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Levanger kommune
Sakspapir

17.mai-komiteer for 2017

Saksbehandler: Marit Hæreid Sandstad
marit.hareid.sandstad@innherred-samkommune.no
E-post:
74052514
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Arkivref:
2016/8540 - /

Møtedato
30.11.2016

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
115/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til 17.maikomiteens ledere og medlemmer vedtas. Hovedkomiteen
består av lederne i de enkelte kretskomiteer. Ved eventuelle forfall gis ordføreren
fullmakt til å oppnevne nye medlemmer. Søknad om fritak må skje skriftlig.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
17.maikomiteen for 2016 ble bedt om å fremme forslag til medlemmer for 2017.
Nedenfor følger liste over de som er foreslått:

Levanger, Frol og Nesset
Håkon Mork
Nina Berget
Torunn Skjæran
Anne-Brit Floan Aalberg
Maria Chatzopoulou
Bine Anette Skjervold
Terje Wigtil
Geir Morten Holum
Fredrik Ianssen Lund
Martin Daniel Karlgård

Skånesvegen 63
Brages veg 16 F
Vårtunvegen 1
Grindvegen 8
Hyllbærvegen 15
Bregnevegen 2
Baldersveg 4 C
Høgberget 25
Hanna Solaas veg 12
Røstadlia Øvre 22

7609 Levanger
7602 Levanger
7607 Levanger
7603 Levanger
7606 Levanger
7606 Levanger
7602 Levanger
7606 Levanger
7604 Levanger
7609 Levanger

Markabygda
Terje Fordal
Ståle Mølnås

Solbakkevegen 12
Solbakkevegen 9

7622 Markabygda
7622 Markabygda
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Geir Augdal
Brit Eva Vordal
Heidi Almli
Rita Langva
Anne Knipenberg

Markabygdvegen 314
Støringvegen 12
Movassvegen 217
Markabygdvegen 155
Øverbygda 108

7622 Markabygda
7622 Markabygda
7620 Skogn
7622 Markabygda
7622 Markabygda

Ekne
Johan Arnt Dahlen , leder
Mona Pedersen Falstad
Nina Winje
Magne Rudi
Lena Hagen
Rolf Pettersen

Eknesvegen 178
Falstadberget 18
Sjøgrenda 103
Grendevegen 5
Gevikvegen 225
Eknesvegen 5

7624 Ekne
7624 Ekne
7624 Ekne
7624 Ekne
7624 Ekne
7624 Ekne

Skogn
Bo Vidar Rotmo
Hanne Sørlie
Guro Granhus
Erik Sundal Mæhla
Mads Viborg
Anette Wadseth
Ingrun Klingen Lundsvoll
Arne Sørensen

Gamle E6 737
Elgvegen 41
Gruslina 65
Ellen Salbergs veg 13
Gruslina 118
Veiesvegen 49
Bygdavegen 119
Ellen Salbergsveg 11

7623 Ronglan
7620 Skogn
7620 Skogn
7620 Skogn
7620 Skogn
7623 Ronglan
7620 Skogn
7620 Skogn

Åsen
Mary Hovdal
Kenneth Iversen
Arne Langås
Astrid Olaussen
Liv Korssjøen Hiberg
Anne Mette Berg-Christiansen
Eskil Brenne
Kjell Olav Einarsve
Anne Berit Haabeth

Lofjordvegen 114
Mossingvegen 172
Stokkanvegen 7
Solhaugvegen 191
Gamle E6 379
Åvikvegen 323
Mossingvegen 287
Leangsgrenda 25
Dr. Berg Nilsensveg 11

7632 Åsenfjord
7630 Åsen
7630 Åsen
7632 Åsenfjord
7630 Åsen
7632 Åsenfjord
7630 Åsen
7632 Åsenfjord
7630 Åsen

Ytterøy
Kristin Haugdal Nøst, leder
Oddgeir Hagen
Arnfinn Saltvik
Bjørn Skauge
Heidi Mie Nøst
Mari Viken Myhr
Thomas S. Laugsand
Regine Steinvik
Roald Grav
Marija Paulauskiene
Kate Norum

Sørsia 617 A
Sørsia 672
Flatan 117
Flatan 167
Sørsia 505
Nesset 251
Innbygda 432
Oterstein 67
Sørnesset 74
Innbygda 196
Flatan 173

7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
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Mats Brenne Alkanger
Rita Skjerve
Hans Morten Forberg
Ann Iren Dybvad
Lena Jørgensen

Flatan 173
Flatan 243
Sørsia 510
Salatervegen 143
Sørsia 708

7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy
7629 Ytterøy

Vurdering:
Rådmannen tilrår at forslagene fra fjorårets komiteer følges. Det er ikke alle komiteene
som har foreslått ny leder. I disse tilfellene anmodes de nyvalgte komiteene å
konstituere seg selv.
Komiteene for 2017 må fremme forslag på nye medlemmer til 17.maikomiteen for 2018.
Dette forslaget sammen med komiteens regnskap må sendes Levanger kommune snarest
etter at arbeidet i komiteene er avsluttet, senest innen oktober 2017.
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Levanger kommune
Sakspapir

Stemmekretsinndeling i Levanger kommune og innføring av elektronisk kryssing i
manntall på valgdag

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

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
30.11.2016

Arkivref:
2016/6225 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
116/16

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning fra
stortingsvalget 2017.
Det fastsettes følgende nye stemmekretser:
Ny krets

Tidligere krets

Ekne
Frol
Nesheim
Sentrum
Skogn
Ytterøy
Åsen

Ekne
Hegle, Mule, Okkenhaug
Nesheim
Levanger, Halsan
Lysaker, Tuv, Markabygda
Ytterøy
Åsen

Stemmeberettigede
(ut fra 2015-tall)
487
3732
2619
3354
3042
371
1332

Valgstyret vedtar hvilke valglokaler som skal brukes på valgdagen.
Ved stortingsvalget 2017 avholdes det i Levanger kommune valg mandag 11. september
2017. Valglokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00. På Ytterøy stenges
valglokalene kl. 19.30.
Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor
forhåndsstemmegivningen skal skje, samt avvikling av valget i hht. valglov og
valgforskriftens bestemmelser.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Valgloven
Valgforskriften
Brev fra valgdirektoratet datert 01.09.16
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Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Valgdagen for stortingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11. september 2017.
Valgdirektoratet har i brev av 1. september 2016 informert kommunene om Stortingets
vedtak om endring i valgloven angående elektronisk avkryssing i manntallet på
valgdagen. Dette er en effektivisering og sikring av behandling av stemmer.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 og 2015, og stortingsvalget i 2013, ble
det gjennomført forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen i hhv 10
og 15 kommuner. Disse forsøkene har utelukkende fått positiv tilbakemelding.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i brev datert 1.9.2016:
«Evalueringene har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært
fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Hensikten med å
innføre elektronisk avkryssing i manntallet som en permanent frivillig ordning, er at
dette vil effektivisere valgavviklingen på valgdagen både for velgere og
valgfunksjonærer. Dette gjelder både i valglokalet, under opptellingen og ved
valgoppgjøret.»
Elektronisk manntall innebærer at velgere avkrysses direkte i det elektroniske manntallet
i valglokalet på valgdagen. Velgere som tilhører andre stemmekretser i kommunen vil
også bli krysset av direkte i manntallet i det valglokalet de avgir sin stemme. Når
velgeren er krysset av i manntallet, stemples stemmeseddelen og legges i valgurnen. Alle
valglokalene i kommunen vil til enhver tid ha oppdatert informasjon om en velger
manntallsført i kommunen har stemt eller ikke. Denne måten å bli krysset av i manntallet
på har allerede vært i bruk ved flere valg i forbindelse med forhåndsstemming.
For valgoppgjøret vil dette utgjøre en betydelig forenkling i forhold til de manuelle
rutinene en tidligere har hatt med «fremmede stemmer», dvs velgere som har stemt i en
annen krets enn der en er manntallsført. Bruk av elektronisk manntall i valglokalene vil
redusere faren for feil og forsinkelser som følge av at arbeidet må kontrolleres ekstra og
gjøres om igjen. Det gir også bedre service til velgerne at de vet de kan stemme ved det
valglokalet som passer dem best valgdagen.
Elektronisk manntallskryssing krever opplæring, utstyr og infrastruktur. Det er behov for
PCer og håndskannere i valglokalene, samt nettilgang, sikker strømforsyning,
sertifikatinstallasjon og utvidet opplæring av valgfunksjonærer som skal håndtere pc.
I dag har Levanger kommune 12 stemmekretser. 12 stemmekretser er mange utfra antall
stemmeberettigede og sammenlignbare kommuner. Det er heller ikke alle kretsene som
har den nødvendige infrastrukturen. Det er derfor etter rådmannens vurdering naturlig å
redusere antall stemmekretser samtidig som elektronisk manntall tas i bruk. Det er da
viktig at muligheten til å få avgitt stemme ikke reduseres. Dette kan motvirkes med
andre tiltak som utvidede åpningstider for forhåndsstemming og bedret informasjon. Vi
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ser også at antall forhåndsstemmegivninger har økt betydelig i Levanger som andre
steder.
Kommunen har tidligere leid lokaler til valgdagen i mange kretser. Utforming av
stemmelokaler er viktig, slik at alle kan avgi stemme under like forutsetninger. Dette er
krav som universell utforming, tilpasset utstyr i valglokalene, tydelig
informasjonsmateriell, med mer. Med færre stemmekretser blir det større mulighet til å
legge dette bedre til rette, samt også å minske behovet for innkjøp av utstyr til
valglokalene.
Oversikten viser gjeldede kretsinndeling og tilhørende valglokaler, og antall
stemmeberettigede i 2015:
Krets

Lokaler

01 Nesheim
02 Lysaker
03 Tuv
05 Markabygda
06 Ekne
07 Åsen
09 Mule
10 Hegle
11 Okkenhaug
12 Halsan
13 Levanger
14 Ytterøy

Nesset samfunnshus
Reehaug samfunnshus
Ronglan samfunnshus
Halltun samfunnshus
Eikne grendehus
Åsen samfunnshus
Nordtun grendehus
Frol barneskole
Breidablikk forsamlingshus
Bjørkheim grendehus
Levanger rådhus
Ytterøy samfunnshus

Antall
Stemmeberettigede i 2015
2619
2326
423
293
487
1332
799
2536
397
1305
2049
371

Stemmekretser og valglokaler er ikke vurdert siden 2005, og er nå moden for ny
vurdering. Vi er langt mer mobile i dag enn for en del år siden. Arbeidsstedet til mange
er ikke det som i dag er stemmekretsen de tilhører, slik at de på valgdagen uansett må
stemme et annet sted.
Nå er tilbudet for stemmeavgivning vesentlig utvidet, jfr. valgloven §8-1 fjerde ledd:
 Ved valget i 2009 ble det innført såkalt «tidligstemming». Dvs. velgere som ikke kan
stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, skal få anledning til å
henvende seg til kommunen for å stemme i tidligstemmeperioden. Dette foregår i
perioden 1. juli og frem til ordinær forhåndsstemmeperiode starter 10. august i
valgåret.
 Ordinær forhåndsstemming er i perioden 10.8. t.o.m. siste fredag før valgdagen.
 Det er også anledning til å avgi forhåndsstemme i annen kommunen og stemmen blir
sendt til velgers hjemkommune.
 For de som eventuelt ikke kommer seg til stemmelokalet på grunn av helsemessige
årsaker har mulighet til å søke om å få avgi stemme hjemme. Dette kalles
ambulerende stemmegivning. Det informeres og annonseres også om dette
alternativet.
 Beboere på institusjon har tilbud om å avgi stemmer på stedet etter kunngjorte
tidspunkt.
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Levangers forhåndsstemmemottak er rådhuset. Ved de to siste valg har det vært både
kvelds- og lørdagsåpent for forhåndsstemming. Dette kan om ønskelig utvides
ytterligere. I tillegg til utvidede åpningstider for forhåndsstemmegivning i rådhuset, kan
man i tillegg vurdere eventuell mobilt mottak som for eksempel å reise rundt i
kommunen og være på fastsatte steder for mottak av forhåndsstemmer.
Informasjon og annonsering om muligheten til å forhåndsstemme har det vært mer fokus
på de siste valg, dette vil også bli gjort for kommende valg. Både fra sentralt hold, men
også egne kunngjøringer for Levanger kommune.
Ved innføring av elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen vil det stille krav til
datautstyr i alle stemmelokalene. Av Levangers 12 stemmesteder pr i dag er det få av
lokalene som eies av kommunen og derved har kommunalt datanett og kommunikasjon.
Flere av stedene leies og der er det ikke aktuelt for kommunen å foreta faste
installasjoner av datanett eller linjer.
Det vil da også måtte stilles krav til nødvendig kompetanse i stemmestyrene, både i
forhold til å bruke datautstyret, men også ifht feilretting og annet som måtte oppstå.
Kostnader
Ved en reduksjon i antall stemmekretser vil man oppnå kostnadsreduksjon for
gjennomføring av valg.
- Leie av lokaler
- Kjøp av valgutstyr til hvert stemmested
- Møte- og kilometergodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste for stemmestyrene
- Utstyr: datanett, kommunikasjonslinjer, reserveløsning, pc’er, skrivere, kabler
Merkostnadene i forhold til siste valg skal være dermed være begrenset. Det er for 2017
budsjettert med valgutgifter på samme nivå som i 2013 og 2015, og dette anslås å være
tilstrekkelig
Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes
valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må i så fall treffes senest
samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes, jfr. valglovens § 9-2, 2. ledd. Siden
2001 har valget blitt gjennomført som 1-dags valg i Levanger kommune. Det har ikke
kommet signaler på at en bør gå tilbake til 2-dagers valg.
Etter valglovens § 9-3, 2. ledd bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå og
fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere
enn kl. 21.00. Valgstyret har ikke vedtatt åpningstider, da dette sees i sammenheng med
vurdering av stemmekretser, og det legges derfor opp til at kommunestyret vedtar dette
samla for valget 2017.
Vurdering:
Elektronisk manntall gir bedre service for alle velgere. Det er sikrere i forhold til at
velgere ikke får avgi stemme to ganger, samt at det effektiviserer valggjennomføringen.
Det gir raskere opptelling og et riktigere foreløpig opptellingsresultat. Etter en
helhetsvurdering vil rådmannen anbefale at det for Levanger kommune innføres
elektronisk manntallskryssing på valgting.
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Det er en målsetting at alle som ønsker å bruke stemmeretten sin, skal ha mulighet til
det. Selv om antallet stemmekretser reduseres, mener rådmannen at tilgjengeligheten til å
avgi stemme er god. Bl.a. gjennom forhåndsstemmeperioden. Stadig flere velgere
benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme. Levanger kommune var tidlig ute med
å vedta 1-dags valg. Nå er vi «sein» med å følge etter med å etablere færre men mer
robuste/kompetansesterke stemmekretser (bl.a. Verdal kommune har redusert kraftig).
Det er vurdert en slik løsning for ny stemmekretsinndeling:
Stemmeberettigede
Ny krets
Tidligere krets
(ut fra 2015-tall)
Ekne
Ekne
487
Frol
Hegle, Mule, Okkenhaug
3732
Nesheim
Nesheim
2619
Sentrum
Levanger, Halsan
3354
Skogn
Lysaker, Tuv, Markabygda
3042
Ytterøy
Ytterøy
371
Åsen
Åsen
1332
I vurderingen av nye kretser er det tatt hensyn til bl.a. bosettingsmønster og egnet
størrelse på kretsen. Som valglokaler for disse nye kretsene legges det opp til å bruke
kommunens egne lokaler i så stor grad som det er mulig. Dette ut fra krav om nett- og
mobiltilgang og universell utforming. Her må det ses nærmere på bl.a. egnet størrelse på
lokalet, fasiliteter forøvrig, tilgjengelighet både ute og inne i valglokalet. Det vil bli lagt
fram egen sak for valgstyret med endelig forslag til valglokaler, men en kan se for seg
bruk av disse: Nesheim skole, Skogn bu skole, Ekne barneskole, Åsen bu skole, Frol
barneskole, Levanger rådhus/Levanger ungdomsskole.

10 av 24

Levanger kommune – Formannskapet 30.11.16 - Sakliste

Levanger kommune
Sakspapir

Nordisk vennskapsbysamarbeid - status

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

Utvalg
Levanger formannskap

Arkivref:
2010/2268 - /075

Møtedato
30.11.2016

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
117/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune ønsker å ta initiativ til å vitalisere det nordiske
vennskapsbysamarbeidet og ønsker å avlegge besøk til Ragnarthing Eystra i april 2017
slik som skissert i saken.
Rådmannen bes forberede et program for en slik studietur.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det nordiske vennskapsbysamarbeidet ble initiert av Foreningen Norden på 1930-tallet
og de to første kommunene som innledet slikt samarbeid var Thiested (DK) og
Uddevalla (S) i 1939. Etter 2. verdenskrig bredte samarbeidet om seg til norske og
senere finske og noen islandske kommuner.
Levanger, Kramfors (S) og Varde (DK) ble vennskapsbyer i 1948. Halliko (Fin) kom
med fra 1958. Det hadde lenge vært et ønske om å få en Islandsk kommune med i
samarbeidet. Etter en kommunereform som ga noe større kommuner på Island i 2007 ble
dette mulig. Rangarting Eystra ble dermed vennskapsby med Levanger, Varde, Kramfors
og Halliko fra 2008. I 2009 ble Halliko og 9 andre kommuner slått sammen med til nye
Salo kommune.
I tillegg til de nordiske vennskapsbyene har Levanger også en vennskapsbyforbindelse
med Herceg Novi i Montenegro. Dette samarbeidet har vart siden 1967 og har således 50
års jubileum i 2017.
Samarbeidet mellom vennskapsbyene har variert en del opp gjennom tiden, og har vært
mest omfattende innen kulturfeltet. Kor og korps har besøkt hverandre og det har også
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vært jevnlige musikkfestivaler med deltakelse fra vennskapbyene. Det er også eksempler
på deltakelse på idrettsturneringer etc.
Det offisielle samarbeidet har vært pleiet gjennom vennskapsbymøter som har gått på
omgang. Med få unntak var det slike møter hvert annet år fram til 2012 da det var møte i
Varde. På dette møtet deltok Levanger kommune og Ragnarting Eystra, mens det ikke
var deltakelse fra Sverige eller Finland. Det ble konkludert med at neste møte skulle
være på Island i 2014.
Kramfors har gitt tilbakemelding på at de trekker seg ut av vennskapsbysamarbeidet.
Salo ga tilbakemelding på at de skulle ha en prosess for å avklare hvilke
vennskapskommuner nye Salo skulle videreføre. De fleste av de 10 kommunene som slo
seg sammen hadde vennskapsbyer slik at den sammenslåtte kommunen satt med en
portefølje på mellom 30 og 40 vennskapsbyer. Vi har ikke fått endelig beskjed om hva
de har bestemt. Siste offisielle kontakt var at ordføreren var invitert til åpning av nytt
rådhus i 2010.
Noen data om de nordiske vennskapsbyene:

Kramfors
Levanger
Ragnarthing
Eystra
Salo (
tidl.Halliko)
Varde

siden
1948
1948

folketall
18 000
20 000

2008

1 800

1958
1948

54 000
50 000

areal
(km2)
landsdel
1 907 Vesternorrland
646 Midt-Norge
1 841 Sør-Island
2 168 Sør-Finland
1 255 Sønder-Jülland

Vurdering:
Etter rådmannens vurdering kan det være stor nytte av kontaktene en får med andre
kommuner gjennom vennskapsbysamarbeidet. Levanger kommune har vært ganske
dyktig til å pleie vennskapssamarebeidet og har vært på besøk med fagfolk til alle
kommunene utenom vennskapsbymøtene over en 10 årsperiode. Det var besøk i
Kramfors i 2008, Salo i 2009, Varde i 2010 og i Ragnarthing Eystra i 2012.
Mest utbytte faglig har vi nok hatt av samarbeidet med Varde. Danskene hadde sin
samhandlingsreform før oss og fikk inn mestringsperspektivet tidligere enn i Norge. Og
så er det Danmark og Norge som er mest sammenlignbar når det gjelder struktur og
lovverk.
Island er veldig spennende med bakgrunn i den felles kulturarven vi har, samtidig som
de har en veldig stor innovasjonsevne. Island er presentert som det landet i verden med
best folkehelse.
Skal en ta vare på en vennskap, må en treffes og snakke sammen. Og særlig når det
gjelder forhold mellom organisasjoner hvor ledelse skifter med jevne mellomrom må en
ha en struktur på det. Det er nok derfor nødvendig at noen tar et initiativ for å avklare om
vi skal fortsette samarbeidet og hvordan det i så fall kan utvikles. Det er ikke unaturlig at
Levanger kommune tar et slikt initiativ.
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I formannskapets møte den 26.10 reiste ordføreren spørsmål om det kunne være aktuelt
med en studietur til en av vennskapsbyene. Formannskapet sa seg enig i det og at det
kunne være aktuelt å prøve å få til et besøk på Island i 2017. Rådmannen har sjekket litt
rundt flytider og priser og det ser ut som det er mulig å få billetter til under 2 000 kr pr
reisende t.r i april 2017. Det er dessverre ikke direkteruter mellom Trondheim og
Reykavik på denne tiden av året. En mulig reiserute er følgende:
 Søndag 23.4 kl 09:05 fra Værnes, via Oslo. Lander 12:45 på Keflavik.
 Onsdag 26.4 kl 11:50 fra Keflavik, via Oslo. Lander kl 18:30 på Værnes.
Om en legger det opp slik vil det bli 3 overnattinger på Island. Jeg vil tro at en får mest
ut av reisen om en tar 2 overnattinger i Hvolsvöllur og en i Reykjavik. Foreløpige sjekk
av priser indikerer at det skal være mulig å få overnatting til ca 1000 kr pr natt for en slik
gruppe. Totalsum vil således holdes seg under 50 000 for reise og overnatting og kan
belastes budsjett avsatt til kompetanseutvikling for folkevalgte.
Det forrige formannskapet var på tur til Herceg Novi i 2012. Opplegget for denne turen
ble behandlet i sak 47 den 16.05.12. I saksframlegget skrev rådmannen den gangen:
En slik reise vil legge beslag på betydelig fritid og vil måtte være frivillig både for
formannskapets medlemmer og de som skal delta fra administrasjonen. Reisen vil
ikke utløse ekstra lønnskostnader eller andre godtgjøringer ettersom
formannskapet har fast årlig godtgjøring. Det vil ikke være naturlig å kalle inn
vararepresentanter for de som måtte være forhindret fra å delta.
Jeg synes det er naturlig å praktisere på samme måte denne gangen. Saken legges fram
nå slik at det avgjøres om en skal ta en slik tur, og at en fastsetter dato og varighet av
turen. Av hensyn til pris er det nok lurt å bestille biletter så snart vedtak er fattet
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Levanger kommune
Sakspapir

Vurdering av reiselivssamarbeid Visit Innherred

Saksbehandler: Jon Erik Isidor Carlsen Englund
jon.erik.isidor.carlsen.englund@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
30.11.2016

Arkivref:
2016/8535 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
118/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune deltar i ny konkurranse og tilslutter seg ny avtale om
reiselivssamarbeid med ekstern aktør. Avtaleperioden anbefales å være 2 år, med
mulighet for 4 års (1+1+1+1) prolongering.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Konkurransegrunnlag 2017 – 2019
Besvarelse spørreundersøkelse (fra reiselivsaktører/medlemmer)
Årsmelding 2015 Visit Innherred AS (VI)
Rapport 2012-2016
Saksopplysninger:
Avtalen med VI om utvikling av reiselivsnæringen på Innherred utløper 31.12.16 og
samarbeidet/avtalen må derfor opp til vurdering. Det er VI som har hatt avtalen siden
2012 med sammenslutningen Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa (med f.o.m.
2013). I sin tid var VI (den gang Innherred Reiseliv AS) eneste tilbyder på
anbudsutlysningen.
De respektive kommunene er bedt om å melde tilbake til innkjøp i Steinkjer kommune –
som står for ny anbudsutlysning – om de ønsker å være med på nytt anbud, og i så fall
om de har noen innspill til krav til tilbyder som skal stilles i anbudet.
Levanger kommune har årlig betalt kr 300.000 + mva i kontingent til VI.
Det er, med bakgrunn i tidligere konkurransegrunnlag, rapport 2012 – 2016 og
gjennomført spørreundersøkelse, utarbeidet et forslag til nytt konkurransegrunnlag. Det
har i innværende periode ikke blitt gjort godt nok arbeid i forhold til å se på effekten av
14 av 24

Levanger kommune – Formannskapet 30.11.16 - Sakliste

arbeidet som har blitt gjort. Derfor er det i det nye forslaget, i langt større grad enn
tidligere, lagt vekt på kontroll, oppfølging og måling av resultat.
I nytt konkurransegrunnlag står følgende:
Beskrivelse og Målsetning
Kjøpet "Destinasjonsbygging" gjelder tjenester knyttet til utførelse av felles
vertskapsfunksjon, felles markedsføring, salg og booking og felles destinasjonsutvikling
for oppdragsgiver.
Hovedmålsettinga med destinasjonssamarbeidet er å øke sysselsetting og omsetning i
reiselivsnæringa i kommunene, senere betegnet som området.

Dette betyr at destinasjonssamarbeidet skal ha fokus på følgende delmål:
 arbeide for å synliggjøre områdets opplevelser og attraktivitet som reisemål
 bidra til økt turisme og forlenget oppholdstid i området
 bidra til å utvikle området til et tydelig, tilgjengelig og helhetlig reisemål med
helårsperspektiv
 bidra til kompetanseutvikling i reiselivsnæringa i området
 være felles talerør for reiselivsnæring i området
 være koordineringsledd regionalt og nasjonalt for fellesoppgaver i området
 følge opp trøndersk reiselivsstrategi i området
 arbeide for å bli den aktøren i Trøndelag som av markedet forbindes med
fyrtårnet Historiske Trøndelag og forvalte denne merkevaren på en god måte
 sikre implementering av system for nasjonal og regional booking
Rapportert aktivitet
I inneværende periode har VI rapportert følgende aktiviteter:
Vertskap
Innherred Guide ble utgitt til januar 2016. Arbeidet for 2016 ble startet i august 2015 og
sluttført desember 2015. Antall bedrifter som er med holder seg stabilt, i 2015 var det
med 88 stykker. Guiden i seg selv sees som et nyttig verktøy når turistene befinner seg i
regionen eller nærmer seg, samt at den gir mulighet til å vise helhetlige tema i alle
kommunene som rundturer med bil, fiske, vandring og sykling.
Vi var vertskap for 15 presse – og visningsturer hvor deltakerne kom fra Nederland,
Sverige, Tyskland, Norge, og Stor Britannia
Mobilt Vertskap
For femte året jobbet sommeransatte ute i felten. Dette gjør distribusjon, oppfølging av
bedrifter, og turister mer konkret enn den daglige åpningstiden på turistkontoret. I tillegg
tilbyr vi baggasjetransport og sykkel – hente og bringetjeneste.
Markedsføring
Markedsarbeidet er organisert i Markedsråd; Det tilstrebes 2 fra hver kommune og at de
representerer ulike typer aktører.
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Det er gjennomført 3 markedsrådsmøter i 2015 for Innherred. I tillegg deltar daglig leder
på møtene i markedsråd for Trøndelag som gjennomførte 3 møter i 2015. To av disse er
møter med en overnatting.
Webforum jobbet godt med digital strategi og evaluerte norgeskampanjen og
hjemmesidene våre utmerket.
Markedstiltak er gjennomført i henhold til den årlige markedsplanen vedtatt i
markedsråd.
Regnskapet viser 590 000 og en del er inne i prosjektkostnadene på 1,1 mill. Vi bruker
mer på visningsturer og presse, men også fordi vi er med inn i kampanjer i større grad
enn året før og kjører noen nye egne tiltak mot for eksempel Åre.
Destinasjonsutvikling
VI bruker mest ressurser på destinasjonsutvikling. Vi har jobbet med følgende prosjekter
i 2015.
Pakking og Salg av opplevelser – etablering av tydeligere salg og booking funksjon.
Det første pakkeprosjektet ble avsluttet februar 2012. Markedsråd ønsket sterkere fokus
mot bedriftsmarkedet og i møter med Christina Hedin våren 2012 som da arbeidet med
KultLab ble det lagt en plan for videre oppfølging av dette via en oppbygging av
Tjenestenavet Innherred. Realisert i en forstudie høsten 2012. Videreføring i forprosjekt
2013. I 2014 og 2015 jobber Christina med innsalg og forberedelse til ny søknad i 2016.
Samtidig videreføres arbeidet med skreddersøm av turer og salg av guidetjenester –
omsetningen økte fra 800 000 i 2013 til ca. 1 300 000 i 2014 og i 2015 ble det solgt for
ca. 700 000. Antall bestillinger holder seg stabilt, men i 2015 merket vi at volum pr
bestilling gikk ned.
Vandring på Innherred - et infrastrukturprosjekt
Kathrine Kragøe sluttførte forprosjekt vandreprosjektet desember 2012. Våren 2013 kom
vi i gang med et eget vandreprosjekt knyttet opp imot satsingen til Fylkeskommunene og
Gjensidigestiftelsen. Det avsluttes i løpet av våren 2016. Ble litt forlenget da flere av de
lokale prosjektene vi følger heller ikke fikk avsluttet prosjektene sine. Her jobbet vi
sammen med lag og foreninger som ønsker å benytte felles nasjonal merkestandard i sitt
turløypenett. Det er krevende og det viste seg å ta mye mer tid enn de hadde forestilt seg.
For oss var det viktig å ikke slippe taket.
Reisemål Historiske Trøndelag
Dette er et prosjekt som eies av Stiklestad Nasjonale Kultursenter, men hvor VI har
utført oppgaven å følge opp prosjektleder og koordinere aktiviteten. Prosjektet fokuserer
på å utvikle salgbare pakker for individuelle og gruppe rundt tematikken Historiske
Trøndelag og er svaret til fyrtårnet med samme navn. Dette ble avsluttet september 2013
i henhold til planen og styringsgruppen for prosjektet godkjente videre eierskapet til de
utviklede pakkene å ligge til VI. På slutten av 2013 kom vi videre med planene om
videreføring av prosjektet og hadde da knyttet til oss Anne Marte Solberg fra Solberg
Solutions som en viktig fagperson. I 2014 ble det gjort et forprosjekt med 3 rapporter
som hovedresultat. De hjalp oss videre år 1 av hovedprosjektet og nå skal vi søke om år
2 i 2016. I løpet av 2015 har flere pakker for pilegrim blitt klar samt at planleggingen av
en sentral visningstur i 2016 har tatt fokus.
Trøndersk Matfestival – Smaken av Inderøy
Et markedsføringsprosjekt initiert av Den Gyldne Omvei i samarbeid med Inderøy
16 av 24

Levanger kommune – Formannskapet 30.11.16 - Sakliste

kommune. VI er innleid prosjektleder og bistår i koordinering og gjennomføring av
prosjektet. Første arbeidsfase ble sluttført i løpet av november 2013, men det jobbes
videre med konseptet som virkelig setter Inderøy og hele regionen på kartet i forhold til
samarbeid mellom mat og reiseliv.
Opplev Snåsavatnet
Snåsa kom med i destinasjonssamarbeidet. Et spennende arbeid som vi tok tak i gjennom
blant annet en forstudie for å lodde stemningen og interessen for et
bedriftsnettverksprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge. Forstudien ble gjennomført
høsten 2014. Det var da tydelig et ønske om videre jobbing. Underveis arrangerte vi også
blant annet et vertskapskurs i samarbeid med Trøndelag Reiseliv.
Vurdering:
Det er variert erfaring med arbeidet som er lagt ned i inneværende periode. Periodevis
oppleves samarbeidet som en tett og god dialog/oppfølging, men det kan også synes at
det i perioder ikke er like stor aktivitet. Det er her viktig å poengtere at bestillingen og
utvikling av reiselivsnæringen omhandler andre områder enn kun kontakt
med/oppfølging av avtaleparter i VI, og da vil naturligvis graden av kontakt/dialog
oppleves forskjellig.
Ved å legge fokus på resultat og måloppnåelse vil alle avtalepartene kunne i langt større
grad en tidligere evaluere og følge opp aktivitetene og gjennom det sikre en bedre
måloppnåelse.
Konklusjonen er at utvikling av reiselivsnæringen på Innherred er på rett vei, men at det
er et sammensatt arbeid som naturlig nok tar noe tid og må jobbes med over år for å
kunne se resultater. Rådmannen tilrår derfor at Levanger kommune deltar i ny
konkurranse og tilslutter seg ny avtale om reiselivssamarbeid med ekstern aktør.
Avtaleperioden anbefales å være 2 år, med mulighet for 4 års (1+1+1+1) prolongering.
I den kommende perioden legges større vekt på kontroll og måling av resultat, noe som
skal gi mer mulighet til oppfølging og korrigering underveis i avtaleperioden.

17 av 24

Levanger kommune – Formannskapet 30.11.16 - Sakliste

Levanger kommune
Sakspapir

Vidererføring av samarbeid omkring interkommunal barnevernvakt i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Eli Bjøraas Weiseth
eli.bjoraas.weiseth@levanger.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
30.11.2016

Arkivref:
2012/2487 - /F40

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
119/16

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune viderefører samarbeid om interkommunal barnevernvakt med
Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak PS 11/15, møte 25.3.15.
Saksopplysninger:
Med bakgrunn i sak, PS 2012/2487 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene
Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran, ble det vedtatt at Levanger kommune ble med i
den interkommunale ordningen om barnevernvakt.
Før barnevernvakta kom på plass, besto kommunenes beredskap i hovedsak av at publikum
måtte henvende seg til politi eller legevakt - som igjen forsøkte å nå barnevernleder i aktuell
kommune. Ifølge politiet skulle det mye til før de kontaktet barnevernlederne i helg og særlig på
natt, og det var ofte vanskelig å få kontakt. Politiet var (og er fortsatt) tydelige på at behovet for
en tilgjengelig barnevernberedskap var stor; for alle dager, og ikke bare helg.
Barnevernvaktas oppgaver:
En barnevernvakt har fortrinnsvis åpent når den ordinære barneverntjenesten har stengt, og skal
ivareta beredskap og akutte saker. Vakta skal bistå barn og unge som her og nå lever under
forhold som kan skade deres helse og utvikling, og sørge for at de får nødvendig akutt hjelp og
omsorg. Dette kan foregå i form av råd og veiledning til barn og foresatte over telefon, i
hjemmet eller der barnet/familien oppholder seg. Barnevernvaktas oppgaver reguleres av Lov
om barneverntjenester med gjeldende tilhørende lovverk og retningslinjer.
I særlige tilfeller må også barnevernvakta flytte barn fra hjemmet til egnet sted - med eller uten
foresattes samtykke. Med det akuttilbudet som gis fra Bufetat i dag, kan en flytting innebære
lang ventetid og behov for å reise langt avgårde. Ved behov samarbeider barnevernvakta med
politiets påtalemyndighet om det må fattes akuttvedtak etter barnevernloven.
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Sekundære oppgaver som tillegges vakta er tilsyn i hjem hvor barneverntjenestene har bedt om
dette. Dette er tenkt kun i saker hvor det er stor bekymring for barn og hvor tilsyn ikke kan
vente til helga er omme. At barnevernvakta bistår med slike oppgaver, kan forhindre akutt
flytting av barn og avlaste oppgaver som barneverntjenesten ville måtte organisere, utføre og
bekoste selv.
Å bistå politiet med ivaretakelse av ungdom som er innbrakt fordi de er involvert i kriminalitet
er en annen oppgave til barnevernvakta. Det kan også være å stille som verge i avhør av ungdom
som er innbrakt som vitne/mistenkt og verge ikke er til stede.
Oppgavene mange og varierte og krever høy grad av selvstendighet, kompetanse og personlig
egnethet.
Bemanning og kompetansekrav:
Opplæring og oppfølging av ansatte er særdeles viktig fordi situasjonen kan være uoversiktlig
og oppgavene krevende. Når ansatte jobber kun på helg, er leders oppfølging av ansatte en
utfordring å få til. Vakta har interne arbeidsmøter 7-8 ganger per år. Det er per i dag ikke
obligatorisk å delta på disse. Deltagelse må sikres bedre enn det gjøres i dag, og derfor vil
møtedeltagelse inkluderes i stillingene og stillingsinstruksen. På slik måte kan veiledning og
faglig utvikling bedre ivaretas. Ansatte har siden oppstarten i mars 2015 vært tilsatt på
midlertidige kontrakter. Fra våren 2017 forventes det at stillingene gjøres fast.
Det er også tilkallingsvikarer tilknyttet barnevernvakta. Opplæring og oppfølging av disse er
viktig og disse inkluderes derfor i alt personalarbeid, møtevirksomhet osv. Det er et behov for
felles kompetanseheving av ansatte, samt tettere oppfølging i form av kollegaveiledning. Her må
ressurser øremerkes i videre budsjetter.
Økonomi:
Barnevernvakta fikk som nevnt i PS 2012/2487 Interkommunal barnevernvakt i helgene for
kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran midler for etablering og
igangsetting av interkommunal barnevernvakt fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementets (BLD) tilskudd til Kompetanse- og samhandlingstiltak i
barneverntjenesten. Midlene var på kr. 1 000 000,-. Det ble i tillegg bevilget kr. 400 000,øremerket for evaluering av prosjektet i 2015. Tilskudd til lønn for leder for barnevernvakta er
bemidlet av kompetansemidler gitt av Fylkesmannen.
Senere har Fylkesmannen bevilget ytterligere tilskudd; faste lønnsmidler tilsvarende en 50 %
stilling fra 01.07.15, samt midlertidige lønnsmidler tilsvarende en 50 % stilling for perioden
01.01.16 - 31.12.16.
For at budsjettet skulle gå i balanse de to første årene ble driften redusert til mindre aktiv
åpningstid, mindre opplæring av ansatte, færre innkjøp m.m. Regnskapet etter to års drift (2014
og 2015) viser et relativt betydelig overskudd på samlet ca. kr. 800 000,-. Dette skyldes blant
annet mindre bruk av overtid enn beregnet, mindre utgifter til evaluering, moms ble
tilbakebetalt, ekstra tilskudd fra Fylkesmannen ble gitt, samt ubrukte lønnsmidler til
barnevernvaktleders lønn. Overskuddet gir barnevernvakta mulighet til å utvide åpningstiden
noe tidligere enn først tiltenkt (som var fra i løpet av 2017). Barnevernvakta er i dag åpen fra
fredager kl. 18:00 til søndager kl. 24:00, men prosessen med å utvide til åpen vakt fra fredager
kl. 15:00 til mandager kl. 09:00 er igangsatt. Dette fordrer flere ansatte på helg. I tillegg er
overskuddet også tenkt brukt til å kjøpe inn nødvendig fagprogram og utstyr (bl.a. data, telefoni
m.m.), samt til kompetanseheving og opplæring. Det er også avtalt å gjennomføre en fagdag i
regi av politi og barnevernvakt per år.
Planer for videreutvikling:
Deltagerkommunene i barnevernvakta har siden oppstarten hatt som mål å utvide driften og få
flere kommuner til å slutte seg til barnevernvakta. "Trøndelag Forskning og Utvikling"
gjennomførte en evaluering i kommunene, den ble påstartet våren 2015 og sluttført i januar
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2016. Den konkluderte med at barnevernvakta hadde innfridd forventningene og at
barneverntjenestene opplevde en nyttig avlastning og bistand på helg. Det finnes fortsatt
gjenstående midler av de øremerkede midlene til evaluering og det vurderes å ta en ny, mindre,
evaluering når barnevernvakta har fungert 4-6 år. Eksterne evalueringer gir oss en unik mulighet
til å se på det som kan forbedres i tjenesten.

Siden oppstarten i mars 2015 har Midtre Namdal Samkommune - med sine 5 kommuner
(Namsos, Flatanger, Namdalseid, Fosnes og Overhalla) tilsluttet seg vakta.
Befolkningsgrunnlaget har dermed økt fra ca. 65 000 til 85 000. Indre Namdal Samkommune
med sine 6 kommuner (Grong, Snåsa, Høylandet, Namsskogan, Lierne og Røyrvik) har
signalisert at de vil behandle sak om deltagelse høsten 2016. Dermed er barnevernvakta i Nord
Trøndelag i ferd med å nå ett av sine mål; å bli en tjeneste som omslutter flere nord-trønderske
kommuner. Ytre Namdal er i dialog med vertskommunen, og utreder mulighetene for deltagelse.
Målet er at barneverntjenestene har organisert beredskap utenfor sin åpningstid året rundt. Første
ledd innebærer utvidet helgeåpningstid som beskrevet over, og fast åpent på helligdager og
langhelger er også noe som vil innlemmes i driftsplanen for 2017 og fremover. Planen er også å
begynne å ha noe åpent på ettermiddag hverdag.
Det opprettes stadig flere barnevernvakter i Norge, og erfaringene i feltet er at mange starter
med en bredere åpningstid enn det som ble påbegynt i vår region.

Vurdering:
Levanger kommunes erfaringer med å delta i barnevernsvakta er så langt positive, og med de
perspektiv som ligger i forhold til å få enda flere kommuner med i samarbeidet og dessuten
utvide åpningstid, så vil dette være et viktig bidrag for å skape en mer robust barnevernstjeneste
for en større region. Å innfri krav om å ha et tilgjengelig barnevern all den tid et barn trenger
tjenesten er en økende utfordringen, og i den sammenheng vil barnevernvakta kunne være et
kostnadseffektivt virkemiddel.
Tiltaket ble fullfinansieres med statlige midler i 2015. Fra 2016 ble Levanger kommunes utgifter
anslått til ca. kr. 490 000,-, beregnet ut fra kr. 25 pr. innbygger. I budsjettet for 2016 ble det
budsjettert kr 400 000,- til deltagelse i interkommunal barnevernvakt fra Levanger kommune.
Finansieringsordning med kr. 25 pr. innbygger vil videreføres, men kan muligens reduseres noe
dersom flere kommuner innlemmes i ordningen. For 2017 blir da Levanger kommunes andel kr
490 000 kr med bakgrunn i kr. 25 pr. innbygger, og for dette vil kommunen få et bedre
barnevernvakttilbud enn hva vi har pr i dag. I budsjettet for 2017 er det også bevilget kr
400 000,- til barnevernvakt, rådmannen foreslår at differansen mellom det som tidligere er
vedtatt i budsjettet og den foreslåtte økningen dekkes innenfor oppvekstområdet sin ramme.
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Levanger kommune
Sakspapir

Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale

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

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
30.11.2016

Arkivref:
2005/7947 - /F50

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
120/16

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Levanger kommune tilrår at Tydal kommune får tiltre selskapet Innherred
Renovasjon IKS f.o.m. den 01.01.2017 med en eierandel satt til 0,9 % og godkjenner
ny selskapsavtale.
2. Selskapets låneramme kan økes fra 150 millioner til 200 millioner i henhold til
føringer i selskapets Økonomiplan for perioden 2017 – 2020.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Brev av 10.11.2016 fra Innherred renovasjon iks
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forslag til ny selskapsavtale
Saksopplysninger:
Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS vedtok den 17.11.2016 i sak nr PS
07/16 at Tydal kommune får tiltre selskapet f.o.m. den 01.01.2017. Tydal kommune vil
få en eierandel i Innherred Renovasjon IKS på 0,9 %. For Levanger kommunes
vedkommende vil Tydal kommunes inntreden medføre at eierandelen i selskapet justeres
ned fra 21.6 % til 21,2 %.
Det er videre behov for å øke selskapets låneramme. Under selskapets behandling av
Økonomiplan 2017 – 2020 ble det fattet vedtak om å øke selskapets låneramme fra 150
millioner til 200 millioner, jfr. sak nr PS 08/16. Også denne sak ble behandlet av
representantskapet den 17.11.2016.
De foreslåtte endringer i selskapet er merket med rød skrift i selskapsavtalen. Endring i
selskapsavtale må godkjennes av alle kommunestyrene.
Vurdering:
Rådmannen vurderer det som positivt med flere deltakerkommuner i Innherred
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renovasjon og tilrår at Levanger kommune stiller seg positivt til at Tydal kommune får
tiltre selskapet Innherred Renovasjon IKS f.o.m. den 01.01.2017 med en eierandel på 0.9
%. Videre at selskapets låneramme kan utvides fra 150 millioner til 200 millioner i
henhold til føringer i Økonomiplan 2017 – 2020. Med dette slutter Levanger kommune
seg til representantskapets vedtak i sakene PS 07 – og 08/16, behandlet den 17.11.2016.
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Levanger kommune
Sakspapir

Gebyr og betalingssatser 2017 - Levanger kommune

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

Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
30.11.2016

Arkivref:
2016/8521 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
121/16

Rådmannens forslag til innstilling:
Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagt oversikt.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
PS 47/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune
Vedlegg:
1 Gebyr og betalingssatser 2017 - Levanger kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Levanger kommunestyre vedtok i sak 47/16 budsjett for 2017 og økonomiplan for
perioden 2017-2020. På grunn av at behandlingen av budsjettet skjedde så tidlig på året
var det vanskelig å legge frem endelig forslag til gebyr og betalingssatser da dette i stor
grad styres av satser/retningslinjer i statsbudsjettet. Selv om statsbudsjettet formelt sett
ennå ikke er vedtatt, forventes ingen vesentlige endringer i endelig budsjett. Om
Stortinget skulle vedta lavere maksimumsatser enn regjeringens forslag legger opp til, vil
kommunen måtte justere sine satser i henhold til dette.
Vurdering:
Det er i en liten grad innarbeidet økninger i brukerbetalinger og gebyrer utover det som
følger av generell lønns- og prisvekst. Ellers bestemmes nivået på de kommunale
gebyrer gjennom selvkostkalkyler, lover og forskrifter.
Brukerbetalinger knyttet til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m.
reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett.
Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i ”Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale tjenester”. Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon,
feiing og byggesak/kart/oppmåling. Gebyrene innenfor disse områdene foreslås i 2017
23 av 24

Levanger kommune – Formannskapet 30.11.16 - Sakliste

på samme nivå som i 2016, men med mindre justeringer (både opp og ned) på
enkeltelementer.
I første halvdel av 2017 tas nye kommunale omsorgsboliger i bruk. Husleiesatser for
disse er ikke endelig beregnet ennå, og rådmannen vil i løpet av første kvartal 2017 legge
fram en egen sak med leiesatser i kommunale omsorgsboliger.
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