Svar på spørsmål stilt av Jostein Trøite i forbindelse med Budsjett
2019 – Økonomiplan 2019-2020, Levanger kommune:
1.Hvor i budsjettdokumentene står det at rådmannen i sitt forslag foreslår nedlegging av
svømmehallen i Skogn? Hvor store innsparinger er beregna ved en nedlegging?
I dokumentets pkt. 7.8 står følgende:
Svømmehall på Skogn foreslås lagt ned etter avslutning av skoleåret 2018/19. Hallen på Skogn er
etter hvert slitt og vil ha behov for en betydelig standardheving i nær fremtid om den skal drives
videre. Årlig innsparing ved å avvikle drift ved hallen er beregnet til 1,5 – 2,0 millioner kroner.
Skolesvømming vil måtte overføres til Trønderhallen, noe som medfører noe høyere
transportkostnader enn i dag. Disse midlene vil da måtte tilføres skolene. Om svømmehallen på
Skogn nedlegges, vil dette også bidra til å bedre den økonomiske situasjonen for Trønderhallen
Levanger KF gjennom en sannsynlig økning i besøkstall.
2. Posten investeringer i avlastninger Sentrum, hvilke veger er det? Hva er det som ligger
formannskapets forslag om å redusere dette fra 4 til 2 mill., hva er som tas bort, hva er igjen?
Avlastningsveger sentrum, planlegging/utredning: Vurdere mulige avlastningsveger i forbindelse
med planer på ny E-6. Herunder ligger ferdigstillelse av området hvor garasjerekke mot
jernbanen er plassert (utkjøp av de siste garasjene, samt arbeid med dette området).
Formannskapets innstilling er at hele beløpet på 4 mill. kroner tas bort, og at 2 mill. kroner av
dette benyttes til opprusting og asfaltering av veier.
3. Forslag om 15 mill. til rundkjøring fylkesveg Moan, er det totalkostnad? Dekker fylket en del av
kostnadene, evt. hvor mye?
Det foreslåtte beløpet dekker kommunens kostnader knyttet til ny veg fra Moafjæra opp til Kirkegt.
v/Levanger videregående skole, samt utarbeidelse av parkeringsplass. Her er reguleringsplanarbeid
iverksatt og ventes ferdigstilt vinter/vår 2019. Det bygges ingen rundkjøring før Trøndelag
fylkeskommune stiller midler til rådighet til dette formålet.
4. Det er en tabell som viser at 36% av helsebudsjettet går til ressurskrevende tjenester. Er det før
eller etter at statlige tilskudd til disse tjenesten er beregnet?
Dette er før statlige tilskudd er beregnet. Det samlede helsebudsjettet utgjør rundt 330 millioner
kroner, og Levanger kommune bruker brutto i underkant av 120 mill. kroner på ressurskrevende
tjenester.
5. Hvordan samsvarer budsjett og framlagt forslag til statsbudsjett ang frie inntekter for Levanger
kommune, hva er differansen?
I det fremlagte budsjettforslaget ligger det inne 1 095 mill. kroner i anslag på frie inntekter for 2019. I
forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem mandag 8. oktober ligger anslaget på 1 092 mill. kroner.
Dette betyr at vi i Levanger kommune har stipulert inntektene ca. 3 mill. kroner (tilsvarende 0,3%)
høyere enn hva statsbudsjettet viser. Vi har så langt ikke mottatt KS sine beregninger av frie
inntekter for 2019.
6. Ber om å få tilsendt kostnadsoverslag som viser at sentralkjøkken kan bygges for 17 mill. inkl.
inventar.
Det er foreslått avsatt 18,0 mill. kroner til prosjektet i økonomiplanperioden. Pr. i dag så er det ikke
utarbeidet et detaljert kostnadsoverslag på bygget. Det jobbes for tiden med å kartlegge kostnader
knyttet til nødvendig inventar og utstyr. Når dette er på plass vet man hva som er disponibelt til selve
bygget, og størrelsen på dette må da tilpasses den økonomiske rammen.
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