Generelt bedre bruk av teknologi. Mindre papir, reiser.

K1

Skognhallen erstattes med ny flerbrukshall

?

BH2

Barnehage. Andelen kommunale barnehager bør økes, til for
eksempel 40%, ved forhandlinger med private barnehager for å få
en mer stabil finansieringsform.
Barnevern og PPT.
Gjennomgang av saksforløp og arbeidsprosesser

?

S2
BH1

H1

B1

B1

Postadresse:
Postboks 130
7601 Levanger
Tlf. 74052500

Saksbehandler:
Ola Stene
ola.stene@levanger.kommune.no
Tlf. 74052714

3 mill kr
2 mill kr

5 mill kr

1,3 mill kr

0,5 mill kr
1 mill kr.

?
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Før jeg tar standpunkt til om disse eller andre forslag skal fremmes for politisk behandling
ønskes en åpen og god prosess der jeg håper jeg så mange som mulig benytter anledningen
til å sette seg inn i forslagene og gjerne fortelle om sitt syn på det som er foreslått. Vi er
selvsagt også glad for alternative forslag.
Som vedlegg til dette høringsnotatet finnes sluttrapport fra prosjektgruppa med mange og
omfattende underbilag. Ønskes nærmere informasjon er det bare å henvende seg til
kommunen via http://www.levanger.kommune.no/Prosjekt/OU-2012/
Det er særlig på de strategiske eller langsiktige løsningene vi ønsker innspill i høringsfasen.
De største og mest omfattende forslagene som det er ønskelig med innspill på er følgende:
1. Samling av ungdomsskoleelevene fra Nesset, Frol og Ytterøy på ny sentral
ungdomsskole
2. Samling av barneskoleelevene fra Okkenhaug, Mule og Frol på Frol
3. Samling av barneskoleelevene fra Tuv og Skogn på Skogn
4. Utvikling av heldøgns omsorgsboliger for de som ikke skal ha behandling i
framtidens sykeheimer
5. Utvikle nytt sentralkjøkken som kan betjene institusjoner og heimeboende med
høykvalitets mat på rasjonell måte.
6. Framtidig organisering av helsesektoren der en deler opp etter fag og målgruppe i
stedet for geografi.
7. Økning av andelen kommunal barnehageplasser for å gi mer stabil og forutsigbar
økonomi for både kommunen og private barnehager.
De utfordringene Levanger kommune står foran om vi skal makte å gi barn og unge gode
oppvekstsvilkår og hele befolkningen den trygghet og de tjenester de har krav på, er ikke
mulig uten å gjennomføre endringer. Som eksempel kan nevnes at noen av skolebygningene
våre er av en slik tilstand at det ikke kan forsvares særlig lenger drift i dem. Før det
investeres må vi tenke langsiktig. Det er altså ikke om vi skal gjøre endringer, men når og
hvilke som er temaet. De endringer vi gjør nå skal ha varighet på 20-50 år slik at vi må
prøve å se for oss hvordan de tiltakene vi gjennomfører i dag har effekt så langt fram i tid.
Det er viktig å presisere at endringer gjennomføres for å få til bedre tjenester enn
alternativene og at de skal gjennomføres på en ryddig måte. Egne gjennomføringsplaner vil
bli laget etter vedtak i kommunestyret i desember. Med så store endringsbehov er det er
grunn til å regne med betydelige endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted for enkelte
ansatte. Da skal alle vite at ingen vil bli oppsagt og at det skal avklares så tidlig som mulig
hvordan den nye arbeidssituasjonen blir.
Høringer sendes postmottak@levanger.kommune.no innen 16.11.2012
Lykke til med arbeidet!
Med hilsen
Ola Stene
rådmann
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