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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra politiske verv - Lill Kristin Nordahl

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

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
10.04.2013

Arkivref:
2013/1411 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
22/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Lill Kristin Nordahl innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende
valgperiode.
Ivan Sundal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: ____________________
Som ny leder til trafikksikkerhetsutvalget velges: ____________________
Som ny vara til styret for Skognhallen (kommunens representant) velges:
____________________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
 Søknad fra Lill Kristin Nordahl 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 Lill Kristin Nordahl om fritak fra kommunale verv.
Saksopplysninger:
Lill Kristin Nordahl søker i e-post datert 27. februar 2013 om fritak fra sine politiske
verv for resten av inneværende valgperiode. Dette grunnet helsemessige årsaker.
Søknaden med begrunnelse er unntatt offentlighet.
Nordahl har følgende verv:
 Medlem kommunestyret
 Medlem plan- og utviklingskomiteen
 Leder trafikksikkerhetsutvalget
 Vara Skognhallen (kommunens representant)
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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 Lill Kristin Nordahl vilkårene for å få innvilget fritak fra
politiske verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om fritak innvilges.
Ivan Sundal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Når det gjelder plan- og utviklingskomiteen det å betrakte som «et annet folkevalgt
organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd.
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. AP/SP/KRF stiller fellesliste til plan- og utviklingskomiteen og
har 7 representanter, 4 menn og 3 kvinner. Det betyr at det må velges en kvinne i stede
for Nordahl dersom kommunelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon skal følges.
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Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter loven være minst 40% av begge
kjønn i utvalget som helhet.
Det må velges ny leder til Trafikksikkerhetsutvalget.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra politiske verv - Hilde Kristin Vinne

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

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
10.04.2013

Arkivref:
2013/1418 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
23/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Hilde Kristin Vinne innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende
valgperiode.
Som ny nestleder til klagenemnda velges: _________________
Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget for Skogn BU velges: _______________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
 Søknad fra Hilde Kristin Vinne 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 Hilde Kristin Vinne om fritak fra kommunale verv.
Saksopplysninger:
Hilde Kristin Vinne søker i e-post datert 28. februar 2013 om fritak fra sine politiske
verv for resten av inneværende valgperiode. Dette grunnet helsemessige årsaker.
Søknaden med begrunnelse er unntatt offentlighet.
Vinne har følgende verv:
 varamedlem kommunestyret
 varamedlem driftskomiteen
 klagenemnda, nestleder
 vara samarbeidsutvalg Skogn BU
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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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 Hilde Kristin Vinne vilkårene for å få innvilget fritak fra
politiske verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om fritak innvilges.
Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til driftskomiteen. Gjenstående
varamedlemmer er:
Hans Fredrik Donjem

ap

varamedlem 1

ap/sp/krf

Rolf Inge Elvbakken

ap

varamedlem 3

ap/sp/krf

Brit Ringstad

sp

varamedlem 4

ap/sp/krf

Atle Sjaastad

krf

varamedlem 5

ap/sp/krf

Ann Mari Børseth

ap

varamedlem 6

ap/sp/krf

Ivan Sundal

ap

varamedlem 7

ap/sp/krf

Ingunn Skei

ap

varamedlem 8

ap/sp/krf
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Det må velges ny nestleder til klagenemnda:
Klagenemnd
Jarle Øra – leder
Hilde Vinne – nestleder
Martin Stavrum
Sigvart Gilstad
Laila Aunet
Varamedlemmer
1. Gerd T Hegdahl
2. Arild Børseth
3. Vigdis Skårdal
4. Odd Einar Langø
Det må velges nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Skogn BU.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknader om økonomisk støtte første halvår 2013

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

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
10.04.2013

Arkivref:
2012/7538 - /223

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
24/13

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Følgende søknader innvilges:
Nr.

Søker

Innstilt beløp

3 St Olavsloppet

20 000

5 Frol IL, friidrett

10 000

8 Arbeidsgruppe for ny altertavle i Levanger kirke

50 000

10 Levanger Håndballklubb, J 16

10 000

12 Levanger videregående skole

20 000

13 Barnas Verdensdager

5 000

16 Cats i Levanger

10 000

18 Levanger Fotballklubb, G 19

10 000

21 Mule skolekorps

10 000

23 Levanger Barne – og Ungdomskorps

10 000

24

Sluttspillalliansen Håndball – Frol IL, LHK, Skogn IL og Spkl
Nessegutten

25 Asbjørn D. K. Eklo

20 000
5 000

28 Skogn Museumslag

10 000

30 Levanger Røde Kors

20 000

31 Kulturuka i Levanger 2013

15 000

32 Norges Sjongleringsforbund

5 000

33 Levanger Ungdomsråd

10 000

35 Levanger Idrettsråd

10 000

2. Samlet beløp, kr. 250.000 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.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Retningslinjer for søknader på formannskapets tilskuddsmidler.
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Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknadene
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 2013 er det avsatt kr. 1.000.000,- til formålet. Det er pr. d.d. belastet/er
båndlagt kr. 450.000,- på konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd
slik :








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,Marsimartnan, jfr. F-sak nr. 10/2013, Kr. 70.000
Skolekorps, 17. mai spilling m.m., Kr. 30.000,-

Det er således allerede disponert kr. 450.000,- av årets bevilgning. I tillegg vil politiske
partier få utbetalt støtte over denne konto.
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En har pr. d.d. mottatt søknader slik:
Nr.
01

03

Søker
Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon
Elevorganisasjonen i NordTrøndelag
St Olavsloppet

04

Juridisk Rådgivning For Kvinner

05

Frol IL, fridrett

06
07

Soria Moria Kammerkonsert 2013
Nessegutten FFU

08
09

Arbeidsgruppe for ny altertavle i
Levanger kirke
Levanger Musikkforening

10

Levanger Håndballklubb J 16

11

LPP Trøndelag, Trondheim

12

Levanger videregående skole

13

Barnas Verdensdager

14

Lars H. Laugsand

15

Innherred Seniorforum

16

Cats i Levanger

17

Verdal kampsportklubb

18
19

Levanger Fotballklubb G 19
Skogn IL Håndball

20

Norsk Fosterhjemsforening NT

21
22

Mule skolekorps
Namdalsfestivalen

23

Levanger Barne – og
Ungdomskorps
Sluttspillalliansen Håndball – Frol,
LHK, Skogn og Spkl Nessegutten

02

24

25
26

Asbjørn D K Eklo
Wenche Gievær, Tromsdalen

Søknadens formål
Brukermedvirkning i
heimkommunen
Opplæring i elevråd og
elevrådsoppfølging
Utvikling av
arrangementet, MOT
profilering
Midler til
rettighetsturne
NM terrengløp lange
løyper, Røstad 2013
Klassisk musikk
Drifting/tilrettelegging
av laget
Støtte til ny altertavle

Søknadssum
10.000

Levanger
Musikkfestival –
Røstad juni 2013
Spisset tilbud,
deltagelse i nasjonal
serie
Støtte til psykisk
helsearbeid
Støtte til
samarbeidsprosjekt
med Herzeg Novi
Arrangement på
Røstad den
28.09.2013
Støtte til
praksisperiode under
sykepleieutdanning
Livsvekst for
seniorgruppen 55 +
Musikaloppsetting ved
Frol Oppvekstsenter
NM i Kickboksing 2013
- Stjørdal
Tilskudd til treningsleir
Tilskudd til nytt utstyr
i Skognhallen
Kvalitetsheving av
organisasjonen
Utstyr, reiser m.v.
Aktivitetsfestival for
målgruppe
hjemmehørende i
Namdalsregionen
Fornyelse av
instrumentpark
Arrangement for 16 –
18 års lag på
Levanger
Ny bokutgivelse
Støtte til behandling

25.000
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500
30.000

Ikke oppgitt
30.000
5.000
Ikke oppgitt
50.000 – 100.000

25.000

5.000
30.000

20.000

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt
20.000
5.000 – 100.000
20.000
Ikke oppgitt
Kr. 0,50 pr. innbygger
Ikke oppgitt
8.000

15.000
25.000

5.000 – 10.000
Ikke oppgitt
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27

Stiklestad Golfklubb, Verdal

28

Skogn Museumslag

29

Mental Helse Levanger

30

Levanger Røde Kors

31

Kulturuka i Levanger 2013

32

Norges Sjongleringsforbund

33

Levanger Ungdomsråd

34

Fabrikkhjørnet UB, Verdal V S

35

Levanger Idrettsråd

for person med
tilhørighet Montenegro
Støtte til NM –
arrangement 2013
Støtte til
Alstadhaugseminaret
2013
Støtte til aktiviteter
innen foreningen
Hjelpekorpsaktiviteter
herunder beredskap
Kulturaktiviteter
spredt i kommunen
05. – 09.06.2013
Internasjonalt
sjongleringstreff
Levanger, 25.06 –
29.06.2013
Støtte til studietur til
Italia, 20. –
27.06.2013
Støtte til NM for
ungdomsbedrifter på
Lillestrøm
Støtte til videreføring
av «10 på Topp i
Levanger»

25.000
Ikke oppgitt

20.000
70.000
20.000

15.000

10.000

Ikke oppgitt

10.000

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. På bakgrunn av retningslinjene og
skjønnsmessige vurderinger, foreslås følgende fordeling av tilskuddsmidlene for 1.
halvår 2013 :
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Nr.
3
5
8
10
12
13
16
18
21
23
24
25
28
30
31
32
33
35

Søker
St Olavsloppet
Frol IL, friidrett
Arbeidsgruppe for ny altertavle i Levanger kirke
Levanger Håndballklubb, J 16
Levanger videregående skole
Barnas Verdensdager
Cats i Levanger
Levanger Fotballklubb, G 19
Mule skolekorps
Levanger Barne – og Ungdomskorps
Sluttspillalliansen Håndball – Frol IL, LHK, Skogn
IL og Spkl Nessegutten
Asbjørn D. K. Eklo
Skogn Museumslag
Levanger Røde Kors
Kulturuka i Levanger 2013
Norges Sjongleringsforbund
Levanger Ungdomsråd
Levanger Idrettsråd
Sum

Innstilt beløp
20 000
10 000
50 000
10 000
20 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
20 000
5 000
10 000
20 000
15 000
5 000
10 000
10 000
250 000
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Levanger kommune
Sakspapir

Tapas Restaurant Levanger v/ Aridany Betancor Hernandez - Søknad om alminnelig
skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1.

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

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
10.04.2013

Arkivref:
2013/1109 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
25/13

Rådmannens forsag til vedtak:
1. Foretaksnummer 999 615 872 Tapas Restaurant Levanger v/ enkeltpersonforetaket
Aridany Betancor Hernandez, innvilges alminnelig skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med virksomhet i Sjøgata 1 ut
inneværende bevillingsperiode, 01.07.2015.
2. F.nr. 06.02.75, Vibeke Rothaug, og f.nr. 30.11.73 , Santiago Artiles Leon,
godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Søknad av den 01.03.2013, kemnerens uttalelse av den 05.03.2013 og politiets uttalelse
av den 07.03.2013.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 999 615 872, Tapas Restaurant Levanger v/ enkeltpersonforetaket
Aridany Betancor Hernandez, har i brev av den 01.03.2013 søkt om alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1 ut
inneværende bevillingsperiode, 01.07.2015. Det har i en årrekke vært restaurantdrift i de
samme lokaler. Grunnet konkurs har lokalene i all hovedsak vært ubenyttet siden i fjor
høst.
F.nr. 06.02.75, Vibeke Rothaug, og f.nr. 30.11.73, Santiago Artiles Leon, søkes godkjent
som bevillingens styrer og stedfortreder. Kandidatene har bestått lovpålagt
kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser og har også bransjeerfaring.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet v/ lensmannen
i Levanger og kemneren 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 999 615 872, Tapas Restaurant Levanger v/
enkeltpersonforetaket Aridany Betancor Hernandez, gis alminnelig skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1 ut inneværende
bevillingsperiode, 01.07.2015.
Vibeke Rothaug og Santiago Artiles Leon tilrås videre godkjent som skjenkebevillingens
styrer og stedfortreder.
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Levanger kommune
Sakspapir

Godkjenning ny selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS

Saksbehandler: Eva Kristin Lian
eva.kristin.lian@levanger.kommune.no
E-post:
74052500
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
10.04.2013

Arkivref:
2007/3088 - /074

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
26/13

Rådmannens forslag til innstilling:
Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Lov om interkommunale selskap, §4
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ny selskapsavtale IKA Trøndelag IKS.
Saksopplysninger:
IKA Trøndelag (opprinnelig Regionalt arkiv for Inderøy, Steinkjer, Stjørdal og Levanger
ble opprettet i 1987 som en interkommunal samordning jf. Kommunelovens §27).
Institusjonen ble 21.8.2000 omorganisert til et IKS med 10 eierkommuner. Ved
representantskapsmøtet i 2001 var antall eierkommuner 24. Pr. 1.1.2013 har selskapet 42
eiere.
Agdenes og Frøya søker om å bli medlemskommuner.
Vurdering:
For kommunen vil utvidelsen av eiere bety at eierandelen i selskapet vil minske noe.
Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes stemme i
representantskapet, jfr. Selskapsavtalens § 9, siste ledd.
Rådmannen tilrår at Levanger Kommune gir sin tilslutning til godkjenning av den nye
selskapsavtalen.
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Levanger kommune
Sakspapir

Prosjekt for utarbeiding av kommundelplan for helse og omsorg i Levanger kommune valg av formannskapets representanter til styringsgruppa

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

Utvalg
Driftskomiteen i Levanger
Levanger formannskap

Møtedato
13.03.2013
10.04.2013

Arkivref:
2012/1563 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
10/13
27/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Det vises til vedtatt mandat og organisering av prosjekt for utarbeiding av ny
kommunedelplan for helse og omsorg.
Som formannskapets representanter til styringsgruppa velges:
____________________
____________________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
DK-sak 10/13
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Driftskomiteen vedtok i sitt møte 13. mars 2013, sak nr. 10/13, mandat og organisering
av prosjekt for utarbeiding av ny kommunedelplan for helse og omsorg.
Til styringsgruppa for prosjektet skal det velges 2 representanter fra formannskapet.
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.03.2013
Forslag i møte:
Forslag fremmet av Per Anker Johansen (Ap):
Som medlem av styringsgruppa velges følgende fra driftskomiteen:
Hans Fredrik Donjem
Forslag fremmet av Eva Høyem Anderssen (Sp):
Som medlem av styringsgruppa velges følgende fra driftskomiteen:
Asbjørn Brustad
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Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Mandat og organisering av prosjekt for utarbeiding av ny kommunedelplan for helse og
omsorg godkjennes.
Som medlem av styringsgruppa velges følgende fra driftskomiteen:
Hans Fredrik Donjem
Asbjørn Brustad
Rådmannens forslag til vedtak:
Mandat og organisering av prosjekt for utarbeiding av ny kommunedelplan for helse og
omsorg godkjennes.
Som medlem av styringsgruppa velges følgende fra driftskomiteen:
_________________
_________________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Bakgrunnen for denne saken er vedtak i kommunestyret etter behandling av OUprosjektet 2012.
I vedtak fattet i kommunestyret (PS 78/12) pkt. 4 heter det:
Det utarbeides en kommunedelplan for Pleie og Omsorg. Den skal inneha et eller flere
mål hva helse og omsorg skal være for innbyggerne i Levanger kommune. Planen skal
inneha strategier på hvordan vi skal nå disse målene. Når mål og strategier er på plass
bes det om at det blir lagt fram delprosjekter på hvordan hvert enkelt saksfelt bør løses. I
eksisterende Pleie og omsorgsplan ligger det en mengde data som er relevant også i den
nye planen. Vi ber om at disse data brukes. Institusjonen på Staup bygges i henhold til
tidligere vedtak.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det foreslåtte mandatet er satt opp for å dekke hele fagområdet for helse, velferd, pleie
og omsorg. Retningen på arbeidet med å skape et bærekraftig tilbud i en framtid med nye
kommunale oppgaver og endring i alderssammensetningen i befolkningen tilsier at
planen må beskrive hvordan kommunens totale tilbud må dreies mot å ivareta behovet
for tilrettelagte tjenester uavhengig av dagens struktur. Planen vil bli en helhetlig
gjennomgang av dagens tilbud satt opp mot nye utfordringer og vil som helhet bli dekket
innenfor kommunedelplan for helse og omsorg.
Mål / mandat for prosjektet
1) Det utarbeides en kommunedelplan for helse og omsorg som dekker helse uansett
alder, velferd (NAV-kommune), pleie og omsorg.
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2) Kommunedelplanen skal bygges opp med en strategidel, handlingsplan og tiltaksplan.
Kartlegging og analyse:
3) Prosjektgruppa skal beskrive hvilke tjenester kommunen, etter lov og forskrift, har
ansvar for å tilby målgruppen barn, unge og voksne og hvilke enheter som har ansvar for
tjenestene.
Det skal gis en kartlegging og en status over det helhetlige tjenestetilbudet i Levanger
kommune gir til nevnte målgrupper i regi av offentlige eller private og frivillige tjenester
i kommunen.
Både kapasitet, fysisk beliggenhet og utforming, kompetansesammensetning og dagens
bruk av ressurser og finansieringsordninger må kartlegges og gis en vurdering og en
status.
4) Prosjektgruppa skal gjennom tjenestebeskrivelsen i "Kommunedelplan for helse og
omsorg" avgrense tjenesteområdet mot tjenester som beskrives i "Kommunedelplan for
oppvekst” og “Kommundelplan for kultur – handlingsplan" og relevante/vedtatte
temaplaner.
"Kommunedelplan for helse og omsorg" skal beskrive tverrsektorielle tjenester utført for
målgruppen av de andre tjenesteområdene med utgangspunkt i dialog og samhandling
med disse tjenesteområdene.
5) Prosjektgruppa skal foreta en kartlegging og en framskriving av den demografiske
utviklingen i kommunen, samt brukersammensetningen i dag og endring i
brukersammensetningen de åtte neste årene. I den grad det er usikkerhet om
holdbarheten av tallene, bør det komme fram.
6) Prosjektgruppa skal i tillegg til kartleggingen beskrive viktige utviklingstrekk ved å
utføre en SWOT-analyse (styrker, svakheter, muligheter og trusler) for området som
omfatter tilbudet til de eldste innbyggerne og for tilbudet til hjemmeboende med
tjenestebehov.
Mål, strategi- og tiltaksdel:
7) Prosjektgruppa skal på bakgrunn av oversikt over status, befolkningsframskriving og
brukersammensetning, ha fokus på en framskriving i antatt behov for tjenester (kvantitet
og kvalitet), infrastruktur og antatt ressursbehov. Lokalisering av institusjoner og
tjenesteytende enheter må forankres i en gjennomgang av dagens institusjonsstruktur og
mulighetsrom.
8) Prosjektgruppa skal foreta en framskriving av antatt rekrutteringsutfordringer i perioden.
9) Prosjektgruppa skal foreslå konkrete delmål og tiltak for å møte framtidas behov.
Tiltakene bør som minimum ha et åtteårsperspektiv. Det skal angis hvilke ressurser som
må settes inn for å nå målene i planen. Dersom det er behov for å detaljere tiltakene i
underliggende planer skal dette angis. Følgende områder skal være gjenstand for
vurdering.
a. Utvikling av institusjonsvirksomheten. Ut i fra en strategisk vurdering skal det
bygges opp en struktur som ivaretar forutsigbarhet og trygghet for tjenester til
alle grupper og i tillegg tar inn endringer i behovet slik at det sikres gode
basistjenester.
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b. Hjemmetjenester. Kommunedelplanen skal bygge på vedtatte strategivalg og
synliggjøre hvordan hjemmetjenestene skal utvikles for å jobbe mer målrettet
med et forebyggingsperspektiv. Planen skal også gi føringer for hvordan
hjemmetjenesten kan organiseres for å ivareta kvalitet i tjenesten.
c. Rus og psykiatri. Kommunedelplanen skal beskrive hvordan ressursene kan
brukes for å kunne forebygge så mye som mulig men samtidig kunne yte
nødvendig helsehjelp med hensyn på ny oppgavefordeling mellom stat og
kommune.
d. Kommunedelplanen skal beskrive hvordan tildeling av tjenester skal koordineres
mellom de ulike fagenhetene og hvordan den tverrfaglige og tverrsektorielle
samhandlingen skal ivareta behovet for sammensatte og helhetlige tjenester.
e. Barn og unges helse. Kommunedelplanen skal beskrive hvordan kommunen på
best mulig måta kan integrere hensynet til barn og familiers helse i et
helsefremmende perspektiv, og bygge opp en samhandlingsstruktur som fremstår
som rasjonell i forhold til dagens deling over og under 18 år.
f. Dagaktiviteter. Kommunedelplanen skal beskrive hvordan kommunen skal
tilrettelegge dagaktiviteter for alle grupper, ut fra målsettingen om en meningsfylt
hverdag. Herunder også samhandling med NAV.
g. Kommunedelplan helse og omsorg skal ta inn strategier for en kontinuerlig
utvikling og innovasjon, både når det gjelder tjenesteutvikling og innovasjon.
h. Kommunedelplan helse og omsorg skal beskrive hvordan velferdsteknologien
skal være et strategisk konsept for å sikre gode nok tjenester.
i. Kommunedelplanen skal også trekke linjene fram mot bedre digital samhandling
og bygge inn strategier for hvordan dette kan gjennomføres og hvilke strukturer
som må etableres og/eller styrkes for at dette skal komme tjenesteytere og
tjenestemottagere til nytte.
10) Planen forventes å være konkret, ressurseffektiv, realistisk og handlingsrettet.
Prosjektgjennomføring:
11) Kommunedelplanen skal være ferdigstilt fra prosjektgruppas side innen utgangen av
november 2013. Prosjektansvarlig sender planen til høring før den sendes til behandling
i h.h.t. bestemmelser i plan og bygningsloven. Høringene tas inn i saksgrunnlaget i forb.
med politisk behandling.
Gjeldende planer på hele helse og omsorgsfeltet vil være gyldige fram til
kommunedelplanen er vedtatt og dermed erstatter gjeldende planer.
12) Prosjektgruppa skal holde seg orientert om det evt. arbeid som utføres
med kommunedelplan for tilsvarende område i Verdal kommune.
13) Prosjektgruppa kan nedsette undergrupper/delprosjektgrupper for å foreta analyser
og komme med forslag til satsingsområder, mål og tiltak innenfor delområder i planen.
14) Prosjektgruppa skal sørge for brukermedvirkning i utforming av planen og sørge for å få
innspill fra brukerne (brukerorganisasjoner, råd og utvalg) og innbyggerne gjennom åpne
møter og høringer. Prosjektgruppa skal legge fram en egen beskrivelse av hvordan
brukermedvirkningen skal foregå. Dette skal legges fram for godkjenning innen 1. juni
2013.
Frister:
Prosjektgruppa forutsettes å starte sitt arbeid i april 2013. Planen skal være ferdigstilt fra
prosjektgruppas side innen utgangen av november 2013. Prosjektansvarlig sender planen
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inn i linjeorganisasjonen hvor rådmannen deretter sender planen ut på høring. Høringen
forventes gjennomført innen januar 2014 med politisk behandling i februar 2014.

Organisering:

Kommunestyret

Styringsgruppe:
PA
Enhetsledere
4 politikere (2
formansskapet
og 2 DK)
Tillitsvalgt(-e)

Prosjektansvarlig
Jon K. Vongraven

Prosjektleder
Lisa Ekmann

Ref.gruppe:
Brukerrepr.
Lag/Forreninger
Andre?

Prosjektgruppe:
PL
3Avdelingsledere
2 Fagledere
1 Utv.staben
2 tillitsvalgte
Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe

Vurdering:
Kommunene er gjennom ny statlig reform pålagt en rekke nye oppgaver. Disse
oppgavene skal løses i samråd med staten gjennom et sett juridiske avtaler og ved at det
er rigget til et system med tre nivåer for politisk og administrativ styring og kontroll av
samhandlingen. I tillegg er det innført en kommunal medfinansieringsordning som
kobler kommunens evne og vilje til å etablere gode pasientforløp til en økonomisk
oppgjørsform hvor kommunen må betale for ekstra liggedøgn i sykehus og behandling i
somatiske senger og poliklinikk.
En endring i alderssammensetningen vil også kunne medføre en betydelig endring i
behovet for kommunale tjenester. I tillegg finnes det andre drivere hvor årsakvirkningsforholdet er litt mer komplisert. Dette omhandler bl.a. konsekvenser av den
mye omtalte økningen i behovet for barneverntjenester og tjenester til barn, unge og
familier som av ulike grunner ikke mestrer eget liv eller omsorgsoppgaver.
Ny Folkehelselov pålegger kommunene å arbeide mot å utjevne ulikheter i helse og
styrke den generelle forebyggende innsatsen til alle grupper for å forebygge behovet for
spesialiserte helsetjenester.
Alle disse perspektivene skal samles og danne grunnlaget for kommunedelplanen.
Ordningen med kommunal medfinansiering utvides etter planen fra 2014 til også å
omfatte psykiatrifeltet. Dette stiller kommunen overfor nye og store oppgaver. Det er
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derfor viktig at vi får på plass en samlet plan for utvikling av helse og omsorgstjenester i
kommunen før vi starter på store konkrete prosjekter som er tenkt å løse deler av
utfordringskomplekset.
Dersom det skulle dukke opp behov for å justere mandatet vesentlig vil dette bli lagt
fram for ny politisk behandling.
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Levanger kommune
Sakspapir

Kloakkanlegg 1999-2012 - Avslutning av regnskap

Saksbehandler: Bjørn Sandvik
bjorn.sandvik@levanger.kommune.no
E-post:
74052804
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Arkivref:
2013/2018 - /

Møtedato
10.04.2013

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
28/13

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Regnskapet for følgende kloakk anlegg
- Levanger renseanlegg 2
- Småland
- Kjønstadmarka 1
- Ludvig Bremers veg/Ole Vigs veg
- Åsen, 2. etappe
- Hammerøyvegen
- Tistelvegen
- Middelfarts veg
- Elberg
- Skånes-Rinnleiret
- Fagerstrandvegen
- Munkeby
- Pumpestasjon Hoklingen
- Åsen ved samfunnshuset
- Overbygg pst Lian og pst Hyllbærvegen
- Holsandlia, etappe 4
- Ulve rehabilitering
- Olav Rees veg
- Halsanvegen
avsluttes med utgifter på kr. 62.876.691,76 og et samlet overskudd på kr. 4.404.252.
2. Overskuddet brukes til separering/utskifting av avløpsledninger i 2013.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Regnskap avløp 2001-2012
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Side 24 av 32

Levanger kommune – Formannskapet 10.04.13 - Sakliste

Saksopplysninger:
Regnskap for avsluttede kloakkanlegg oppført på budsjettene 2001-2012 legges fram for
avslutning. Dette gjelder følgende anlegg:
- Levanger renseanlegg 2
- Småland
- Kjønstadmarka 1
- Ludvig Bremers veg/Ole Vigs veg
- Åsen, 2. etappe
- Hammerøyvegen
- Tistelvegen
- Middelfarts veg
- Elberg
- Skånes-Rinnleiret
- Fagerstrandvegen
- Munkeby
- Pumpestasjon Hoklingen
- Åsen ved samfunnshuset
- Overbygg pst Lian og pst Hyllbærvegen
- Holsandlia, etappe 4
- Ulve rehabilitering
- Olav Rees veg
- Halsanvegen
Av disse er prosjektene Kjønstadmarka 1, Åsen 2(Torhaugen), Hammerøyvegen,
Tistelvegen, Middelfarts veg, Skånes-Rinnleiret, Munkeby, Holsandlia 4 og Olav Rees
veg også blitt belastet på vannbudsjettet. De resterende anlegg er bare belastet
investeringsbudsjettet på vann.
Total kostnad for alle prosjektene er kr. 62.876.691,76.
Vurdering:
I vedlegget er vedtatte rammer på prosjektene, finansiering, regnskap og oversikt over
overskridelser/til gode vist. Det går fram av regnskapet for alle prosjektene at de samlet
kan gjøres opp med et «overskudd» på kr. 4.404.252 som utgjør 7% av totalkostnadene.
Det positive resultatet skyldes i hovedsak overskudd på prosjektet Levanger
avløpsrenseanlegg. Dette igjen skyldes en svært gunstig byggentreprise samt at utsatt
byggestart medførte at metode for slambehandling kunne gjøres enklere og billigere.
For flere av prosjektene kan avvikene mellom regnskap og finansiering virke store. Dette
skyldes at det delvis er gjort grove overslag før midlene ble fordelt på de enkelte prosjekt
ut fra vedtatte budsjettrammer. Prosjektene på Åsen ved samfunnshuset, overbygg
pumpestasjoner og Halsanvegen er eksempler på det. For prosjekt der det også belastet
vannbudsjettet, kan det være fordelingen mellom vann og kloakk som blir litt “skjev”,
slik at det blir belastet “for mye” på kloakk sånn som på prosjektene Middelfarts veg og
Munkeby. På prosjektet Kjønstadmarka ble det i tillegg til tilskudd til Tomteselskapet
gjennomført legging av kloakkledninger som ble mer omfattende enn først antatt. For de
andre prosjektene er det små avvik fra kostnadsoverslagene.

Side 25 av 32

Levanger kommune – Formannskapet 10.04.13 - Sakliste

Overskuddet av regnskapet foreslås brukt til separering/utskifting av avløpsnettet på
Skogn og på Nesset for å minske driftskostnadene med pumping og rensing av
avløpsvann som ikke trenger å gå i kloakkledningene.
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Levanger kommune
Sakspapir

Endring i kommunestruktur - forventninger og krav - Uttalelse fra Levanger kommune

Saksbehandler: Ola Stene
ola.stene@levanger.kommune.no
E-post:
74052714
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Arkivref:
2013/1240 - /025

Møtedato
10.04.2013

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
29/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommunes gir følgende svar på spørsmålene, som oversendes KS Nord
Trøndelag som grunnlag for samordning og videresending til KS sentralt.
KS-spørsmål:
Ved en endring i kommunestrukturen – hvilke rammebetingelser må kommunesektoren
forvente/kreve fra statens side? (Mål, oppgavefordeling, økonomi, statlig organisering
mv.)
Svar:
En endring i kommunestruktur må ha klare hensikter, og disse må komme tydelig fram.
Forventninger om bedret kvalitet og rasjonell drift, i form av kommunestrukturendringer,
må gis reelt rom for å lykkes. Det vil si at staten må være veldig tydelige på hva målene
er, og samtidig gi trygghet framtidig økonomi og at eventuelle økonomiske gevinster vil
bli beholdt i det lokale folkestyret. Ressurser til innovasjon og teknologiutvikling må
gjøres tilgjengelig for en framtidsrettet endringsprosess.
Økonomiske og kvalitative målsettinger må avveies og tydeliggjøres mot
lokaldemokratiaspektet og nærheten til lokal folkevalgt styring.
Begrepet generalistkommune og forventninger til denne må defineres på nytt. En
generell endring i kommunestrukturen, hvor resultatet blir større kommuner, må gi større
oppgaveportefølje, større lokalt selvstyre og mer rom for lokal politisk skjønnsutøvelse.
En strukturendring av kommunesektoren må settes i sammenheng med en større
vurdering av forvaltningsnivåene totalt sett. En struktur med store kommuner må
medføre endringer i det regionale nivået, spesielt fylkeskommunen. De statlige
forvaltningsstrukturene, direktorater spesielt, må skaleres ned og tilpasses at større
kommuner har større myndighet, større oppgaveportefølje og kompetanse. Vi vurderer at
det er et stort økonomisk potensiale ved større kommuner i tilpasninger i det regionale
og statlige forvaltningsapparatet.
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Sammenslåing av kommuner må ikke kun følge dagens kommunegrenser og
fylkesgrenser, men se på geografiske forhold og tilpasse de nye kommunegrensene til
geografien.
De nye kommuner må framstå med ny kraft, økonomisk, myndighetsmessig og
innholdsmessig
KS-spørsmål:
Ved en endring i kommunestrukturen – hvordan kan det legges opp til en god prosess
nasjonalt og lokalt? (Jf. Landstingets forventninger til gode lokale prosesser)
Svar:
Prosessene må startes – og sees på – som helhetlige gjennom alle forvaltningsnivå,
statlig-regional-kommunal. Dette er nødvendig for helhetlig tilnærming til
oppgavefordeling, myndighetsfordeling og kvalitets- og økonomikrav.
KS sentralt, som kommunesektorens interesseorganisasjon, må inviteres med tidlig i
prosessen for å legge rammebetingelsene for perspektiver og prosesser. De sentrale
premisser, prinsipper og beslutningsprosesser må gjøres tydelig og målrettet.
Ved tvungne endringer er resultatet gitt, og da må det være rom for å beslutte lokale
strukturer innenfor de fastsatte rammer.
Ved frivillige sammenslåinger må rammebetingelser og insentiver fra statens side være
forutsigbare.
KS-spørsmål:
Er det særlige forhold i deres fylker som det bør tas hensyn til, og hvordan kan det
gjøres?
Svar:
Nord-Trøndelag har vesentlig lavere befolkningsmengde i hver kommune enn
gjennomsnittet i Norge. Det samme gjelder i forhold til andelen som bor urbanisert, som
er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet. Til gjengjeld er det en spredt og sterk
grendestruktur, med identitet og bosettingspreferanser. Dette må det være lokalpolitisk
og økonomisk handlingsrom til å vedlikeholde og drifte i den kommunale
tjenesteproduksjonen, uansett valgt kommunestruktur.
Nord-Trøndelag har ikke en storby, men storbyens problematikk spredt gjennom flere
kommuner over en akse fra Stjørdal til Steinkjer. Dette må håndteres med et regionalt
perspektiv på tvers av kommunegrenser, og med økonomisk mulighetsrom ut over
tradisjonell tildeling i inntektssystemet.
KS-spørsmål:
Hva bør KS gjøre framover? (Lokalt og sentralt).
Svar:
Det er viktig at KS bidrar til å sette premissene, markerer seg og blir offensiv,
konstruktiv og «krevende» i dialogen med staten. Dette for at den endringskraften som
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finnes i kommunen blir tatt ut konstruktivt i prosessene. KS må bidra til at
helhetsperspektivene – endringer på tvers av forvaltningsnivåene - blir ivaretatt.
KS lokalt må være en sentral innspiller til sentrale prosesser for å fremme NordTrøndelags perspektiver, og sørge for lokale arenaer for kommunikasjon og informasjon
Det er viktig at KS bidrar til å sette premissene, markerer seg og blir offensiv,
konstruktiv og «krevende» i dialogen med staten. Dette for at den endringskraften som
finnes i kommunen blir tatt ut konstruktivt i prosessene. KS må bidra til at
helhetsperspektivene – endringer på tvers av forvaltningsnivåene - blir ivaretatt.
KS lokalt må være en sentral innspiller til sentrale prosesser for å fremme NordTrøndelags perspektiver, og sørge for lokale arenaer for kommunikasjon og informasjon
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Brev av 20.2.2013 fra KS NT: Endring i kommunestrukturen– forventninger og krav
med vedlegg
2 NIVI Rapport 2012:3 Alternative forvaltningsretninger i Nord-Trøndelag
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
KS ber om at fylkesstyrene og rådmannsutvalgene drøfter hvilke forventninger/krav
kommunesektoren bør ha hvis kommunestrukturen skal endres. Tilbakemeldingen skal
gi Hovedstyret i KS grunnlag for å konkretisere kommunesektorens forventninger før
stortingsvalgkampen og ny regjeringserklæring.
Bakgrunnen for saken er Landstingets uttalelse om kommunestruktur, landsstyrets
vedtak om KS' langtidsstrategi og Hovedstyrets vedtak om å konkretisere dette.
Landstinget i KS har anbefalt kommunene og fylkeskommunene å vurdere om gjeldende
kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i regionen er fullt ut tilpasset behovet
for blant annet samordnet planlegging og robuste fagmiljø, under direkte folkevalgt
styring.
Landstinget legger også til grunn at Stortinget kan sette overordnede rammer for
langsiktige endringer i kommunestrukturen, men stiller krav til gode lokale prosesser for
ev. endringer i kommunestrukturen.
Som grunnlag for drøftingen er det lagt ved faktaark om temaer som kan ha betydning
for endringer i kommunestrukturen: utkast til partiprogrammer, historisk utvikling og
utfordringer i Norge og Norden, generalistkommunesystemet, demokrati, økonomi,
kompetanse/kapasitet og oppgaver innen tjenesteyting og samfunnsutvikling.
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KS stiller følgende spørsmål:
1. Ved en endring i kommunestrukturen – hvilke rammebetingelser må kommunesektoren
forvente/kreve fra statens side? (Mål, oppgavefordeling, økonomi, statlig organisering
mv.)
2. Ved en endring i kommunestrukturen – hvordan kan det legges opp til en god prosess
nasjonalt og lokalt? (Jf. Landstingets forventninger til gode lokale prosesser)
3. Er det særlige forhold i deres fylker som det bør tas hensyn til, og hvordan kan det
gjøres?
4. Hva bør KS gjøre framover? (Lokalt og sentralt)
AU i KS Nord Trøndelag diskuterte saken i møte den 23.01 og fattet følgende vedtak:
Saken fremmes fylkesstyret med følgende forslag til prosedyre.
1. Fylkesstyre behandler de 4 spørsmålene fra KS og gjør en anbefaling overfor
fylkesmøtet.
2. Rådmannssamlingen 13/14 februar velger en gruppe som utarbeider forslag til uttalelse
3. Fylkesmøtet diskuterer de 4 spørsmålene og sender deretter saken ut på høring i
kommunene.
4. Høringsfristen settes til 27 mars.
5. AU/styret innstiller (19 april) overfor fylkesmøtet som innkalles til møte 30 april.
Rådmannen gjør oppmerksom på at det er avtalt med sekretariatet i KS Nord-Trøndelag at
Levanger kommune sender inn sitt bidrag 11. april. Det er akseptert.
Som det fremgår av vedtaket ønsker AU en bredere prosess enn det som er forutsatt fra KS.
Kommunene i Nord Trøndelag har en lang tradisjon i samhandling og har på noen områder vært
normgivende for resten av landet (F.eks. samkommune).
Interkommunalt samarbeid har vært gjenstand for flere utredninger/høringer de siste 10 årene
(kommunestrukturprosjektet 2005 og NIVI-rapportene).
Den siste NIVI-rapporten peker på følgende (s.5) :
1. Det synes å være bred enighet om at kommunene står overfor en ny fase med utvidelse
og harmonisering av det interkommunale samarbeidet.
2. Det synes å være bred enighet om at tiden for situasjonsbetinget og kortsiktig
shoppingorientert samarbeid er forbi.
3. Det synes å være bred enighet om at en sakte frivillig konsolidering i
kommuneinndelingen, med sammenslutning av nabokommuner, ikke vil gi tilstrekkelig
svar på utfordringene.
Rapporten drøfter videre tre hovedstrategier for omstilling (s.5):
1. Samarbeidsstrategien
2. Inndelingsstrategien
3. Avlastningsstrategien
Fylkesstyret i KS Nord Trøndelag behandlet saken i forkant av Fylkesmøtet, og gjorde følgende
vedtak/innstilling til fylkesmøtet
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KS-spørsmål:
Ved en endring i kommunestrukturen – hvilke rammebetingelser må kommunesektoren
forvente/kreve fra statens side? (Mål, oppgavefordeling, økonomi, statlig organisering mv.)
Svar:






Sette mål når det gjelder a) innhold, b) tid for prosess c) frivillighet
Styrking av lokaldemokratiet og forventning om bærekraftig tjenestestruktur.
Kommunene har ansvar, men generalistkommunen nedtones.
Minst 15 års overgangsperiode ved sammenslåing
Kommunaldepartementet beholdes og gis et klart samordningsansvar i forhold til andre
departement.

KS-spørsmål:
Ved en endring i kommunestrukturen – hvordan kan det legges opp til en god prosess nasjonalt
og lokalt? (Jf. Landstingets forventninger til gode lokale prosesser)
Svar:



Klare og forutsigbare incentiver.
Ta ut regioner/områder som gis særbehandling (geografi, arealstørrelse,
bosettingsmønster, arbeidsmarked osv)

KS-spørsmål:
Er det særlige forhold i deres fylker som det bør tas hensyn til, og hvordan kan det gjøres?
Svar:


Flere kommuner er ufrivillig små. Geografi, bosettingsmønster, lange avstander og svak
integrasjon på bolig- og arbeidsmarkedet forutsetter særbestemmelser.

KS-spørsmål:
Hva bør KS gjøre framover? (Lokalt og sentralt).
Svar:
Lokalt.



Bruke fellesarenaen til kunnskapsformidling og debatt.
Bidra til å synliggjøre kommunenes utfordringer og interesser for utvikling av
lokaldemokratiet og robuste miljøer for kommunal tjenesteproduksjon.

Sentralt.


Løfte fram fellesinteressene knyttet til lokaldemokratiet, økonomisk og prosessmessig
forutsigbarhet

Vurdering:
Faktaarket om de politiske partienes standpunkter viser et bilde av ønske om endringer i
kommunerollen. I faktaarket er det beskrevet at Arbeiderpartiet ikke har tatt stilling, men
rådmannen har registrert i mediebildet at også dette partiet har tatt stilling etter at faktaarkene
ble utarbeidet.
Rådmannen anser at det er viktig og riktig at kommunen bruker sin stemme for å være en aktiv
deltaker i denne viktige samfunnsdebatten. I denne omgang er ikke spørsmålene
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innholdsorientert, men prosessorientert. Det er likevel viktig å gi uttrykk for kommunens
forventninger.
KS Nord Trøndelag tror følgende momenter bør danne grunnlaget for å svare på spørsmålene fra
KS:
1. NT mister sakte sin relative andel av landets befolkning (1951=3,35%/ 2012=2,67%).
Konsekvenser for påvirkningskraft og innflytelse både nasjonalt og regionalt.
2. I deler av fylket er det en betydelig skjev aldersfordeling. Konsekvenser for
utviklingskraft, tjenesteyting, rekruttering og attraktivitet.
3. Kompetanse og rekrutteringsutfordringer.
Konsekvenser for kvalitet, dyktighet, utvikling, nyskaping og omdømme.
4. Urbanisering.
Sentrale deler av landet har gjennom mange år, sammen med regionale senter, hatt stor
vekst.
Det er en utvikling at selv i de minste kommunene skjer det en sentralisering inn mot
kommunesenteret.
5. Maktforskyving.
De nasjonale og regionale institusjonene/organisasjonene sentraliseres med påfølgende
flytting av makt og påvirkningsutfordringer.
6. Geografi.
I NT er det store avstander, en svært spredt bosetting og store arealer. (Nesten halvparten
så stor som Danmark)
7. Samfunnsutviklerrollen.
I de fleste kommuner i NT er kommunen a) største arbeidsgiver og b) den tyngste
samfunnsutvikleraktøren.
En god del valg vil være gjort/bli gjort av andre slik at NT «bare må tilpasse seg». Kommunene
har imidlertid en betydelig frihet til å innrette seg, men kan ikke velge fritt. Det kan imidlertid
være et poeng å gjøre de nødvendige «grepene» før andre legger premissene og bestemmer
rammene.
Hvilke grep vil være nødvendige for at kommunene i NT selv kan: a) styre utviklingen b) ha
nødvendig handlingsrom c) politisk påvirkningskraft og d) gi gode og bæredyktige tjenester til
fremtidige innbyggere i fylket?
Hvilken struktur vil ivareta den fremtidige nordtrønderske virkeligheten best? Hvilken struktur
vil gi størst politisk gevinst og påvirkningsmuligheter? Hvilken struktur vil legge grunnlaget for
å kunne gi de beste og mest bæredyktige tjenestene til befolkningen?
Vil generalistkommunen være bærekraftig og vil den gi det nødvendige handlingsrommet for en
fremtidig utvikling?
Fylkesmøtet for KS Nord Trøndelag gjorde følgende vedtak i møte 14.02.13:
«1. Fylkesmøtet i NT anmoder kommunene om å behandle de 4 spørsmålene fra KS knyttet til
Endring i kommunestruktur – Forventninger og krav.
2. Uttalelsene fra kommunene sammenfattes og behandles i fylkesstyret som avgir uttalelse på
vegne av kommunene i NT innen 01.05.2013. «
Rådmannens innstilling er den samme som ble utarbeidet på rådmannssamling i Nord-Trøndelag
og saksframlegget er identisk med tilsvarende lagt fram av rådmannen i Verdal.
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