Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Driftsutvalget
1045, Levanger rådhus
11.05.2022
14:00 – 15:35

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Morten Langdal
Kim Nilssen
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Medlem
Medlem
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
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Janne Kathrine Jørstad Larsen LEDER
Nina Egenæs Groven
NESTL
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Jon Øyvind Vik-Haugen
Nina Egenæs Groven
Siw Grethe Kristiansen
Janne Kathrine Jørstad
Larsen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit E. Aksnes
Kommunalsjef
Kristin Bratseth
Kommunalsjef
Reidun Johansen
Rådgiver
Heidi Slåtsve
Konsulent

Representerer
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF
AP
AP
MDG/R/V
SV
AP
SP/H/FRP/KRF

Representerer
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF

Representerer
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF
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Orienteringer:
•
•

Omvisning/orientering Frol barnehage v/barnehagestyrer Marte Løvli
Levanger hørselslag v/Alv Noem og Heidi Jørgensen likepersoner i HLF
Levanger orienterte om lokallagets arbeid.

Til dagsorden:
Geir Skjesol ble valgt til setteleder
Vegard Austmo ble valgt til settenestleder

Forespørsel:
Vegard Austmo, AP fremmet følgende forespørsel:
Skeive Levangsbygg
Det er i år 50 år siden homofil ble lovlig i Norge. For mange en lang og ensom kamp
som seiret takket være foregangspersoner med Kim Friele i spissen. Skeive fikk sin svært
etterlengta unnskyldning fra dagens regjering, og det er godt å se endringene som har
skjedd i synet på homofili. Alle kampene er enda ikke vunnet. I noen miljøer er fremdeles
egen legning tabu, og homofile utsettes for hets og trusler. Det å stå frem med sin
legning kan være belastende, og det er fremdeles relativt få som er åpne. 50årsmarkeringa skal markeres i store deler av landet, og 2022 er «skeivt kulturår», og
flere har etterlyst lokale arrangement. Dette kan også ha sammenheng med at
organisasjonen FRI ikke er særlig aktiv på Levanger. Deres kamp fortsetter selvsagt
videre. Nå med større fokus på kjønnsidentitet.
Spørsmål
Vil Levanger kommune ta initiativ til å få samla relevante organisasjoner for å få
markert skeivt kulturår i 2022?
Kommunalsjef besvarer denne forespørselen senere.
Tone Wanderås, AP fremmet følgende forespørsel
Det er store utbyggingsplaner for SNK –får dette konsekvenser for Levanger kommune?
Kommunalsjef besvarer denne forespørselen senere.
Karl M. Buchholdt, V fremmet følgende forespørsel:
Hvordan er reglementet ifht. sikkerhet omkring telefoner for ansatte og er det slik at alle
ansatte har egne jobbtelefoner?
Kommunalsjef besvarte spørsmålet
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Underskrifter:

______________________

___________________
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Saksnr
Innhold
PS 18/22 Godkjenning/signering av protokoll
PS 19/22 Referatsaker
PS 20/22 Navn på velodromen - sluttbehandling
PS 21/22 Valg av Levanger kommunes representant i styret i Torsbustaden skisenter
AS
FO 8/22 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP)- ordningen brukerstyrt personlig
assistent
FO 9/22 Spørsmål fra Geir Skjesol (SP) - Korpsene i Levanger
FO 10/22 Interpellasjon fra Christer Lajord (SV) - Innkjøp skule og barnehage
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PS 18/22 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.05.2022
Forslag i møte:
Til å godkjenne/signere protokoll velges:
Vegard Austmo, AP og Karl M. Buchholdt, V
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Til å godkjenne/signere protokoll velges:
Vegard Austmo, AP og Karl M. Buchholdt, V

PS 19/22 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.05.2022
Forslag i møte:
Referatsakene tas til etterretning.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Referatsakene tas til etterretning
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RS 8/22 Referat fra Samarbeidsutvalget for Staup Helsehus 08.02.22
RS 9/22 Referat fra Samarbeidsutvalget for Staup Helsehus 08.03.22
RS 10/22 Årsrapport fra Samarbeidsutvalget Staup Helsehus 2021
RS 11/22 Referat fra Samarbeidsutvalget for Staup Helsehus 26.04.22
RS 12/22 Referat SU BBT 15032022
RS 13/22 Referat møte i SU Breidablikktunet
RS 14/22 Referat SU Ytterøy Helsetun 27.10.21.
RS 15/22 Årsmelding Samarbeidsutvalget (SU) Ytterøy Helsetun 2021
RS 16/22 Referat fra møte i samarbeidsutvalget for Stokkbakken omsorgssenter og
hjemmetjenesten sør - 31.03.2022
RS 17/22 Samarbeidsutvalg Levanger bo- og aktivitetssenter - referat fra møte 190422
RS 18/22 Sykepleier i Nord - årsrapport 2021
RS 19/22 Barneverntjenesten - rapport for 1. kvartal 2022

PS 20/22 Navn på velodromen - sluttbehandling

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.05.2022
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Velodromen gis navnet «Knut Knudsen arena»
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Velodromen gis navnet «Knut Knudsen arena»
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PS 21/22 Valg av Levanger kommunes representant i styret i Torsbustaden skisenter AS

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.05.2022
Forslag i møte:
Geir Skjesol, SP fremmet følgende forslag:
Som Levanger kommunes representant i styret i Torsbustaden skisenter velges:
Ola Stene
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak med forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Levanger kommune ønsker å ha en representant i styret og i valgkomiteen i
Torsbustaden skisenter
2. Som Levanger kommunes representant i styret i Torsbustaden skisenter velges
Ola Stene
3. Framtidig valg av kommunens styrerepresentant overlates til valgkomiteen i
Torsbustaden skisenter

FO 8/22 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP)- ordningen brukerstyrt personlig assistent

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.05.2022
Behandling:
I desember 2020 ble det vedtatt å privatisere brukerstyrt personlig assistent (BPA). Vedtaket
hadde bred politisk støtte basert på innspill fra brukere av tilbudet, og rådet for personer med
funksjonsnedsettelse. Den nye ordninga har fungert i litt over ett år. Det er derfor ønskelig med
en enkel evaluering av ordninga.
Spørsmål:
Er vedtaket fra desember 2021 om tariffavtale (kommunestyret mener det prinsipielt er riktig å stille
krav til tariffavtaler i alle kontrakter som omhandler kommunal aktivitet.».) implementert i denne
ordninga?
Forslag til vedtak:
Ordninga med BPA evalueres i løpet av våren 2023. Rapporten legges frem for driftsutvalget før
sommeren 2023.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ordninga med BPA evalueres i løpet av våren 2023. Rapporten legges frem for driftsutvalget før
sommeren 2023.
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Kommunalsjef helse og velferd besvarte spørsmålet:
Etter politisk beslutning om at personer som får vedtak om brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) i Levanger skal kunne velge om de vil benytte kommunen eller privat
tilbyder som tjenesteleverandør, kom ordningen fort i gang. Pr mars 2022 benytter 7
personer med vedtak om BPA Levanger kommune som leverandør, mens 13 personer
benytter private tilbydere.
Det har ikke vært avvik knyttet til leveransen fra private tilbydere. Vedtakene hos hver
enkelt bruker er oppfylt. Det har vært tilgang på faste assistenter og tilkallingsvikarer, og
tjenesten har kommet i gang relativ raskt etter inngått avtale. Tilbakemelding fra
brukerne er at de er fornøyde med tjenesten som leveres.
Avtalen om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse er inngått via
Innherred Innkjøp, og kontraktstiden er fra 01.01.2019 til 31.12.2023. Avtalen
inneholder en god del krav til leverandør blant annet vedrørende HMS-systemer og
internkontroll, at arbeidsforhold og arbeidstid skal være i henhold til arbeidsmiljølovens
bestemmelser og virksomheten skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste godkjent av
Arbeidstilsynet. I tillegg står det i kontrakten den enkelte kommune inngår med hver
enkelt leverandør:
«Leverandøren skal sørge for at alle ansatte i egen organisasjon og ansatte hos
eventuelle underleverandør(er) ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som
følger av tariffavtaler, det som følger av regulativ eller det som er normalt for
vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for tilsatte som direkte medvirker til å
oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne bestemmelsen
blir etterlevd»
Saksprotokoll i Driftsutvalget - 09.03.2022
Behandling:
Interpellasjonen utsatt til neste møte i driftsutvalgetFO 9/22 Spørsmål fra Geir Skjesol

(SP) - Korpsene i Levanger

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.05.2022
Behandling:
Spørsmål om korps i Driftsutvalget 9. mars 2022
1. Hvilken oppfølging har levanger til skolekorpsene i kommunen. og er det avsatt
midler til korpsarbeid i kulturbudsjettet?
2. Hvor langt er arbeidet for å innlemme korpsene inn i kulturskolen kommet?
Oppfølging av korps og midler avsatt i kulturbudsjettet
Kulturenheten ved kulturskolerektor og enhetsleder har jevnlige samarbeidsmøter med
korpsforum i Levanger for å se på muligheter for tilrettelegging for korpsene.
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Kulturbudsjettet har pr. i dag til sammen kr. 300 000 øremerket korps, og det fordeler
seg slik:
Spilling 17. mai: 60 000 (fordeles jevnt på alle korps).
Rekruttsamlinger: 40 000
Opplæringsmidler: 200 000
Opplæringsmidler har delvis blitt fordelt som tilskudd til korps ut fra antall medlemmer
under 18 år, og delvis til helgesamlinger og sommer-korpscamp. I tillegg har
kulturskolen brukt administrasjonsressurser til dette.
Ønsket modell for undervisning i korps
•

•
•

Alle korpsmedlemmer er også elever i kulturskolen, betaler vanlig elevavgift til kulturskolen og
får sin instrumentalundervisning der
Alle korpsmedlemmer betaler korpsavgift til korpset, og har instrumenter gjennom korpset.
Korpset ansetter dirigent
Tett samarbeid mellom lærere og dirigenter

Modellen vil sikre både god instrumentalundervisning og viktig samspill. Det vil lette
styrearbeidet for korpsene, og gi instruktører og dirigenter bedre arbeidsforhold.
Gjennom arbeidet med tiltak i handlingsplan for Kommuneplanens samfunnsdel, ble
følgende tiltak kostnadsberegnet: «Samarbeid mellom kulturskolen og korpsforum om
felles tiltak for å sikre kvalifiserte instruktører/lærere i korpsene»
Kostnad: kr 1,1 mill. årlig
Rammer for tiltaket: Instrumentalundervisning for samtlige 80 korpselever i kommunen.
Tiltaket tar ikke høyde for rekruttering til korpsene og tilsvarende økt elevantall.
Status forsøksordning fra 1. januar
Det er stor vilje både hos korpsene og kulturskolen til å omprioritere midler for å få
prøvd ut instrumentalundervisning gjennom kulturskolen.
Kulturskolen har ikke mulighet til å dekke hele behovet med dagens budsjettramme, men
har startet en prøveordning. De korpsmedlemmene som ønsket instrumentalundervisning
på sitt instrument, søkte seg inn i kulturskolen for vårsemesteret.
Prøveprosjektet finansieres med eksisterende opplæringsmidler til korps i
kulturskolebudsjettet, etter avtale med korpsforum. Dette dekker kun opplæring for inntil
15 elever, mens behovet er 80. Prøveordningen er likevel en god start. I tillegg har
kulturskolen omprioritert ressurser pga en permisjon i inneværende skoleår.
Pr 1. mars 2022 er det tatt inn 21 elever tilknyttet korps. I tillegg ses det nå på muligheter
for å gi 9 messingelever i Åsen et tilbud.
Ordningen skal evalueres i juni og i desember 2022.
Modell innført i våre nabokommuner
Alle nabokommunene våre følger en tilsvarende modell for instrumentalundervisning i
kulturskolen.
I tillegg leverer Stjørdal, Inderøy og Steinkjer dirigenttjenester til skolekorpsene. Hver
korpsdirigent har 19,2 % stilling til dette.
Hvis dette skal gjennomføres i Levanger, vil det utgjøre lærerstillinger tilsvarende ca.
200 % og dirigentstilling på ca 80 %.
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Det vil da kunne leveres tjenester til korps for barn og unge i Levanger, Skogn, Åsen og
Ytterøy (fire undervisningssteder).
I tillegg vil det medføre:
•
•

utgifter til desentralisert undervisning gjennom arbeidstid til forflytting og kjøregodtgjørelser
økt administrasjonsressurs i kulturskolen grunnet flere elever, ansatte og samarbeidsområder

En slik modell vil bety en økning i rammen for kulturskolen tilsvarende ca. 2,2 mill.
Modellen tar høyde for rekruttering til korpsene og tilsvarende økt elevantall.
Saksprotokoll i Driftsutvalget - 09.03.2022
Behandling:
Spørsmålet utsatt til neste møte i driftsutvalget
FO 10/22 Interpellasjon fra Christer Lajord (SV) - Innkjøp skule og barnehage

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.05.2022
Behandling:
Innkjøp – skule og barnehage
I Levanger har vi kommunale skular og barnehagar mange stader i kommunen. Skular og
barnehagar har stundom behov for å kjøpe inn diverse varer, til dømes matvarer.
Underteikna er nysgjerrig på kva for handlingsrom skulane og barnehagane har når dei
skal gjera innkjøp av for eksempel matvarer.
I tillegg til å ha kommunale skular og barnehagar spreidd i kommunen har vi også
nærbutikkar rundt omkring. Det førekjem underteikna at det spesielt utanfor sentrum kan
vera positivt både for skule/barnehage og nærbutikk om innkjøp vert gjort på
nærbutikken. Mellom anna minimerer ein transport og ein bidreg til å styrke næringsliv
og sysselsetting i grendene.
Ein ser elles i landet at det finst kommunar som satsar lokalt i anbodskonkurransar som
gjeld skular og barnehagar. Suldal kan nemnast som eksempel. Her han eit utforma
anbod der pris tel 40%, lokal tilknyting 50% og miljø 10%.[1]
På bakgrunn av dette stillast følgjande spørsmål:
• Har kommunale skular/barnehagar høve til å gjera sine innkjøp på nærbutikken sin
dersom dei ønsker det?
• Korleis blei anbodskonkurransen som ligg til grunn for noverande innkjøpsavtale
gjennomført og kva blei vektlagt i anbodet?
Forslag til vedtak:
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• Levanger kommune skal utforme anbod for daglegvarekjøp til barnehagar og skular
som legg til rette for at mindre verksemder i distrikta kan delta i anbod om å levera
daglegvarer til skular og barnehagar i nærleiken. Lokal tilknyting skal vega tungt i
anbodet.
Forslag i møte:

Christer Lajord, Sv sitt forslag til vedtak oversendes som oversendelsesforslag

Avstemning:
Christer Lajord, SV forslag til oversendelsesforslag enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag:
Levanger kommune skal utforme anbod for daglegvarekjøp til barnehagar og skular som
legg til rette for at mindre verksemder i distrikta kan delta i anbod om å levera
daglegvarer til skular og barnehagar i nærleiken. Lokal tilknyting skal vega tungt i
anbodet.

Kommunalsjef oppvekst besvarte spørsmålet:
Skoler og barnehager har anledning til å bruke andre leverandører en avtaleleverandøren
dersom det er i opplæringsøyemed. Også ved bagatellmessige kjøp, for eksempel de
mangler en liter mjølk til fredagsvafla. Her må man huske på at små fakturaer koster like
mye som ander fakturaer, og at fakturabehandling er en vesentlig kostnad i kommunene.
Det henvises i denne sammenhengen til orienteringen til formannskapet, gitt av
Innherred innkjøp den 27. oktober 2021, hvor det blant annet ble henvist til et eksempel
hvor innkjøp under kr. 500,- ofte har en kostnad som er opp til tre ganger så høy på
grunn av fakturagebyr, tidsbruk, med meir.

Korleis blei anbodskonkurransen som ligg til grunn for noverande innkjøpsavtale
gjennomført og kva blei vektlagt i anbodet?
Svar:
For hvert innkjøp gjelder lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift for offentlige
anskaffelser (FOA). Alle offentlige instanser skal ha avtaler på varer og tjenester de
bruker mer enn 100.000,- kr pr år. Og det er ikke lov å dele opp innkjøp eller
organisasjonen for å unngå terskelverdiene i FOA. En kontrakt er en bindendene avtale
mellom to kontraktsparter, og det er ikke rom for å velge å ikke forholde seg til en
avtale.
Ved anbudskonkurransen har man imidlertid foretatt en oppdeling til å gjelde for kun
Levanger kommune. Dette for at lokale leverandører skulle ha mulighet til å være med i
konkurransen. Dette med tanke på kapasitet til leverandøren. Det ble stilt en del
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minimumskrav til merking av varer, kvalitet på kjøtt og fisk, transport, etc.
Tildelingskriteriene var kvalitet, pris og miljø.
Kriteriene som vi stilte hadde relevans for at vi skal oppnå effektene og for at vi skal nå
målene våre som er definert i vedtatt innkjøpsstrategi.
For å stille krav om lokal tilknytning må det være vesentlig for leveransen. For oss er det
mer vesentlig at vi får kostnadseffektive og lite ressurskrevende prosesser i forhold til
avrop på avtalen og til kontraktsoppfølgingen.
Det Innherred Innkjøp opplever er at lokale leverandører ikke deltar i
anbudskonkurransene. I dette tilfellet var det kun 1 lokal leverandør som leverte tilbud,
og denne ble også valgt. Dersom man skal dele opp anbudskonkurransene ytterligere,
slik at hver barnehage og skole får hver sin avtale, må kommunene påberegne at det må
ansettes 2-3 kontraktsforvaltere for å kunne ivareta alle disse avtalene. Det er et
betydelig antall enheter totalt i disse 5 kommunene som inngår i innkjøpssamarbeidet, og
dersom det skal være tilsvarende antall avtaler på mat, vil det bli svart ressurskrevende.
Det registreres at det er flere kommuner som bruker lokal plassering som
tildelingskriterie. Det er viktig at dette vurderes innjhøpsjuridisk. Her vises det til kofasak 200317 hvor klagenemda har følgende bemerkelse:
«Forbudet mot diskriminering av leverandører på nasjonalt eller lokalt grunnlag er et
av anskaffelsesreglenes grunnleggende prinsipper, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5
og forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1. Klagenemnda vil bemerke at vilkåret i
innklagedes konkurransegrunnlag om at lokale leverandører vil bli foretrukket dersom
”en eller flere anbydere står likt etter evalueringen” klart er lovstridig.»
Det er på bakgrunn av ovenstående at det ikke kan anbefales å slutte seg til forslag til
vedtak, fremmet i forbindelse med denne interpellasjonen.

Side 12 av 12

