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Levanger kommune
Sakspapir
AS Vinmonopolet - søknad om godkjenning av beliggenheten for butikk i Levanger flytting av butikk.
Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
06.04.2016

Arkivref:
2016/2158 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
33/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune godkjenner ikke at AS Vinmonopolets butikk flyttes fra
Jernbanegata 4 – 10 til lokaler ved Magneten Kjøpesenter på Moan. Dette ut i fra
alkoholpolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet til utviklingen av
bysentrumet som handelsområde.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Alkoholloven, § § 1- 7 flg. delegert til formannskapet og 3-3.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert den 18.03.2016.
Saksopplysninger:
Formannskapet godkjente gjennom vedtak av den 15.08.2001 i sak nr. 088/01 en flytting
av butikken til AS Vinmonopolet fra Halsanvegen 2 A til Jernbanegata 4 – 10.
Geografisk medførte dette at beliggenheten i praksis ble den samme som tidligere dvs. i
Levanger sentrum.
AS Vinmonopolet søkte den 19.03.2010 om å flytte salgslokalet fra den forannevnte
adresse i sentrum til Magneten Kjøpesenter på Moan, men formannskapet avslo
søknaden gjennom vedtak i sak nr. 24/10 av den 14.04.2010 med begrunnelse relatert til
alkoholpolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet av utviklingen av
bysentrumet som handelsområde.
AS Vinmonopolet har på nytt søkt om godkjenning av ny beliggenhet for butikken i
Levanger i brev av den 18.03.2016 i henhold til alkohollovens § 3-3. Også denne gang er
ønsket å flytte butikken fra dagens beliggenhet i Jernbanegata til Magneten Kjøpesenter
på Moan.
Det anføres at det stedlige monopol har opplevd en nedgang i salget i flere år og at
nåværende lokale ikke er helt sentralt i forhold til hovedtyngden av annen handel i
Levanger kommune. Vinmonopolet Levanger hadde i 2015 et litersalg pr. innbygger på
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11 mot et landsgjennomsnitt på 16. AS Vinmonopolet antyder i sitt brev at plasseringen
kan ha innvirkning på det lave salget og at det ønskes en lokalisering nærmere etablerte
handelsmønstre i kommunen.
Magneten Kjøpesenter er trukket frem som hovedhandelsområdet i kommunen og det er
her AS Vinmonopolet ønsker å etablere sin nye butikk fra høsten 2016 etter en
totalvurdering av saken. Vinmonopolet mener også at en flytting til Magneten vil bidra
til å begrense handelslekkasje ut av kommunen, samt å kunne trekke flere handlende
kunder til kommunen. Dette vil trolig være med på å sikre arbeidsplasser innen
detaljhandelsnæringen i følge argumentasjonen i Vinmonopolets brev.
Det er oppnådd intern enighet om leie av lokaler som oppfyller Vinmonopolets krav til å
oppnå effektiv og kundevennlig butikkdrift.
I medhold av alkohollovens § 3-3 er det en kommunal oppgave og evt. godkjenne
beliggenheten for den planlagte butikk i Magneten Kjøpesenter. Vurderinger som kan
foretas er i henhold til føringer fra Rusmiddeldirektoratet bl.a. følgende :
«Utgangspunktet ved flytting av et vinmonopolutsalg er at dette skal behandles som ved
flytting av andre kommunale salgs – og skjenkebevillinger. Ved godkjenning av ny
beliggenhet/ny lokale må kommunene, ved en skjønnsmessig vurdering, kunne legge til
grunn de hensyn som er nevnt i § 1-7 a i alkoholloven, hvilket innebærer at man også
kan legge næringspolitiske hensyn til grunn i en slik vurdering. Det er ingenting i
regelverket som tilsier at kommunene er avskåret fra å legge til grunn slike hensyn.
Forutsetningen er at avgjørelsen treffes på saklig grunnlag.»
I henhold til alkohollovens § 1-7 a, kan det leges vekt på antallet salgs – og
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk – og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Vurdering:
Det kan ikke sies at det har vært problemer med AS Vinmonopolets beliggenhet slik den
nå har vært i nærmere 15 år. Virksomhetens skikkethet og vandel er også av alle aktører
vurdert til å være 100 % i orden. Ønske om flytting skyldes i stor grad økonomiske
motiver, dvs. ønsket om økt omsetning. Dette vil da igjen føre til økt forbruk, noe som
ikke er i overenstemmelse med hovedintensjonene i alkoholloven.
Det er grunn til å anta at en eventuell flytting av Vinmonopolet fra bysentrumet vil ha
negative effekter på viljen til å satse på utvikling av handels – og servicenæring i
sentrum. Med den positive utviklingen som har skjedd på Moan de siste årene er det
rådmannens vurdering at Vinmonopolet vil være av større næringspolitisk betydning for
bysentrum enn for Moan.
Rådmannen vil på bakgrunn av en totalvurdering ikke tilrå at AS Vinmonopolets butikk i
Jernbanegt. 4-10 flyttes til Magneten Kjøpesenter på Moan ut fra alkoholpolitiske
hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet til utviklingen av bysentrumet som
handelsområde og at vurderingene gjort av formannskapet 14.04.2010 er like aktuelle i
dag.
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Levanger kommune
Sakspapir

Lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og private
barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 2016

Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
hartvik.eliasson@levanger.kommune.no
E-post:
74052707
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
06.04.2016

Arkivref:
2016/2200 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
34/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og private
barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd, 2016 vedtas.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Lov om barnehager, §14.
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager(2016).
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager (2015).
Vedlegg:
1 Lokale retningslinjer
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om barnehager
Saksopplysninger:
Levanger kommune har siden 2011 vedtatt lokale forskrifter med utgangspunkt
i sentrale forskrifter.
Lokale retningslinjer skal være avklart året før virkningsåret. I 2015 skjedde
det imidlertid en del endringer som krevde en del avklaringer, og behandlingen
av retningslinjene ble derfor utsatt til 2016. Retningslinjer, inkludert satser for
2017 vil imidlertid foreligge innen 31.oktober 2016 i tråd med forskrift om
tildeling av tilskudd til private barnehager.
Forslag til lokale retningslinjer er noe endret fra tidligere, og er samordnet med
tilsvarende retningslinjer for Verdal kommune der det har vært naturlig
I dialog med private barnehager betegnes tidligere «Lokal forskrift» som
«lokale retningslinjer» fra 2016.
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De lokale retningslinjer beskriver i fem deler hvordan kommunens rammetilskudd
fordeles til de private barnehagene, samt en del om klagerett:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fellespott
Tilskudd til driftskostnader
Rapporteringsdatoer og telledatoer
Tilskudd til kapitalkostnader
Fordeling av andre statstilskudd
Klagerett

I forslag til lokale retningslinjer har vi foreslått 4 telledatoer.
I merknad til forskriften §12, 4.ledd heter det blant annet: “Der kommunene har
flere rapporteringstidspunkter i lokale retningslinjer eller ved «store
aktivitetsendringer», gjelder vedtakene som fattes fra det aktuelle tidspunktet og
tiden fremover.”
I vårt forslag går vi tilbake i tid. Konklusjonen i styrermøtet var at alle ønsket å
fastholde rapporteringa slik vi har foreslått, da dette oppleves som en bedre
ordning for barnehagene.
Forslag til driftssatser for 2016 er lavere enn vedtatte satser for 2015.
For store barn utgjør redusert tilskudd kr. 1.641,- og for store barn kr.3.215,Dette skyldes at beregning av pensjon er endret, samt at resultatregnskap for kommunale
barnehager i 2014 var bedre enn i 2013, som var grunnlag for fastsettelse av sats i 2015.
Differensierte kapitalsatser innebærer at de aller fleste barnehagene får laveste sats med
utgangspunkt i byggeår. Denne satsen er lavere (kr.8800 for 2016 versus kr. 9500 i
2015).
Flere private barnehager har signalisert at reduserte drift og kapitalsatser skaper
utfordringer i 2016.
Private barnehagers landsforbund(PBL) og Espira har klagesaker til behandling hos
Fylkesmannen.
Fylkesmannen har medio mars ferdigbehandlet klagene. Organisasjonene har vunnet
fram med sine klager, og satsene for 2016 vil derfor bli justert.
Rådmannen ber om fullmakt til å justere satsene da det er snakk om mindre
korrigeringer.
Vurdering:
Private barnehager har gitt utrykk for at de ønsket en lokal tilpasning og lokale
retningslinjer, og de vedlagte retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med
private barnehager.
Retningslinjene tydeliggjør forhold rundt aktuelt lovverk. Erfaringsmessig har
de lokale retningslinjene (tidligere lokal forskrift) bidratt til forutsigbarhet både
hos private barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet.
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.03.16

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

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
06.04.2016

Arkivref:
2014/888 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
35/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
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:
Høring

Departement

Frist

Høring - forslag om fritak for merverdiavgift
ved utdeling av næringsmidler på veldedig
grunnlag

Finansdepartementet

15.04.2016

Høring - Forslag til endringer i

Finansdepartementet

01.06.2016
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Høring

Departement

Frist

Opphentingsprogram for HPV-vaksinen Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt
vaksinasjonsprogram og SYSVAKregisterforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet

06.05.2016

Høring - Endringer i forskrift om dagpenger
under arbeidsløshet - Dagpenger under
utdanning

Arbeids- og sosialdepartementet

18.04.2016

Høring - globalisering og øket konkurranse i
sivil luftfart

Samferdselsdepartementet

15.06.2016

Høring endring i introduksjonsloven Innføring
av forsøkshjemmel

Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet

20.04.2016

Forslag til endringer i barnevernloven:
kvalitets- og strukturreform

Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet

10.06.2016

Høring - forslag til ny åndsverklov

Kulturdepartementet

08.08.2016

Høring – forslag om lovfesting av en
omgåelsesregel i skatteretten

Finansdepartementet

15.06.2016

årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak

Landbruks- og matdepartementet 12.04.2016
Høring - Forskrift om tilskudd til tiltak i
Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder

Høring - presisering av utlendingsforskriften §
1-1 om luftfart

Arbeids- og sosialdepartementet

02.05.2016

Høring - Forskrift om tilskudd til
utsiktsrydding i kulturlandskapet

Landbruks- og matdepartementet

11.04.2016

Høring - forslag om unntak fra taushetsplikt for Finansdepartementet
Norges Bank ved utlevering av opplysninger til
skatte- og avgiftsmyndighetene

17.06.2016

Høring - forslag om unntak fra taushetsplikt for Finansdepartementet
Norges Bank ved utlevering av opplysninger til
skatte- og avgiftsmyndighetene

17.06.2016

Høring vedr forslag til endringer i forskrift
4.10.2001 nr. 1179 om tilbakelevering av stjålne
og ulovlig utførte kulturgjenstander

Kulturdepartementet

01.06.2016

Høring Forskrift til lov om Haagkonvensjonen
1996 om sentralmyndigheten mv.

Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet

25.04.2016

Høring – statens finansiering av Svalbard kirke
etter utskilling av Den norske kirke fra staten

Kulturdepartementet

10.05.2016

Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde Samferdselsdepartementet
andre lover som følgje av jernbanereforma
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Høring

Departement

Frist

Høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963
nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn
med riksveginfrastrukturen for offentlig veg

Samferdselsdepartementet

22.04.2016

Høring - endringer i landbruksbeskatningen

Finansdepartementet

04.06.2016

Høring NOU 2016:2 Endringer i
verdipapirhandelloven- flagging og periodisk
rapportering-Gjennomføring av endringer i
rapporteringsdirektivet

Finansdepartementet

02.06.2016

Høring - ny forskrift om tilskudd til produksjon Kulturdepartementet
og formidling av audiovisuelle verk

01.06.2016

Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal
transportplan 2018-2029

Samferdselsdepartementet

01.07.2016

Forslag om opphevelse av lov 13. juni 1997 nr.
55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) høring

Nærings- og fiskeridepartementet 26.05.2016

Høring - Forslag til ny tivolilov

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

08.04.2016

Høring

Departement

Frist

Forslag til nye årsavgifter og gebyrer for tilsyn
med park- og tivoliinnretninger mv. 2016

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

08.04.2016

Høyring - Evalueringen av offentleglova

Justis- og
beredskapsdepartementet

25.05.2016

Vurdering:
Rådmannen foreslår ikke at det legges fram sak på noen av de utlagte høringene.
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