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PS 85/15 Referatsaker

RS 19/15 Skjenkekontroll 110915
RS 20/15 Skogn Museumslag takker for støtten til arrangementet av
Alstadhaugseminaret 2015

PS 86/15 Godkjenning av protokoll
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.09.15

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

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
07.10.2015

Arkivref:
2014/888 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
87/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Av framlagte høringer avgis ikke uttalelse.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
 Delegeringsreglementet, vedtatt av kommunestyret 20.11.2013
 Formannskapets vedtak i sak 14/14.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:
Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for
formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi
uttalelse.
Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som
referatsak.
Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første
formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal
avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende
nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:
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Høring

Departement

Høring - endring av forskrift om elsertifikater Olje- og energidepartementet

Frist
23.11.2015

Høring - forslag om å åpne opp for at fartøy
med vassildtråltillatelse kan fiske polartorsk

Nærings- og
fiskeridepartementet

08.01.2016

Høring - gebyr for registrering av
homøopatiske legemidler

Helse- og omsorgsdepartementet

17.11.2015

Høring - forslag til endringer i
verdipapirfondloven mv. (UCITS V)

Finansdepartementet

01.12.2015

Høring - Søknad fra Lillesand kommune om
fritak fra reglene om havnekapital, jf havneog farvannsloven § 50

Samferdselsdepartementet

02.11.2015

Høring om endringer i opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer
grunnskoleopplæring m.m.

Kunnskapsdepartementet

07.12.2015

Høring - endring i personvalgsreglene ved
stortingsvalg

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

17.12.2015

Høring - Forslag om ny forskrift om tilskudd
til sysselsetting av sjøfolk og endringer i
forskrifter som regulerer fartsområde

Nærings- og
fiskeridepartementet

30.10.2015

Høring - endringer i forskrift om håndtering
av humane celler og vev

Helse- og omsorgsdepartementet

18.12.2015

Høring Forslag til endringer i universitets- og
høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet

16.12.2015

Vurdering:
Rådmannen tilrår at det ikke legges fram sak på noen av de utlagte høringene.
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Levanger kommune
Sakspapir

TV-aksjonen 2015 - Regnskogfondet - søknad om tilskudd

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

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
07.10.2015

Arkivref:
2015/4078 - /X03

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
88/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2015 innvilges et tilskudd på kr. 20.000,-.
Beløpet dekkes over konto: 14709-1000-1000
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
TV-aksjonen 2015 v/hovedkomiteen Levanger kommune - søknad om tilskudd
Saksopplysninger:
TV-aksjonen NRK går i år til Regnskogfondet, og midlene skal bidra til å bevare noen
av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.
Hovedkomiteen for TV-aksjonen v/Gerd Haugberg søker om tilskudd til årets TVaksjon, som i år går av stabelen søndag 18. oktober. Det søkes om at beløpet beregnes
ut fra kr. 1,- pr. innbygger.
I 2014 ble det bevilget kr. 20.000,- til aksjonen.
Vurdering:
Som tidligere år vil rådmannen gå inn for å støtte TV-aksjonen. Det foreslås at beløpet
settes til kr. 20.000,- (kr. 1,- pr. innbygger), og at beløpet dekkes over den konto
formannskapet har til disposisjon for diverse tilskudd (14709-1000-1000).
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Levanger kommune
Sakspapir

Evaluering Marsimartnan 2015 og ny hovedkomité 2016

Saksbehandler: Solbjørg Eggen
solbjorg.eggen@levanger.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
07.10.2015

Arkivref:
2015/168 - /C03

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
89/15

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rapport og økonomisk oversikt for Marsimartnan 2015 godkjennes.
Årets underskudd, kr 14 648.69- inndekkes ved belastning av regnskapet for
2015, ansvar 1000.
2. Hovedkomité
Leder: Solbjørg Eggen, engasjert som koordinator for Marsimartnan 2016.
Medlemmer:
Jan Tommy Svebakk, valgt for 2015-2016, kommunalteknikk, L.K.
Britt Karin Hellan, valgt for 2015-2016, Servicekontoret, L.K.
Kulturenheten oppnevner ett komitémedlem for 2016-2017
Kommunalteknikk oppnevner ett komitémedlem for 2016-17
Formannskapet oppnevner ett medlem for 2016-2017 i det første møte for det
nye Formannskapet 28.10.2015
Et medlem oppnevnes av Fakkelnattkomiteen når denne er på plass
3. Hovedkomiteen oppnevner egen komité for fakkelnatta.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Formannskapet er eier av Marsimartnan.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Marsimartnan ble gjennomført fra 26. – 28. Februar 2015

Martnasområdet på torvet besto av salgsboder, en utescene for opptreden og en
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storlavvo for kaffe- og matservering. 70 bodholdere ble fordelt i ca. 20 treboder og to
store plasttelt m/oppvarming.
ROS analyse for Marsimartnan, ble overlevert brannvesenet.
Tema: «ÆKT VARE»
Marsimartnan 2015 – velkommen til en landsby i byen!
«ækt vare» - kvalitet – lokale produsenter – kortreist mat - mye folk og høy
trivselsfaktor
Dette reklamerte vi for på det offisielle programmet i Trønderavisa. – og det meste ble
innfridd! Hadde et godt samarbeid med Trønderavisa, leder for komiteen hadde
ukentlige møter med markedsavdelingen fra januar til gjennomføring.
Åpning torsdag. Dårlig vær, mye folk på åpninga. Lite salg i bodene på ettermiddagen
Fredag: Flott vær, mye folk, stor aktivitet, godt med salg.
Lørdag: Flott vær, mye folk, stor aktivitet og godt med salg
Mat:
Det var mye mat i salgsbodene også i år, matprodusentene har blitt martnan sine
handverkere. Mye godt handverk og god lokalprodusert mat. Det ble også i år
gjennomført kokkekamp mellom 4 lag og et dyktig dommerpanel overvar hele
seansen. Lagene bestod av: Levanger Unge Sanitet, politikerlag, Rektorlag og
ungdomslag. Rektorlaget stakk av med årets seier. En artig publikumshappening.
Råvarene var sponset av lokale matbutikker.
TA-lavvoen:
Etter suksessen i 2014 med Lavvo på torvet leide vi inn Lavvo også i år. Trønderavisa
var årets hovedsponsor for lavvoen, derfor fikk den det navnet TA – Lavvo’n.
Kalkulerte leieinntekter fra de som hadde servering og martnasfest ble ikke så stor som
ønskelig i kroner, vi gjennomførte byttetjenester i stedet.
Leva-Fro var ansvarlig for matsalg og servering i lavvoen på dagtid under hele
martnan. Menyen bestod av Bidos, rømmegraut og spekemat. Samt kaffe og kaker,
pølse m/brød og hamburger. De utførte oppgaven meget godt. De opplevde litt lite salg
i lavvoen.
Onsdag kveld ble det arrangert lavvodisko. Levanger ungdomsråd var arranger. Ca 50,
60 deltagere.
Torsdag kveld var det Quiz i Lavvoen, NO 39 var ansvarlig for denne kvelden. Kun 4
lag stilte opp. Mye vind ute gjorde kveldens gjester litt kalde og umiddelbart etter
quizrundene ble Lavvoen stengt.
Lavvoen ble stilt til disposisjon for martnasfest på fredagskvelden etter Fakkeltoget.
Ulike lag og foreninger ble utfordret til å gjennomføre arrangementet. Levanger
Mannssonglag trakk det lengste strået og arrangerte en folkefest med stor suksess.
Langveisfarende: Jekta Pauline, fórbøndene fra Sverige og Fosen Folkehøgskole
Marsimartnan startet egentlig onsdag ettermiddag da Jekta Pauline ankom Levanger
havn kl. 16.00. En uformell velkomst med trompetfanfare, historisk tilbakeblikk og
bålkaffe møtte Jekta da hun la inn til kaia. Ca. 70 stk stod på Kaianlegget da jekta
ankret opp. Her kan det være potensiale for et større arrangement i samarbeid med
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ulike lag og foreninger.
Jekta Pauline lå majestetisk til ved gjestebrygga i Sjøparken under hele martnan og
mange valgte å stikke innom for å smake på Deres spesialitet; fiskesuppa.
Torsdagskveld ble det arrangert bokpub m/Torvald Sund som serverte smakebitar frå
si siste bok «Sildbøtta» - godt besøkt.
De svenske fórbøndene kom også i år, men uten hester denne gangen. De deltok i år
for 24 gang. De overnattet på Rinneleiret og hadde sin base på dagtid ved statuen
«fórbonden» på Dampskipsbrygga. De var her fra onsdag til lørdag. (8 pelser som skal
ha betaling). Fórbøndene er et viktig innslag i bybildet under martnan og de er en av
våre største tradisjonsbærere på Marsimartnan. De solgte ståltrågjenstander og deltok
med tablå i Fakkelnatta somme med Frode Hallem. Neste år kommer de med hester.
Elevene fra Fosen kom også i år roende fra Fosen Folkehøgskole og bidro i
martnasområdet med salg av selvproduserte varer, musikk og sang. Dette er en årviss
og verdifull tradisjon for skolen, enn så lenge. De symboliserer kystfolket som kom
roende med sine varer til «martnan på Levang».
De fikk en god bodplass, middag en kveld, gratis overnatting på Festiviteten,
inngangsbilletter på Trønderhallen, og omvisning på Stiklestad. Alle elevene på skolen
(35) var innom martnan. De savner mere håndverkstradisjoner, og er litt i tenkeboksen
om dette fortsatt skal være i deres skoleplaner fremover.
Ulike aktiviteter og kulturinnslag:
Alle barneskoler ble invitert til å lage aktivitet i nedre park, mellom rådhuset og
lavvoen. Markabygda Montessoriskole og Nesheim skole meldte sin interesse og laget
aktiviteter der hver sin dag. Martnaskomiteen ordnet med to lavvoer, bålpanner og
ved. Lørdag var ulike friluftslivs-foreninger invitert til å skape liv og leven på dette
området. Barnas Turlag, Innherred turlag, Munkeby herberge/ Pilegrimsleden,
turskiltprosjektet i Levanger, Idrettsrådet og miljøagentene fra Trondheim stilte opp på
dette. Det var ikke så mange martnasgjester som stakk innom dem, men internt blant
lag og foreningene ble det en nyttig formiddag. De fikk da tid til å bli kjent med
hverandre.
Det ble arrangert gulerotshow for barnehagebarn i lavvoen med utdeling av gratis
gulrot til alle barna. Figurene Guttorm Grønske og Polly Papegøye underholdt til stor
begeistring fra barnehagebarna.
Ulike lokale kulturkrefter underholdt på dagtid ute på scenen og inne i lavvoen. Steinar
Husbyn i Levanger Lys administrerte aktiviteten både på scenen og i lavvoen. Disse
var: Levanger trekkspillklubb, Levanger Spellmannslag, Levanger mannssongslag og
Killingbergs fra Leksvik.
Martnasmaskot 2015 ble i år to stk: Odin Sundal og Ingeborg Aasenhuus, begge 10 år.
Begge to gjorde en strålende innsats sammen med «kåmfransier» Jann Karlsen som
geleidet dem trygt gjennom hele martnan.
Hovedkomiteen 2015
Hovedkomiteen for 2015 startet opp arbeidet sent på grunn av at næringssjefen var
sykmeldt, men like før jul ble Solbjørg Eggen engasjert som leder i hovedkomiteen.


Solbjørg Eggen, leder
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Jan Tommy Svebakk
Steinar Husbyn
Britt Karin Hellan
John Helge Holmen
Jann Karlsen

Fakkelnatta – i år med fakler
Årets fakkelnatt ble igjen en folkefest med 70 tablå, over 700 tablådeltagere og over
6000 mennesker i toget. I tillegg er det mange tilskuere langs ruta.
«Teknisk bas» Jens Kristiansen fra Levanger Vel hadde også i år det tekniske ansvaret
med å slukke lyset i gata, plassere ut 50 bålpanner, ordne strømkilder for
tablådeltagerne på kortes mulig tid. Han og hans team gjør en fantastisk innsats for
fakkelnatta.
Fakler: LHK stod for ansvaret for fakkelsalget også i år. 1300 fakler ble solgt. Det blir
alltid mørkt i toget på slutten av ruta.
Brannvesenet deltok med mange menn som var utplassert tett i tett langs hele ruta. Til
tider var det mye vind på enkelte strekninger, noe som resulterte i gnistregn fra både
bålpanner og fakler. Alt gikk bra.
Filming av fakkeltoget: Åsmund Brygfjeld fra kommunen og HINT studenter
(Multimedialinja på Steinkjer) kontaktlærer Richard Hearsey gjorde en fantastisk
innsats på dette området.
Løypetraseen: Løypa kunne med fordel vært merket bedre, mange som gikk feil i
Kirkegata slik at de ikke fikk med seg tablåene ved Dampskipsbrygga og bak kirka.
Fakkelsuppe: Etter fakkeltoget ble alle tablådeltagerne invitert til Fakkelsuppe og
levende musikk fra spællmanngruppa. Suppe og musikk fikk vi gratis, varaordfører
serverte suppe og takket for deltagelse i Fakkelnatta. Bedre oppmøte i år enn i fjor.
Fakkelfestene rundt omkring i byen etter fakkelnatta gav fulle hus nesten overalt:
1.
2.
3.
4.
5.

No. 39. Fult hus, lite plass til dansegolv
Backlund restaurant: Bordbestilling fult.
Orion m/ Frank Scott: Fullt hus
Banken m/ Bursdagsbandet: Fullt hus
Brygga Gastropub: Fult hus, fullbooket bordbestilling 2 mnd før fakkelnatta.
For lite dansegolv
6. Fakkefest i Lavvo’n med Levanger Mannssonglag. Fult hus, danseplatt for
anledningen
7. Frk Renbjør: Fullt hus
8. Galleri Fenka: Fullt hus
9. Jekta Pauline: Fullt hus
10. Pernilles: Lite folk
11. Biblioteket trylleshow trakk også fullt hus
Fakkelnattkomiteen i 2015 bestod av:



Solbjørg Eggen, leder
Lena Kirknes Ulseth
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Oddbjørn A. Hagen
Steinar Husbyn
Ylva Almås Haugan

Resultat regnskap 2015
Marsimartnan budsjett

Budsjett
50 000,00
100 000,00
240 000,00
25 000,00
50 000,00
465 000,00

Inntekter
Sponsorinntekter
Kommunale budsjettmidler
Tilskudd fra NTFK
Leieinntekter bodholdere, parkering, tivoli
Billettintekter arrangement
Husleieinntekt lavvo
Fakkelsalg
SUM inntekter

Kostnader
Fakkeltogarrangement - lønn prosjektleder
Tekn. tjen., leie scene, lyd, lys - Martna/Fakkelnatt
Kulturinnslag dagunderholdning
Teknisk avvikling Martna/Fakkelnatt - Levanger Vel
Markedsføring / annonsering / medlemsskap MF
Reisetilskudd forbønder
Reiseregning Fosen Folkehøgskole
Reiseregning Pauline
Lavvoleie Lierne Lavvo - sponset av TA
Lavvoleie JAMT event.
Husleie Rinnleiret
Honorar dragoner
Fakkelkjøp
Teltleie + bord og benker
Bevertning bodholdere m.flere
Diverse
SUM kostnader

55 000,00
40 000,00
25 000,00
110 000,00
105 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
35 000,00

10 000,00
10 000,00
465 000,00
-

Resultat

Underskudd - ikke inndekket: Kr 14 648,69
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Resultat
44 071,00
100 000,00
0,00
275 000,00
0,00
0,00
34 000,00
453 071,00

50 000,00
40 648,00
11 100,00
110 000,00
125 211,80
8 000,00
17 461,40
15 000,00
0,00
26 250,99
6 800,00
4 000,00
0,00
10 000,00
10 827,00
32 420,50
467 719,69
-14 648,69
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Organisering og ressurser:
Hovedkomiteen innrettet seg slik at det ble arbeidet i mindre arbeidsgrupper i henhold
til de ulike ansvarsområdene. Dermed mener en å ha brukt ressursene mer effektivt og
at det totalt er medgått mindre tid enn tidligere.
Øvrige ressurser medgått i arbeidet:
Anslått timeforbruk for de enkelte områdene – ikke fakturert:
Hovedkomiteen
Fakkelkomiteen
Veg/parkering
SUM

800 timer a kr 300
200 timer a kr 300

Kr 240.000
Kr 60.000
kr 40.000
Kr. 340 000

I hovedkomiteen utgjør dugnadsinnsatsen 25%.
Vi inngikk en ny sponsoravtale med Trønder Avisa som gjelder 2015 - 2018 som
gjelder markedsføring. I tillegg fikk vi egne sponsorinntekter til lavvoen fra
Trøneravisa, derfor ble den kalt TA lavvo’n.
Hovedkomité Marsimartnan 2016
Solbjørg Eggen er engasjert i midlertidig stilling for å koordinere Marsimartnan 2016.
To medlemmer fortsetter fra 2015:
Jan Tommy Svebakk, valgt for 2015-2016, kommunalteknikk, L.K.
Britt Karin Hellan, valgt for 2015-2016, Servicekontoret, L.K.
Kulturenheten og enhet Kommunalteknikk er bedt om å oppnevne hvert sitt
komitémedlem for 2016-2017 som vil ha spesielt ansvar for henholdsvis
kulturarrangement og teknisk tilrettelegging.
Formannskapet skal ha ett medlem i hovedkomitéen. I tillegg har det også vært et
medlem fra henholdsvis hovedsponsor og Fakkelnattkomiteen.
Endelig godkjenning av hovedkomité gjøres av Formannskapet.
Vurdering:
Marsimartnan 2015 ble gjennomført på tilfredsstillende måte. På grunn av
sykmeldinger som utsatte oppstartsprosessen, ble det utfordringer spesielt med tanke
på økonomien. Det ble lite tid til å søke på eksterne midler til arrangementet. Fosen
Folkehøgskole er en viktig bidragsyter i Marsimartnan, men det ble en del større
økonomiske utgifter i år enn tidligere for å tilrettelegge for dem. De er nå i
tenkeboksen på om de vil fortsette samarbeidet, da de mener at mye av
handverkspreget er forsvunnet fra Marsimartnan. Dette må tas med i vurdering en for
neste års martna. Synliggjøring av den historiske martnan sin betydning for handel via
sjøveien er et viktig element i Marsimartnan.
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Konkrete avtaler må lages på forhånd for god forutsigbarhet.
Martnaskomiteen synes selv at de har levert ekte vare på kort tid. Den korte
planleggingstiden fordyret utgiftene, da mange av samarbeidspartnerne allerede var
booket, uten av avtalene var kvalitetssikret.
Komitéen foreslår at det legges vekt på et godt samarbeid med Bymuséet i Levanger
under Marsimartnan.
Det kan vurderes en egen hjemmeside for Marsimartnan.
Marsimartnan 2016
Solbjørg Eggen er engasjert i midlertidig stilling for å koordinere Marsimartnan 2016.
Det er naturlig at koordinator for Marsimartnan også leder hovedkomitéen.
I stedet for en valgkomité er enhet Kultur og enhet Kommunalteknikk bedt om å
oppnevne hvert sitt komitémedlem for 2016-2017 som vil ha spesielt ansvar for
henholdsvis kulturarrangement og teknisk tilrettelegging. Dette blir mest
hensiktsmessig for å få en velfungerende komité, og for at arbeidet skal komme raskest
mulig i gang.
Formannskapet oppnevner ett medlem for 2016-2017. Dette må skje i det første møte
for det nye Formannskapet 28.10.2015
Et medlem oppnevnes av Fakkelnattkomiteen når denne er på plass.
Endelig godkjenning av hovedkomité gjøres av Formannskapet i første møte for nytt
Formannskap 28.10.2015
Det foreslås følgende endring fra 2016. Koordinator/komitéleder har jevnlige møter
med hovedsponsor i stedet for at denne har et komitémedlem. Dette fungerte godt i
2015.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om rentefritak på lån - Innherred Motorsportklubb

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Arkivref:
2015/6498 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
07.10.2015

Saksnr.
90/15

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Innherred Motorsportklubb innvilges rentefritak på lån knyttet til
forhåndsutbetaling av spillemidler.
2. Det det utarbeides en nedbetalingsavtale med Innherred motorsportklubb for
resterende lån, samlet kr. 157.449,-.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Søknad om rentefritak på lån
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyrets sak 41/09
Formannskapets sak 84/12
Saksopplysninger:
Innherred Motorsportklubb ble i kommunestyrets sak 41/09 innvilget et lån på kr.
700.000,- til 3% rente. Dette som forhåndsutbetaling av spillemidler i forbindelse med
flytting av klubbens anlegg fra Strømsgruva til Torsbustaden. På grunn av den
spesielle situasjonen ved at motorsportklubben måtte forlate sitt anlegg i Strømsgruva,
skulle den ikke danne presedens.
Under bygging av det nye anlegget i Torsbustaden kom klubben i en situasjon som
gjorde at den stod i fare for å bli slått konkurs, og Levanger kommune gikk inn med et
rentefritt lån på kr. 139.449,- for at klubben skulle kunne betale sine kreditorer en
akseptabel sum (Formannskapets sak 84/12). Dette ble gjort for å sikre videre drift i
klubben, og dermed hindre at lånet på kr. 700.000,- gikk tapt.
Klubben fikk i 2015 utbetalt spillemidler på samlet kr. 682.000,- etter godkjent
revidert regnskap. Disse midlene er i sin helhet overført Levanger kommune.
Klubben søker nå om fritak for rentekrav på kr. 67.847,- og restlån på kr. 18.000,13 av 23
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(som er differansen mellom mottatte tippemidler og lån innvilget fra kommunen).
Vurdering:
Innherred Motorsportklubb gjør uten tvil et stort og viktig arbeid som engasjerer barn
og ungdom, og gir et godt alternativ til de som kanskje ikke er interessert i å drive
tradisjonell idrett. Klubben har foretatt et stort økonomisk løft for å skaffe et anlegg til
bruk for sine medlemmer etter at anlegget i Strømsgruva ikke lenger kunne brukes.
Rådmannen ser at klubben med sin aktivitet har relativt lave inntekter, og vurderer at
en tilbakebetaling av både lånebeløp samt et relativ stor rentebeløp vil være et tungt
økonomisk løft for klubben. Rådmannen er av den oppfatning at lånebeløpet ikke kan
ettergis. På bakgrunn av at de omstendigheter som lå til grunn for at klubben måtte
flytte hele anlegget fra Strømsgruva til Torsbustaden for å kunne videreføre sin
aktivitet, vil rådmannen forelå at rentekravet på kr. 67.847,- ettergis. Dette begrunnes
med at klubben vil få store økonomiske utfordringer med å få den daglige driften til å
gå rundt, og at rentekravet vil bli hengende over klubben og hemme driften i
overskuelig framtid.
Det understrekes at denne saken ikke må danne presedens for lån gitt til andre
idrettslag. Levanger kommune må etablere en nedbetalingsavtale med klubben for
restlånet pålydende 157.449,-.
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Levanger kommune
Sakspapir

Investeringsbudsjett 2015 - justering

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
07.10.2015

Arkivref:
2015/6499 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
91/15

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2015 endres slik:
o Økte investeringer med 150.900.000,- millioner kroner jfr. vedlagt oversikt.
o Momskompensasjon for investeringer oppjusteres med kr. 23.600.000,o Budsjetterte inntekter ved salg av tomter og mottatte avdrag på
formidlingslån etc. oppjusteres med kr. 12.000.000,o Bruk av fond oppjusteres med kr. 4.700.000,o Samlet låneopptak økes med 110.600.000,- i forhold til opprinnelig vedtatt
budsjett.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser
Vedlegg:
1 Budsjettjustering - tiltaksoversikt
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyrets sak 12/15
Kommunestyrets sak 30/15
Kommunestyrets sak 31/15
Kommunestyrets sak 33/15
Kommunestyrets sak 34/15
Kommunestyrets sak 48/15
Saksopplysninger:
Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Levanger kommunes
økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av
året. Levanger kommunes investeringsbudsjett foreslås endret som følge av at
forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.
Vurdering:
15 av 23

Levanger kommune – Formannskapet 07.10.15 - sakliste

Levanger kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2015 og
økonomiplan 2015 – 2018 en investeringsplan for 2015. For enkelte av de vedtatte
tiltakene ser rådmannen behov for å endre budsjettet på bakgrunn av endrede
forutsetninger. Disse tiltakene vises i oversikt vedlagt saken (tiltak som ikke justeres er
ikke tatt med i oversikten).
Det er flere årsaker til at budsjettet nå foreslås justert. Hovedårsaken er
forsinkelser/utsettelser som gjør at prosjektene ikke gjennomføres i 2015, eller tiltak
justeres som opp ettersom kostnadene er noe høyere enn planlagt, eller på bakgrunn av
de ikke var med i opprinnelig plan for 2014 (etterslep fra 2013 eller tidligere oppstart
enn forventet). Det vises til kommentarer knyttet til prosjektene i vedlegget. Tiltak
som ikke startes opp blir i all hovedsak foreslått rebevilget i 2016, og vil dermed
komme med ved behandlingen av kommende økonomiplan.
De aller fleste prosjektene hvor det nå legges fram forslag til finansiering av
investeringene er tidligere i 2015 behandlet som egne saker av kommunestyret. Den
aller største endringen i forhold til opprinnelige planer er helsehuset på Staup hvor
årets investeringer foreslås dekket med låne og momskompensasjon, og hvor senere
investeringer i større grad vil bli dekket av tilskuddsordninger, jfr. K-styresak 33/15.
Den andre posten med en viss størrelse er inndekning av investeringer foretatt i 2014 –
denne ble behandlet samtidig som kommunens regnskap for 2014 i K-styresak 30/15.
Ved en gjennomgang av kommunens balanse er det avdekket en post på knapt 0,2
millioner kroner som er knyttet til udekkede investeringer i Levanger boligforetak.
Foretaket er som kjent lagt ned og rådmannen foreslår derfor at denne posten nå
dekkes inn. Gjennom flere perioder har kommunen mottatt avdrag på innvilgede
formidlingslån. Disse er avsatt på bundet fond i påvente av tilbakebetaling til
Husbanken. Rådmannen foreslår at det i 2015 betales tilbake 4,7 millioner kroner i
ekstraordinære avdrag til Husbanken gjennom bruk av bundet investeringsfond. I
tillegg forventes det at det i 2015 mottas ytterligere 8,0 millioner kroner i avdrag på
formidlingslån. Disse foreslås tilbakebetalt til Husbanken i 2015.
Kommunestyret vedtok samtidig som investeringsplanen også en plan for finansiering
av investeringene. Denne foreslås justert nå gjennom økt momskompensasjon, økte
salgsinntekter, økt fondsbruk og økt bruk av lånemidler.
En vil også i løpet av 2016 sannsynligvis måtte justere investeringsbudsjettet, og vil da
justere opptak av lån i 2016 i forhold til hvor mye ubrukte lånemidler kommunen har
ved utgangen av inneværende år.
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Følgende endringer foreslås:
Kostnad/Finansiering (mill. kr.)

Tiltak
2015

Progn.
Endring
2015

Tilsk./
salg/ Fond Moms Lån
avdrag

Kommentar

OPPVEKST
Investeringer i skole
Frol barneskole

24,0

32,8

8,8

1,8

5,0

15,0

10,0

2,0

7,0 Kommunestyrets sak 12/15
8,0 Kommunestyrets sak 48/15

10,0

22,9

12,9

2,6

10,3 Kommunestyrets sak 12/15

0,5

2,0

1,5

0,3

1,2 Kommunestyrets sak 48/15

Åsen barnehage

0,0

9,4

9,4

1,9

7,5 Kommunestyresak 31/15

Ytterøy barnehage

3,0

7,7

4,7

0,9

3,8 Kommunestyresak 31/15

Nesset barneskole
Uteområde Frol
Uteområde Nesset
Investeringer i barnehage

HELSE OG OMSORG
Helsehus, Staup

10,0

106,0

96,0

19,2

Barneboliger

6,0

0,0

-6,0

-1,2

76,8 Kommunestyresak 33/15
-4,8 Kommer ikke i gang i 2015, vil foreslås på nytt i 2016
I 2015 investeres det i velferdsteknologi på Skogn helsetun i størrelsesorden
-2,4 2,0 millioner kroner.

Velferdsteknologi/trygghets-alarmer/kjøkkenutstyr

5,0

2,0

-3,0

-0,6

Mindre tiltak/sikring kommunale bygg

0,5

1,0

0,5

0,1

Rådhuskvartalet

6,0

0,0

-6,0

-1,2

40,0

30,0

-10,0

-1,0

-9,0 Det arbeides nå med inngåelse av leieavtaler. Byggestart høst 2015, men
investeringsbehovet er noe lavere i 2015 enn forutsatt. Må rebevilges i 2016.

3,0

1,5

-1,5

-0,3

-1,2 Utsettelser bl.a. grunnet uenigheter med grunneiere samt lang planleggingstid.
-1,0 Foreslås gjenbevilget i 2016.
Overskridelse på rehabilitering av moloen/Sjeteen for merforbruk av stein. Var
3,6
i dårligere forfatning enn antatt.

ANLEGG, INFRASTRUKTUR, SAMFUNNSIKKERHET OG MILJØ
Bygninger

Kombinasjonsbygg

0,4 Løpende tiltak på kommunale bygg.
-4,8 Gjennomføres ikke i 2015, saken er stilt i bero.

Friområder
Miljøtiltak i friluftsområder
Samferdsel/miljøtiltak
Kunst i offentlig rom

1,0

0,0

-1,0

0,0

15,0

19,5

4,5

0,9

4,0

4,0

0,0

15,0

14,8

-0,2

0,0

10,0

15,0

5,0

5,0

0,0

0,0

1,0

0,0

-1,0

-1,0

0,0

Klagebehandlingen på reguleringsplanen er ikke ferdigbehandlet. Nødvendige
0,0 grunnundersøkelser er utført. Behovet for opparbeidelse bør vurderes i
forbindelse med eventuelle etableringer. Berøres av ev. ny E6-trasè.

Udekkede investeringer 2014

0,0

18,2

18,2

0,0

Udekkede investeringer Levanger boligforetak

0,0

0,2

0,2

0,0

Utbedring sjeteen (belysning/bru/stier)
Grunnerverv Åsen
Gang- og sykkelveger
Utbygging tomteområder
Utbygging tomteområder - boliger
Vassmarka - regulering/infrastruktur

4,0 Kommunestyresak 31/15
-0,2 Kommunestyresak 34/15 og 12/15
Fossingtrøa er byggeklar, 7 av 16 tomter er solgt. Planene for Kjønstadmarka
er vedtatt, arbeid med infrastruktur startet. Økte investeringer finansieres ved
salg av tomter.

Annet

Avdrag formidlingslån

0,0

12,7

12,7

8,0

4,7

SUM INVESTERINGER

131,0

281,9

150,9

12,0

4,7

0,0

18,2 Kommunestyrets sak 30/15
0,2 Opprydding i gammel balansepost fra Levanger boligforetak
0,0 Mottatte avdrag avsatt på fond videreformidles til Husbanken

23,6 110,6
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Kostnad/Finansiering (mill. kr.)

Tiltak

Progn.
2015

2015

Endring

Tilsk./
salg/
avdrag

Fond

Moms

Lån

Kommentar

OPPVEKST
Investeringer i skole
Frol barneskole

Kommunestyrets sak
12/15
Kommunestyrets sak
8,0
48/15
Kommunestyrets sak
10,3
12/15
Kommunestyrets sak
1,2
48/15

24,0

32,8

8,8

1,8

5,0

15,0

10,0

2,0

10,0

22,9

12,9

2,6

0,5

2,0

1,5

0,3

Åsen barnehage

0,0

9,4

9,4

1,9

7,5 Kommunestyresak 31/15

Ytterøy barnehage

3,0

7,7

4,7

0,9

3,8 Kommunestyresak 31/15

10,0

106,0

96,0

19,2

Barneboliger

6,0

0,0

-6,0

-1,2

Velferdsteknologi/trygghets-alarmer/kjøkkenutstyr

5,0

2,0

-3,0

-0,6

76,8 Kommunestyresak 33/15
Kommer ikke i gang i
-4,8 2015, vil foreslås på nytt i
2016
I 2015 investeres det i
velferdsteknologi på
-2,4 Skogn helsetun i
størrelsesorden 2,0
millioner kroner.

Nesset barneskole
Uteområde Frol
Uteområde Nesset

7,0

Investeringer i barnehage

HELSE OG OMSORG
Helsehus, Staup
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Kostnad/Finansiering (mill. kr.)

Tiltak

Progn.
2015

2015

Endring

Tilsk./
salg/
avdrag

Fond

Moms

Lån

Kommentar

ANLEGG, INFRASTRUKTUR, SAMFUNNSIKKERHET OG MILJØ
Bygninger
Mindre tiltak/sikring kommunale bygg

0,5

1,0

0,5

0,1

Rådhuskvartalet

6,0

0,0

-6,0

-1,2

40,0

30,0

-10,0

-1,0

Kombinasjonsbygg

Løpende tiltak på
kommunale bygg.
Gjennomføres ikke i
-4,8 2015, saken er stilt i
bero.
Det arbeides nå med
inngåelse av leieavtaler.
Byggestart høst 2015,
-9,0 men investeringsbehovet
er noe lavere i 2015 enn
forutsatt. Må rebevilges i
2016.
0,4

Friområder
Miljøtiltak i friluftsområder

3,0

1,5

-1,5

-0,3

1,0

0,0

-1,0

0,0

15,0

19,5

4,5

0,9

Utsettelser bl.a. grunnet
uenigheter med
-1,2
grunneiere samt lang
planleggingstid.

Samferdsel/miljøtiltak
Kunst i offentlig rom

Utbedring sjeteen (belysning/bru/stier)
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Foreslås gjenbevilget i
2016.
Overskridelse på
rehabilitering av
moloen/Sjeteen for
3,6
merforbruk av stein. Var i
dårligere forfatning enn
antatt.

-1,0
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Kostnad/Finansiering (mill. kr.)

Tiltak

Progn.
2015

2015
Grunnerverv Åsen

Endring

Tilsk./
salg/
avdrag

Fond

Moms

4,0

4,0

0,0

15,0

14,8

-0,2

0,0

10,0

15,0

5,0

5,0

0,0

1,0

0,0

-1,0

-1,0

0,0

Udekkede investeringer 2014

0,0

18,2

18,2

0,0

Udekkede investeringer Levanger boligforetak

0,0

0,2

0,2

0,0

Gang- og sykkelveger

Utbygging tomteområder

Utbygging tomteområder - boliger

Vassmarka - regulering/infrastruktur

Lån

Kommentar

4,0 Kommunestyresak 31/15
Kommunestyresak 34/15
-0,2
og 12/15
Fossingtrøa er byggeklar,
7 av 16 tomter er solgt.
Planene for
Kjønstadmarka er
vedtatt, arbeid med
infrastruktur startet.
Økte investeringer
finansieres ved salg av
tomter.
0,0
Klagebehandlingen på
reguleringsplanen er ikke
ferdigbehandlet.
Nødvendige
grunnundersøkelser er
0,0 utført. Behovet for
opparbeidelse bør
vurderes i forbindelse
med eventuelle
etableringer. Berøres av
ev. ny E6-trasè.

Annet
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Kommunestyrets sak
30/15
Opprydding i gammel
0,2
balansepost fra Levanger

18,2
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Kostnad/Finansiering (mill. kr.)

Tiltak

Progn.
2015

2015

Endring

Tilsk./
salg/
avdrag

Fond

Moms

Lån

Kommentar
boligforetak

Avdrag formidlingslån

SUM INVESTERINGER

0,0

12,7

12,7

8,0

4,7

0,0

131,0

281,9

150,9

12,0

4,7

23,6
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Mottatte avdrag avsatt
0,0 på fond videreformidles
til Husbanken
110,6
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Levanger kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 2. tertial 2015 Levanger kommune

Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
rmba@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Arkivref:
2015/6470 - /

Møtedato
07.10.2015

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
92/15

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret tar økonomirapport 2. tertial 2015 Levanger kommune til
etterretning.
2. Følgende budsjettendringer vedtas:
 Avsetninger til lønnsoppgjør foreslås flyttet fra gruppeansvar 850
Finanskostnader, til gruppeansvar 130 Felleskostnader.
 Udisponerte overskudd fra årene 2001 og 2004, kr 3.842.000 avsettes til
disposisjonsfond.
 Økte kostnader:
 Kroner 900.000,- tilføres gruppeansvar 343 Habilitering.
 Kroner 800.000,- tilføres gruppeansvar 340 Hjemmetjenesten.
 Kroner 3 millioner tilføres gruppeansvar 138 Oppvekst felles.
 Kroner 1 million tilføres gruppeansvar 139 Felles helse.
 Inndekning:
 Merinntekt ressurskrevende tjenester fra 2014, kroner 4,6 millioner,
budsjetteres på gruppeansvar 130 Felleskostnader.
 Avsetning til årets lønnsoppgjør reduseres med kroner 1,1 millioner.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement.
Vedlegg:
1 Økonomirapport 2. tertial 2015 Levanger kommune
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2

Finansrapport 2. tertial 2015 Levanger kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Regnskapet pr utgangen av 2. tertial viser at den kommunale drifta i det alt
vesentlige holder seg innenfor vedtatte budsjettrammer, men det er behov for noen
justeringer innen rammene. Disse er nærmere kommentert i tertialrapporten.
Det er fortsatt en svikt i nasjonal skatteinngang, men det kan se ut som om dette for
Levanger sin del dekkes opp med ekstra rammetilskudd fra revidert nasjonalbudsjett
og en positiv folketallsutvikling.
Det oppstår stadig behov for flere kommunale tjenester. Når en ikke har reserver i
budsjettene for slike kostnadsøkninger er det viktig at enhetene har stort fokus på å
tilpasse forbruket innen egen enhet ved omstillinger og omprioriteringer. Dette er
krevende, men må løses. Kontinuerlig arbeid med omstilling og utvikling er
nødvendig og kommunen har etter hvert opparbeidet en god kompetanse på dette.
Det er gledelig at folketallet fortsetter å øke og at sykefraværet går ned.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger for øvrig fremkommer av vedlagte rapport.
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