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Levanger kommune
Sakspapir

Møteplan 2013 - Levanger kommune

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

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
07.11.2012

Arkivref:
2012/7858 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
101/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2013.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Forslag til møteplan 2013 - Levanger kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Forslag til møteplan for 2013 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.
Vurdering:
Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende
år.
Det er for 2013 ønskelig at det blir lagt opp til et felles dialogseminar med Verdal
kommune og Innherred samkommune. Dette er tenkt som et to-dagers seminar i februar.
Datoen for dette vil bli fremmet som en del av møteplanen for samkommunestyret.
I tillegg foreslås det at det i april holdes et eget dialogseminar for Levanger kommune i
forbindelse med kommunestyremøte.
Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold
om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære
møter og at møter kan bli avlyst pga liten saksmengde.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra politisk verv - Nina Bakken By

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

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
07.11.2012

Arkivref:
2012/7515 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
102/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Nina Bakken Bye innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende
valgperiode.
Ketil Hveding rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som nytt medlem til plan- og uviklingskomiteen velges: ____________________
Som nytt medlem til samkommunestyret velges: ____________________
Som nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget velges: ____________________
Som nytt medlem til Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet
velges: ________________________
Som ny personlig vara for Ola Aune til Reinsjø fjellstyre velges: _________________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Søknad fra Nina Bakken Bye om fritak fra kommunale verv.
Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
Levanger kommunes delegasjonsreglement – delegasjon til formannskapet.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Nina Bakken Bye, datert 15.10.12 (unntatt offentlighet!)
Saksopplysninger:
Nina Bakken Bye søker i e-post datert 15. oktober 2012 om fritak fra sine politiske verv
for resten av inneværende valgperiode. Dette grunnet helsemessige årsaker. Søknaden
med begrunnelse er unntatt offentlighet.
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Bye har følgende verv:
Medlem av kommunestyret
Medlem av plan- og utviklingskomiteen
Medlem av samkommunestyret
Varamedlem til formannskapet
Trafikksikkerhetsutvalget
Samarbeidsutvalg mellom Levanger kommune og næringslivet
Vara Reinsjø fjellstyre
Styret for regionalt næringsfond
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.
Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:
§ 16, 2. ledd: ”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. ”
§ 16, 3. ledd: ”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte.
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn.”
§ 16, 4. ledd: ”Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny
leder”.
§ 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 Nina Bakken Bye vilkårene for å få innvilget fritak fra
politiske verv, og vil derfor tilrå at søknaden om fritak innvilges.
Ketil Hveding rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
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Når det gjelder plan- og utviklingskomiteen og samkommunestyret er disse å betrakte
som «et annet folkevalgt organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd.
Det betyr at det må velges nytt medlem til plan og utviklingskomiteen og til
samkommunestyret, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer
må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. H/V/SV stilte fellesliste til plan- og
utviklingskomiteen og fikk 3 representanter, 2 menn og 1 kvinne. Det betyr at det må
velges en kvinne i stede for Bye dersom kommunelovens bestemmelser om
kjønnsrepresentasjon skal følges. Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter
loven være minst 40% av begge kjønn i utvalget som helhet.
I samkommunestyret har Høyre egen liste, 1 mann og 1 kvinne. Når det gjelder
samkommunestyret er det krav om at medlemmene skal være
kommunestyremedlemmer. Hvis Bye får fritak, har Høyre ingen kvinner i
kommunestyret.
Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til formannskapet. Gjenstående
varamedlemmer vil være:
Einar Theodor Bangstad

varamedlem 2

h

Vebjørn Haugom

varamedlem 3

h

Det må velges nytt medlem til Trafikksikkerhetsutvalget.
Det må velges nytt medlem til Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og
næringslivet.
Det må velges ny personlig vara for Ola Aune til Reinsjø fjellstyre, (fjellova § 3).
Nytt medlem til styret for regionalt næringsfond skal velges av samkommunestyret.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om permisjon fra politiske verv - kommunestyre og plan- og utviklingskomiteen Britt Tønne Haugan

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

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
07.11.2012

Arkivref:
2012/7765 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
103/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Britt Tønne Haugan innvilges permisjon fra sine politiske verv som medlem i
kommunestyret og medlem i plan- og utviklingskomiteen fram til 1. januar 2014. For
samme periode går hun ut som varamedlem til formannskapet og som varamedlem til
samkommunestyret.
Børge Lund rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.
Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: ___________________
Som nytt medlem til protokollnemnda velges: ____________________
Som nytt varamedlem til protokollnemnda velges: ______________________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Søknad fra Britt Tønne Haugan om permisjon fra kommunale verv.
Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
Levanger kommunes delegasjonsreglement – delegasjon til formannskapet.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Britt Tønne Haugan, datert 25.10.12.
Saksopplysninger:
Britt Tønne Haugan søker i brev datert 25. oktober 2012, om permisjon fra sine politiske
verv som medlem i kommunestyret og medlem i plan- og utviklingskomiteen ut året
2013.
Bakgrunnen for at hun søker er presserende arbeid i hennes nye jobb som rektor og
daglig leder ved Fagerhaug Oppvekstsenter på Skatval. Det vil bli ekstra
arbeidskrevende en tid framover med å etablere Nord-Trøndelags første internasjonale
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skole. Det betinger hennes tilstedeværelse og arbeidskapasitet fram til skolen er oppe å
gå i august 2013. Det vil også bli en del presserende arbeid etter at skolen er etablert.
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.
Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:
§ 16, 2. ledd: ” 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. ”
§ 16, 3. ledd: ”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte.
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn.”
§ 16, 4. ledd: ”Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny
leder”.
§ 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:
Britt Tønne Haugan vil være ha en spesielt krevende jobbsituasjon en tid framover.
Praksis fra lignende saker tilsier at søknaden om permisjon bør innvilges. Rådmannen vil
derfor tilrå at søknaden innvilges.
Børge Lund rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.
Når det gjelder plan- og utviklingskomiteen er dette å betrakte som «et annet folkevalgt
organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd.
I kommentarene til kommuneloven brukes flytting fra kommunen som eksempel på at
midlertidig uttreden kan praktiseres som «endelig» uttreden, og det er nærliggende å
tolke det dit hen at dette kan overføres til andre situasjoner der lengden på fraværet kan
være usikkert.
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Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i andre sammenlignbare
permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen
selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må det tas hensyn
til kjønnskvoteringsreglene. DNA/KRF/SP stilte fellesliste til plan- og
utviklingskomiteen og fikk 7 representanter, kjønnssammensetningen er 3 menn og 4
kvinner. Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter loven være minst 40% av
begge kjønn i utvalget som helhet.
I perioden Britt Tønne Haugan vil ha permisjon fra kommunestyret kan hun ikke være
varamedlem til formannskapet, da disse skal velges av og blant kommunestyrets
medlemmer, jfr. kommunelovens §8, 2. ledd.
I perioden Britt Tønne Haugan vil ha permisjon fra kommunestyret kan hun ikke være
varamedlem til samkommunestyret, da disse skal velges blant kommunestyrets
medlemmer, jfr. reglement for samkommunestyret.
Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til samkommunestyret for
permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være:
Svein Erik Veie
Edvard Øfsti
Ina Helen Kollerud

Levanger Ap -ap, krf
Levanger Ap -ap, krf
Levanger Ap -ap, krf

I perioden Britt Tønne Haugan vil ha permisjon fra kommunestyret kan hun ikke være
medlem til protokollnemnda. Protokollnemnda må suppleres med ett nytt medlem og ett
nytt varamedlem, gjenstående medlemmer og varamedlemmer vil være:
Medlemmer:
Svein Erik Veie
Varamedlemmer:
Andreas Hjelmstad
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Levanger kommune
Sakspapir
Søknader om økonomisk støtte
Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
07.11.2012

Arkivref:
2012/3860 - /223

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
104/12

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Følgende søknader innvilges:

03
04
06
07
11
12
14
15
18
20
23
24
26

Søker
Nossum Travpark
Ytterøy Bygdetun
Levanger Frivillighetssentral
MIG Tautra
Skogn IL, Håndballavdelingen
Datapartyet Enlightenment
Levanger Cup 2012
Nordenget Gårdsmuseum
Okkenhaugselskapet, Levanger Jazzklubb
Interimstyret for Brusvespillet
MGP Lokal i Nord-Trøndelag
Skogn IL, Skiavdelingen
Prosjekt kirkekonserter v/ Levanger Kulturkirke

Innstilt beløp
10.000
10.000
3.000
10.000
15.000
15.000
25.000
10.000
10.000
30.000
25.000
30.000
10.000
203.000

2. Samlet beløp, kr.203.000,- belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 –
Div. overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08,
skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.
Rådmannens forslag til innstilling:
I investeringsbudsjettet for 2012 gjøres slik endring:
Lån til Innherred Motrorsportklubb økes med 140 000
Bruk av ubundet investeringsfond endres tilsvarende
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknadene
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Saksopplysninger:
Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler ble vedtatt
slik i møte den 27.02.2008, jfr. F-sak nr. 32/08:
Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles
to ganger i året.
Følgende kriterier prioriteres:
Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som
omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum,
større oppsettinger eller andre arrangement av en viss størrelse.
Tilskudd til forebyggende arbeid.
Tilskudd til jubileumsmarkeringer.
Tilskudd til NM eller større lands – eller regionomfattende tiltak som foregår i
Levanger og/eller omegn.
Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign. som kan være med på å fortelle Levanger
kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres
interesse.
I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke
grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.
Det gis ikke tilskudd til:
Landsomfattende tiltak.
Arrangement som omfatter bare voksne personer.
Skoleturer o.l.
På budsjettet for 2012 er det avsatt kr. 1.000.000,- til formålet. Det er pr. d.d. belastet/
båndlagt følgende på konto nr. 14703/14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og
tilskudd :
Solhaug, rusforebygging, Kr. 100.000,LHK, Kr. 100.000,LFK, Kr. 50.000,Skogn I.L., ski, Kr. 50.000,Frol I.L., orientering, Kr. 50.000,Fordeling 1. halvår 2012, jfr. F-sak nr. 43/2012, Kr. 366.000,Marsimartnan 2012, Kr. 50.000,-.
TV-aksjonen 2012, Kr. 15.000,Utgifter belastet i forbindelse med konkursen i Innherred Motorsportklubb, ca. kr.
140.000, jfr formannskapssak 84/12
Det er allerede totalt sett disponert ca. kr. 950.000,- av årets bevilgning. Det betyr at det i
utgangspunktet gjenstår 50 000 å tildele nå. Rådmannen tilrår at det innstilles på at
kommunestyret gjør en budsjettendring i forhold til midlene til Motorsportklubben, da
disse skal tilbakebetales senere. Lån skal føres i investeringsregnskapet, og det er bare
kommunestyret som har fullmakt til å endre investeringsbudsjettet.
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Dette vil bety at ca. kr. 200.000,- kan fordeles når det gjelder 2. halvår 2012.
En har pr. d.d. mottatt søknader slik for 2. halvår 2012:
Nr.
01

Søker
Tango Levanger

02

Emil Hågensen Aune

03

Nossum Travpark

04

Ytterøy Bygdetun

05

Foreningen for human
narkotikapolitikk, Oslo

06

Levanger Frivillighetssentral

07

MIG Tautra

08

Levanger Ungdomshus

09

Martellando v/ Marte Hveem

10

Petr Pavilceck

11

Skogn IL, Håndballavdeling

12

Datapartyet Enlightenment

13
14

Studentorganisasjonen HINT
Levanger Cup 2012

15

Nordenget Gårdsmuseum

16

Jushjelpa i Midt-Norge, Trondheim Gratis rettshjelp til
enkelte brukere
Stiftelsen Partners Norge, Oslo
Utdanningsprosjekt Øst
- Burma
Okkenhaugselskapet, Levanger
Støtte til
Jazzklubb
samarbeidsfestival,
videreføring av Paul
Okkenhaug - dagene
Levanger Røde Kors
Dekning av husleie
Interimsstyret for Brusvespillet
Revitalisering av spillet
som ble satt opp i 1992
og 1993
HINT studenter v/ Linn B.
Finansiering av barns
Tromsdal
utdanning relatert til
barnehjem Thailand
Jernrosen Minnemonument,
Prod av rose til minne
Fagerstrand
om 22.07.11 ofrene

17
18

19
20

21

22

Søknadens formål
Arr. av tangokurs i
kulturuken, 06/12
Deltagelse i landskamp,
motorcross
Støtte til bygg for
ponniaktiviteter
Operakor, «Opera i
Bjørvika»
Brukerorg. for
brukermedvirkning
lokalt
Dekn av utg til St. Hans
arrangement i Sjøparken
Pilegrimsvandring, ny
«ytre led»
Bidrag til verdensdagen
2012
Sommerskole med
sangkurs
Prod av klatrefilm med
lok innslag (Ekne)
Arr av «Marit Breiviks
Utviklingsturnering»
Arr for 300 ungdommer,
Skognhallen 10/2012
Tilsk til fadderuka 2012
Cupturnering på Moan
med 200 lag
Restaurering av gamle
gjenstander
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Søknadssum
5.000
2.000
Ikke oppgitt
10.000
Ikke oppgitt

3.000
50.000
3.000
4.000
30.000
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
30.000
30.000

20.000
Ikke oppgitt
20.000

100.000
100.000

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt
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23

MGP Lokal i Nord-Trøndelag

24

Skogn IL, Skiavdeling

25

Steinar Andreas Jensen

26

Kirkekonserter, Levanger
Kulturkirke

Avvikling av
arrangement lokalt
Tilrettelegging av tursti
til Bukkhaugen
Støtte til idr. Satsing for
funksjonshemmet, bl a
handsykling til
Nordkapp gjennomført
Relatert mot
barn/ungdom

25.000
50.000
15.000

30.000

Vurdering:
Rådmannen har vurdert de respektive søknader i medhold av retningslinjene som ble
vedtatt i F-sak nr. 32/08 av den 27.02.2008. Jeg har i vurderingen lagt vekt på at de
organisasjoner og lag som er foreslått tilgodesett, i all hovedsak er forankret lokalt. Dette
medfører at søknader fra lands – og regiondekkende organisasjoner og lag ikke har
kommet i betraktning i rådmannens innstilling. Videre er organisasjoner og lag som
allerede har mottatt støtte fra denne konto for inneværende år, ikke tilgodesett i forslag
til fordeling for andre halvår 2012.
På bakgrunn av retningslinjene og skjønnsmessige vurderinger, foreslås følgende
fordeling av tilskuddsmidlene:

03
04
06
07
11
12
14
15
18
20
23
24
26

Søker
Nossum Travpark
Ytterøy Bygdetun
Levanger Frivillighetssentral
MIG Tautra
Skogn IL, Håndballavdelingen
Datapartyet Enlightenment
Levanger Cup 2012
Nordenget Gårdsmuseum
Okkenhaugselskapet, Levanger Jazzklubb
Interimstyret for Brusvespillet
MGP Lokal i Nord-Trøndelag
Skogn IL, Skiavdelingen
Prosjekt kirkekonserter v/ Levanger Kulturkirke
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Innstilt beløp
10.000
10.000
3.000
10.000
15.000
15.000
25.000
10.000
10.000
30.000
25.000
30.000
10.000
203.000
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 - Støre Gård.

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

Arkivref:
2012/7805 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
07.11.2012

Saksnr.
105/12

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foretaksnummer 997 823 230, Camilla Støre, Støre Gård, innvilges alminnelig
skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med drift av selskaps – og
serveringsvirksomhet på gården ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015.
2. F.nr. 17.10.79, Camilla Støre, og f.nr. 17.03.79, Torbjørn Støre, godkjennes
som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert den 10.09.2012, politiets uttalelse av den 11.10.2012 og uttalelse fra
kemneren av den 15.10.2012.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 997 823 230, Camilla Støre, Støre Gård, har i brev av den 10.09.2012
søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.
Bevillingen er tenkt benyttet forbindelse med gårdens serveringsvirksomhet som er ment
å bli en viktig del av virksomhetens satsingsområder.
Det søkes om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut
inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015, jfr. F-sak nr. 73/12 av den 27.06.2012.
F.nr. 17.10.79, Camilla Støre, og f.nr. 17.03.79, Torbjørn Støre, søkes godkjent som
skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Søkerne har gjennomført og bestått
kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/lensmannen
i Levanger og skattemyndighetene v/kemner ISK til vurdering. Det fremkom her ingen
merknader til søknaden.
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Vurdering:
Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert
myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på bakgrunn av en
totalvurdering tilrå at foretaksnummer 997 823 230, Camilla Støre, Støre Gård, gis
alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende
bevillingsperiode, 30.06.2015, i forbindelse med planlagt serveringsvirksomhet på
gården.
Camilla Støre (f.nr. 17.10.79) og Torbjørn Støre (f.nr. 17.03.79) tilrås videre godkjent
som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad fra Levanger Handballklubb om likviditetslån

Saksbehandler: Meier Hallan
meier.hallan@innherred-samkommune.no
E-post:
74048215
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
07.11.2012

Arkivref:
2012/7868 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
106/12

Rådmannens forslag til innstilling:
Det gis et likviditetslån til Levanger Handballklubb på kr. 500.000 som finansieres ved
bruk av ubundet investeringsfond. Lånet er rente- og avdragsfritt ut 2013, og deretter
avtales nedbetalingsprofil for lånet. Fra 1.1.2014 forrentes lånet med samme rentesats
som kommunen oppnår ved sine låneopptak.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Søknad fra Levanger Handballklubb
2 Levanger Handballklubb-Samfunnsperspektiv
3 Regnskap pr. 31.08.2012 med prognose
4 Perioderapport juli-august-2012
5 Budsjett-2013
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Levanger Handballklubb (LHK) har søkt kommunen om et lån på 500.000 kr.
Bakgrunnen for dette er anstrengt likviditet og negativt regnskapsresultat de siste år.
Handballklubben har i to møter med rådmannen i oktober-2012 redegjort for sin
økonomiske stilling og forventet resultatutvikling i år og kommende år. Vedlagt følger
søknad fra LHK, med vedlegg som beskriver profil, omdømme og klubbens
samfunnsrolle, samt resultatoppstillinger og budsjett 2013.
Vurdering:
Levanger kommune har også tidligere gitt lån til idretten, både i form av forskudd på
spillemidler og rene likviditetslån.
LHK har befestet sin posisjon i landets toppserie, eliteserien, hvor de har vært i 8 år på
rad. Sportslig ligger laget etter 6 spilte kamper ca midt på tabellen, og kun ett poeng fra
3.plassen.
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At interessen for LHK er økende, er tydeliggjort både med den positive omtale laget får i
media, samt den økende publikumsinteressen. Besøksstatistikken viser at laget p.t. kan
vise til det 4. beste tilskuerantall på sine hjemmekamper.
LHK har i sin fyldige søknad med vedlegg redegjort for sin økonomiske stilling og den
positive økonomiske utvikling. Det er etter årsmøtet våren-2012 gjort tiltak som skal gi
varig effekt og dette vil bidra til at klubben kan gå med overskudd. Klubben peker
spesielt på reduserte spillerlønninger, generelle kostnadsreduksjoner og stabile inntekter
som faktorer som har påvirket resultatet. Prognosene for 2012 og budsjettet for 2013
viser at klubben får en kraftig resultatforbedring med muligheter for å få overskudd
allerede i 2013.
For å bedre likviditeten, bl.a. for å kunne innfri alle forpliktelser, herunder utestående
hos Trønderhallen, søkes det om et lån på 500.000 kr.
Rådmannen er av den oppfatning at kommunen bør imøtekomme dette. Begrunnelsen for
det er klubbens betydning for kommunen og kommunens innbyggere, den positive
økonomiske utvikling laget ser, og at den økonomiske risiko dette innebærer ikke er
svært stor.
Rådmannen foreslår at det gis et likviditetslån på kr. 500.000 som finansieres ved bruk
av ubundet investeringsfond. Lånet er rente- og avdragsfritt ut 2013, og deretter avtales
nedbetalingsprofil for lånet. Fra 1.1.2014 forrentes lånet med samme rentesats som
kommunen oppnår ved sine låneopptak.
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Levanger kommune
Sakspapir

Evaluering av Trønderhallen KF - Vurdering av styresammensetning og antall
styremedlemmer

Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
alf.birger.haugnes@levanger.kommune.no
E-post:
74052713
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
07.11.2012

Arkivref:
2006/4666 - /D23

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
107/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Som valgkomite til nytt styre i Trønderhallen KF velges:
………………
………………
………………
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til styrets ønske om å ha mer fokus på strategisk utvikling
av Trønderhallen – markedsføring, folkehelsearbeidet, samarbeidspartnere, hallen
som møteplass for alle grupper.
2. Fra 01.01.2013 skal styret bestå av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
3. HiNT tilbys plass i styret.
4. Organisering av forvaltning og drift av Trønderhallen vurderes ved utgangen av
valgperioden for det nye styret.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ved behandling i kommunestyrets møte 20.10.2012 av PS 53/10 Trønderhallen KF –
Vedtekter, ble følgende tillegg vedtatt:
Kommunestyret ønsker en mellomevaluering etter 1 år og en grundig rullering/
evaluering etter 2 år.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Styret foretok en evaluering av sitt styrearbeid i et eget strategimøte 19 og 20. okt. på
Falstad. Styret tok her bl.a. opp følgende:
Var fornøyd med det arbeid som var lagt ned i oppbyggingen vedr. organisering av
drift Trønderhallen.
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Selv om arbeidet med budsjett var vanskelig særlig for 2011 hvor det ikke var
erfaringstall for driftsutgifter, inntekter og et redusert driftsår (9 – 10 mnd.), ser
2012-budsjettet å være forholdsvis «riktig» mht. utgifter og inntekter.
Fokuset har hittil vært mye på driftsutgiftene og inntektene fra utleie og billetter.
Har nå kunnet jobbet mer strategisk – «løftet blikket»/ny fase i arbeidet, bl.a.:
 «Markedsføring» av Trønderhallen som et regionalt anlegg for idrett og
arrangement - messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter.
 Trønderhallen sin rolle i folkehelsearbeidet.
 Strategiske samarbeidspartnere.
 Utvikle samarbeidet med HiNT.
Bør vurdere mulighetene for representasjon av HiNT i styret
Antall representanter fra brukerne er tilstrekkelig gjennom idrettsrådets deltakelse.
Størrelsen på styre bør vurderes – 5 tilstrekkelig?
Styret for Trønderhallen KF ble valgt i kommunestyrets møte 28.04.2010, PS 16/10
Trønderhallen KF under stiftelse – valg av styre for resten av inneværende valgperiode.
Iht. vedtektenes §7 Styrets sammensetning er valgperioden 2 år og foretaket skal ha inntil
7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Varamedlemmene har deltatt svært aktivt i styret.
Styret har i dag følgende sammensetning:
Ingunn Kjelstad, styreleder
Rudolf Holmvik, nestleder
Marit Breivik
Per Anders Folladal
Lars Heirsaunet
Johan Petter Skogseth
Bjørg Tørresdal
Varamedlemmer:
Per Otto Røyseng
Sigrid Nordvoll
Kommunestyret har ikke foretatt nytt valg etter at det første styret ble oppnevnt.
Rådmannen har deltatt på de fleste styremøter. Iht. vedtektenes §7 har rådmannen møteog talerett i styrets møter.
Vurdering:
Rådmannen har fulgt det arbeid styret har utført fra det ble valgt. Som styret påpeker, var
det nødvendig de 2 første årene å ha stort fokus på drift av hallen – oppbygging av en
organisasjon for drifting og inntektssiden ved utleie og bl.a. billettpriser i svømmehallen.
Ut fra foreløpige regnskapsrapporter synes det som foretaket har kontroll på inntekter og
utgifter.
Styret har nå tatt opp igjen det mer strategiske arbeidet med utvikling av Trønderhallen.
Eget møte for å diskutere framtidige strategier ble avviklet på Falstad 19. og 20.
september. Deler av styret er nå i ferd med å sammenfatte de tanker som her framkom i
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et strategisk dokument. Rådmannen slutter seg til de strategiske «grep» som her ble tatt
opp. Rådmannen antar at dette vil bli behandlet på neste styremøte.
Rådmannen er enig med styret i at antall styremedlemmer bør vurderes. Rådmannen vil
foreslå at dette reduseres til 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Ved utvelgelse av
styremedlemmene bør «spredning» av kompetanse/bakgrunn vektlegges. Rådmannen er
også enig med styret om at HiNT bør være representert i styret. Det er nå skrevet en
langsiktig avtale med HiNT om leie av idretts- og svømmehall samt testlabben. HiNT er
og vil være en meget viktig samarbeidspartner i utviklingen av selve Trønderhallen og de
omkringliggende arealer.
Rådmannen vil ikke ta opp til drøfting organisering av drift og forvaltning av
Trønderhallen på nåværende tidspunkt. Styret er nå inne i et meget spennende strategisk
arbeid vedr. framtidig utvikling av Trønderhallen. Dette arbeidet bør fullføres og følges
opp av det nye styret. Rådmannen finner det derfor naturlig at en vurdering av ny
organisasjonsform for forvaltning og drift av Trønderhallen ikke blir gjort før det nye
styret har sittet en valgperiode – 2 år.
For at et nytt styre skal kunne fungere fra 01.01.2013, vil rådmannen foreslå at
formannskapet velger et valgstyre på 3 medlemmer.
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