Levanger kommune
Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Formannskapssalen, Levanger rådhus
02.10.2019
12:00 OPPMØTE Skogn helsetun for befaring
12:45 Befaring Levanger bo- og aktivitetssenter
13:30 Formannskapets møte, formannskapssalen

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 e-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no eller tlf. 74 05 27 16,
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Saksnr
Innhold
PS 96/19 Godkjenning/signering av protokoll
PS 97/19 Referatsaker
PS 98/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.09.19
PS 99/19 Nytt sentralkjøkken i Levanger
PS 100/19 Høring av forskrift for håndtering av gummigranulat
PS 101/19 Omdisponering av budsjett 2019
PS 102/19 TV-aksjonen 2019 - kommunekomite - søknad om støtte
PS 103/19 Partssammensatte utvalg - vurdering opp mot ny kommunelov
PS 104/19 Søknad om etterlønn som varaordfører
PS 105/19 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune
PS 106/19 Kommunens delegeringsreglement - tilpasning til ny kommunelov
PS 107/19 Reglement folkevalgte organer - tilpasning til ny kommunelov
Orienteringer i møte:
• Ulv i saueflokkene i Levanger v/enhetsleder Øystein Lunnan og rådgiver Rune
Sørholt

Levanger, den 26. september 2019

Alf Magnar Reberg
varaordfører
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PS 96/19 Godkjenning/signering av protokoll

PS 97/19 Referatsaker
RS 19/19 Skjenkebevillingskontroll Levanger 14.09.2019
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.09.19
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716
Utvalg
Formannskap

Møtedato
02.10.2019

Arkivref:
2018/7093 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
98/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Levanger kommune delegeringsreglement
• 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 - ny forskrift om tilsynsrådet

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.01.2020

Høring - Forslag til forskrift om regionale
tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og

Landbruks- og
matdepartementet

15.11.2019
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Høyring

Departement

Frist

kompetanseheving i landbruket
Høring - Forslag til endring av tjenesteloven og Nærings- og
utkast til forskrift om geoblokkering og andre
fiskeridepartementet
former for diskriminering basert på nasjonalitet,
bosted eller etableringssted i det indre marked

12.12.2019

Høring om ny forskrift om
vaktvirksomhetsregister

15.11.2019

Justis- og
beredskapsdepartementet

Alminnelig høring. Endring i reglene for
Arbeids- og
dagpenger under arbeidsløshet - forenklinger og sosialdepartementet
digitalisering.

15.12.2019

Høring – alderspensjon til tidligere mottakere
av uføretrygd

Arbeids- og
sosialdepartementet

13.12.2019

Høring – forslag til utfasing av
forsørgingstillegg til alderspensjon i
folketrygden

Arbeids- og
sosialdepartementet

13.12.2019

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

Nytt sentralkjøkken i Levanger
Saksbehandler: Kristin Bratseth
E-post:
kristin.bratseth@levanger.kommune.no
Tlf.:
Utvalg
Levanger Seniorråd
Driftskomiteen
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
11.09.2019
25.09.2019
02.10.2019

Arkivref:
2019/83 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
16/19
23/19
99/19

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019
Merknad:
Korrigering av feil i saksframlegget i avsnitt om økonomi:

Ved å investere i nytt kjøkken vil kommunen hvert år spare ca. kr 40.000,-. 140.000,Hvis en opprettholder eksisterende kjøkken og må investere i nytt inventar og utstyr, vil
det utgjøre en kostnad på ca. kr. 420.000,- 370.000,- pr år. Med disse forutsetningene vil
en investering i nytt kjøkken gi en besparelse på knapt 0,5 mill. hvert år.
Forslag i møte:
Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Uttalelse:
Vedtak om bygging av nytt sentralkjøkken eller produksjon av mat på den enkelte lokale
institusjon/helse og omsorgssenter utsettes inntil produksjon av mat lokalt er grundig
utredet og analysert med tanke på beboernes helse og trivsel.
Avstemning:
Sommervolls forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Uttalelse:
Vedtak om bygging av nytt sentralkjøkken eller produksjon av mat på den enkelte lokale
institusjon/helse og omsorgssenter utsettes inntil produksjon av mat lokalt er grundig
utredet og analysert med tanke på beboernes helse og trivsel.

Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet:
1. Det bygges nytt sentralkjøkken på Staup for inntil 37 mill kr inkl utstyr og inventar
2. Bygget finansieres med 29,6 mill i låneopptak og 7,4 mill i mva-refusjon

Rådmannens forslag til vedtak til Levanger seniorråd:
Rådet bes vurdere å uttale seg.
Rådmannens forslag til vedtak til driftskomiteen:
Komiteen bes vurdere å uttale seg.
Saksprotokoll i Levanger seniorråd – 11.09.2019
Forslag i møte:
Repr. Vigdis Skårdal fremmet følgende forslag til høring:
Det bygges ikke nytt sentralkjøkken. Alternativet med å produsere mat lokalt på den
enkelte institusjon/helse og omsorgssenter utredes videre.
Avstemning:
Repr. Skårdals forslag fremmet i møte, enstemmig vedtatt.
Levanger seniorråds høringsuttalelse:
Det bygges ikke nytt sentralkjøkken. Alternativet med å produsere mat lokalt på den
enkelte institusjon/helse og omsorgssenter utredes videre.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
PS 11/19, PS 34/18, PS 62/18
Vedlegg:
1
2
3
4

Skisse plassering
Funksjons- og strategidokument
Beregning av årsverksbehov ved løsning med flere lokale kjøkken
Forklaring til kostnadstabell

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I PS 11/19 i formannskapet 6. januar 2019 ble sak om felleskjøkken etter en
samdriftsmodell behandlet, og med følgende vedtak:
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Saken utsettes.
Det oppleves uhensiktsmessig å ha storkjøkken på Verdal for hele Levanger kommune.
Rapport som danner grunnlaget for saksframlegget hadde kun mandat til å vurdere
Rinnleiret som sted. Rapporten bør revideres.
Ny kommunalsjef starter 1. februar. Vi ønsker at saken presenteres i endret form til
formannskapet.
I økonomiplan 2019 – 2022 er det avsatt 18 mill kroner (i 2020) til bygging av nytt
sentralkjøkken, inkludert inventar og utstyr. Med kostnadsanslaget som nå foreligger blir
det behov for å sette av ytterligere 19 mill kroner i 2020. Samlet anslås investeringen til
ca 37 mill kroner og finansieres med 7,4 mill kroner i momskompensasjon og lån 29,6
mill kroner.
Romprogram og estimat av kostnader ved nytt sentralkjøkken på Staup i
Levanger:
Avdelingsleder for kjøkken har i samarbeid med bygg og eiendom laget et utkast til
romprogram for fremtidig sentralkjøkken. Romprogrammet er gjennomgått flere ganger
for å redusere arealet, og er nå kommet ned på et nettoareal på ca. 414m2. Bruttoarealet
(inkl. gangarealer og tekniske rom, med en brutto- nettofaktor på mellom 1.3 og 1.4) vil
da ligge på mellom 540 og 580 m2.
Leverandørene av storkjøkken er de som har best kompetanse på planlegging av
kjøkken. Avdelingsleder kjøkken har derfor sammen med bygg og eiendom hatt møter
med tre storkjøkkenleverandører. Disse har hver for seg utarbeidet ideskisser for nytt
sentralkjøkken (vedlegg 1).
Kjøkkenleverandørene er også bedt om å komme med erfaringstall på kostnader med
bakgrunn i tidligere prosjekter de har vært involvert i. To av kjøkkenleverandørene har
antydet at en pris på rundt 65.000 kr/m2 inkl. mva. vil være realistisk inkludert utstyr.
Utstyrsleveransen og de tekniske installasjonene er med på å øke m2-kostnadene.
Utstyrsleveransen vil ligge på 7-9 millioner kroner inkl. mva. Dette er kvalitetsutstyr,
men ikke det aller dyreste. Godt utstyr har lengre levetid og vil kunne være med på å
redusere driftskostnadene. Det aller meste av dagens utstyr er fra byggeår, og det må
uansett påregnes utskifting i løpet av kort tid.
Oppdaterte kostnadsberegninger i 2019 viser at bygget inkludert inventar og utstyr vil
utgjøre en kostnad på i underkant av 37 mill. kroner inkl. mva. Mer eksakte kostnader vil
ikke foreligge før tiltaket har vært ute på anbud. Det vil være mulig å redusere det
planlagte lagerarealet noe, men driftsmessig er det lite ønskelig da en blir avhengig av å
få flere vareleveranser pr. uke.
Med et kjøkken som romprogrammet tar høyde for vil det være mulig å øke
produksjonen i fremtiden, for eksempel om det kommer vedtak om matleveranser til
skoler og barnehager. Antall vareleveranser må i så fall økes, og ved stor økning i
produksjonen er det mulig å kjøre flere skift. Dette vil sannsynligvis medføre økning i
antall årsverk.
Sentralkjøkkenet vil kunne bli kommunens hovedlager for tørrmat, og vil levere ut til
helse- og omsorgssentre og institusjoner, og eventuelt barnehager og skoler hvis behov.
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Dette medfører at det ikke er nødvendig med store lagerlokaler lokalt på den enkelte
mottaksplassen, men det kan lages frokost, lunsj og kveldsmat lokalt. Å ha et kommunalt
sentralkjøkken/sentrallager vil også styrke kommunens beredskap i krisesituasjoner.
Økonomi - investering og drift - endringer:
Investering
i nytt bygg
og inventar
Årlige renter og avdrag, nytt bygg (1)
Årlige renter og avdrag nytt inventar (2)
Økte driftskostn Bygg og eiendom (3)
Innsparing 3,1 årsverk ved
kjøkkentjenesten (4)
Sum
Forklaring til tabell, se vedlegg 5

900 000
840 000
390 000
-2 170 000
-40 000

Eksisteren
de
kjøkken,
nytt utstyr
420 000

420 000

Endring

-900 000
-420 000
-390 000
2 170 000
460 000

De stipulerte årlige gjennomsnittskostnadene er basert på et rentenivå på 3%.
Ved å investere i nytt kjøkken vil kommunen hvert år spare ca. kr 40.000,-. Hvis en
opprettholder eksisterende kjøkken og må investere i nytt inventar og utstyr, vil det
utgjøre en kostnad på ca. kr. 420.000,- pr år. Med disse forutsetningene vil en investering
i nytt kjøkken gi en besparelse på knapt 0,5 mill. hvert år.
Eksisterende utstyrspark er fra byggeår (1994), og må skiftes ut i løpet av kort tid
dersom det ikke blir nytt sentralkjøkken.
Årsverksbehov ved nytt sentralkjøkken på Staup
I dag brukes følgende antall årsverk i produksjonen:
• LBAS: 9,8 årsverk inklusive avdelingsleder og kantine.
• Skogn: 5,3 årsverk.
Tilsammen 15,1 årsverk i dagens kjøkkenproduksjon.
Ved å samle produksjon og lagerlogistikk ved ett nytt sentralkjøkken beregnes et behov
på 12 årsverk inkl avdelingsleder. Dette er en besparelse på 3,1 årsverk i forhold til
dagens drift. Det vil da kunne produseres middag til institusjon, omsorgsbaser og
hjemmeboende. I tillegg ivaretas lagerlogistikk med utkjøring og renhold av
sentralkjøkkenet innenfor denne årsverksberegningen. Det planlegges lokaler og utstyr
som inkluderer en eventuell framtidig økning av leveranser.
Alternative løsninger for matproduksjon/matleveranse
• Felles sentralkjøkken med Verdal kommune
Administrasjonen hadde nytt møte med Verdal kommune 20.03.19 ang et
samarbeid knyttet til sentralkjøkken ved det nye helsehuset i Verdal. På grunn av
manglende avklaring i Levanger måtte Verdal gå videre i planleggingen og denne
er nå kommet for langt til at et samarbeid lengre er aktuelt. Et felles
sentralkjøkken på Rinnleiret er ikke en aktuell løsning.
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• Kjøpe tjenesten fra Sykehuset Levanger eller andre leverandører
Administrasjonen hadde møte med Sykehuset Levanger 14.03.19. Sykehuset har
kapasitet og kan levere ferdig produsert mat til kommunen. De har tilgang på
kvalifisert fagpersonell (eks ernæringsfysiologer, kostøkonomer, faglærte
kokker). De er ISO 14001-sertifisert, og arbeider i tillegg etter 9001-standarden.
De har ikke teknologi for sous-vide, så middag må leveres varmt (just-in-time).
Tørrmat mv kan også leveres. Det er ikke laget kravspek fra kommunens side
tidligere, så priser er ikke diskutert. Kommunen må selv sørge for henting av
maten ved sykehuset og videre organisere transport ut til
innbyggerne/institusjoner/omsorgsbaser.
Det er innhentet erfaring fra en kommune som kjøper mat fra lokalt sykehus etter
anbudsrunde. Deres tilbakemelding er blant annet at det er svært viktig å ha en
god prosess rundt behovsvurderinger og kravspesifikasjon. De fikk problemer i
første runde av anbudskonkurransen da de ikke hadde vært tydelig nok på hvilke
kostholdstandarder leveransen skulle tilfredsstille i forhold til gjeldende
retningslinjer. Forskjellige leverandører tolket kravspesifikasjonen til å gjelde
forskjellige føringer fra helsedirektoratet. Dette medførte ny utlysning av
konkurransen. De er fornøyde med prisene de oppnådde i konkurransen, og de ser
ikke for seg å kunne produsere mat selv til samme pris. Kommunen har vel 5000
innbyggere og det leveres mat til 2 institusjoner samt hjemmeboende
Dersom det er en aktuell løsning å kjøpe mat fra andre aktører, må oppdraget
legges ut på anbud. En vil kunne risikere lang transport av maten.
• Leie og bruk av lokaler til kjøkkendrift
En kjenner pr i dag ikke til hensiktsmessige ledige lokaler. Det må påregnes
ombyggingskostnader, utstyrskostnader mv. med en slik løsning.
• Fortsette dagens løsning med matproduksjon ved Skogn helsetun og
Levanger bo og aktivitetssenter
Det er en utfordring med produksjonsareal, lagerkapasitet og gammel utstyrspark
på begge dagens kjøkkenlokasjoner. Det må investeres betydelig i bygg og utstyr,
og utvides arealmessig for å kunne imøtekomme framtidas behov. Å drive
kjøkken på to steder i stedet for ett, er kostbart driftsmessig.
• Produsere mat lokalt på den enkelte institusjon/helse- og omsorgssenter
Det foreslås i Prop. 114 S (2018–2019) å opprette et investeringstilskudd til lokale
kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken fra 1. oktober 2019. Det foreslås
for hele landet en tilsagnsramme på 12,5 mill. kroner og bevilgning på 625 000
kroner over kap. 761, post 63 til første års utbetaling i 2019. Ordningen gjelder
tilskudd til etablering eller gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger med eget
produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem og omsorgsboliger for personer
med heldøgns tjenestetilbud. Tilskuddet skal forvaltes av Husbanken.
Å produsere all mat ved lokale kjøkken vil kreve utbygging eller oppgradering av
dagens lokaler og utstyrspark for å få fullriggede kjøkken med nok lagerkapasitet.
Det må også produseres mat til hjemmeboende herfra. Fire produksjonskjøkken
vil medføre økte service- og vedlikeholdskostnader på utstyr og lokaler. Det vil
kreve rekruttering av kompetent fagpersonell til varebestilling, produksjon av
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ernæringsmessig riktig mat med flere menyer, lagerlogistikk og internkontroll til
de ulike lokasjonene.

Beregning av årsverksbehov ved bruk av lokale småkjøkken til produksjon av
varmmat
Sted
Beboe Levering Veier/
Kantine
Dag- Antall Antall
re
hj.boend
Bofor
tilbud porsj. årsver
e
felleska
eldre/
varm
k
p
ansatte
mat
Stokk36
15
20
61
3,5
bakken
BBT
64
10
30
84
4
Staup
36
30
30
76
4
Lbas
30
30
30
10
90
5
Skogn
Avd.led
1
er
Totalt
311
18,5
Tabellen viser dagens antall plasser ved de forskjellige lokasjonene. Se vedlegg 4
Lokale småkjøkken vil gi betydelig større lønnsutgifter enn å ha ett sentralkjøkken.
Tabellen viser at en turnus med personell fordelt på 4 lokasjoner (Stokkbakken, Staup,
Breidablikktunet og Levanger bo- og aktivitetssenter) anslagsvis vil kreve 18,5 årsverk.
Dette er 6,5 årsverk mer enn ved ett sentralkjøkken som stipuleres til 12 årsverk. Dette
utgjør en årlig merkostnad på 4,5 millioner kroner i forhold til å ha ett sentralkjøkken.
I formannskapets sak PS 11/19 anbefales det å opprettholde eget kjøkken ved Ytterøy
helsetun, basert på utredning gjort i 2016. Denne anbefalingen opprettholdes, både av
kvalitetsmessige, transportmessige og kostnadsmessige hensyn.
Vurdering:
Kostnadsberegning av nytt sentralkjøkken på Staup viser at avsatt kostnadsramme til
investering ikke er tilstrekkelig. Basert på ovennevnte kostnadsestimat bør det avsettes
ytterligere 19 mill kroner i 2020. Samlet anslås investeringen til ca 37 mill kroner og
finansieres med kroner 7,4 mill i momskompensasjon og lån kroner 29,6 mill. Med de
skisserte økonomiske forutsetninger vil de årlige kostnader kompenseres av reduserte
driftskostnader i form av reduksjon i antall årsverk.
Å gå ut på anbud med leveranse av mat er et mulig alternativ. Fordel med dette er at
kommunen unngår investeringskostnadene i nytt bygg. Kommunen vil i dette tilfelle
ikke ha egne ansatte i avdelingen. Ulempen er at kommunen ikke vil ha styring med
matproduksjon og -leveranser annet enn det som er lagt i kravspek og er avtalefestet.
Kommunen er heller ikke rustet i beredskapssituasjon, og har liten styring når det dukker
opp endringsbehov.
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St.meld «Leve hele livet» har kost og ernæring som et av sine seks
hovedsatsingsområder, og det er sterkt fokus på temaet nasjonalt. Kommunens praksis
med 4 måltider pr dag må videreføres, og tilbudet til hjemmeboende må videreføres med
god kvalitet på maten. Trivsel og miljø ved måltider er viktig. Matlukt er en av flere
faktor som kan påvirke den enkeltes matlyst, og det er viktig at det lukter mat i våre
institusjoner og omsorgsbaser. Dette kan sikres blant annet gjennom at noen måltider
lages lokalt, og at det er mulighet for å bake i huset. Matlukt kan oppnås også om
middagen produseres i et sentralkjøkken og leveres varm ut, da det vil spre seg god
matlukt når kontainerne åpnes. I tillegg er det mulig å lage varm lunsj og bake i lokale
kjøkken selv om middagen leveres fra sentralkjøkken.
Å kunne produsere maten i egen kommune gir oss god kontroll med kvalitet og
næringsinnhold. Det gir kommunen god styring blant annet i forhold til beredskap.
Sentralkjøkkenet kan produsere mer av maten selv ved å ansette både pølsemaker og
baker/konditor. Matproduksjon til brukere med spesielle behov/allergier øker. En kan
anta fortsatt økning når de demografiske prognoser tilsier økt antall eldre fra 2020. Det
er derfor viktig med bred kompetanse i produksjonen. Endringer i ernæringsbehov hos
den enkelte innbygger vil raskt kunne imøtekommes med produksjon i egen regi.
Det vil være mulig å ta inn flere lærlinger i produksjonen dersom kommunen har ett stort
sentralkjøkken. Å ta imot lærlinger krever noe størrelse på produksjon og utstyr, og
tilgang på faglig veiledning. Å være lærlingebedrift vil påvirke det faglige fokuset
positivt, og vil gi samfunnsmessig gevinst da det kan øke rekruttering til kokkefaget.
Ved vurdering av de ulike alternativene opp mot bygging av nytt sentralkjøkken på
Staup, er det etter både faglige og økonomiske perspektiver mest lønnsomt å bygge nytt
sentralkjøkken. De investeringsmessige årlige kostnader vil kompenseres av reduserte
lønns- og driftsutgifter.
I en anbudsprosess kan en be om prisalternativ med solcellepanel på tak.
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser på tomta.
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Levanger kommune
Sakspapir

Høring av forskrift for håndtering av gummigranulat
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
E-post:
ingrid.baevre@levanger.kommune.no
Tlf.:
47453935
Utvalg
Formannskap

Møtedato
02.10.2019

Arkivref:
2018/8157 /K23
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
100/19

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Levanger kommune støtter utarbeidelse av forskrift om utforming og drift av
idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale.
2. Levanger kommune støtter alternativ 1 i overgangsbestemmelser, § 23A-12.
3. Levanger kommune ønsker et punkt i forskriften som hindrer gjenbruk av brukt
kunstgress.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Høring – Miljødirektoratets forslag til ny forskrift for håndtering av gummigranulat
(2019/8215)
Vedlegg:
Utkast til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst
fyllmateriale
Høringsnotat med vurdering av konsekvenser, Miljødirektoratet 28.06.2019
Brukt kunstgress skal til godkjent mottak, NFF 11.07.2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift som skal hindre spredning av gummigranulat
fra kunstgressbaner. Høringsfrist er 31. oktober 2019.
Siden begynnelsen av 2000-tallet er det bygd mer enn 1700 kunstgressbaner i Norge. De
fleste av dem bruker gummigranulat som fyllmateriale fordi det er vanskelig å finne
gode alternativer. Ifølge Miljødirektoratet havner over 1500 tonn gummigranulat hvert år
på avveie i naturen og kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast,
etter slitasje fra bildekk og veier. Mikroplast brytes svært langsomt ned i naturen og kan
inneholde eller binde seg til miljøgifter som tas opp av organismer. Miljødirektoratet
ønsker at kravene i den foreslåtte forskriften redusere utslippene av gummigranulat og
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annet løst plastholdig fyllmateriale med opptil 98 %.
Forskriften inneholder krav om:
• en fysisk barriere rundt banen
• håndtering av drens- og overvann
• tiltak for å hindre spredning fra brukere av banen
• informasjonsformidling
• forsvarlig håndtering av snø
• avfallshåndtering/ombruk, og
• bruk av erstatningsmaterialer når det er mulig.
Utover synspunkter på øvrige krav i forskriften, ber Miljødirektoratet om at det gis
høringsuttalelser på to alternative overgangsbestemmelser (§23A-12) for eksisterende
baner:
Alternativ 1: Det gis tre år på å innføre kravet om fysisk barriere og rydding/håndtering
av snø, og seks år for å innføre kravet om håndtering av drens- og overvann. Øvrige krav
gjelder fra ikrafttredelse av forskriften.
Alternativ 2: Samtlige krav i forskriften inntreffer når idrettsbanen skal rehabiliteres,
dvs. bytte underlag/gjennomgå en større oppgradering.
Brukt kunstgress blir av og til lagt ut på et nytt sted som et nærmiljøanlegg for fotball og
annen idrett, eller hos private brukere til en rekke forskjellige formål. Også et brukt
kunstgress koster et betydelig beløp å få installert. Reinstallering av brukt kunstgress gir
en situasjon hvor en ikke har kontroll på hvor gresset blir av ved endelig kondemnering.
Det kan da være en fare for at dette ikke destrueres/resirkuleres miljømessig og blir en
forurensningskilde.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at Levanger kommune støtter utarbeidelse av forskrift om
utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale.
Kommunen har selv jobbet med utfordringene knyttet til kunstgressbaner i et par års tid.
I PS 63/16 vedtok kommunestyret i Levanger håndtering av granulat fra kunstgressbaner
i Levanger. Som oppfølging av dette ble det gjennomført befaring på alle kommunens
kunstgressbaner, hvor anleggseierne i etterkant fikk tilbakemelding i form av en rapport
som sa noe om deres utfordringer med hensyn til gummigranulat. Flere av tiltakene som
ble beskrevet i rapporten, ble gjennomført i løpet av et års tid. Aktuelle tiltak i Levanger
kommune har vært oppsamling av granulat rundt kunstgressbaner, mindre bane vinterstid
der deler av banen benyttes til lagring av snø og innkjøp av granulatfangere til
sandfangkummer langs banene.
Den nye kunstgressbanen på Moan som ble ferdigstilt i 2017 var et av tre pilotanlegg i
Norge for å komme frem til de beste løsningene for å holde gummigranulatet på banen.
Levanger kommune vurderer at alternativ 1, i overgangsbestemmelser § 23A-12,
er det beste alternativet. Ved alternativ 1 vil kravet være det samme for alle anleggseiere,
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mens hvis tiltakene skal gjennomføres først ved rehabilitering vil det i Levanger være
noen som må gjøre tiltak ila. de første 1-2 årene, mens andre kan vente 10-15 år.
Levanger kommune ønsker også at det tas inn et punkt i forskriften som hindrer gjenbruk
av kunstgress. Vi har selv erfart utfordringene med at utslitt kunstgress har blitt solgt/gitt
bort, og blitt benyttet i ballbinger og til andre idrettsformål. Det er absolutt ikke ønskelig
at brukt og utslitt kunstgress håndteres slik at faren for utslipp av gummigranulat øker. I
slike saker vil det være nyttig for kommuner å ha en lovhjemmel som sier at brukt
kunstgress skal leveres til godkjent mottak.
Norges Fotballforbund (NFF) har tidligere i høst hatt fokus på brukt kunstgress og de er
tydelig på at brukt og utslitt kunstgress skal destrueres og ikke legges andre plasser,
heller ikke ballbinger. Det som ikke er bra nok for noen, er heller ikke bra nok for andre.

14 av 30

Levanger kommune – Formannskapet 02.10.19 - Sakliste

Levanger kommune
Sakspapir

Omdisponering av budsjett 2019
Saksbehandler: Marit Glæstad Sølvberg
E-post:
marit.glastad.solvberg@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052808
Utvalg
Formannskap

Møtedato
02.10.2019

Arkivref:
2019/5754 /C10
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
101/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen innstiller at 500 000,- overføres fra investeringsprosjekt «Kjønstadmarka 3»
til investeringsprosjekt «Gottås lekeplass».
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Anbudet for å bygge Gottås lekeplass ble sendt 5 tilbydere i august 2019. Det kom inn 3
tilbud hvor alle overstiger budsjettert beløp for prosjektet. Det er i kommunestyret PS
61/18 bevilget kr 800 000,-. Dette beløpet er gjenbevilget i kommunestyret PS 23/19.
Ca. kr 200 000,- av dette er brukt i 2018/2019 til prosjektering, anbud og en erstatning.
Reguleringsplanen for Gottås boligfelt er nå under revidering, slik at det vil være mulig å
bygge flere tomter og legge disse ut for salg. Det er derfor viktig å få bygget lekeplassen
for boligfeltet, da det er langt til andre aktivitetsområder for barn.
Vurdering:
Rådmannen foreslår å overføre kr 500 000,- fra Kjønstadmarka 3 til Gottås Lekeplass for
2019, slik at lekeplassen kan bygges som prosjektert.
I Økonomireglementets pkt 6.4 «Omprioritering/tilleggsbevilgninger» gis formannskapet
fullmakt til å styrke en post i investeringsbudsjettet ved tilsvarende reduksjon i en annen
post i investeringsbudsjettet. Forutsetningen er at dette kan gjøres uten at
finansieringsplanen for de to postene sett under ett må endres, og at endringen ikke
gjøres på en slik måte at en overskridelse av et kostnadsoverslag, som er vedtatt av
kommunestyret, dekkes inn før dette på forhånd er forelagt kommunestyret til
godkjenning.
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Rådmannen vurderer at saken kan vedtas av formannskapet.
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Levanger kommune
Sakspapir

TV-aksjonen 2019 - kommunekomite - søknad om støtte
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716
Utvalg
Formannskap

Møtedato
02.10.2019

Arkivref:
2019/5834 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
102/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2019 til CAREs arbeid oppnevnes:
Som nestleder oppnevnes:
Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for
sekretariatsfunksjonen.
TV-aksjonen 2019 innvilges et tilskudd på kr. 20.000. Beløpet dekkes over 14700-10001000.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
TV-aksjonen NRK CARE 2019
Vedlegg:
1 Søknad fra TV-aksjonen, datert 13.8.19
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen
av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine
egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av
stabelen søndag 20. oktober.
De siste årene har formannskapet vedtatt slik kommunal komite for TV-aksjonen:
Som leder av kommunekomité: Gerd Haugberg
Som nestleder: Ordfører
Ordfører og rådmann har fått fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for
sekretariatsfunksjonen
Fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen søker om tilskudd til årets aksjon. I 2018 ble
det bevilget kr. 20.000,- til aksjonen (kr. 1,- pr. innbygger). Registrert og innbetalt beløp
vil bli en del av statistikken for Levanger kommune på aksjonsdagen.
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Vurdering:
Rådmannen foreslår at formannskapet slutter seg til en slik modell og det tilrås at
ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for
sekretariatsfunksjonen.
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 (14700-1000-1000).
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Levanger kommune
Sakspapir

Partssammensatte utvalg - vurdering opp mot ny kommunelov
Saksbehandler: Ingrid Juberg Moe
E-post:
ingrid.moe@levanger.kommune.no
Tlf.:
95 15 11 46
Utvalg
Formannskap

Møtedato
02.10.2019

Arkivref:
2019/5741 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
103/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Det vises til formannskapets sak 78/19 av 26.06.19 og følgende vedtak basert på
ikrafttreden av ny kommunelov:
«Rådmannen bes om å legge fram en sak om i hvilke sammenhenger man kan bruke
partssammensatte utvalg, og hvilke typer saker partssammensatte utvalg kan jobbe med i
fremtiden.»
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Ny kommunelov av 22.06.2018 nr 83 trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i
det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023.
Den nye kommuneloven gir kommunene stor grad av frihet til å vurdere egen
organisering. Loven legger vekt på at dette selvstyret skal utøves innenfor nasjonale
rammer som gjør at organiseringen er gjenkjennbar fra kommune til kommune, og som
sikrer viktige demokratiske prinsipper som at vedtakene som gjøres treffes på bakgrunn
av saksbehandling som er god, forsvarlig, åpen, kontrollerbar og etterprøvbar.
Konsekvensen av dette er blant annet at den nye kommuneloven i kapittel 5 «Kommunal
organisering. Folkevalgte organer» uttømmende lister opp hvilke organer kommunen
skal/kan opprette i § 5-1 og 5-2. Loven setter nå med dette også en begrensning på
bruken av navn på organene slik at dette skal være gjenkjennbart over hele landet.
Betegnelsen «partssammensatte utvalg» er tidligere ikke benyttet som en enhetlig
betegnelse. Dette rydder ny kommunelov opp i ved at kommunen selv ikke har mulighet
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til å etablere organer som ikke er definert kapittel 5.
Til orientering lyder ny kommunelov § 5-1 Folkevalgte organer slik:
«Folkevalgte organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter
bestemmelser om slike organer i andre lover.
Folkevalgte organer etter denne loven er
a) kommunestyre og fylkesting
b) formannskap og fylkesutvalg
c) kommuneråd og fylkesråd
d) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg
e) arbeidsutvalg
f) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid
g) kommunestyre- og fylkestingskomiteer
h) styret for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten i
parlamentarisk styrte kommuner eller fylkeskommuner
i) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd
j) representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap
k) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov.
Folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd bokstav a til d og g, skal ha navn som
inkluderer den betegnelsen som er brukt om organet der. I navnet kan betegnelsen by
eller herad brukes i stedet for betegnelsen kommune.
Med folkevalgte menes i denne loven
a) medlemmer av kommunestyret og fylkestinget
b) personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet
kommunalt organ etter § 5-2
c) medlemmer til kommunedelsutvalg valgt ved direkte valg etter § 5-8
d) kommunerådsleder og fylkesrådsleder utpekt av ordføreren etter § 10-5 første ledd
e) medlemmer av kommunerådet eller fylkesrådet som er utnevnt av
kommunerådslederen eller fylkesrådslederen etter § 10-5 andre ledd.
Personer nevnt i § 7-3 første ledd bokstav b og c og som er valgt inn i underordnet
styringsorgan i kommunalt oppgavefellesskap, er likevel ikke å anse som folkevalgte.
I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget
ved oppstart av valgperioden 2019-2023.»
Ny kommunelov § 5-2 Andre kommunale organer lyder:
«Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven.
Andre kommunale organer etter denne loven er
a) partssammensatte utvalg
b) styret for en institusjon
c) underordnete styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap
d) styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
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e)

eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet
medvirkningsorgan for ungdom.
For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1»
Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) er nærmere beskrevet i lovens § 5-11:
«I alle kommuner og fylkeskommuner skal det opprettes ett eller flere partssammensatte
utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de
ansatte og kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver. Hvis minst 3/4 av de
ansatte ønsker det, kan slike utvalg erstattes med andre ordninger.
Partssammensatte utvalg settes sammen av representanter for kommunen eller
fylkeskommunen og for de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de
ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for
kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens
eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.
For de ansattes representanter gjelder valgbarhetsreglene i §§ 7-2 og 7-3, bortsett fra
bostedskravet.
For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7»
I tillegg til dette skal kommunestyret i henhold til § 5-12 velge et eldreråd, råd for
personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for
ungdom. Departementet er i gang med utarbeidelse av forskrift som skal gjelde for disse
rådene.
I forarbeidene til loven NOU 2016:4 s 94 flg legges det vekt på at det bør være to
hovedtyper organer i kommunene: De folkevalgte og de administrative. Disse har
prinsipielt svært ulike roller, og utvalget konkluderer med at organer enten skal være
folkevalgte eller administrative. Det konkluderes videre med at en sammenblanding vil
kunne få uheldige konsekvenser for en ryddig og åpen håndtering av saker.
Forarbeidene sier videre:
«Skillet mellom folkevalgte og administrasjonen er således viktig også når det gjelder
organer. Organer eller arbeidsgrupper e.l skal enten være et folkevalgt organ og følge
reglene for disse eller være et administrativt organ innenfor administrasjonen og følge
den arbeidsformen som gjelder der. Et organ eller en arbeidsgruppe e.l kan således ikke
bestå av både folkevalgte og administrasjonen. I tillegg til at dette bryter med det
prinsipielle skillet mellom folkevalgte og administrasjon, så vil slike blandingsorganer
skape uklare ansvarslinjer. Medlemmer i administrative organer har en administrativ
ansvarslinje som går opp til kommunedirektøren. Kommunedirektøren svarer til de
folkevalgte. Om det da skulle sitte folkevalgte i administrative organer, ville det blitt en
uklar ansvarslinje. På tilsvarende måte vil det bli uklart om administrasjonen sitter i
folkevalgte organer.»
Vurdering:
Den nye loven legger opp til et tydelig skille mellom folkevalgte organer og
administrative organer/enheter. Dette medfører at en ansatt i kommunen ikke kan sitte i
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et folkevalgt organ i egenskap av å være ansatt. Dersom en ansatt i kommunen også etter
loven er folkevalgt er det imidlertid ikke noe i veien for at den ansatte kan sitte i det
folkevalgte organet som folkevalgt, men da er det ikke i kraft av sin stilling i kommunen.
I praksis medfører dette at det ikke er anledning til å opprette partssammensatte utvalg
med representanter både for ansatte og folkevalgte i andre tilfeller enn det som faller inn
under ny kommunelov § 5-11. Dette gjelder bare for behandling av saker som gjelder
forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om etterlønn som varaordfører
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716
Utvalg
Formannskap

Møtedato
02.10.2019

Arkivref:
2019/5876 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
104/19

Rådmannens forslag til vedtak:
Varaordfører Alf Magnar Reberg tilstås godtgjøring som varaordfører 1 mnd etter
konstituering av nytt kommunestyre 16.10.2019.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Alf Magnar Reberg, datert 13.9.19.
Reglement for godtgjøring folkevalgte Levanger kommune
Kommuneloven
Ny kommunelov
Saksopplysninger:
Alf Magnar Reberg søker om etterlønn som varaordfører etter at hans funksjon som
varaordfører er slutt den 16. oktober 2019.
Situasjonen er slik at han ikke har noe arbeid å gå til etter denne datoen. Han har søkt og
søker fortsatt på aktuelle jobber som utlyses. Han søker derfor om 3 mnd. etterlønn som
varaordfører da varaordførervervet har vært hans hovedinntektskilde siden 2015.
Varordførervervet er satt til 50% av ordførers verv som tilsvarer 100% stilling.
Levanger kommunes godtgjøringsreglement har denne bestemmelsen angående
etterlønn, pkt. 1.6: Ordfører gis ved avslutning av vervet etterlønn i inntil 3 måneder.
Etterlønn utover 1,5 måned bortfaller ved inntreden i ny stilling. Vi har derfor ingen
bestemmelse angående etterlønn for varaordfører. Problemstillingen var ikke aktuell for
fire år siden da daværende varaordfører gikk ut i pensjon.
Vurdering:
Ettersom det vedtatte godtgjøringsreglementet ikke har noen bestemmelse om etterlønn
for varaordfører må det legges til grunn at kommunestyret har sett for seg at
godtgjøringen opphører fra det konstituerende møtet i det nye kommunestyret der det
velges ny varaordfører som får godtgjøring fra denne dato.

23 av 30

Levanger kommune – Formannskapet 02.10.19 - Sakliste

Rådmannen har vurdert det slik som at administrasjonen må legge opp til at
godtgjøringen opphører 16.10. Jeg oppfatter at formannskapet bør kunne behandle
søknaden om etterlønn og foreta en skjønnsmessig vurdering.
Selv om ny kommunelov ikke trår i kraft før etter det konstituerende møtet kan nevnes at
det i dennes § 8-6 er tatt inn en presisering om at «Folkevalgte som har vervet som sin
hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet».
Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet fram til at det kan være naturlig å tilrå
at det gis en viss etterlønn i dette tilfelle. Rådmannen tilrår at det gis en måned etterlønn,
som er tilsvarende oppsigelsestid for vikariater og engasjement. Det er ikke urimelig at
en varaordfører som har hatt sitt verv som hovedinntektskilde får tilvarende behandling.
Det vil i så fall bli dobbel godtgjøring for varaordfører i oktober. Det er ikke budsjettert
med dette, og kan føre til et merforbruk på i overkant av 50.000 på dette ansvarsområdet.
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Levanger kommune
Sakspapir

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
02.10.2019

Arkivref:
2019/5337 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
105/19

Rådmannens forslag til innstilling:
«Forskrift for folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune» vedtas. Forskriften trer i
kraft ved det konstituerende kommunestyremøtet for perioden 2019-2023.
Formannskap 2019-2023 setter ned et utvalg for revidering av forskrift om godtgjøring i
løpet av 2020.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ny kommunelov, kapittel 8.
Vedlegg:
1 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Ny kommunelov trer i kraft i kommunestyrets konstituerende møte etter
kommunestyrevalget. I kapittel 8 Rettigheter og plikter for folkevalgte i denne loven
står det at kommunestyret skal gi forskrift for godtgjøringer. Derfor er Levanger
kommunes reglement for godtgjøring foreslått omgjort til en forskrift.
Vedlagte forslag til forskrift innebærer ingen endring i satser eller andre innretninger.
Dagens komitéer er gitt betegnelse utvalg i tråd med ny kommunelov. Dessuten er
ungdomsråd lagt inn i oversikten. Dette er nå et lovfestet organ på linje med eldrerådet.
Endelig er utvalg som ikke lenger eksisterer tatt ut.
Satsene for godtgjøring i Levanger kommune er ikke endra siden 2012. Rådmannen vil
derfor anbefale at det settes ned et utvalg som legger fram innstilling på revidert forskrift
innen utgangen av 2020.
Vurdering:
Forvaltningsloven regulerer behandlingen av forskrifter. Forvaltningslovens § 37 sier
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følgende: Forvaltningsorganet (her kommunestyret) skal påse at saken er så godt opplyst
som mulig før vedtak treffes. Dette er en vurdering kommunestyret må ta før forskriften
vedtas.
§ 37 sier videre:
Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller
interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig
berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller
opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes
innhentet fra andre.
Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan
sette frist for å gi uttalelse.
Forhåndsvarsling kan unnlates forsåvidt den:
a) ikke vil være praktisk gjennomførlig, eller
b) kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet, eller
c) må anses åpenbart unødvendig.
Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at
uttalelse gis muntlig. Når saken egner sig for det, kan forvaltningsorganet bestemme at
forhandlinger om saken skal foregå i møte.
Rådmannen anbefaler at for denne saken er det forvaltningslovens §37c og paragrafens
siste setnings om gjør seg gjeldende, da alle partiene er representert i kommunestyrets
møte, og at saken da behandles etter forvaltningslovens §37c og §37 siste ledd.

26 av 30

Levanger kommune – Formannskapet 02.10.19 - Sakliste

Levanger kommune
Sakspapir

Kommunens delegeringsreglement - tilpasning til ny kommunelov
Saksbehandler: Ola Stene
E-post:
ola.stene@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052714
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
02.10.2019

Arkivref:
2019/5881 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
106/19

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte forslag til oppdatert delegeringsreglement vedtas.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ny kommunelov, §§5-3 og 5-14
Vedlegg:
1 Forslag til oppdatert delegeringsreglement
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Dagens delegeringsreglement
Saksopplysninger:
§ 5-14.Reglement for delegering og innstilling i ny kommunelov lyder slik:
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan
vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31.
desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Det sist
fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett
gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt.
Dette betyr at kommunestyret i løpet av 2020 skal vedta nytt delegeringsreglement.
Ettersom en del av bestemmelsene og betegnelsene i dagens reglement er endret i ny
kommunelov, foreslås det i denne saken en oppdatering av reglementet uten å gå inn på
innholdet slik at den er tilpasset den loven som gjelder fra 16.10.
I foreliggende forslag til nytt delegeringsreglement er endringer i forhold til dagens
markert med rødt.
• Endringene er i hovedsak følgende:
• Nye lovhenvisninger som følge av annen oppbygging av kommuneloven
• Komiteer er erstattet av utvalg
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• Rådmann er erstattet av kommunedirektør
• Bestemmelsen om at ordfører skal tiltre tilsettingsutvalg ved tilsetting av
kommunalsjefer er tatt bort fordi den nye loven slår fast at ansettelser etc er et
administrativt ansvar og at en ikke kan ha utvalg som består både av folkevalgte
og kommunedirektør.
Vurdering:
Det er som sagt ikke gjort andre vurderinger enn justering av reglementet til den nye
kommuneloven. Det vil være naturlig at det nye kommunestyret oppnevner et utvalg som
foretar en grundigere gjennomgang og fremmer forslag til nytt delegeringsreglement i
løpet av 2020, jfr bestemmelsene i kommunelovens § 5-14.
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Levanger kommune
Sakspapir

Reglement folkevalgte organer - tilpasning til ny kommunelov
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
02.10.2019

Arkivref:
2019/5828 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
107/19

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til reglement for kommunestyret, formannskapet, plan- og utviklingsutvalg,
driftsutvalg, administrasjonsutvalg, eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse
og ungdomsrådet, vedtas og gjøres gjeldende fra konstituerende kommunestyremøte.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ny kommunelov
Vedlegg:
1 Reglement for kommunestyret
2 Reglement for formannskapet
3 Reglement for plan- og utviklingsutvalget
4 Reglement for driftsutvalget
5 Reglement for eldrerådet
6 Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse
7 Reglement for ungdomsrådet
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir, datert 28.6.19.
Saksopplysninger:
Kommunestyre, formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg trer i funksjon fra
konstituerende møte i kommunestyret den 16. oktober 2019. Andre folkevalgte organer
trer i funksjon straks de er valgt, men ikke senere enn 31. desember 2019.
De fleste bestemmelser i ny kommunelov vil tre i kraft fra konstituerende
kommunestyremøte. I den forbindelse er det behov for å revidere reglementet for
kommunestyret slik at det samsvarer med ny lov. Likeså at bestemmelsene i
kommunestyrets reglement fortsatt videreføres slik at de i hovedsak får tilsvarende
anvendelse i reglement for de andre folkevalgte organene.
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Vurdering:
Rådmannen legger med dette fram forslag til reviderte reglement.
Endringene gjelder tilpasning i forhold til ny kommunelov. Den nye loven har klare
bestemmelser om betegnelse på kommunale utvalg. Komiteene har fått endra navn fra
«komite» til «utvalg», jfr. bestemmelsene i kommunelovens 5-1 4. ledd: «Etter § 5-1
tredje ledd må organa som er nemnde i bokstavane a til d og g ha den nemninga som er
nytta om organet i lista i namnet sitt. Det betyr at alle utval i kommunen skal heite noko
med utval, for eksempel planutval og oppvekstutval».
Kommunens plikt til å opprette råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse er
flyttet fra særlover til ny kommunelov, og i tillegg er det lovfestet plikt til å opprette et
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Målet er felles forankring og
forenkling av regelverk. Reglementene for disse rådene er også revidert, og da forsøkt
satt opp mest mulig lik hverandre.
I den nye loven er betegnelsen den øverste administrative stillingen i kommunene
betegnet som kommunedirektør. Rådmann er derfor foreslått utskiftet med den nye
betegnelsen i reglementene.
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