Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Skogn folkehøgskole
MERK! Møtested og tidspunkt!
03.10.2018
11:30 Oppmøte Skogn folkehøgskole for omvisning/orientering
13:00 Formannskapets møte settes, møterom Skogn folkehøgskole

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16,
eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksnr
Innhold
PS 83/18 Godkjenning/signering av protokoll
PS 84/18 Referatsaker
PS 85/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Synnøve Fløttum
PS 86/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Beate Tromsdal
PS 87/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.9.18
PS 88/18 Budsjettjustering investeringsbudsjett 2018
PS 89/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune
PS 90/18 Helse og velferd, ubudsjetterte utgifter
B-sak! Saksframlegget deles ut i møtet.
Orienteringer:
• Status økonomi v/økonomisjefen

Levanger, den 26. september 2018
Robert Svarva
Ordfører
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PS 83/18 Godkjenning/signering av protokoll
PS 84/18 Referatsaker

RS 27/18 Informasjonsmøte i Sesam Ressurs 040918
RS 28/18 Salgsbevillingskontroll Levanger 09.08.2018
RS 29/18 Signert avtale Levanger kommune og NTNU Link
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om permisjon fra politiske verv - Synnøve Fløttum
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
03.10.2018

Arkivref:
2018/11364 - /000

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
85/18

Rådmannens forslag til innstilling:
Synnøve Fløttum innvilges permisjon fra sine verv som varamedlem til kommunestyret
og varamedlem til driftskomiteen fram til 1.8.19.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Søknad fra Synnøve Fløttum, datert 8.8.18
• Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
• Levanger kommunes delegeringsreglement
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Synnøve Fløttum, datert 8.8.18
Saksopplysninger:
Synnøve Fløttum har hatt permisjon fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret
fram til 1.8.18, jfr. f-sak 25/17.
Fløttum søker om fortsatt permisjon fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret og i
tillegg søker hun permisjon fra sitt verv som vara til driftskomiteen, fram til 1. august
2019. Begrunnelsen er av privat karakter, jfr. brev unntatt offentlighet.
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.
Opprykk og nyvalg – kommuneloven §16:
§ 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
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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 Synnøve Fløttum vilkårene for å få innvilget permisjon
fra sine verv til kommunestyret og driftskomiteen, og rådmannen vil derfor tilrå at
søknaden om permisjon innvilges.
Varamedlemslisten til kommunestyret er ikke mulig å supplere uten nytt valgoppgjør.
Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til driftskomiteen. Gjenstående
varamedlemmer vil være:
Arne Robert Groven, krf
Rolf Inge Elvbakken, ap
Line Thorsen, sp
Anne Støckert Hagen, ap
Per Martin Øfsti, ap
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Beate Tromsdal
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
03.10.2018

Arkivref:
2018/11534 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
86/18

Rådmannens forslag til innstilling:
Linn Beate Tromsdal innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende
valgperiode.
Arild Børseth rykker opp som fast medlem av kommunestyret.
Som varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum» velges: ____________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Søknad fra Linn Beate Tromsdal, datert 30.8.18
• Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
• Levanger kommunes delegeringsreglement
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Linn Beate Tromsdal søker i epost datert 30. august 2018 om fritak fra sine politiske
verv. Dette grunnet at det er vanskelig å kombinere studier og jobb med politiske verv.
Tromsdal har følgende verv:
- medlem av kommunestyret
- varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum».
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.
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§ 16.Opprykk og nyvalg.
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig
forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den
nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre
valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.
3. 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.
Vurdering:
Etter rådmannens skjønn og ut fra tidligere praksis, vil rådmannen tilrå at Linn Beate
Tromsdal innvilges fritak fra sine politiske verv.
Arild Børseth rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Det må velges nytt varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum».
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.9.18
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap

Møtedato
03.10.2018

Arkivref:
2018/7093 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
87/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Levanger kommune delegeringsreglement
• 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:
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Høyring

Departement

Frist

Høring om ny forskrift om forbud mot
høsting av haneskjell og sjøpølse.

Nærings- og
fiskeridepartementet

15.12.2018

Høring – ordningen med
opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for
strøm

Olje- og energidepartementet

21.12.2018

Høring - personlige transaksjoner i
forvaltningsselskap for verdipapirfond

Finansdepartementet

01.11.2018

Høring om endringer i opplæringsloven og
friskoleloven Leirskole og skolebytte i
videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet

02.01.2019

Høring – forskrifter til gjennomføring av
tredje energimarkedspakke

Olje- og energidepartementet

20.12.2018

Kort høringsfrist: forslag til forskriftsendring
– midlertidig videreføring av forsøksordning
for mer effektiv felling av jerv

Klima- og miljødepartementet

08.10.2018

Høring – lokalstyrevalg i Longyearbyen

Justis- og
beredskapsdepartementet

29.10.2018

Høring - Endringer i apotekloven,
legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel
25

Helse- og
omsorgsdepartementet

13.12.2018

Høring - endring i finansforetaksloven § 16-2 Finansdepartementet
om utlevering av opplysninger fra
Folkeregisteret

05.11.2018

Høring - forslag til forskrift om tildeling av
myndighet til Nye Veier AS i medhold av
plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

11.12.2018

Høring av konsekvensutredning av et mulig
deponi for nøytralisert og stabilisert
uorganisk farlig avfall i Brevik

Klima- og miljødepartementet

17.10.2018

Høring - Direktiv 2018/844/EU om endring
av bygningsenergidirektivet

Olje- og energidepartementet

05.12.2018

Høring - forslag om endring i
skatteforvaltningsloven § 3-6 for å legge til
rette for automatisering av etteroppgjør av
AFP fra offentlig tjeneste-pensjonsordning

Arbeids- og
sosialdepartementet

02.11.2018

Høring - Utkast til forskrift om elektronisk
faktura i offentlige anskaffelser

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

01.11.2018

Høring - NOU 2018:11 Ny fjellov

Landbruks- og
matdepartementet

28.02.2019

Høring om endringer i universitets- og
høyskoleloven og fagskoleloven studentombud, trakassering og
tilrettelegging læringsmiljø

Kunnskapsdepartementet

30.11.2018

Høring - forslag til ny forskriftsbestemmelse
om adgangen til å reservere anskaffelser av

Nærings- og
fiskeridepartementet

23.11.2018
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Høyring

Departement

Frist

Høringsnotat om endringer i smittevernloven

Helse- og
omsorgsdepartementet

23.11.2018

Høring - forslag til endringer i forskrift om
utlevering av opplysninger fra grunnbok og
matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift
om gebyr for tinglysing og forskrift om
eiendomsregistrering

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

26.11.2018

helse- og sosialtjenester for ideelle
organisasjoner

Vurdering:
Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de framlagte høringer.
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Levanger kommune
Sakspapir

Budsjettjustering investeringsbudsjett 2018
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
03.10.2018

Arkivref:
2018/11905 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
88/18

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2018 endres i samsvar med vedlagte
oversikt.
2. Bruk av lån foreslås redusert med 60,763 millioner kroner, momskompensasjon
foreslås økt med 0,817 mill. kroner, inntekter fra salg forslås redusert med 6,0
mill. kroner og tilskudd foreslås økt med 18,146 mill. kroner.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement og Kommuneloven §§45 og 47
Vedlegg:
1 Budsjettjustering investeringsbudsjett 2018
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Levanger kommunes
økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av
året. Levanger kommunes budsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for
budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.
Vurdering:
Levanger kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjettene for 2018 og
økonomiplan for 2018-2022 både en investerings- og en driftsdel i budsjettetene.
Budsjettet er justert et par ganger tidligere i år, både som enkeltsaker og ved
behandlingen av kvartalsrapporter. Det har nå kommet så lang ut i året at det er naturlig å
foreta en justering på flere investeringsprosjekter ettersom man nå begynner å ha en
oversikt over hva som vil påløpe de enkelte prosjekter av kostnader i 2018.
Tiltakene som foreslås justert vises i oversikt vedlagt saken (tiltak som ikke justeres er
ikke tatt med i oversikten).
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Det er flere årsaker til at budsjettet nå foreslås justert. Hovedårsaken er
forsinkelser/utsettelser som gjør at prosjektene ikke gjennomføres i 2018. Flere av disse
er med i forslag til investeringsbudsjett for 2019, for andre er det aktuelt å komme
tilbake med en budsjettjustering i 2019 når rådmannen har hatt en gjennomgang av
prosjektene både med tanke på kostnader og gjennomføringstidspunkt. Det vises til
kommentarer knyttet til prosjektene i vedlegget.
De fleste prosjektene er det relativt små endringer på, men rådmannen ønsker å knytte
kommentarer til noen prosjekter. Dette gjelder:
• Alstadhaug kirkegård. Prosjektet foreslås styrket med 3,0 millioner kroner. Dette
er et prosjekt som har gått over flere år, og som ferdigstilles høsten 2018.
• Transportmidler drift og anlegg. Foreslås styrket med 1,5 millioner kroner
grunnet forsinkelse av leveranser fra 2017, bestillinger som var forventet levert og
betalt i 2017 kom ikke før i 2018.
• ENØK kommunale bygg. Prosjektet foreslås redusert med 3,0 millioner kroner i
2018. Dette begrunnes med at man måtte gå en ny søknadsrunde med tanke på å
få tilskudd fra Enova. Dette tilskuddet er nødvendig for å kunne iverksette ulike
tiltak, prosjektet videreføres i kommende økonomiplanperiode.
• Ytterøy brannstasjon. Foreslås redusert med 5,5 millioner kroner da man ennå
ikke er klar til å iverksette bygging.
• Hall Åsen. Forslås styrket med 16,5 millioner kroner, det meste av prosjektet
ferdigstilles i år og da må også budsjett for prosjektet harmoniseres med
fremdriftsplan. Ferdigstilles februar 2019.
• Nytt sentralkjøkken. Bevilgningen reduseres med 17,0 mill. kroner i 2018.
Bygging er planlagt i 2019/2020 og er tatt med i kommende økonomiplanperiode.
• Ombygging og ny teknologi BBT. Re-etablering og modernisering av
Breidablikktunet ble vedtatt i sak 10/18. Deler av prosjektet finansieres med
tilskudd, men disse midlene vil vi motta i etterkant – prosjektet må i første
omgang finansieres med bruk av lån og momskompensasjon.
• Barnebolig – avlastningsbolig. Vedtatt i K-sak 16/18, budsjettet må tilpasses
fremdriftsplan. Ferdigstilles i 2019.
• Vann/avløp. Justeringer på flere prosjekter. De fleste justeres ned med bakgrunn i
forsinkelser eller endret behov. Det var blant annet budsjettert med overtakelse av
private anlegg, dette gjennomføres ikke i 2018 da anleggene ikke blir ferdigstilt
og klare for overtakelse inneværende år. Noen få justeres opp med bakgrunn i
endret kostnadsbilde.
• Veg. Nedjustering av flere prosjekter som ikke vil bli gjennomført i 2018. Et par
mindre oppjusteringer som følge av kostnadsøkninger.
• Tomteutvikling. Nedjustering av flere områder på grunn av forsinkelser, Gottås
justeres opp for bl.a. å ferdigstille lekeplass. Forsinkelser skyldes blant annet at
man er pålagt arkeologiske undersøkelser som må gjennomføres før utbygging
kan skje. Alle investeringskostnader innen tomteutvikling dekkes inn gjennom
tomtesalg.
• Tomteområder Markabygda. Tomteområdet inneholder 6 planlagte tomter. Her er
det i 2018 bevilget 4 mill. kroner til arkeologiske utgravinger, planlegging og
infrastruktur. Nylig avholdt anbudskonkurranse viser at totalkostnaden på
prosjektet vil ligge på +/- 5 mill. kroner + mva. Dette innebærer en kostnad på om
lag 1 mill. kroner pr. tomt. Rådmannen foreslår ingen endring i budsjettet på
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nåværende tidspunkt, men er sterkt i tvil om det er riktig å gå videre med
prosjektet når kostnadene er så høye. Det er ikke satt av midler til prosjektet i
budsjettforslag for 2019, så her varsles det allerede nå et behov for justering om
Levanger kommune skal gå videre med prosjektet.
• Investeringstilskudd. Levanger kommune har mottatt drøyt 48,1 millioner kroner i
investeringstilskudd i samband med bygging av Stokkbakken. Det er tidligere
inntektsført 30,0 millioner kroner av dette tilskuddet. Dette er i 2018 ikke
budsjettert med tilskudd vedr. dette prosjektet, noe som medfører at behovet for
bruk av lånemidler reduseres tilsvarende.
Kommunestyret vedtok samtidig som investeringsplanen også en plan for finansiering av
investeringene. Denne må også endres nå. Samlet reduseres investeringsbehovet i 2018
med kr. 47,8 mill. kroner. Bruk av lån foreslås redusert med 60,763 millioner kroner og
momskompensasjon foreslås økt med kr. 817.000, inntekter fra salg forslås redusert med
6 millioner kroner og tilskudd foreslås økt med 18,146 millioner kroner.
.
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Levanger kommune
Sakspapir

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no
Tlf.:

Utvalg
Administrasjonsutvalget
Formannskap
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
29.08.2018
05.09.2018
03.10.2018

Arkivref:
2018/11392 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
6/18
82/18
89/18

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022, herunder budsjettskjema 1A, 1B, 2A
og 2B, vedtas.
2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen
for 2019 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i
paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til
1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:
a) Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
b) Skogn folkehøgskoles eiendommer
c) Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
d) Markabygda Montessoriskoles eiendommer
e) Levanger videregående skoles eiendommer
f) Trondheim Havn IKSs eiendommer
g) Innherred Renovasjons eiendommer
h) Museenes eiendommer
i) Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som
brukes til organisasjonens primæroppgaver
j) Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas
for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom.
Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.
Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for
allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske
bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
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vedtatte skattevedtekter.
6. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med lenke i
budsjettdokumentet.
7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2019 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten
2018.
8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.
9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019
inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 184.730.000,-. Lånene skal
opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid.
Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes
løpetid.
10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende
forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i
investeringsbudsjettet.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens §§ 44-47
Vedlegg:
1 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Foreløpige høringsuttalelser fra:
1. Skogn barne- og ungdomsskole, tillitsvalgte
2. Levanger seniorråd
3. FAU Skogn barne- og ungdomsskole
4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede
5. Utdanningsforbundet Levanger
Saksopplysninger:
Formannskapet vedtok i møte 05.09.18 å legge Foreløpig forslag til budsjett 2019 og
økonomiplan 2019-2022 legges ut til foreløpig høring med frist til 22.09.18. Innen
fristens utløp mottok kommunen 5 uttalelser. Disse er kommentert under rådmannens
vurdering.
Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet.
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne
ordningen videreføres.
Rådmannen foreslår at den generelle bestemmelsen om fritak fra eiendomsskatt etter
Eiendomsskattelovens §7 bokstav b) ikke videreføres. Denne bestemmelsen omfatter
bygninger som har historisk verdi. Begrunnelsen for at denne bestemmelsen nå tas bort
er en forventet fredning av Levanger sentrum, hvor det ikke er ønskelig at alle bygninger
på generell basis fritas for eiendomsskatt. Hvilke eiendommer som har historisk verdi,
må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering der kommunen i utgangspunktet ikke er
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bundet av andre instansers vurdering. Begrunnelsen for å frita vil kunne være at
eiendommen har verdi for allmennheten, og at det gjerne påløper en del kostnader til
vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal
betales i tillegg. Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter § 7 bokstav b) etter
søknad.
Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i
kommunestyret.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.
Det er mottatt 5 høringsuttalelser innen fristens utløp. Disse er:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede uttaler at en i forbindelse med utarbeidelsen
av budsjettet og fordelingen av midler i Levanger kommune ønsker at budsjettet legges
med tanke på respekt for enkeltpersoner og med et fokus på livskvalitet. Alle mennesker,
uansett livssituasjon, inntekt, arbeidsevne, funksjonsnivå og alder er like viktige, og alle
må få et tjenestetilbud som dekker deres behov på en tilfredsstillende måte. I tider da
økonomien er anstrengt oppfordrer vi til å tenke nytt, til å se på mulighetene man har til
å organisere annerledes istedenfor å gå direkte på kutt. Dette gjelder særlig helse- og
omsorgssektoren. Kvaliteten i tilbudene kommunen leverer til brukerne sine må være
styrende.
Foreldreutvalget (FAU) ved Skogn barne- og ungdomsskole vil uttrykke sterk bekymring
knyttet til forslaget i Levanger kommunes økonomiplan 2019/-22 om nedleggelse av
svømmehallen ved skolen.
Levanger seniorråd anmoder om at aktiviteten «Aldersvennlig by» innarbeides i
kommunens samfunnsmål. Det bør iverksettes en gjennomgang av administrasjonen i
kommunen med sikte på en mere konstadseffektiv organisasjon og arbeidsdeling.
Kommunens lån reduseres.
Med bakgrunn i det store antall innbyggere som venter på institusjonsplass, store utgifter
til utskrivningsklare pasienter i sykehuset, gjenåpnes Skogn helsetun snarest.
Av hensyn til elvenes svømmeopplæring ved Skogn barne- og ungdomsskole, samt den
generelle folkehelsen, stenges ikke svømmehallen ved skolen.
Tillitsvalgte ved Skogn barne- og ungdomsskole påpeker at ansatte ved skolen har
avholdt et personalmøte angående en eventuell stenging av bassenget ved skolen. Dette
for at kommunen skal spare penger. Konklusjonen er helt klar – de ansatte er sterkt mot
en nedleggelse!
Utdanningsforbundet påpeker at dersom det vedtas at Skogn svømmehall legges ned, vil
skyssutgiftene øke for å frakte elever fra Skogn og Ekne til Trønderhallen. Dette vil være
en merkostnad som legges inn i ressursfordelingsmodellen. Hvor stor denne
merkostnaden blir, kommer an på prisen fra busselskapet. Ut fra hva det koster å busse
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elever fra øvrige skoler til Trønderhallen, kan det anslås en økt kostnad i
størrelsesordenen 200.000,- pr år.
Rådmannen ønsker å kommentere at han med bakgrunn i kommunens økonomiske
situasjon ikke finner rom for å foreslå nye tiltak på nåværende tidspunkt. En nedleggelse
av bassenget ved Skogn barne- og ungdomsskole vil som utdanningsforbundet påpeker
medføre økte skysskostnader. Denne kostnadsøkningen er tenkt kompensert skolene
gjennom reduserte kostnader ved Bygg/eiendom.
Saksprotokoll i Formannskap - 05.09.2018
Forslag i møte:
Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Foreløpig forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 legges ut til foreløpig
høring med frist til 22.09.18 og behandles av formannskapet 03.10.18. Deretter legges
saken ut til offentlig høring fram mot kommunestyrets behandling 17.10.18
Avstemning:
Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Foreløpig forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 legges ut til foreløpig
høring med frist til 22.09.18 og behandles av formannskapet 03.10.18. Deretter legges
saken ut til offentlig høring fram mot kommunestyrets behandling 17.10.18

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022, herunder budsjettskjema 1A, 1B, 2A
og 2B, vedtas.
2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen
for 2019 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i
paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til
1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:
k) Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
l) Skogn folkehøgskoles eiendommer
m) Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
n) Markabygda Montessoriskoles eiendommer
o) Levanger videregående skoles eiendommer
p) Trondheim Havn IKSs eiendommer
q) Innherred Renovasjons eiendommer
r) Museenes eiendommer
s) Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som
brukes til organisasjonens primæroppgaver
t) Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas
for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom.
Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.
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Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for
allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske
bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
6. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med lenke i
budsjettdokumentet.
7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2019 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten
2018.
8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.
9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019
inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 184.730.000,-. Lånene skal
opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid.
Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes
løpetid.
10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende
forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i
investeringsbudsjettet.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet.
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne
ordningen videreføres.
Rådmannen foreslår at den generelle bestemmelsen om fritak fra eiendomsskatt etter
Eiendomsskattelovens §7 bokstav b) ikke videreføres. Denne bestemmelsen omfatter
bygninger som har historisk verdi. Begrunnelsen for at denne bestemmelsen nå tas bort
er en forventet fredning av Levanger sentrum, hvor det ikke er ønskelig at alle bygninger
på generell basis fritas for eiendomsskatt. Hvilke eiendommer som har historisk verdi,
må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering der kommunen i utgangspunktet ikke er
bundet av andre instansers vurdering. Begrunnelsen for å frita vil kunne være at
eiendommen har verdi for allmennheten, og at det gjerne påløper en del kostnader til
vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal
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betales i tillegg. Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter § 7 bokstav b) etter
søknad.
Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i
kommunestyret.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 29.08.2018

Orientering i møte:
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen presentasjon PDF
Forslag i møte:
Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.
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