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Levanger kommune
Sakspapir
Søknad om permisjon fra politiske verv - Silje Augdal Friberg

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
17.08.2016

Arkivref:
2016/4623 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
62/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Silje Augdal Friberg innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1. september
2017.
Som nytt medlem til driftskomiteen velges: ___________________
Som nytt medlem til kulturpriskomite velges: ___________________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Søknad fra Silje Augdal Friberg, e-post datert 22.6.16
Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
Levanger kommunes delegasjonsreglement – delegasjon til formannskapet.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Silje Augdal Friberg søker i e-post datert 22. juni 2016 om ett års permisjon fra sine
politiske verv. Friberg begrunner dette med at hun i oktober startet i ny jobb som er
krevende. I tilknytning til jobben er det mange møter som det er helt nødvendig at hun
deltar på, og disse kolliderer ofte med politiske møter. I tillegg til jobben driver hun
gård. Dette til sammen er så krevende at hun synes det blir vanskelig å følge opp
politiske verv.
Friberg har følgende verv:
• Fast representant til driftskomiteen
• 1. vararepresentant til kommunestyret
• Representant til kulturpriskomite
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Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine
plikter i vervet.
§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte.
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn."
§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt
utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller
midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et
utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn
vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det
underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn
formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."
§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke
den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller
fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende
gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."

Vurdering:
Etter rådmannens skjønn fyller Silje Augdal Friberg vilkårene for å få innvilget
permisjon fra politiske verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om permisjon
innvilges.
Når det gjelder driftskomiteen er det å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr.
Kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i
andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til
driftskomiteen, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må
det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal
det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som
helhet.
Det må velges ny representant til kulturpriskomiteen.
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Levanger kommune
Sakspapir
Framtidig struktur i Trøndelag politidistrikt.

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
17.08.2016

Arkivref:
2015/6593 - /X31

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
63/16

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Ettersom det ser ut som om Levanger og Verdal kommuner blir å bestå som
selvstendige kommuner etter kommunereformen er Levanger kommune av den
oppfatningen at begge kommunene bør ha sitt fullverdige lensmannskontor for å sikre
nødvendig samhandling med kommunene og øvrig lokalsamfunn. Levanger har
20 000 innbyggere og Verdal nesten 15 000.
2. Dersom det likevel blir et felles lensmannskontor for de to kommunene er det riktig å
legge det til Levanger som er det klart største av de to kommunene. Foruten at
kommunen som har over 30% flere innbyggere enn nabokommunen er det viktig at
lensmannskontoret ligger nært sykehus med bl.a voldsmottak og stor psykiatrisk
avdeling og stort asylmottak med flere spesialavdelinger. Levanger kommune har
videre en lang E6-strekning som er ulykkesutsatt.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Møter mellom politiet og den politiske – og administrative ledelse den 15. - og
17.06.2016.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Oversendelsesbrev fra politiet inkl. vedlegg av den 22.06.2016 vedr. framtidig struktur i
Trøndelag politidistrikt.
Saksopplysninger:
Det har i de senere år vært et betydelig engasjement vedr. politiets framtidige
organisering, både lokalt og regionalt. Lensmannskontorene for Levanger/Verdal ble
som kjent lokalisert til Verdal sommeren 2014 for en tidsbegrenset periode.
Siste «politisak» som er behandlet politisk var høringsforslag til plassering av nytt
administrasjonssted i de nye politidistriktene. Det vises her til formannskapets
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behandling av sak nr. 101/15 av den 04.11.2015. I det nevnte vedtaks punkt nr 2 ble det
understreket fra kommunens side at det er ønskelig med en bred lokal involvering i
prosessen med å komme fram til geografisk plassering av et lensmannskontor for
Levanger/Verdal. Rådmannen konstaterer i forbindelse med fremlegging av denne sak,
at politiet synes å ha tatt denne anmodning til etterretning.
Politimesteren inviterte alle ordførere og rådmenn til møte på Steinkjer 15. juni 2016.
Referat fra dette møte er vedlagt. Politimesteren sa seg villig til å besøke kommunene og
ordføreren inviterte umiddelbart. Det ble avholdt møte med den 4. juli hvor både
ordfører og rådmann var til stede. På møtet ble det avklart at det fortsatt var mulig å
melde deltakelse inn i styringsgruppa for arbeidet med politireformen i Trøndelag.
Levanger kommune foreslo kommunalsjef Unni Storstad til styringsgruppa.
Det vil bli holdt en høringskonferanse i regi av politiet i uke 39 og et forslag til struktur
vil deretter bli sendt ut på høring uken etter høringskonferansen, 03.10.2016.
Høringsfristen blir fram til 14.11.2016, men rådmannen mener at saken er av så stor
viktighet for Levanger kommune, at saken fremmes for politisk behandling nå.
Politimesteren har vært tydelig på at en ønsker innspill i denne fasen, gjerne
motforestillinger til forslaget.
Kommunen har ellers invitert politimesteren til å holde en orientering i et
kommunestyremøte. På grunn av ferietid er dette ikke avklart.
Vurdering:
Levanger kommune har siden sommeren 2104 vært uten stedlig lensmannskontor og
dette har ikke vært optimalt. Politireformen markedsfører et politi på hjul som skal føre
til mer effektivitet og med det til følge at en skal være i stand til å komme raskere til et
åsted enn tidligere. En har hatt en del konkrete hendelser relatert til Levanger sentrum
etter at stedlig kontor forsvant og kan ikke se at intensjonene m h t raskere responstid er
oppfylt.
Det er for Levanger kommune av stor viktighet snarest å få et lokalt lensmannskontor
oppe og gå igjen. Hadde kommunene blitt slått sammen slik Levanger kommune ønsket
ville det vært naturlig med ett lensmannskontor. Når det ikke ser ut til å bli slik er det
naturlig at Levanger og Verdal får hvert sitt med den størrelsen kommunene har. Om
Politimesteren holder på at det likevel skal være ett kontor med felles lensmann er det
Levanger kommunes klare oppfatning at det bør lokaliseres i Levanger som den klart
største kommunen av de to. Følgende forhold underbygger dette:
•
•
•
•
•
•

Folketall på nærmere 20.000 innbyggere
Sykehus med en stor psykiatrisk avdeling
Asylmottak av betydelig størrelse nasjonalt og med flere sppesialavdelinger
En E 6 strekning fra Langstein til Rinnleiret som er meget ulykkesbelastet
Universitetsby med ca 2.000 studenter
Vernet trehusbebyggelse i sentrum

Kommunen bygger for tiden et kombinasjonsbygg ved sykehuset Levanger. Bygget skal
7 av 20

Levanger kommune – Formannskapet 17.08.16 - sakliste

romme interkommunal legevakt for Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy, Helse MidtNorge sin IT-avdeling og ikke minst ambulansetjenesten for Helse NT. På taket av huset
anlegges en moderne helikopterlandingsplass. Det er mulig å utvide bygget til å romme
lokaler for politiet. Samlokalisering med sykehus og ambulanser og nærhet til
brannstasjon som bare ligger noen hundre meter unna bør være en svært god mulighet
for politiet om en akter å etablere en felles base for Levanger og Verdal og eventuelt
også andre nærliggende kommuner. En slik beliggenhet vil ha svært god adkomst til E6.
Vi har forstått det slik som at avgjørelsen om lokalisering ikke vil bli tatt regionalt, men
det er viktig at Trøndelag politidistrikt i forbindelse med kravspesifikasjon i forbindelse
med innhenting av tilbud på lokaler legger vekt på disse forholdene.
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Levanger kommune
Sakspapir
Kommunens delegeringsreglement - oppdatering

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
17.08.2016

Arkivref:
2016/5200 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
64/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Det oppnevnes et utvalg som bes komme med forslag til nytt delegeringsreglement for
Levanger kommune. Som medlemmer av utvalget velges:
__________________
__________________
__________________
Rådmannen stiller med sekretær for utvalget. Frist for utvalgets arbeid settes til 9.11.16.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Kommunelovens §39, punkt 2
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
• Gjeldende reglement
Saksopplysninger:
Levanger kommune sitt delegeringsreglement (delegasjonsreglement) ble sist behandlet i
kommunestyret 20.11.13, sak 52/13.
Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av
avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at
kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle
andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.
Gjennomgang av reglementet skal tas både av formelle grunner gjennom lovkravet og
gjennom at det er mulig at dagens kommunestyre ønsker en annen ansvarsdeling mellom
ulike politiske organer og mellom administrasjon og politikk.
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Vurdering:
Ved de siste gjennomgangene av delegeringsreglement har formannskapet oppnevnt et
utvalg og rådmannen stilt med sekretær.
Sist ble følgende medlemmer oppnevnt:
•
•
•

Hans Heieraas, leder
Andreas Hjelmstad, medlem
Astrid Vordal, medlem

Kommuneadvokaten for Innherred samkommune fungerte som sekretær for utvalget.
Det foreslås at utvalget får en frist til tidlig i november.
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Levanger kommune
Sakspapir
Behandling av høringssaker - oversikt pr. 15.07.16

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Arkivref:
2014/888 - /

Møtedato
17.08.2016

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
65/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring om forslag til endringer i
arbeidsavklaringspenger

Avgjøres av: Formannskapet

Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Delegeringsreglementet, vedtatt av kommunestyret 20.11.2013
• Formannskapets vedtak i sak 14/14.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:
Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for
formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi
uttalelse.
Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som
referatsak.
Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første
formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal
avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende
nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:
Høring

Departement

Frist

Høring - Endringer i utlendingsloven - midlertidig

Justis- og

01.09.2016
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Høring

Departement

Frist

arbeidstillatelse

beredskapsdepartementet

Tidlig høring - nettkode om nødsituasjoner og
gjenoppretting

Olje- og energidepartementet

01.09.2016

Høring om forslag til ny bestemmelse
utlendingsforskriften § 18-14 – vilkår for
fengselsstraff for ulovlig opphold

Justis- og
beredskapsdepartementet

14.10.2016

Høring – forslag til forskrift om utenrettslige
tvisteløsningsordninger etter
forsikringsavtaleloven og finansavtaleloven

Justis- og
beredskapsdepartementet

05.09.2016

Elektronisk kommunikasjon med domstolene høring av forskriftsendringer

Justis- og
beredskapsdepartementet

22.08.2016

Kunnskapsdepartementet
Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om
henvisning til Det europeiske
kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

01.11.2016

Høring om forslag til endringer i
arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og
sosialdepartementet

01.11.2016

Høring av forslag til endringer i omsetningskravet
for biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet

12.08.2016

Høring om endringer i utlendingsloven mv. –
utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre
til eksklusjon fra flyktningstatus

Justis- og
beredskapsdepartementet

05.10.2016

Høring - Forslag til endringer i
byggesaksforskriften (SAK)

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

01.10.2016

Høring Forslag om endringar i forskrift om opptak Kunnskapsdepartementet
til høgre utdanning
Høyring - Ny forskrift om sektoravgift og gebyr til
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Samferdselsdepartementet

02.09.2016

15.09.2016

Høring om forslag til endringer i trygderegelverket Arbeids- og
sosialdepartementet
i lys av asylsøkersituasjonen

01.11.2016

Høring Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til Kunnskapsdepartementet
forskningsresultater

01.11.2016

Helse- og
Høring om forslag til endringer i
tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske omsorgsdepartementet
sigaretter

26.09.2016

Høring - Forslag til EU-direktiv om sikkerhet i
nettverk og informasjonssystemer
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Høring

Departement

Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven Helse- og

Frist
01.10.2016

omsorgsdepartementet

Høring - NOU 2016: 10 Evaluering av
garantireglene i bustadoppføringslova

Justis- og
beredskapsdepartementet

03.10.2016

Høring av forslag til endring i tarifforskriften for
regulering og tariffastsettelse for Vestprosess mv.

Olje- og energidepartementet

01.10.2016

Høring - Forslag til lov om informasjonstilgang,
taushetsplikt m.v. for Statens helsetilsyn ved
gjennomgang av et utvalg saker om
akuttplassering og omsorgsovertakelse etter
barnevernloven

Barne- og
likestillingsdepartementet

19.08.2016

Høring av forslag til ny avtale mellom Norge og
Finland om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet

12.08.2016

Barne- og
Høring - Forslag til endringer i
markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften likestillingsdepartementet
i forbindelse med etablering av en dagligvareportal

01.10.2016

Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av
tariffavtale for byggeplasser i Norge

Arbeids- og
sosialdepartementet

09.09.2016

Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av
Landsoverenskomsten for elektrofagene

Arbeids- og
sosialdepartementet

09.09.2016

Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av
Industrioverenskomsten/VO-delen i skips- og
verftsindustrien

Arbeids- og
sosialdepartementet

09.09.2016

Høring – EU-kommisjonens forslag til endringer i
direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMTdirektivet)

Kulturdepartementet

19.08.2016

Høyring – forslag om endringar i lovgivinga om
tilskott til trudoms- og livssynssamfunn utanom
Den norske kyrkja (om statstilskott til
pensjonspremie og eigenkapital til Den norske
kyrkja)

Kulturdepartementet

15.09.2016

Høring - enpersonutredning om
gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.11.2016

Høring - utlikning av Finanstilsynets utgifter

Finansdepartementet

01.09.2016

Høring - Forslag om sentral forskrift om
lavutslippssone for biler

Samferdselsdepartementet

22.08.2016

Finansdepartementet
Høring - Standard Audit File Tax (SAF-T) Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk
regnskapsmateriale
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Høring

Departement

Frist

Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet

27.09.2016

Høring - Forslag til lov om endring av lov om
konsesjon ved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven), lov om jord (jordloven), lov om
odels- og åseterett (odelsloven) m.v

Landbruks- og
matdepartementet

26.09.2016

Høring - Forslag til midlertidig forskrift om
unntak fra plan- og bygningsloven for personer
som søker beskyttelse (asylsøkere)

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

15.08.2016

Høring – Endring i utlendingslovens og
utlendingsforskriftens bestemmelser om blant
annet å pålegge meldeplikt eller bestemt
oppholdssted

Justis- og
beredskapsdepartementet

24.09.2016

Høring - forskrift om betaling frå pasientar for
poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Helse- og
omsorgsdepartementet

01.10.2016

Forslag til regelverk for å implementere nytt
system for kapasitetsjusteringer i lakse- og
ørretoppdrett

Nærings- og
fiskeridepartementet

21.09.2016

Høring om endringer i opplæringsloven – Oppstart Kunnskapsdepartementet
av grunnskoleopplæring og mulighet for
dispensasjon

12.09.2016

Høring - forslag til endringer i knockoutforskriften Kulturdepartementet

17.08.2016

Høring - Forskrift om spesialistutdanning og
spesialistgodkjenning for leger og tannleger
(spesialistforskriften)

Helse- og
omsorgsdepartementet

14.10.2016

Høring - fordeling av Norsk Tippings overskudd til Kulturdepartementet
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

01.09.2016

Høring - utvidet lagringstid for opplysninger fra
Tolletaetens skiltgjenkjenningssystem (ANPR)

Finansdepartementet

21.08.2016

Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av
medikamentell behandling mot lakselus

Nærings- og
fiskeridepartementet

01.10.2016

Høring av Europakommisjonens forslag til reform
av CEAS - Eurodac, Dublin og EASO

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.08.2016

Høring - innføring av automatisk frikort for
egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i
fysioterapiordningen m.m.

Helse- og
omsorgsdepartementet

20.09.2016

Høring - ny forskrift om avleveringsplikt for

Kulturdepartementet

23.09.2016
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Høring

Departement

Frist

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljølovens
regler om varsling

Arbeids- og
sosialdepartementet

01.10.2016

Høring - lov om tilskudd til sysselsetting av
arbeidstakere til sjøs

Nærings- og
fiskeridepartementet

26.08.2016

Høring - Utkast til Norges femte og sjette rapport
til FNs barnekomité

Barne- og
likestillingsdepartementet

10.08.2016

Høyring - utkast til EU-forordning om
grensekryssande pakkepost

Samferdselsdepartementet

01.07.2016

Høring - Avgift til Bankenes sikringsfond ved
uttreden av sikringsordningene

Finansdepartementet

17.08.2016

Høring - spørsmål om tiltredelse til
vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av
konvensjonen i norsk rett

Samferdselsdepartementet

30.09.2016

Høring - forslag til ny domstollov og endringer i
forskrift om offentlighet i rettspleien

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.11.2016

Høring – beregning av Basel I-gulvet for IRBbanker som har eierandeler i forsikringsforetak

Finansdepartementet

19.08.2016

Høring- forskrifter om rammeplaner for femårige
samiske grunnskolelærerutdanninger

Kunnskapsdepartementet

01.09.2016

Høring - endringar i yrkestransportlova og
yrkestransportforskrifta

Samferdselsdepartementet

10.09.2016

Høring – NVEs underlagsrapport for den andre
kontrollstasjonen under elsertifikatordningen

Olje- og energidepartementet

29.08.2016

Høring - forskrift om legemiddelgjennomgang i
sykehjem

Helse- og
omsorgsdepartementet

20.09.2016

Høyring – utkast til forskrift om rekneskapsføring
for Den norske kyrkja

Kulturdepartementet

15.08.2016

Høring - Sammenslåing av Sogn tingrett og
Fjordane tingrett

Justis- og
beredskapsdepartementet

29.08.2016

Høringsnotat om oppfølging av forslag i
Primærhelsetjenestemeldingen og
Oppgavemeldingen mv.

Helse- og
omsorgsdepartementet

01.10.2016

Høringsbrev - utkast til lov om tilrettelegging for
utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk
kommunikasjon

Samferdselsdepartementet

05.09.2016

allment tilgjengelege dokument og endringer i
forskrift til åndsverkloven
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Høring

Departement

Frist

Høring - forslag til endring av ordningen med
generaladvokat og krigsadvokater

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.10.2016

Høring - forslag til ny EU-forordning om
forbrukervernsamarbeid

Barne- og
likestillingsdepartementet

19.08.2016

Høring - Forslag til endringer i reindriftsloven og
jordskifteloven som åpner for bruk av
jordskifteretten på interne forhold i reindriften

Landbruks- og
matdepartementet

01.10.2016

Nærings- og
Ny modell for beregning av årsavgift til
finansiering av Justervesenets tilsyn av fiskemottak fiskeridepartementet
- høring

Vurdering:
Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:
Høring om forslag til endringer i
Avgjøres av: Formannskapet
arbeidsavklaringspenger
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Levanger kommune
Sakspapir
Programavtale 2016 -2020 Husbanken

Saksbehandler: Tore Fjerdingen
tore.fjerdingen@levanger.kommune.no
E-post:
74052868
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
17.08.2016

Arkivref:
2016/4743 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
66/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Programavtale for Husbankens kommuneprogram bolig for velferd 2016 mellom
levanger Kommune og Husbanken Midt-Norge godkjennes.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
E-post fra Husbanken av 27. juni 2016 med forslag til programavtale
Vedlegg:
1 Programavtale 2016 -2020 Husbanken
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Levanger Kommune har siden 2013 hatt en lignende samarbeidsavtale med Husbanken.
Programarbeidet forplikter begge parter. Husbanken bidrar til trygge og gode boforhold
og boområder for vanskeligstilte på boligmarkedet og innbyggere generelt. Arbeidet med
universell utforming som fremmer likeverdig samfunnsdeltagelse og egnede boliger i
kommunen skal være en integrert del av programarbeidet. Det ligger nå et forslag om å
forlenge avtalen med Husbanken fram til 2020.
Kommunen mottok forslag til avtale 27.6 hvor Husbanken ønsket signert avtale i retur
før sommerferien i påvente av politisk behandling. Rådmannen signerte avtalen 5.7 og
tok forbehold om godkjenning i formannskapet 17.8.
Hovedmålene i dette arbeidet er at:
• Alle skal ha et trygt sted å bo.
• Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet.
• Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.
I avtalens pkt.VI vises det til at programkommunene vil være prioritert ved tildeling av
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økonomiske midler fra Husbanken.
Vurdering:
Gjennomføringen av programavtalen fra 2013 har vist at et slikt forpliktende samarbeid
er bra for levanger Kommune. Vi har hatt et sterkere fokus på boligbygging generelt og
spesielt opp mot de store byggeprosjektene vi har på gang innen helsefeltet. Rådmannen
foreslår derfor at vi går inn i et vider forpliktende samarbeid med Husbanken gjennom
programavtale for Husbankens kommuneprogram, Bolig for velferd 2016 -2020. By- og
tettstedsprogram.
Kommunen har i sitt arbeid med revidering av Boligsosial Handlingsplan lagt
hovedmålene og strategien i Bolig for velferd til grunn for revideringen. Husbanken har
også deltatt konkret som samtalepartner i dette arbeidet.
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Levanger kommune
Sakspapir
Leieavtaler ved utleie av kommunale bygg - fullmakt til å inngå avtaler

Saksbehandler: Håvard Heistad
havard.heistad@levanger.kommune.no
E-post:
74052803
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
17.08.2016

Arkivref:
2016/5609 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
67/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtaler ved utleie av kommunale bygg.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Fornyelse av leiekontrakter
Vedlegg:
1 Eksempel på leiekontrakt
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I forbindelse med fornying av leiekontrakten i skognhallen ønsker rådmannen at det skal
tas stilling til om leiekontrakter skal opp til politisk behandling.
Flere eldre kontrakter er moden for fornying og tilpasning til nye tider og andre typer
anlegg enn det som var utgangspunktet på avtaletidspunktet. I noen av de eksisterende
avtalene står det at endringer skal godkjennes politisk, som i avtalen vedr. skognhallen.
Kontraktene er av driftsmessig art som naturlig gjennomføres og inngås av
administrasjonen. Signering av kontrakter skjer etter gjeldende regelverk.
Kontrakter av prinsipielle karakter skal være gjenstand for politisk behandling.
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FO 1/16 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt Gang- og sykkelvei langs fylkesveg 753 (Åsen-Åsenfjord)
Venstre vil ha økt fokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter langs fylkesveg 753 mellom
Åsen og Åsenfjord. En økende trafikkmengde og mange tunge kjøretøy krever at det kommer på
plass en gang- og sykkelveg langs denne strekningen snarest.
Venstre mener det er viktig å prioritere mye trafikanter og hindre trafikkfarlige situasjoner langs
veien. Gang- og sykkelveg vil gjøre fremkomsten tryggere for fotgjengere, det vil gi muligheter
for alle til å velge sykkel, øke trivselen for de som bor langs veien og bidra til økt
trafikksikkerhet for bilistene.
Gjennom de siste årene har det blitt gjort enkelte tiltak for å øke trafikksikkerheten langs denne
fylkesveistrekningen, blant annet har Levanger kommune fått tillatelse av vegeier
(fylkeskommunen) til å forskuttere utbygging av veglys på strekningen, men dette er utlegg som
Levanger kommune må finansiere, og forskuttert beløp vil bli tilbakebetalt til kommunen når
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 753 blir prioritert i ny fylkesvegplan og budsjettert.
Arbeidet med å få realisert en utbygging av gang- og sykkelvei langs denne strekningen har
pågått gjennom mange år, og man kan vel trygt si at Arbeiderpartiet og Høyre i Nord-Trøndelag
(som har styrt fylkeskommunen) har valgt å ikke prioritere en mer trafikksikker løsning mellom
Åsen og Åsenfjord i Levanger kommune.
Nå er det derimot mulighet for å ta saken opp igjen. I juni behandlet fylkestinget strateginotat
for fylkesvegplan 2018-2021. Her blir det blant annet lagt til grunn at kommunene i fylket får
komme med innspill på hvilke veistrekninger langs fylkesveiene som den enkelte kommune
ønsker utbedret i planperioden 2018 til 2021.

Spørsmål til ordføreren
Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å få realisert gang- og sykkelveg langs fylkesveg 753
mellom Åsen og Åsenfjord i fylkesvegplanen 2018-2021?
Karl M. Buchholdt
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