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Levanger kommune
Sakspapir

Årsmelding 2015 - Eldres råd

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

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger seniorråd
Levanger kommunestyre

Møtedato
20.01.2016
17.02.2016

Saksnr.
4/16
10/16

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 20.01.2016
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Årsmelding fra Eldres råd for 2015 vedtas
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding fra Eldres råd for 2015 vedtas
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1. Årsmelding 2015 – Eldres råd
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til reglement for Eldres råd, pkt. 6 skal rådet vært år utarbeide en årsmelding
om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for kommunestyret som behandler den
som egen sak. Den oversendes også til Eldres råd i fylket.

2 av 21

Levanger kommune – Kommunestyret 17.02.16 - Sakliste

Levanger kommune
Sakspapir

Bosetting av flyktninger i 2016

Saksbehandler: Randi Venås Eriksen
randi.venas.eriksen@levanger.kommune.no
E-post:
740 52555
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
03.02.2016
17.02.2016

Arkivref:
2014/562 - /F30

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
17/16
11/16

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.02.2016
Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Levanger kommune legger til grunn at dagens system med at staten dekker de ekstra
kostnadene dette medfører videreføres.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Svarvas tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen om å bosette inntil 71
flyktninger i 2016
- herav 12 enslige mindreårige over 16 år i bofellesskap/hybel med oppfølging og
5 under 15 år som skal bo i fosterheim
2. Levanger kommune forbereder for en bosetting av 85 flyktninger i 2017
- antall enslige mindreårige vil bli fastsatt etter erfaring/vurdering av årets
bosetting
3. Levanger kommune legger til grunn at dagens system med at staten dekker de
ekstra kostnadene dette medfører videreføres.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen om å bosette inntil 71
flyktninger i 2016
- herav 12 enslige mindreårige over 16 år i bofellesskap/hybel med oppfølging og
5 under 15 år som skal bo i fosterheim
2. Levanger kommune forbereder for en bosetting av 85 flyktninger i 2017
- antall enslige mindreårige vil bli fastsatt etter erfaring/vurdering av årets
bosetting

3 av 21

Levanger kommune – Kommunestyret 17.02.16 - Sakliste

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Brev fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) datert 24.11.2015
– anmodning om bosetting av flyktninger i 2016
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Brev fra Statsministerens kontor datert 16.11.15- Store utfordringer krever felles
mobilisering
 Brev fra Levanger Kommune Innvandrertjenesten, datert 17.12.2015- foreløpig svar
på anmodning om bosetting av flyktninger 2016
 Brev fra Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet (BUF- dir) datert 15.12.2015 Rekruttering og etablering av fosterheimer for enslige mindreårige
 Rundskriv 01/2016 Integreringstilskudd for år -1 og år 2-5 i 2016
 Rundskriv 01-(2) 2016 Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger 2016
 Rundskriv 03/2016 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
 Barne,-likestillings-og inkluderingsdepartementet( BLD) – Arbeid med enslige
mindreårige – en Håndbok for kommunene
Saksopplysninger:
Kommunen har siden 2012 hatt et langsiktig samarbeid med IMDI gjennom et flerårig
vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.
Etter en evaluering ble det 20.05.2015 underskrevet en ny Samarbeidsavtalen med IMDI
for perioden 2015-2018. Kommunen mottar kvartals vise presentasjoner av flyktninger
fra IMDI og kan med dette planlegge bosettingen jevnt ut over året.
Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt
behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og unge flyktninger spesielt.
Kommunene bes nå om å bosette 18 000 flyktninger i 2016. Det er en økning på 30%
sammenlignet med tidligere anmodninger. Av disse er 3000 overføringsflyktninger og
4400 enslige mindreårige. Det er spesielt gruppen enslige mindreårige som har en stor
økning, og bosettingsbehovet for denne gruppen har økt fra 480 i 2014 til 4400 i 2016.
Av disse vil 20% være enslige mindreårige barn under 15 år. Foreløpig plantall for 2017
er oppjustert til 7000 enslige mindreårige. Innvilgelsesprosenten for målgruppen har økt
fordi flere av de som kommer fyller vilkårene for å få oppholdstillatelse i Norge.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har samtidig redusert saksbehandlingstiden for enslige
mindreårige.
På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDI Levanger Kommune
om å ta imot 71 flyktninger i 2016, hvorav 20 enslige barn og unge, og 5 av disse under
15 år.
Og for 2017 ber IMDI kommunen om å legge til grunn følgende foreløpige plantall:
Minst 85 flyktninger i 2017, herav 32 enslige barn og unge, og minst 8 av disse under 15
år. Bufetat har ansvar for enslige mindreårige flyktninger under15 år fra ankomst til
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landet frem til bosetting. Kommunen overtar ansvaret først når den enslige mindreårige
er bosatt. Plantallet inkluderer også disse.
Det er stor usikkerhet knyttet til ankomster av asylsøkere i 2016 og spesielt i 2017. IMDI
vil i løpet av 2016 oppdatere kommunen på bosettingsbehovet for 2017 i det årlige
anmodningsbrevet, og så langt som mulig gi foreløpige plantall for 2018 og 2019.
Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som søker asyl i Norge uten å ha
følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir å være
under 18 år. Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne,
for eksempel eldre søsken, tanter og onkler, men som ikke er deres foreldre. Dersom det
på vedtakstidspunktet legges til grunn at asylsøkeren var under 18 år på
søknadstidspunktet, beholder han eller hun i utgangspunktet sin status som enslig
mindreårig selv om oppholdstillatelse innvilges og bosetting skjer etter fylte 18 år.
Barn og unge som har status som EM kan deles inn i to hovedgrupper:
 0 -15 år (barn)
 15-18 år (unge/ungdom)
Ansvaret for de ulike aldersgruppene er fordelt slik:
 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for bosettingen av
barn under 15 år.
 IMDi har ansvaret for å bosette ungdom mellom 15 og 18 år.
Uavhengig av organisering i kommunen og hvem som har hovedansvar for oppfølging
av enslige mindreårige, så vil en rekke kommunale tjenester bli involvert i bosettingen
og oppfølgingen av barna og ungdommene. Kommunen har blant annet plikt til å yte
tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, opplæringsloven, introduksjonsloven,
lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven.
Bosetting av EM forutsetter et kompetent og tilpasset virkemidler i kommunen. Dette
innebærer både behov for plasser og tilstrekkelige ressurser i det kommunale
barnevernet. Det er ikke slik at alle vil ha behov for omfattende barneverntiltak, det vil
være individuelle forskjeller. Dersom det i denne forbindelse antas at det foreligger
forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernlovens kap. 4, skal den kommunale
barneverntjenesten undersøke forholdet, jf §4-3.
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Statlige tilskudd og refusjonsordninger
Satser for integreringstilskudd i 2016:
Bosettingsår Sats
År 1 (2016)

kr. 184 000 (voksne)*
kr. 184 000 (barn)*
kr. 234 000 (enslige voksne)
kr. 184 000 (enslige mindreårige)

År 2 (2015)

kr. 220 000

År 3 (2014)

kr. 160 000

År 4 (2013)

kr. 83 400

År 5 (2012)

kr. 70 000

Integreringstilskudd

Barnehagetilskudd

kr. 24 500 (engangstilskudd)

Eldretilskudd

kr. 162 000 (engangstilskudd)
Tilskudd 1: kr. 181 000 (engangstilskudd)

Personer med kjente funksjonshemminger
Tilskudd 2: Inntil kr 1 111 000 i inntil 5 år

Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag
i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og
integreringsarbeidsarbeid. I tillegg kommer familiegjenforening med disse gruppene,
både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får
familiegjenforening på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for
flyktninger og i 3 år for de som kommer på familiegjenforening.
I statsbudsjettet for 2016, og i tilleggsproposisjon om økte asylankomster, vedtok
regjeringen å øke det særskilte tilskuddet med 100 000 kroner per enslig mindreårig
flyktning som blir bosatt i 2016, og et ekstratilskudd på kr. 50 000 per flyktning som
kommunen bosetter i 2016 utover det antallet kommunen ble anmodet om for 2015.
Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter
bosettingstidspunkt i bosettingsåret. I tillegg til tilskuddene, får kommunene refusjon fra
staten for å dekke utgifter til eventuelle kommunale barneverntiltak utover kommunenes
egenandel. Slike tiltak kan for eksempel være fosterhjem eller bokollektiv. Egenandel
ved refusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige
asylsøkere og flyktninger er i 2015 på kr 16 600,-. Utover den kommunale egendelen
dekkes 80 % av utgiftene av staten.
Vurdering:
Levanger kommune har vært en bosettingskommune siden 1987 og har erfaring som
tilsier at antall bosatte flyktninger vil variere over tid. Nye bosettes i kommunen, noen
flytter til andre kommuner på grunn av utdanning, jobb, familie, og andre får
familiegjenforening.
I 2015 ble det bosatt 62 flyktninger nye flyktninger. Av dem var det 3 enslige
mindreårige. 8 personer kom på familiegjenforening i tillegg. Tidligere har det også vært
år med mange bosettinger og det øvrige tjenesteapparatet har håndtert dette på en
utmerket måte. I 2009 da kommunen fikk bosettingsprisen ble det bosatt mange enslige
mindreårige. Gode samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten og på tvers mot andre
tjenester. Ansatte er omstillingsvillig og løsningsorientert og innehar den kompetanse og
vilje som må til for ta imot flyktninger som kommer til kommunen.
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Anskaffelser av boliger skjer i samarbeid med Levanger Boligforvaltning og
flyktningtjenesten. I økonomiplanen er det satt av midler til kjøp av boliger for
flyktninger, med muligheter for å søke Husbanken om tilskudd. De to siste årene er det
kjøpt 4 boliger og i 2016 planlagt bygging av 4 nye boenheter i Sommerveien. I Håkon
den godes gt. 48 planlegges det et bofelleskap for enslige mindreårige med mulighet for
bemanning på ettermiddag og i helger. Tilgangen på leiligheter i de private markedet
synes å være god og det er inngått flere intensjonsavtaler med private utleiere.
Kommunen har åpnet for selvbosetting, det vil si at flyktningen selv kan finne
hybel/leilighet som kommunen godkjenner. Dette er en ordning som fungerer godt og
som kan videreutvikles når kommunen nå skal ta imot flere flyktninger. De enslige
mindreårige som er bosatt de siste årene har bodd flere sammen på hybel i bofellesskap
uten bemanning, i hybler med hybelverter som har hatt tilsyn med dem etter behov.
Barnevernstjenesten har fra 01.01.2016 overtatt hovedansvar for mottak av enslige
mindreårige flyktninger som kommer til kommunen. Det opprettes nå et eget «EMteam» med en teamleder som får ansvar for å videreutvikle tilbud og tiltak for enslige
mindreårige. Det skal opprettes et Bofellesskapet i Håkon den godes gt. er tenkt å være
en arena for kartlegging av alle EM som kommer og som ikke er godt nok kartlagt til
bosetting utenfor bofellesskapet. Kartleggingsperioden skal være 3-6 mnd. mens botiden
er ikke tenkt å vare lenger enn et år.
Ved bosetting av enslige mindreårige under 15 år, er det barnevernet som skal foreta en
vurdering av det enkelte barnets behov og tilby et egnet botiltak. Barneverntjenesten må
foreta den spesielle godkjenningen av fosterhjemmet knyttet opp mot det enkelte barnet.
Når barnet er bosatt blir det kommunen som har ansvar for omsorgen uavhengig av om
bor i fosterhjem eller bofellesskap. Kommunen vil ha det daglige omsorgsansvaret og
oppfølgingsansvaret for barnet, og i tillegg tilsynsansvaret.
Barneverntjenesten vurderer at disse barna vil ha best utbytte av å vokse opp i
fosterhjem. Hvis kommunen skal motta 5 enslige mindreårige under 15 år i 2016 er det
derfor en forutsetning at Bufetat rekrutterer gode fosterhjem til disse barna.
Bosetting av 5 enslige mindreårige i fosterhjem, vil innebære flere arbeidsoppgaver for
omsorgsteamet som i dag har ansvaret for fosterhjemsarbeidet i barneverntjenesten.
Omsorgsteamet vil få ansvaret for oppfølgingen av fosterhjemmet og den enslige
mindreårige som bor i fosterhjemmet.
Tettheten av enslige mindreårige vil utfordre og berøre de fleste av kommunens
tjenester. Levanger skal gi EM-gruppen et differensiert tilbud av god kvalitet som er
tilpasset den enkeltes behov. Mange av de som kommer er ressurssterke ungdommer
som har behov for mindre omfattende tiltak. Andre, særlig de yngste, har behov for
omfattende tiltak. Det er knyttet stor usikkerhet til plantallene og anmodningen om
behovet for bosetting av enslige mindreårige i 2017. De erfaringene Levanger Kommune
gjør vedr. av økt antall bosettinger av enslige mindreårige i 2016 vil danne grunnlaget
for entall bosettinger av enslige mindreårige i 2017
Det er flyktningtjenesten og Levanger Voksenopplæring og som har et felles ansvar for
gjennomføring av introduksjonsprogrammet etter lov om introduksjonsordningen.
Hovedformålet med loven er å legge til rette for at deltagerne i introduksjonsprogrammet
og opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommer seg raskt i arbeid eller utdanning.
Til enhver tid er det mellom 80 og 90 deltagere i programmet. Hvis samhandlingen skal
bli god er det nødvendig med felles prosesser der alle parter får et eierforhold til
resultatmål, strategier og tiltak. I 2015 avsluttet 45 personer programmet, av dem var det
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30 personer som gikk over til videre utdanning eller fikk jobb. Resultatet på 66.7% er
godt over landsgjennomsnittet. For øvrig drives det med prosjekt og utviklingsarbeid i
innvandrertjenesten. I de to siste årene er det gjennomført fagkurs i renhold, helse og
barnehagearbeid, spesielt retta mot kvinner med liten eller ingen utdanning fra
hjemlandet.
Flyktningtjenesten har et fagteam som består av leder fra NAV, rektor ved Levanger
Voksenopplæring, rektor Frol barneskole, ansvarlig for mottaksklassen ved levanger
Ungdomsskole, fagansvarlig for barnevern, fagleder for helsesøstertjenesten, leder av
helse og omsorgstorget, fagperson fra helse/rehabilitering og grunnskoleansvarlig. Leder
er enhetsleder innvandrertjenesten. Fagteamet er involvert i bosettingsarbeidet med
utgangspunkt i sitt tjenesteområdet. Fagteamet er en ressurs i godt bosettingsarbeid og
bidrar til et samarbeid på tvers av tjenesteapparatet. Fagteamet ble utvidet med
kommunelege, komunalsjefene, enhetsleder Bygg og Eiendom, ordfører og lensmann
som har deltatt på de siste møtene. Dette for å bli oppdatert i forhold til hva som skjer i
kommunen når det gjelder utvidelse på asylmottaket, opprettelse av et privat
omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og bosetting av
flyktninger. Fagteamet har hatt drøftinger vedr. anmodningen og stiller seg bak forslaget
om å bidra til økt bosetting. Skolene sier de har kapasitet, kompetanse og motivasjon til
flere elever. Det vil være tilgang på barnehageplasser. Ennå vet vi ikke hvem som
kommer, når og hvilken familiesammensetning. Det er derfor en del uavklarte spørsmål
og det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer flyktningene har nå og evt. vil få i
fremtiden.
Lensmannen i Levanger har kommet med følgende uttalelse vedrørende bosetting av
flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise: «Mottak av flyktninger er et
samfunnsansvar. Det er både utfordringer og muligheter knyttet til mottak av flyktninger.
Samfunnsansvaret og mulighetene veier tyngst slik vi ser det. Levanger kommune jobber
meget bra med bosetting og integrering av flyktninger. Det er nært samarbeid mellom
flyktningetjenesten og politiet. Små og store utfordringer søkes løst i hverdagen med tett
tverretatlig samarbeid. Vi har ingen betenkeligheter med et eventuelt bidrag fra Levanger
kommune i dagens krisesituasjon»
Integreringstilskuddet vil bli brukt for å styrke bemanningen i flyktningtjenesten og der
det etter hvert viser seg å være behov for ekstra bevilgninger i det øvrige
tjenesteapparatet. Barn og familieenheten har signalisert at de må tilføres ekstra ressurser
ved mottak av flere flyktninger. Her vil fagteamet være en aktiv drøftingspart i forhold
til hvor ressursene skal fordeles. Vi har erfaring for at aktiv deltagelse og involvering fra
andre tjenester bidrar til gode resultater i veien fram til målet.
Levanger Frivilligsentral er et viktig supplement til kommunens tjenester. Nasjonale
føringer påpeker at et nært samarbeid med frivillige organisasjoner sikrer utvikling av et
levende samfunn. Dette er også nedfelt som overordnet mål i kommuneplanen i
Levanger. Det er viktig at flyktningene tar del i frivillig arbeid på de ulike arenaene og
på den måten er pådrivere i utvikling av samfunnet. Det er en tilleggseffekt at deltakelse
gir økt livskvalitet, og utvikling av sosial kapital. Mange flyktninger benytter seg i dag
av tilbudet som gis i regi av Levanger frivilligsentral og på den måten skaffer de seg
viktig nettverk i integreringsprosessen. «Kafe Verden» er et slikt tilbud. På
Dampskipsbrygga kan du møte «hele» verden På menyen står inkludering, kaffe, trivsel,
matretter, felleskap, verdens beste kaker og underholdning.
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I årene som kommer vil det mest sannsynlig bli en større tetthet av enslige mindreårige i
kommunen. Leira asylmottak utvider sin enslige mindreårige avdeling fra 18 til 58
plasser. Kvæfjord Omsorgssenter er i en prosess for å etableres et privat omsorgssenter
«Cocoon- avd. Bjørnang for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Når kommunen
skal bosette flere enslige mindreårige er det en fordel å bosette fra Leira og Cocoon –
avd. Bjørnang. Dette vil være til stor fordel for barnet da det allerede er etablert kontakt
både i skole og lokalmiljøet, og man unngår store belastninger med skifte av skole,
nettverk etc. Avdelingene kan også dra nytte av hverandres kompetanse og
samarbeidsformer som allerede er etablert.
Alle må være med og løse den humanitære krisen verden står ovenfor, også Levanger.
For å lykkes med bosettingen og den langsiktige inkludering av et økende antall
flyktninger er Levanger Kommune avhengig av å få til et godt samarbeid med
befolkningen i kommunen. Kommunen har høsten 2015 mottatt henvendelser fra
publikum med spørsmål om hvordan en kan bidra til å hjelpe flyktninger som blir bosatt.
Dette engasjementet er positivt og gir utrykk for at flyktningene er velkommen. Det er
mange måter å bidra på, og det er viktig at nabolaget engasjerer seg når de får en ny
nabo.
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Levanger kommune
Sakspapir

Detaljregulering Kvilstadvegen 2 - 1719/275/574

Saksbehandler: Håvard Kvernmo
havard.kvernmo@innherred-samkommune.no
E-post:
74048512
Tlf.:

Arkivref:
2015/177 - /

Saksordfører: Olav Strid (AP)
Møtedato
Saksnr.
10.02.2016
11/16
17.02.2016
12/16

Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger
Levanger kommunestyre

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.02.2016
Forslag i møte:
Ingen.
Saksordfører:
Olav Strid, AP
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Kvilstadvegen 2, datert
27.01.2016, med de endringene som er gjort etter høringsperioden. Vedtaket fattes med
hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Kvilstadvegen 2, datert
27.01.2016, med de endringene som er gjort etter høringsperioden. Vedtaket fattes med
hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Vedlegg:
1 Planbeskrivelse
2 Plankart
3 Planbestemmelser
4 Illustrasjoner
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Geoteknisk rapport.
2. Tredjepartskontroll, geoteknisk rapport.
3. Uttalelser fra berørte parter.
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Saksopplysninger:
Sammendrag.
Norconsult AS har fremmet forslag til detaljregulering på eiendommen gnr: 275 bnr: 574, ved
Kvilstad gård. Planen er en fortetting av et sentrumsnært boligområde på Bruborg i Levanger.
Planforslaget legger opp til en høy fortetting og omfatter 4 nye boenheter fordelt på 2 etasjer,
inkludert sokkel. Planområdet utgjør 1,1 daa. Planforslaget inkluderer bl.a. formålene
boligbebyggelse, lekeområde og avkjørsler. Forslaget forutsetter at eksisterende bebyggelse
rives.

Høring.
Planforslaget er lagt frem for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr. 65/15, i
perioden 12.11.2015 – 04.01.2016. Den har i tillegg vært på en forenklet høring til statlige
myndigheter i perioden 13.01.2016 - 03.02.2016. I forbindelse med høringen og offentlig
ettersyn har det innkommet uttalelser fra statlige myndigheter og berørte parter. Disse er gjengitt
og kommentert i sammendraget nedenfor:

1. Bjørn Tore Røstad, grunneier gnr: 275 bnr: 628, i brev datert 03.01.2016
Viser til sin tidligere uttalelse i saken, og understreker på vegne av seg selv, samt andre
naboer i området, et ønske om enebolig fremfor flermannsbolig. Betviler Rådmannens
tidligere vurdering, hvor det vises til at dagens regulering for eneboligbebyggelse legger
opp til et like stort bygg som planforslaget, hvor grunnflaten er skissert til å være 220 m2
pluss areal til garasje.
Protesterer mot avstanden mellom den kommende bygningsmassen og tomtegrensen til
Fagerbakkvegen 14 og 16, da denne underskrider 4 meter. Viser i den forbindelse til
byggets størrelse (20 meter bredt og en garasjevegg på 8 meter). Ønsker begrunnelse for
hvorfor det blir gitt dispensasjon på inntil 1 meter fra tomtegrensa og 2 meter fra vei.
Viser til garasjebygget som bryter med byggegrensen.
Ber om at byggets høyde og lengde vises i terrenget med merking.
Påpeker at det mangler grensemerker mellom den aktuelle tomten og Fagerbakkvegen 14
og 16. Antar at utbygger vil betale for oppmerking av tomtegrensene.
Viser til høydeforskjeller mellom tomtene og at utformingen av tilførselsvegen i
tomtegrensen må anlegges slik at masser ikke raser ned på vegen eller at vegfyllingene
ikke raser ned på tilgrensende eiendom.
Viser til at tilgrensende naboer vil beplante eiendomsgrensen langs vegen mot
Kvilstadvegen 2.
Bemerker til at reguleringsplanen, i sammenheng med naboplanen «Kvilstad», samt
andre nyetablerte boliger i området vil medføre en betydelig merbelastning på veinettet.
Viser i den forbindelse til utbyggingen på Kvilstad/Vestgård (Kathrines Minde og
Geitingsvollen), som ble stoppet pga. trafikale forhold. Ber om en begrunnelse for
hvorfor denne utbyggingen blir stoppet pga. trafikale forhold, når fortettingsprosjekt i
samme område blir anbefalt.
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Viser til at man vil komme med innspill til planen når den legges ut til høring.
Avslutter med å vise til kommunens hovedregler for fortetting:
«Ved fortetting gjelder bl.a. følgende hovedregler:
 Estetisk vurdering knyttet til landskapsstruktur, utbyggingsmønster og bygninger.
Samspillet mellom disse skal inngå i alle fortettingssaker.
 Miljøkvalitet skal tillegges vekt ved å sikre nye grønne områder for opphold og leik.
 Fysiske forhold skal søkes forbedret ved å prioritere miljørettede løsninger i forhold
til bygging av gang-/ og sykkelveger og fortau samt søke etter gode trafikkløsninger.
 Videre skal fortettingen underordnes strøkets særpreg når det gjelder byggeskikk».
Kommentar.
Konsekvenser for omkringliggende bebyggelse
Fortetting av området er vurdert som hensiktsmessig og i tråd med regionale og lokale
målsetninger. Jfr. kommuneplanens arealdel for Levanger kommune og uttalelser fra
statlige myndigheter. Tiltaket vil medføre reduserte sol- og utsiktsforhold for den
bakenforliggende bebyggelsen. Dette ble også gjort rede for ved førstegangs behandling.
Administrasjonen oppfatter likevel at bestemmelsene åpner for en skånsom utbygging,
gjennom at store deler av bygningsmassen er forsøkt plassert lavt - inn i terrenget. Dette
er også trukket frem som positive grep i innkomne uttalelser fra høringsperioden.
Estetikk
Kvilstad er et meget tradisjonelt område når det kommer til byggestil, gjennom at
majoriteten av bebyggelsen er utformet med saltak. Dette med bakgrunn i at mye av
bebyggelsen ble etablert i perioden mellom 1950 og frem til årtusenskiftet. I senere tid
har det derimot blitt oppført enkeltstående boliger i moderne byggestil også her,
deriblant med flatt tak, med tilfeldig plassering rundt om i området. Området i og rundt
Kvilstad oppfattes derfor som under utvikling, og man opplever området til å være i
starten av en overgangsfase mellom tradisjonell og moderne utforming. Det er også
nærliggende å tro at det vil komme flere fortettingsprosjekt i slike sentrumsnære områder
i fremtiden, hvor mer moderne byggestiler antas å bli foretrukket. Hvorvidt dette på sikt
vil innebefatte saltak, flate tak eller pulttak er vanskelig å forutsi, men mye tyder på at
flate tak og pulttak blir foretrukket i større grad. Som følge av denne reguleringen, samt
fortettingsprosjektet for Kvilstad - som også tenkes utført i moderne byggestil, vil man
kunne oppleve en tydeligere blanding av byggestilene. I denne planen legges det opp til
sal- og pulttak. Administrasjonen vurderer at området allerede er åpnet for bygging med
ulike takformer, gjennom den eksisterende bebyggelsen i nærområdet. Helheten vurderes
dermed som allerede brutt. Administrasjonen vurderer videre at planforslaget vil være
med på å forsterke blandingseffekten mellom taktypene, uten at det nødvendigvis vil
være til sjenanse for området i sin en helhet. Videre ligger eiendommen i
overgangsskillet mellom den etablerte eneboligbebyggelsen og rekkehusbebyggelsen i
området. Administrasjonen har med bakgrunn i byggets utforming og plassering i
forhold til eksisterende bebyggelse, vurdert at planforslaget legger opp til en helhetlig
fortetting av området.
Byggegrenser
Hovedbygget vil ikke bryte med den ordinære 4-metersgrensen. Garasjebyggene er vist
med veiledende plassering med beliggenhet over 4 meter fra eiendommene gnr: 275 bnr:
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628 (Fagerbakkvegen 14) og gnr: 275 bnr: 694 (Fagerbakkvegen 16). Dette betyr at
bygget kan plasseres på en annen måte. Bestemmelsene åpner for at det kan tillates
etablert garasjebygg inntil 1 meter fra tomtegrensen og 2 meter fra veg. Dette unntaket
vil imidlertid ikke medføre at bebyggelsen kommer inntil 1 meter fra tomtegrensen for
Fagerbakkvegen 14 og 16. Det vises til vegformålet som vil bli liggende mellom
boligformålet og tomtegrensen. Vegformålet utgjør en bredde på 3,5 meter og forhindrer
på den måten etablering av bygningsmasse nærmere. Man vil imidlertid oppleve at
garasjebygg kan plasseres inntil 1 meter fra gnr: 275 bnr: 620 (Kvilstadvegen 4).
Garasjebygget vil bli liggende på skrå, ovenfor denne eiendommen og vil etter all
sannsynlighet ikke medføre betydelig reduksjon i sol- og utsiktsforhold. Garasjens
plassering vil også med fordel kunne justeres for å utnytte tomten på best mulig måte.
Dette tatt i betraktning, samt at det i tillegg ikke er kommet inn merknader fra
tilgrensende nabo på 275/620, gjør at administrasjonen ut i fra helhetlig hensyn, ikke har
vesentlige motsetninger til at man i dette tilfellet kan tillate bygging så nært
tomtegrensen.
Beplanting
Det vil være en forutsetning for at nabogrensen vil kunne beplantes. Beplantningen som
tenkes gjort på naboeiendommen skal ikke medføre reduserte siktforhold i avkjørselen
inn til planområdet. For å sikre dette er det regulert inn siktelinjer i avkjørslene som
forbyr vegetasjon over 0,5 meter i vegkryss i planområdet, innenfor siktelinjene. Disse
vil berøre naboeiendommen.
Miljøkvalitet
Dette er vurdert som tilstrekkelig ved førstegangs behandling.
Trafikk
Det er i forbindelse med reguleringsplan for Kvilstad, lagt inn bestemmelser som sikrer
sammenhengende fortau i området frem til Sørvegen. I tillegg foreligger det konkrete
planer om å etablere fortausløsning langs Sørvegen, fra Jamtvegen til Alosavegen.
Administrasjonen har vurdert utbyggingen opp mot prosjektet i Geitingsvollen/Kathrines
Minde ved tidligere behandling. Det er funnet forsvarlig å fortette Kvilstadområdet før
man tillater ny utbygging av «nye» områder som Kathrines Minde og Geitingsvollen, når
man ruster opp gangforbindelsen i området rundt Kvilstad.
2. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 19.01.2016
Ingen merknader til landbrukshensynet.
Viser til planbestemmelsen § 2-4: «For boliger og felles uteoppholdsarealer skal
støynivå innendørs og utendørs ikke overskride Miljøverndepartementets retningslinjer».
Denne er lite konkret og viser til en hel retningslinje som kan tolkes. Som et minimum
bør det omformuleres til «For boliger og felles uteoppholdsarealer skal støynivå
innendørs og utendørs ikke overskride grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og
miljødepartementets retningslinje T-1442/2012».
Viser for øvrig til at det er gjennomført geoteknisk undersøkelse og ROS-analyse for
planområdet.
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Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
Kommentar.
Bestemmelsene er revidert iht. merknaden, i samråd med regulanten. § 2.4 lyder nå slik:
«For boliger og felles uteoppholdsarealer skal støynivå innendørs og utendørs ikke
overskride grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima og miljødepartementets retningslinje T1442/2012».

3. Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 19.01.2016
Planområdet ligger mellom eksisterende eneboliger i Fagerbakkvegen og leilighetsbygg i
Kvilstadvegen. Detaljreguleringen legger til rette for en fortetting av området. Ved varsel
om oppstart påpekte vi at ulemper for berørte naboer vil kunne reduseres ved en bevisst
holdning til bebyggelsens plassering i terrenget. Reguleringsbestemmelsene oppgir
kotehøyder for møne og for OK (overkant) gulv sokkeletasje. Det er også positivt at det
blir stilt krav til situasjonsplan ved søknad om tiltak, en plan som skal angi kotehøyder
for ferdig terreng, terrengprofiler og bebyggelsens plassering i forhold til eksisterende og
nytt terreng.
Viser til tidligere uttalelse i saken, datert 09.12.2015, med rapport fra arkeologisk
registrering. I dette brevet konkluderte vi med at det ikke var påvist nye automatisk freda
kulturminner. Fylkeskommunen har derfor ikke ytterligere merknader i saken.
Kommentar.
Uttalelsen tas til orientering.
4. NTE, datert 27.01.2016
Viser generelt til at det som følge av nye bygg eller ombygging/påbygging av
eksisterende bygg, må påregnes avsatt areal til nye nettstasjoner innen planområdene.
Nettstasjonene kan enten komme i tillegg til eksisterende nettstasjoner, eller som
erstatning for eksisterende nettstasjoner. NTE ber om at det tidlig i
plan/prosjekteringsfasen avklares med nettselskapet om det er nødvendig å etablere ny
nettstasjon for aktuelt område og at det synliggjøres i kartet eller beskrives i
planbeskrivelsen.
NTE bekrefter at det vil være kapasitet til å forsyne området med strøm fra eksisterende
nettstasjon.
Kommentar.
Tas til orientering.
5. Statens vegvesen, datert 27.01.2016
Viser til at det i forbindelse med plan for området skal anlegges fortau langs
kommunevegen som del av rekkefølgebestemmelser.
Anbefaler innlegging av sikttrekanter i selve plankartet slik at siktforholdene blir
ivaretatt.
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Kommentar.
Det er lagt inn siktelinjer i plankartet i samråd med regulanten.
6. NVE, datert 29.01.2016
Viser til skredfarevurdering for området, med tredjepartskontroll. Konkluderer med at
skredfaren er tilstrekkelig vurdert og dokumentert i saken. Området er ikke utsatt for
skredfare.
Kommentar.
Tas til orientering.
Endringer etter høring.
I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende
endringer i plandokumentene:
Plankart.
Siktelinjer er lagt inn i plankartet ved de planlagte avkjørslene inn til området.
Bestemmelser.
Det er lagt inn bestemmelser som utdyper bruken av siktelinjene.
Bestemmelser om tillatte støyverdier er konkretisert i henhold til Fylkesmannens
merknad.
Vurdering:
Det er mottatt uttalelse fra i alt 6 parter i løpet av to høringsrunder. Den forenklede
høringen ble kun sendt til offentlige myndigheter. Innspill fra offentlige myndigheter er
ivaretatt. Private innspill er stort sett besvart i eget kommentarfelt. Ønske om
videreføring av eneboligformålet er ikke tatt til følge, med bakgrunn de vurderingene
som er gjort i saksframlegget og ved førstegangs behandling i Plan- og
utviklingskomiteen.
Rådmannen tilrår at vedlagt planforslag vedtas.

15 av 21

Levanger kommune – Kommunestyret 17.02.16 - Sakliste

Levanger kommune
Sakspapir

Behovet for dagaktivitetstilbud til demente - en framskriving av behov og
dimensjonering

Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
jon.ketil.vongraven@levanger.kommune.no
E-post:
74052500
Tlf.:

Arkivref:
2016/444 - /

Saksordfører: Kristin Aas (AP)
Møtedato
Saksnr.
10.02.2016
5/16
17.02.2016
13/16

Utvalg
Driftskomiteen i Levanger
Levanger kommunestyre

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.02.2016
Saksordfører:
Kristin Aas (AP)
Forslag i møte:
Kristin Aas (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Driftskomiteen ønsker en mer konkret og detaljert oversikt over de behov, planer og
tilbud som gis til demente i Levanger kommune, framlagt til kommunestyrets behandling
av saken.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Aas sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Driftskomiteen ønsker en mer konkret og detaljert oversikt over de behov, planer og
tilbud som gis til demente i Levanger kommune, framlagt til kommunestyrets behandling
av saken.
INNSTILLING:
Kommunestyret i Levanger tar saken til orientering.
Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret i Levanger tar saken til orientering.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Verbal vedtatt av kommunestyret 16.12.15 (PS79/15) Budsjett 2016 og Økonomiplan
2016-2019.
Vedlegg:
Ingen
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok følgende verbalforslag fremmet av Jostein Trøyte (SV) i sitt
møte 16.12.2015: (PS79/15) Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019:
Kommunestyret ber om at det legges fram en oversikt som viser behovet for
dagaktivitetstilbud for personer med demens, og om mulig statlig støtte til dette.
Litt om demens:
I dag har over 70 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet fordobles fram
mot 2040. Noen tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få
sykdommen. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år.
Demens er en sykdom som rammer hjernen og er ikke en naturlig konsekvens av det å
bli gammel. Det finnes flere typer demens og de vanligste typene er Alzheimers sykdom,
vaskulær demens, Frontallappdemens. Demens med Lewy-legemer og demens som følge
av Parkinsons sykdom. Symptombildene kan variere og dette krever en noe ulik
tilnærming og utredning.
Utredning for demens starter hos fastlegen, som har ansvar for utredning og diagnostikk. Det er
utarbeidet et diagnoseverktøy som alle fastleger har. For å kunne skille på type demens kreves i
tillegg en verifisering ved MR-undersøkelse. I følge nordisk forskning varierer prevalensen for
demens (hvor mange som har en sykdom i en befolkning) på følgende måte. (i prosent av
befolkningen)
Alder
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 89
90 +

Kvinner
1,0
2,1
6,2
19,3
32,7
40,6

Menn
0,8
2,0
6,0
13,7
28,4
41,2

Begge kjønn
0,9
2,1
6,1
17,6
31,7
40,7

Dette gir oss et grunnlag for å beregne hvor mange demente det vil kunne være i
Levanger kommune. Det er viktig å huske på at demens er en kronisk sykdom som fører
til gradvis tap av mental kapasitet, og at sykdommen tradisjonelt har vært forbundet med
noe stigmatisering og skam som ofte fører til at det går mange år fra symptomene opptrer
til diagnosen stilles og hjelpebehovet blir så stort at pårørende søker hjelp. I
kommunedelplanen for helse og omsorg er det tatt inn en framskriving av antallet
demente i Levanger fram mot 2040 som viser en dobling i antallet demente de neste 25
årene.

65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år

2015

2020

2025

2030

2035

2040

10
17
35
76
84

10
21
45
80
90

11
22
56
108
97

11
24
59
135
134

12
24
63
145
172

11
27
66
156
189
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90 +
SUM

51
273

63
310

71
365

77
440

107
524

144
593

I tillegg er det slik at det nå arbeides med å kartlegge og diagnostisere demens på et
tidligere stadium. Dette kommer som en naturlig konsekvens av sosiokulturelle og
sosioøkonomiske endringer i samfunnet. I et urbanisert samfunn hvor flertallet er
yrkesaktive langt inn i alderdommen vil en kognitiv svekkelse hos enkeltindivider skape
en etterspørsel etter årsak fra individene selv og deres omgivelser. Dette fører også til en
økte etterspørsel etter tiltak i første omgang fra de pårørende og fra de rammede selv.
Kommunens «sørge for ansvar» slår derfor inn på et tidligere tidspunkt og skaper et
behov for å tilrettelegge tjenester for ulike grader av kognitiv svikt på et langt tidligere
stadium en tidligere. Dette er også grunnen til at det fra myndighetene gjennom
stortingsmeldinger pekes på en utfordring for «samfunnets totale omsorgsressurs».
I 2016 er det lagt inn 296 mill. kroner til etablering av dagtilbud for hjemmeboende
demente. En etablering av slike dagtilbud blir lovpålagt for kommunene fra 2020. Som
så ofte ellers er kriteriene for tilskuddet en utgiftsdekning på 30 % av kostnadene til
etablering og drift.
Vurdering:
Levanger kommune har i kommunedelplanen for helse og omsorg beskrevet de
strategiske valgene som skal være førende i årene som kommer. Vi har nå startet en
omfattende omstrukturering av tjenestene som i løpet av noen få år har som mål å legge
til rette for ulike tjenestenivå som skal være fleksibelt nok til å kunne yte tjenester på en
slik måte at mennesker sin mestringsevne og iboende ressurser ivaretas og underbygges.
Dette må gjøres innenfor rammene av de midler vi disponerer til en hver tid. Derfor er
dagaktiviteter, lærings- og mestringstilbud, lavterskel innsats og større samarbeid med
frivillige en viktig del av strategien fordi vi tror det er den beste løsningen for alle.
Dette er en kompleks og vanskelig oppgave som nødvendigvis må ta sin tid. Det er ikke
vanskelig å bygge nye hus, det er når vi skal fylle husene med kompetanse og utvikle
tjenester at jobben begynner. Dette betyr også at vi fortløpende evaluerer initiativ fra lag
og foreninger i tillegg til kommunale tilbud. Vi vet at det er et stort potensial for å kunne
tilby bedre tjenester også til alle de som ønsker å bo hjemme, enten heimen er en
omsorgsbolig eller det er eget hus. Vi er også utfordret gjennom lovverket til å arbeide
kunnskapsbasert. Det betyr at vi må fortsette å bygge et faglig rasjonale rundt de valgene
vi gjør.
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FO 2/16 Spørsmål fra Børge Lund (KRF) - Tilgjengelighet til serveringssteder
for bevegelseshemmede
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i kommune jobber med kartlegging av
tilgjengelighet til offentlige bygg i Levanger for personer med funksjonshemminger.
Foreløpig har vi en liste som viser status for utesteder/serveringssteder/matservering i
Levanger sentrum.
1. Plaza Mexico.
Har tilrettelagt inngangsparti.
2. Oskars Pub og Bar.
Ikke tilrettelagt hovedinngang.
3. Orion.
En av de få som faktisk bygde inngangsrampe – denne ble ikke godkjent og måtte
rives. Lokalet er tilgjengelig via bakgården.
4. Nr. 39/Backlund.
I dag eneste stedet med tilfredsstillende inngangsparti – og tilgang til toalett i
kjelleren.
5. Lille Chilli.
Utilgjengelig inngangsparti – trange lokaler.
6. Pøbben Backlund.
Det er laget et skråplan slik at den er tilgjengelig på en litt trang og vanskelig
måte. Så kan man spørre seg hva en skal gjøre på en pub uten å kunne gå på
toalettet?
7. Nervik Bakeri.
Ganske nytt og like ved hovedinngangen til Levanger kommune. Er ikke
tilgjengelig for rullestol selv om det kunne vært gjort slik med enkle grep.
8. Pizzabakern.
Samme som bakeriet – men her er det en høyere trapp.
9. Frk. Renbjør.
Inngang direkte fra gateplan.
10. Alanya Kebab.
Utilgjengelig.
11. Pernilles cafe.
Ikke tilgjengelig inngangsparti.
12. Brygga Gastropub.
En kommer inn her men den åpne enkeldøren er smal, det er bratt og høy terskel.
13. Mama Rosa.
Det er et dårlig skråplan, slik at en kommer seg inn med noe hjelp. Uteserveringen
på bryggekanten har høy kant for å komme ut og ned.
En kort oppsummering beskriver slike steder som svært lite tilgjengelige for
bevegelseshemmede pr. i dag. Det kan synes som om det aldri har vært pålagt noen form
for krav om universell utforming ved brukstillatelse/skjenkebevilling/serveringsbevilling
fra det offentliges side (les: Levanger kommune/Samkommunen). Kun en plass har et
tilfredsstillende toalett.
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Hvorfor er det slik i Levanger sentrum? Er verneplanen et hinder så det blir
uforholdsmessig dyrt for driverne – eller/også kan det være holdninger?
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet la i januar 2016 fram en
handlingsplan for universell utforming 2015-2019. I planen defineres universell
utforming slik; «Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik
måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for
tilpassing og en spesiell utforming». Planen viser bl.a. til at det er samfunnsøkonomisk
lønnsomt å «Investere i tilgjengelighetstiltak i bygninger og uteområder»
Spørsmål til ordfører:
1. Hvilke påvirkningsmuligheter har kommunen for å ivareta intensjonen om universell
utforming i forhold til private drivere av serveringssteder? I hvilken grad benytter
kommunen seg av disse mulighetene?
2. Vil kommunen utarbeide en lokal plan for gjennomføringen av den sentrale
handlingsplanen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for
universell utforming 2015-2019?
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FO 3/16 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - planovergang jernbanelinja
Skogn sentrum
Jernbaneovergangen og bommene på Skogn har til tider og oftere og oftere ikke fungert
som de skal de siste årene. Enkelte ganger så går de ikke ned når det kommer tog og
enkelte ganger så kan de gå ned å bli stående nede tiltros for at det ikke kommer noe tog.
Sist gang det skjedde var nå Tirsdag 9/2-16 og talsmann for jernbaneverket sier at de
ikke visste hva som var feilen, dette utsagnet i seg selv er veldig foruroligende med
tanke på at dette er skoleveien for en veldig stor del av elevene på Skogn Barne og
ungdomskole.
Saken har ligget på bordet både til kommunen, jernbaneverket og hos fylket i lang tid
uten at det har skjedd noen stor fremdrift i denne saken om å finne en sikker måte å få til
en kryssing av jernbanesporet i Skogn sentrum for de myke trafikantene.
Dette gjentagende problemet har tidligere også vært opp i den politiske diskusjonen uten
at vi i dag er noe nærmere en løsning.
Kommunestyret vedtok enstemmig den 28/1-09 i Saknr:09/09 et oversendelsesforslag
som lyder
«I forbindelse med utbygging av kjøpesenter og barnehage på Reemyra, Skogn, ber vi
admistrasjonen ta ett initiativ til dialog med Statenes vegvesen for å få fortgang i realiseringen
av planskilt overgang over jernbanelinja i Skogn sentrum»

Dette er syv år siden og vi er i dag fortsatt langt, langt unna en sikker kryssing av
jernbanesporet i Skogn sentrum.
Spørsmålet til Ordføreren er:
Hva vil kommunen gjøre for at det blir en snarlig løsning i denne saken?
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