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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levanger formannskap
Formannskapssalen, Levanger rådhus
05.04.2017
13:00

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16,
eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksnr
Innhold
PS 35/17 Godkjenning av protokoll
PS 36/17 Referatsaker
PS 37/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.03.17
PS 38/17 Tildeling av aktivitetstilskudd vår 2017
Orienteringer/tema:
 Status oppgradering av fotballstadion på Moan
 Dialogseminaret - oppsummering og veien videre - økonomiplan 2018 - 2021

Levanger, den 29. mars 2017
Robert Svarva
Ordfører
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PS 35/17 Godkjenning av protokoll
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PS 36/17 Referatsaker

RS 19/17 Skjenkebevillingskontroll
RS 20/17 Skjenkebevillingskontroll 11.03.2017
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.03.17

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

Utvalg
Levanger formannskap

Arkivref:
2014/888 - /

Møtedato
05.04.2017

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
37/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelser.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
 Delegeringsreglementet, vedtatt av kommunestyret 01.03.17
 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:
Høyring

Departement

Frist

Høring – endringer i utlendingsforskriften – krav om
selvforsørgelse for rett til permanent
oppholdstillatelse

Justis- og
beredskapsdepartementet

09.05.2017

4 av 9

Levanger kommune – Formannskapet 5.4.17 - Sakliste

Høyring

Departement

Frist

Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit.
Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Justis- og
beredskapsdepartementet

23.06.2017

Høring – NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet
– En styrket mediepolitikk for borgerne

Kulturdepartementet

23.06.2017

Høring - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto

Finansdepartementet

12.05.2017

Høring - endringer i dyrevelferdsloven § 32

Landbruks- og
matdepartementet

15.05.2017

Høring - forslag til ny personidentifikator
(fødselsnummer)

Finansdepartementet

22.06.2017

Høring - forslag til endringer i legemiddelloven avgifter og gebyrer på legemiddelområdet, unntak
fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent
refusjon

Helse- og
omsorgsdepartementet

02.05.2017

Høring om endringer i representasjonsregelverket

Arbeids- og
sosialdepartementet

02.05.2017

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om
rettigheter og bruk av tvang under opphold i
barnevernsinstitusjon (rettighetsforskriften) § 24

Barne- og
likestillingsdepartementet

09.06.2017

Høring - forslag om endring av skatteloven § 2-2
første ledd

Finansdepartementet

16.06.2017
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Høyring

Departement

Frist

Høring om endring i forskrift om rammeplan for
praktisk-pedagogisk utdanning

Kunnskapsdepartementet

02.06.2017

Høring om tap av retten til å praktisere for trygdens
regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

Arbeids- og
sosialdepartementet

30.06.2017

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

Tildeling av aktivitetstilskudd vår 2017

Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
guri.marjane.sivertsen@levanger.kommune.no
E-post:
74052901
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
05.04.2017

Arkivref:
2016/8122 - /223

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
38/17

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:
Sluttspillalliansen (Skogn, Frol,
LHK)
Tour de Tomtvatnet
Scenelus
Levanger sokn (Lev. kulturkirke)
Markabygda teaterlag
Levanger svømme- og
livredningskulubb
N-T turistforening
Kari Palarihuset
Roknesvollen 4H seter
Markabygda ungdomsklubb
Vocaelis
Nessegutten FFU
Levanger idrettsråd
Levanger sjakklubb
IL sverre
N-T Turistforening
N-T bedriftsidrettskrets
Bymuseet i Levanger
Ekne småbåtforening
Levanger ungdomshus og LUF
TMM
Levanger ungdomsskole
St. Olavsloppet
SUM

Regionalt sluttspill J16 og G16

10 000

Fredagstour, lavterskel for ungdom
«We will rock you»
Konsert: Messias av Händel.
Profesjonelle og amatører
Revy: Alt for Markabygda
Årsklassemesterskap 2017

30 000
20 000
15 000

Barnas turlag, lavterskel tilbud
Sangstund på tvers av generasjoner
Nye lavvoer og kanoer
Diverse utstyr for aktiviteter
Gratis sang- og musikkleir
Aktiviteter 2017
10 på topp i Levanger
Kvalifiseringskamper, reise
Sykkel NM 2017
Opptur (turtiltak for ungdom)
Kanonballserie, dommerkostnader
Forestillingen «Rotterdam»
Barnas lyskveld og Sjørockfestivalen
Rusfritt arr 1. mai
Nilam og banden
Klasseutveksling Italia
Gjennomføre løp 2017
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Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunestyret 27.01.16 - sak 6/16 - Revidering av tilskuddsordninger
Vedlegg:
1 Søknader på aktivitetstilskudd og forslag tilskudd vår 2017
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Informasjon om tilskuddsordningene på Levanger kommunes hjemmesider.
Saksopplysninger:
Frie tilskuddsmidler fra Formannskap og enhet kultur behandles felles vår og høst. Innbyggere
og organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og
vekst i vår kommune.
Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler.
Våre samfunnsmål er:





Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del
av fellesskapet
Alle barn får en best mulig start på livet
Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med
god helse og trivsel
Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge

Følgende formål prioriteres:






Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er
lavterskel og gratis for deltakere
Prosjekter/tiltak som fremmer aktivitet, sunne vaner og gode opplevelser for innbyggere
og gjester i Levanger kommune
Prosjekter/tiltak med overføringsverdi og som bidrar til samarbeid, erfarings- og
kunnskapsspredning mellom organisasjoner
Prosjekter/tiltak som fremmer Levanger kommunes bolyst, dokumenterer kommunens
historie, og/eller bidrar til positiv omdømmebygging

Det gis ikke tilskudd til landsomfattende tiltak, skoleturer o.l.
Tilskudd inntil kr. 5 000.- kan tildeles ved administrativt vedtak. Ved eventuell klage vil saken
gå til politisk behandling. Forslag på tilskudd over kr. 5 000,- skal i henhold til vedtak i
Kommunestyret 27.01.16, avgjøres av Formannskapet.
Alle vedtak om tilskudd vil bli offentliggjort på nettsidene til kommunen.
Omfang og saksbehandling
Det kom inn 47 søknader på aktivitetstilskudd på tilsammen over 1,3 millioner kroner.
For hele 2017 er det kr. 600 000.- til fordeling.
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Søknader om tilskudd er gjennomgått og vurdert i henhold til mål og strategier i kommunens
planverk av ei tverrfaglig sammensatt gruppe som har bestått av enhetsleder kultur,
idrettskonsulent, folkehelsekoordinator, frivilligkoordinator og en saksbehandler fra rådmannens
stab.
To aktivitetstiltak er innvilget beløp på tilsammen 5 400.- etter administrativt vedtak (se vedlegg
over søknader og forslag til tilskudd).
Det er 23 aktivitetstiltak som innstilles på beløp over 5000.-, som nå legges fram for politisk
behandling. Samlet beløp er kr. 408 100.-. Tilsammen er det da foreslått aktivitetstilskudd på kr.
413 500.- ved behandling vår 2017.

Vurdering:
Dette er tredje behandling av søknader om tilskudd etter revidering av tilskuddsordning vedtatt i
kommunestyret i januar 2016. Mulighetene for tilskudd har vært synliggjort bedre på
hjemmesider og i annonsering. I fjor var antall søknader og søknadssum på våren omtrent
dobbelt så stor som antallet søknader på høsten. Det er derfor foreslått å bruke omtrent 2/3 av
summen ved denne tildelingen.
Gruppa har vurdert alle søknadene i lys av vedtatte mål og strategier og øvrige kriterier for
tilskudd. (Se saksopplysninger). Der det er naturlig vil det bli gitt signaler om at
tilskuddsmottaker må forsterke elementene som treffer kriteriene i planverket, og om det har
overføringsverdi, vil det bli bedt om at tilskuddsmottaker sprer info om dette til andre lag.
22 søknader har fått avslag. Avslagene er gitt med ulike begrunnelser. Noen fordi det er søkt om
ren driftsstøtte, og andre fordi det ikke foreligger en tydelig planlagt aktivitet. Noen søknader
kommer ikke inn under kriteriene, og andre er sendt etter at aktiviteten har funnet sted. Noen har
også fått avslag da aktiviteten tidligere har fått støtte eller kommer inn under andre ordninger,
eller at aktiviteten er blitt prioritert ned i forhold til andre søknader. Avslag er også gitt om
aktiviteten budsjetterer med overskudd, eller om søknaden er ufullstendig.
Gruppen har vurdert det slik at det er bedre å gi en større sum til søknader som treffer kriteriene
godt, og som er avhengig av tilskudd for gjennomføring, i stedet for å gi mindre tilskuddsbeløp
til flere.
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