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Levanger kommune
Sakspapir

Felles planprogram for kommuneplanprosesser i 2019 og 2020 - Innarbeiding av
Kommunedelplan klima, miljø og energi

Saksbehandler: Berit Hakkebo
E-post:
berit.hakkebo@levanger.kommune.no
Tlf.:
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
21.08.2019
28.08.2019

Arkivref:
2018/12708 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
86/19
49/19

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Høringsforslag til revidert planprogram i formannskapets sak 57/19 i møte 29.05.2019, vedtas. Ny
kunnskap som har kommet fram gjennom mottatte høringsuttalelser, legges til grunn for det videre
planarbeidet.
Rådmannens forslag til innstilling:
Høringsforslag til revidert planprogram i formannskapets sak 57/19 i møte 29.05.2019, vedtas. Ny
kunnskap som har kommet fram gjennom mottatte høringsuttalelser, legges til grunn for det videre
planarbeidet.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i sak 9/2019 felles planprogram for flg. planprosesser som skal gjennomføres
i 2019 og 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planstrategi, ny
Kommuneplanens samfunnsdel, revidering
Kommuneplanens arealdel, revidering
Kommunedelplan oppvekst, revidering
Kommunedelplan helse og omsorg, revidering
Kommunedelplan kultur, revidering
Kommunedelplan næring, revidering
Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, ny
Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø, ny

Som følge av benkeforslag vedtok kommunestyret i samme sak å revidere Kommunedelplan Klima,
miljø og energi samtidig med de øvrige planprosessene.
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Ved utarbeidelse og revidering av kommuneplaner skal det i henhold til plan- og bygningsloven
utarbeides et planprogram som sikrer offentligheten mulighet til å påvirke planarbeidet i en tidlig
fase. Fordi Kommunedelplan Klima, miljø og energi ikke inngikk i høringsforslaget til felles
planprogram som ble vedtatt i k.sak 9/2019, måtte planprogrammer revideres og legges ut på ny
høring.
Formannskapet gjorde i sak 57/19 flg. vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av planprosess for utarbeidelse av
Kommunedelplan klima, miljø og energi.
Revideringsprosessen skal samordnes med øvrige planprosesser som gjennomføres i 2019 og
2020, og planen innarbeides i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner som ble vedtatt i kommunestyrets
sak 9/2019.
Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Høringen avgrenses
til å gjelde forhold knyttet til Kommunedelplan klima, miljø og energi.
Vedlegg
1 Høringsforslag til revidert planprogram vedtatt i f.sak 57/19
2 Høringsuttalelser til revidert planprogram
Saksopplysninger og vurdering:
Flg. uttalelser til høringsforslaget til revidert planprogram er mottatt innen fristen, som var 30. juli
2019:
- Kystverket Midt-Norge, dat. 24.06.19
- Direktoratet for samfunnssikkerhet, dat. 25.06.19
- Fylkesmannen i Trøndelag, dat. 02.07.19
- Mattilsynet, dat. 08.07.19
- Bane Nor, dat. 10.07.19
- Direktoratet for mineralforvaltning, dat. 17.07.19
- Sametinget, dat. 17.07.19
Uttalelsene og vurderingene av dem er vist i vedlegg til saken.
Uttalelsene fra Fylkesmannen i Trøndelag, Mattilsynet, Bane Nor og Direktoratet for
mineralforvaltning vurderes ikke å innebære behov for endringer i høringsforslaget til revidert
planprogram, men tilfører ny kunnskap som må hensyntas i det videre planarbeidet.
Kystverket Midt-Norge, Direktoratet for samfunnssikkerhet og Sametinget har ingen merknader til
høringsforslaget.
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Levanger kommune
Sakspapir

Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
E-post:
trude.marian.nost@levanger.kommune.no
Tlf.:
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
26.06.2019
28.08.2019

Arkivref:
2019/2447 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
75/19
50/19

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019
Forslag i møte:
Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt 3:
Det nye foretakets styremøter skal kunngjøres og holdes for åpne dører. Punktet arbeides inn i
vedtektene.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Buchholdts tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Kommunestyret ønsker at det arbeides videre med sikte på å slå sammen Levanger Fritidspark
Moan AS og Trønderhallen KF til et nytt kommunalt foretak.
2. Styret i Levanger Fritidspark Moan AS anmodes om å forberede sak til generalforsamlingen
for selskapet og styret i Trønderhallen KF anmodes om å forberede sak for kommunestyret
som øverste organ for foretaket.
3. Det nye foretakets styremøter skal kunngjøres og holdes for åpne dører. Punktet arbeides inn i
vedtektene.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret ønsker at det arbeides videre med sikte på å slå sammen Levanger Fritidspark
Moan AS og Trønderhallen KF til et nytt kommunalt foretak.
2. Styret i Levanger Fritidspark Moan AS anmodes om å forberede sak til generalforsamlingen
for selskapet og styret i Trønderhallen KF anmodes om å forberede sak for kommunestyret
som øverste organ for foretaket.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Rådmannen initierte et arbeid i 2017 for å få vurdert om dagens organisering av idretts- og
friluftsanlegg er hensiktsmessig.
Vedlegg:
1 Prosjektrapport organisering av idrettsanlegg Levanger
2 Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune høring
3 Høringsuttalelse fra styret i Trønderhallen KF
4 Høringsuttalelse fra styret i Levanger Fritidspark Moan AS
5 Høringsuttalelse fra idrettsrådet
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rådmannen satte ned en arbeidsgruppe i perioden desember 2017 – oktober 2018 som fikk følgende
mandat:
MANDAT FOR PROSJEKT VEDR. ORGANISERING AV IDRETTSANLEGG
Levanger kommune er eier av Trønderhallen KF og Levanger Fritidspark Moan AS. I tillegg har kommunen flere
anlegg og områder som brukes aktivt til idrett og andre aktiviteter. Anlegg som driftes av enheter i Levanger kommune
er friområder, parker samt uteanlegg på kommunale bygg.
Det etableres med dette et prosjekt som skal
• Evaluere dagens organisering – fordeler og ulemper?
• Konkludere om fremtidig organisering
Prosjektet rapporterer til Rådmannen i Levanger kommune.
Prosjektet skal:
• Kartlegge anlegg og avgrense hvilke som er relevant å ta med i vurderingen
• Kartlegge dagens drifts- og vedlikeholdsoppgaver
• Beskrive status mhp organisering, hva fungerer godt, hva er forbedringspotensialer?
• Beskrive hvilke avtaler som eksisterer som grunnlag for drift pr i dag, inkl finansiering
• Vurdere ressursbruk og kompetanse, nå og fremtidig
• Vurdere hvordan kommunens oppgaver og selskapenes oppgaver mest effektivt og hensiktsmessig kan
organiseres i framtida.
Gruppen leverer rapport med anbefalinger innen 1.mars 2018.
Styringsgruppe for prosjektet:
• Styreleder Trønderhallen Ingunn Kjeldstad
• Styreleder Levanger Fritidspark Kristin Aas
• Hovedtillitsvalgt Tove Randi Olsen
• Rådmannens ledergruppe
• Kommunalsjef samfunnsutvikling, Unni Storstad, er leder for styringsgruppen
Arbeidsgruppe:
Daglig leder Trønderhallen Svenn Robert Berg
Daglig leder Levanger Fritidspark Jan Mosling
Enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken
Enhetsleder Bygg og Eiendom Håvard Heistad
Idrettskonsulent Kulturenheten Kjersti Nordberg *)
Enhetsleder Drift og anlegg Levanger kommune Helge Nyberg
Økonomirådgiver stab Marit Berg Ness
Tillitsvalgt Leif-Ketil Lorentsen
Rådgiver stab Anne Grete Wold (prosjektleder)
*) Enhetsleder
Kultur Guri M.
tiltrådte arbeidsgruppa
i juni
2018, ogskulle
erstattetkomme
Kjersti Nordberg
fratil
Kulturenheten.
Mandatets
kulepunkt
6 Sivertsen
ble underveis
spisset til at
gruppa
tilbake
et forslag til
organisering i to alternativer:
1. Trønderhallen KF og Levanger Fritidspark Moan AS samles og,
2. Alle idrettsanleggene legges i en og samme organisasjon i kommunen.

Arbeidet var mer krevende enn først antatt og gruppa fikk utsatt frist. Rapporten ble avgitt i oktober
2018 og ligger ved saken.
Fordeler og ulemper med dagens organisering
Oppsummering i rapporten av status dagens organisering og forslag til forbedringer:
Oppsummert kan man si at en fordel med å organisere anleggene som i dag, blant annet
handler om at de kommunale selskapene via styrene knytter til seg god ekstern kompetanse om drift
og utvikling inn i organisasjonen. Dette er kompetanse og ressurser selskapene ikke ville hatt tilgang
til hvis de hadde vært direkte underlagt en kommunal enhet. I tillegg gir «nærhet» til drifta et
eierforhold blant ledelsen og de ansatte, som i større grad kan gi forutsetninger og muligheter for at
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anleggene driftes fleksibelt og effektivt. Andre fordeler er muligheter for mer kommersiell aktivitet
som gjør driftsgrunnlaget mindre sårbart (eks. camping, konserter m.v.).
På den annen side, beskrives også betydelige ulemper ved dagens organisering. Med små
driftsenheter (i selskapene), er det vanskeligere å utnytte kapasitet i sesongvariasjonene. Samtidig
bidrar dagens organisering til at kommunen blir mindre «tett på» selskapene, og at den økonomiske
og driftsmessige oversikten blir mindre. Det gir reduserte muligheter for å se drifta samlet med øvrig
aktivitet i kommunen. Innbyggerne og brukerne av anlegg opplever til en viss grad kommunen som
uoversiktlig og fragmentert når det gjelder planlegging, utleie og drift/vedlikehold av anleggene. Det
betyr at det uansett er et behov for å se på organiseringen på nytt, og tydeliggjøre oppgaver og
ansvar innenfor feltet på en bedre måte.
Kartlegging av dagens drifts- og vedlikeholdsoppgaver
Oppsummering i rapporten (flere detaljer på side 11 i rapporten):
Kartleggingen i utredningsarbeidet viser at mange tilnærmet like oppgaver er fordelt på mange ulike
enheter/selskaper. Det vil si at det i noen grad kan være noe å hente på samdrift av anleggene og
«samtidighet» i bruk av utstyr og kompetanse knyttet til spesialdekker. Samtidig som kompetanse og
utstyr er såpass ulik (innendørs/utendørs) at
sesongvariasjonene ikke kan utnyttes fullt ut.
Vurdering av ressursbruk og kompetanse, nå og fremtidig
Det var tre forhold som utpekte seg da arbeidsgruppen skulle vurdere potensialet for mer effektiv
ressursbruk: 1) Fokus på drift og vedlikehold av anleggene, 2) samling av kompetanse, og 3) samling
av driftsressurser.
Arbeidsgruppen vurderte følgende modeller:
Modell 1: Trønderhallen KF og Levanger fritidspark AS slås sammen
Modell 2: Fritidsparken og Trønderhallen innlemmes i den kommunale organisasjonen.
Innenfor modell 2 vurderte gruppa tre modeller:
2A. Funksjonsdelingsmodellen
2B. Hybridmodellen
2C. Idrettsmodellen
Modellene er i rapporten beskrevet slik:
Funksjonsdelingsmodellen innebærer at de ulike oppgavene som selskapene i dag har ansvar for, blir
innlemmet i den kommunale organisasjonen og fordelt på forskjellige enheter avhengig av hvilke
oppgaver det dreier seg om – altså en funksjonsdeling av oppgavene utfra oppgavens art. Når det
gjelder dagens Trønderhallen KF og Levanger Fritidspark Moan AS vil driftsoppgaver som i dag
ligger i disse (på bygg og på uteområder), bli innlemmet i hhv. Bygg og eiendom og
Kommunalteknikk. Aktivitetsrettede og publikumsrettede oppgaver i Trønderhallen og Fritidsparken
innlemmes i Enhet Kultur, idrett og fritid. Ansvar for langsiktig planlegging og prioritering av
idrettsanlegg og friluftsområder blir lagt til enheten (som i dag), mens prosjekteringen av anlegg som
er planlagt, legges til enheter med prosjekteringskompetansen (hhv. Bygg og Eiendom og
Kommunalteknikk).
Grovt beskrevet kan man si at alt ansvar for infrastruktur og drift av denne, legges til hhv. Bygg og
Eiendom og Kommunalteknikk, mens ansvar for aktivitet, innbyggerkontakt og langsiktig planlegging
av idretts- og friluftsanlegg legges til Kultur, idrett og fritid.
I hybridmodellen blir all virksomhet og oppgaveløsing som i dag ligger hos Trønderhallen KF og
Levanger Fritidspark Moan AS, i sin helhet innlemmet i Enhet Kultur, idrett og fritid. Unntaket fra
dette er teknisk driftsleder (vaktmester) i Trønderhallen, som blir organisert under Bygg og Eiendom.
Denne endringen er allerede i gang.
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I tillegg vil all virksomhet knyttet til kommunale anlegg som er tilrettelagt for aktivitet i sin helhet
legges til denne enheten, inkludert planlegging, drift og vedlikehold av uteområder på skoler og
andre friluftsområder som er finansiert gjennom spillemidler. Noe driftsansvar blir dermed flyttet fra
Kommunalteknikk til Kultur, idrett og fritid (friluftslivsanlegg/tilrettelagte grøntområder/tilrettelagte
parkområder som har fått spillemidler), og noe driftsansvar blir flyttet fra Bygg og eiendom til
Kultur, idrett og fritid (uteområder på skoler som har fått spillemidler). Det betyr at enheten får et
totalansvar av service, tilstedeværelse, drift og vedlikehold på alle spillemiddelfinansierte
aktivitetsanlegg.
Idrettsmodellen innebærer at selskapene Trønderhallen KF og Levanger Fritidspark Moan AS fullt
og helt innlemmes i Kultur, idrett og fritid, og tar med seg de oppgavene de har i dag inn i denne
enheten. De andre kommunale enhetene organiseres som før, med det ansvaret og de oppgavene de
har i dag – bortsett fra at all utleie og innbyggerkontakt legges til Kultur, idrett og fritid.
I innspurten i gruppas arbeid kom det innspill fra styrene i Levanger Fritidspark Moan AS og
Trønderhallen KF (datert 29.09.18 og lagt ved rapporten) om at de ønsket en klargjøring av mandatet
blant annet målsetting, hva som er dagens utfordringer, hva er alternativene, hva er kriteriene for
endringen, hvor lett det er å gjennomføre løsningene og hvilke trinn som skal følges i
gjennomføringen. Styrene tilkjennegir at de synes det er vanskelig å konkludere om hvilken
organisering det bør være i framtiden basert på det foreliggende.
Utdrag av arbeidsgruppas oppsummering
Arbeidet med prosjektet har til dels vært krevende for alle involverte, og det har vært
vanskelig å finne en arbeidsform som har løftet fram felles målsettinger om hva arbeidet skal bidra
til. Hvordan man oppfattet mandatets kulepunkt «Vurdere hvordan kommunens oppgaver og
selskapenes oppgaver mest effektivt og hensiktsmessig kan organiseres i framtida» ble ulikt forstått
uten at dette ble fanget opp i en tidlig fase. Hva som er «effektivt» og hva som er «hensiktsmessig»
blir forstått ulikt utfra hvilket ståsted man har i og utenfor organisasjonen. Med manglende
overordna felles mål eller felles visjon for hva arbeidet skulle bidra til, ble vurderingen gjort med
ulike forutsetninger og ulikt målbilde.
Arbeidsgruppa vurderer det slik at ingen er tjent med å tvinge gjennom en beslutning som ikke har
legitimitet i selskapene på nåværende tidspunkt.
Høringsrunde våren 2019
Rådmannen hadde møter med selskapene representert ved daglig leder og representanter for styrene
våren 2019 og fikk signaler om at de ønsket fortsatt dialog om ny organisering for å oppnå større
synergier, mer effektiv drift og økt samhandling. Rådmannen oppfattet at det kunne være interessant
å løfte fram sammenslåing av de to selskapene som en mulig løsning. Videre at det var av interesse å
diskutere alternativet med innlemming i kommuneorganisasjonen som en ny enhet. Samtidig ble det
signalisert at det var krevende å innlemmes i den kommunale organisasjonen før man internt i
kommunen hadde gjort et arbeid med å rydde opp i uklare grensesnitt og tydeliggjøre roller og
ansvar. Det var ønske om en snarlig avklaring blant annet fordi daglig leder i Levanger Fritidspark
Moan AS skal gå av med pensjon.
Rådmannen sendte i mai rapporten på høring med følgende forslag til modeller for framtidig
organisering:
A. Sammenslåing av Levanger Fritidspark Moan AS og Trønderhallen KF i et nytt selskap med
ett samlet styre
eller
B. Sammenslåing av Levanger Fritidspark Moan AS og Trønderhallen KF som en ny enhet i
Levanger kommune underlagt Kommunalsjef samfunnsutvikling.
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Rådmannen begrunnet forslagene med at det var behov for å rydde opp i roller og ansvar i
kommunale enheter før man vurderte å gå lenger med en omorganisering. Selskapene og idrettsrådet
ble utpekt som høringsinstanser og fikk rapporten og rådmannens to forslag til organisering på
høring.
Styret i Trønderhallen AS ga i høringssvaret uttrykk for at de var tilfreds med at rådmannen ikke
tilrår funksjonsdelingsmodellen (Modell 2A). Styret mente at begge modeller som var på høring kan
bidra til å utvikle Trønderhallen videre i tråd med de ambisjoner og mål som foreligger. Styret mente
at alternativ A ivaretar totaliteten best. Se styrets begrunnelse i vedlagte høringsuttalelse.
Styret i Levanger Fritidspark Moan AS ga uttrykk for at det er avgjørende for framtidig utvikling av
selskapet at det innlemmes i den kommunale organisasjonen sammen med Trønderhallen KF og da i
en samlet enhet for idrett og friluftsliv. Styret anbefalte en egen enhet for idrett og friluftsliv og
støttet alternativ B (mot 1 stemme). Se styrets begrunnelse i vedlagte høringsuttalelse.
Idrettsrådet ønsket egentlig at ett av alternativene i modell 2 ble valgt, dvs. innlemming av de
eksterne selskapene i den kommunale organisasjonen men da med en samorganisering med dagens
enheter. Av de to forslagene som rådmannen sendte på høring tilrådde idrettsrådet samlet at alternativ
A velges.
Forholdet til selskapene Levanger Fritidspark Moan AS og Trønderhallen KF
Arbeidsgruppa har på oppdrag fra rådmannen utredet ulike muligheter for videre organisering av
driften i Trønderhallen KF og Levanger Fritidspark Moan AS. Rådmannen har imidlertid ingen
beslutningsmyndighet overfor de to selskapene.
Det er ifølge kommuneloven kommunestyret som er øverste myndighet i Trønderhallen KF, og
kommunestyret velger representanter til styret. Daglig drift foretas av styret og daglig leder, og det er
disse som med bakgrunn i vedtektene eventuelt melder opp saker til behandling i kommunestyret
som selskapet øverste organ. Det er i kommuneloven lovfestet at administrasjonssjefen i kommunen
skal ha rett til å uttale seg i de sakene som skal behandles av kommunestyret.
For Levanger Fritidspark Moan AS er generalforsamlingen for selskapet øverste myndighet.
Generalforsamlingen kalles utgangspunktet sammen og får sine saker utredet med forslag til vedtak
fra sittende styre. Generalforsamlingen kan imidlertid også selv ta opp saker så lenge samtlige
aksjeeiere samtykker til dette. Generalforsamling for Levanger Fritidspark Moan AS er
formannskapet. Partier som eventuelt ikke har medlemmer i formannskapet, tiltrer med en
representant.
Dette medfører at en eventuell beslutning om endring av selskapsform må gå gjennom selskapenes
ordinære kanaler som beskrevet overfor.
Vurdering:
Rådmannen har merket seg at arbeidsgruppa mener at uavhengig av framtidig organisering, er det
behov for å tydeliggjøre rolle og ansvar mellom enhetene i kommuneorganisasjonen og mellom
kommunen og selskapene. Dette er rådmannen enig i. Det er behov for å utvikle det tverrfaglige
samarbeidet mellom de kommunale enhetene, selskapene og frivilligheten. Dette utviklingsarbeidet
vil rådmannen starte høsten 2019. Et digitalt bookingsystem, Book-Up, blir pilotert i Levanger
kommune i år. Dette systemet vil også åpnes for eksterne brukere. Pr. juni 2019 er anleggene
Åsenhallen, Leirabanen og Staup gressbane lagt inn i systemet. Flere anlegg vil bli lagt inn etter hvert
som vi høster erfaringer med systemet.
Forutsatt at roller og ansvar internt i organisasjonen pr. dato hadde vært tydelig oppgått og det
tverrfaglige samarbeidet hadde vært godt etablert, ville rådmannen gått for
Funksjonsdelingsmodellen (Modell 2A). Det er imidlertid behov for å se på ansvarsfordelingen av
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drift og vedlikehold av uteområder ved bygg, parkanlegg og friluftsområder i dagens
kommuneorganisasjon. Videre er det behov for å gå opp tydeligere ansvarsdeling for utleie av bygg
og anlegg. Trønderhallen KF frarår denne modellen. Det er trolig den organiseringen som er fjernest
fra den måten Trønderhallen forvalter oppdraget på i dag, da dere oppgaver i
funksjonsdelingsmodellen blir fordelt på flere enheter.
Levanger Fritidspark Moan AS ønsker primært å samle forvaltningen av idrett og friluftsliv i en
enhet. Rådmannen antar at det da er snakk om både bygg og uteanlegg. Dette betyr at
kommuneorganisasjonen får nye grensesnitt i forvaltning av bygg da noen bygg er
kombinasjonsbygg (f.eks. skole og idrettshall). Forvaltningen vil da deles mellom den nye enheten og
Bygg og eiendom. Forvaltningen av uteanlegg vil ikke bare være fordelt på tre kommunale enheter
som i dag (to bestillere, ved Bygg og eiendom og Kommunalteknikk og en utfører, ved Drift og
anlegg), men fire. Det vil ikke være slik at alle uteanlegg kan defineres som friluftsanlegg som det er
naturlig at den nye enheten Idrett og friluftsliv forvalter. I dag har utførerenheten Drift og anlegg,
drifts- og vedlikeholdsansvar for parker, grøntanlegg langs veger samt friområder. Videre er det
uklart om forslaget innebærer at dagens kulturenhet deles ved å ta idrett ut av enheten. Rådmannen
kan ikke tilrå en slik modell.
I en erkjennelse av at det er behov for å jobbe med roller og ansvar internt i kommuneorganisasjonen
vil rådmannen nå anbefale at det arbeides videre med utredningens modell 1, i høringen fra
rådmannen til selskapene og idrettsrådet omtalt som alternativ A: Sammenslåing av Levanger
Fritidspark Moan AS og Trønderhallen KF i et nytt selskap med ett samlet styre.
Arbeidsgruppa har i rapporten vist til at denne organiseringen vil redusere sårbarheten med to små
selskap, men styret vil, med kommunen som dominerende eier, fortsatt ha begrenset handlingsrom.
Det er påpekt i rapporten at dagens to selskap arbeider mot ulike målgrupper og idretter.
Rådmannen vurderer at det er muligheter for mer effektiv drift. Trønderhallen har størst aktivitet på
vinteren mens Fritidsparken har størst aktivitet på sommeren. Sesongvariasjoner kan utnyttes med
tanke på bemanning ved å slå sammen disse to selskapene. Aktiviteten samles under en felles ledelse,
en administrasjon og ett styre. Kompetansen på arrangement kan etter rådmannens vurdering utnyttes
bedre. Det er mulighet for bedre samordning og samhandling med leietakerne som leier av begge
selskapene.
Rådmannen mener at samhandlingen mellom et nytt kommunalt foretak og enhetene i kommunen bør
tydeliggjøres gjennom avtaler. Dette kan være første trinn i en trinnvis løsning der en utvikler
samarbeidet mellom selskapet og de kommunale enhetene for deretter å vurdere om det på et senere
tidspunkt er hensiktsmessig med større organisatoriske grep.
Rådmannen tilrår foretak og ikke AS fordi selskapet forvalter oppgaver som ligger nært øvrige
kommunale oppgaver. Ved å velge foretak vil det også forenkle eventuell senere justering av
organiseringen.
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Levanger kommune
Sakspapir

Revisjon av Hovedplan ROS (helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse)
Finn Christiansen
Saksbehandler: finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:
Utvalg
Møtedato
Formannskap
26.06.2019
Kommunestyre
28.08.2019

Arkivref:
2019/3453 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
77/19
51/19

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Det fremlagte forslag til rullering av Hovedplan ROS vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdatering av gjeldende helhetlige ROS-analyse vedtatt av
kommunestyret den 17.09.2014 i forbindelse med rulleringen av planen.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Det fremlagte forslag til rullering av Hovedplan ROS vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdatering av gjeldende helhetlige ROS-analyse vedtatt av
kommunestyret den 17.09.2014 i forbindelse med rulleringen av planen.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
K-sak nr. 38/14 vedtatt den 17.09.2014.
Saksopplysninger:
Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune ble vedtatt av kommunestyre den 17.09.2014 i sak nr.
38/14. Planen skal rulleres 4. hvert år og tiden er således inne for å få utført dette arbeid. Dette er
forøvrig et forhold som Fylkesmannen i Trøndelag påpekte gjennom tilsynsbesøk den 29.11.2018
med agenda kommunal samfunnssikkerhet og overordnet helsemessig og sosial beredskap. Nevnte
tilsyn forløp ellers konstruktivt, bra og nyttig på alle måter.
Det anføres forøvrig at kommunen har fokusert særlig på de hendelser med høy risiko som ble
avdekket i analysen som ble foretatt i 2014, nemlig bortfall av IKT, datainnbrudd og omfattende
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brann i trehusbebyggelsen. Det er som en følge av dette avsatt bevilgninger av økonomisk karakter i
perioden som bl.a. har ført til innkjøp av nødstrømaggregater, sluknings anlegg montert opp mot
utsatte IKT installasjoner som serverrom, back up kopier av relevante data, utarbeidelse av en
omfattende brannsikringsplan for trehusbyen Levanger høsten 2018 mm. En har også forsøkt å sette
fokus på den enkelte medarbeiders ansvar og bevisstgjøring i forhold til datasikkerheten som er en
stadig voksende utfordring, lokalt som sentralt.
Samarbeidende aktører som antas å kunne ha relevans for saksbehandlingen, private så vel som
offentlige virksomheter, er i forkant av denne prosess tilskrevet og invitert til å komme med evt.
kommentarer og merknader i saksbehandlingsfasen med utgangspunkt i gjeldende Hovedplan ROS
vedtatt høsten 2014. En har ved svarfristens utløp mottatt en del innspill i sakens anledning.
Etter at det ble utarbeidet overordna ROS for Levanger kommune høsten 2014 har DSB laga en ny
veileder. Denne systematikken skiller mellom uønskede hendelser slik og er lagt til grunn i
arbeidsprosessen:
• Naturhendelser
• Store ulykker
• Tilsiktede hendelser
Særtrekk for den enkelte kommune kan velges ut fra følgende kategorier som kommenteres på
følgende måte når det gjelder Levanger kommune :
• Fysiske forhold
Bysentrum som ligger mellom sund og elv. Består ellers av lokale sentra av forskjellige
størrelser og store fjellområder. Lokalsamfunn på en øy (Ytterøy), vassdrag, betydelige
skogsareal, næringsareal/industriområder.
Nærhet til Stjørdal kommune med betydelig militæraktivitet, Verdal som er en stor
industrikommune og knutepunkt for Frosta kommune.
Vann kan føres til og fra Verdal på kommunegrensen i en gitt situasjon. Utsatt knutepunkt
infrastruktur ved E6 og jernbane i Vuddudalen. Kommunen har også 10 områder definert som
naturreservat herunder Forra.
• Naturgitte forhold
Flom, havnivåstigning, kvikkleire, skogbrannfare/tørke, aktivt landbruk der 20 % av
kommunen består av dyrket mark. Ytterøy er uten naturlig drikkevannskilde.
• Samfunnsmessige forhold
Stor student- og hyttekommune. Sykehus med psykiatrisk avdeling. Kommunen har
asylmottak og betydelig mottak av flyktninger. Levanger er en kommune i vekst.
Rusutfordringer i ungdomsgruppen. Stadig flere eldre mennesker. Ikke stedlig politi.
Turistkommune med campingplass i sentrumsområdet. Blokkleiligheter på Moan området
med dispensasjon hva angår bestemmelsene om rømningsveier.
• Samferdsel
Lang E 6 strekning. Jernbanespor gjennom byen og rett ved sykehus med psykiatrisk
avdeling. Luftfart med landingsplass for helikopter ved sykehuset. Havn i byen og ved anlegg
tilhørende Norske Skogindustrier.
Ferjerute til Ytterøy fra ferjeleie sentrum. Nærhet til Verdal havn og hovedgate gjennom
bykjernen, Kirkegata, er avlastningsvei for E6.
• Næringsvirksomhet/industri
Biokrafts anlegg på Skogn og Orica (Dyno) som begge er omfattet av Storulykkesforskriften,
DSB. Norske Skog og Biokraft på Fiborgtangen, Magneten Kjøpesenter, Normilk AS og
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Tommen Gram i Levanger sentrum og Duun Industrier i Åsen. Gjenvinningsstasjon på Mule
(Innherred Renovasjon), Betydelig jordbruksaktivitet. Sykehuset Levanger, Nord Universitet,
mange kulturarrangement, festivaler og religiøse møter.
• Kulturelle verder, natur og miljø
Fredet trehusbebyggelse, naturreservat, Falstadsenteret, Rinnleiret, gårdsdrift av kommersiell
karakter, retningslinjer/prosedyrer gjenbruk havbruksanlegg.
Den 23.04.2019 i heldagsmøte i utvidet ledergruppe ble saken gjennomgått. Fagledere internt som
konkret har ROS innenfor sine arbeids – og ansvarsområde deltok på denne gjennomgang og kom
med mange faglige vurderinger og konstruktive innspill forøvrig. Det ble her konkludert på hvilke
uønskede hendelser som skulle analyseres nærmere på bakgrunn av gjeldende ROS analyse og med
utgangspunkt i DSB`s reviderte veileder til helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse i kommunen utgitt
i oktober 2014.
I alt 30 hendelser i kategoriene tilsiktede hendelser, naturhendelser og store hendelser ble
gjennomgått og vurdert. Bokstav rangering ABCDE for klassifisering av sannsynlighet for at
hendelser kan oppstå (estimert hyppighet) ble erstattet med tallkodene 12345. De nevnte koder ble så
ganget opp med konsekvens (hvor alvorlig?) med siffer fra 1 til 5 hvorav 5 den høyeste kategori når
det gjelder alvorsgrad.
Analysen bygger på sannsynlighet x konsekvens med følgende definisjoner :
Sannsynlighet
1. Svært lav (1000 år)
2. Lav (100 – 1000 år)
3. Middels (50 – 100 år)
4. Høy (10-50 år)
5. Svært høy (oftere enn 1 gang i løpet av 10 år)
Konsekvens
1. Svært små.
2. Små.
3. Middels.
4. Stor.
5. Svært stor.
Havner en hendelse i rød sone og derved er vurdert til å være en uakseptabel risiko, skal det
gjennomføres risikoreduserende tiltak før eventuell iverksettelse/bruk, alternativt skal det utføres mer
detaljerte ROS analyser for eventuelt å avkrefte risikonivået. Rød sone er definert til å være en
hendelse med siffer fra 17 og høyere.
Havner en hendelse i gul sone medfører at risikoen er vurdert som middels. Her vil oppfølging og
tiltak bli vurdert for å redusere risikoen så langt som det er mulig.
Gul sone er definert til å være en hendelse fra siffer 9 og opp til siffer 17.
Havner en hendelse i grønn sone, vurderes risikoen å være akseptabel, men risikoreduserende tiltak
skal likevel gjennomføres om dette er mulig innenfor økonomiske og praktiske rammer.
Grønn sone er definert til å være en hendelse fra siffer 0 og opp til siffer 9.
Ledergruppen til rådmannen behandlet saken på nytt den 07.05.2019 med bakgrunn i heldagsmøte
avholdt den 23.04.2019 der prosedyrer, metodikk og utvalgte hendelser ble drøftet og vurdert. I møtet
den 07.05.2019 ble det i all hovedsak rettet fokus mot risikoreduserende tiltak. Disse fremkommer i
tabell nedenfor og da i den siste rubrikken.
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Medlemmer av kommunens Beredskapsråd fikk i forkant av møte avholdt den 06.06.2019 oversendt
risikomatrisen for vurdering på bakgrunn av de funn og rangeringer som forelå på dette tidspunkt i
prosessen. Stedlig mattilsyn har kommet med en tilrådning om at en evt. langvarig svikt i
vannforsyningen , jfr. punkt 3 i analysen, bør gis en høyere rating enn opprinnelig vurdert. Risiko for
vannverk er tilrådet gitt samme risikovurdering som for svikt i telekommunikasjon/IKT, jfr. punkt 1 i
analysen, og datainnbrudd/hacking, jfr. punkt 2 i analysen. Beredskapsrådet ga sin tilslutning til disse
synspunkter vedr. vannforsyningen.
Enhet for kommunalteknikk ble deretter forelagt disse betraktninger og bedt om å komme faglige
vurderinger. Her fremkom det at svikt i vannforsyningen bør oppgraderes. Levanger kommune er
knyttet sammen med Verdal vannverk ved Rinnelva, men kapasiteten på ledningsnettet gir
begrensninger på hvor mye som kan overføres. Det blir ikke produsert nok drikkevann i Verdal til å
kunne forsyne både Verdal og Levanger over lang tid. Med tilgjengelig bassengkapasitet og
ledningsnett kan Levanger forsynes med ca. 60 % av behovet i 1-2 døgn fra Verdal. På bakgrunn av
disse betraktninger tilrås en middels sannsynlighet for en langvarig svikt i vannforsyningen.
Konsekvensen vil videre være avhengig av hva årsaken til svikten er.
Svikt i produksjon på renseanlegg ved brann og/eller feil i datastyringssystemer tilsier ikke betydelig
konsekvens, da kloret råvann kan sendes inn på nettet. Kokepåbud for drikkevann kan også innføres
som en sikkerhetsforanstaltning. Drikkevann kan i mindre omfang også rekvireres fra andre kilder i
et gitt tilfelle.
Dersom svikt i vannforsyningen skyldes brudd på ledning pga et kvikkleireskred mellom Lello og
Skogn, vil konsekvensen bli svært alvorlig. Vann kan i et slikt tilfelle leveres fra flere mindre kilder,
men det vil ikke være nok vann til å kunne dekke alle behov.
Det jobbes med hovedplan for vann der sikkerhet i vannforsyningen er et vesentlig tema. For øvrig er
vannsikkerhet et kontinuerlig arbeid. En dublering av hovedledningen fra Lello til Levanger er et
viktig tiltak. Bygging av nytt høydebasseng i Verdal, økt ledningskapasitet mellom Mule og
Levanger, samt økt kapasitet på renseanlegget i Verdal kommune, vil være viktig opp mot
vannforsyningen.
Forurensning/forgiftning av drikkevann er ikke så veldig vanskelig, men det er ikke så vanlig at dette
skjer. Sannsynligheten på analysen punkt 4 antas å være den samme som for punkt 3 i matrisen.
Konsekvensen vil kunne være langvarig svikt i vannforsyningen og da blir konsekvensen svært høy.
En har på bakgrunn av ovennevnte betraktninger og tilbakemeldinger justert vedlagte risikomatrise.
Videre er tatt inn betraktninger vedr. avhjelp/tiltak.
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Levanger kommune
Sakspapir

Endring av leiepriser Festiviteten
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
E-post:
guri.marjane.sivertsen@levanger.kommune.no
Tlf.:
92869402
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
21.08.2019
28.08.2019

Arkivref:
2019/4265 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
87/19
52/19

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Vedlagte forslag til priser for leie og andre tilleggstjenester på Festiviteten vedtas og legges til grunn
for leieavtaler fra 1.1.2020.
Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte forslag til priser for leie og andre tilleggstjenester på Festiviteten vedtas og legges til grunn
for leieavtaler fra 1.1.2020.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Prisliste – leie og tilleggstjenester Festiviteten 2020
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Priser for leie og tilleggstjenester Festiviteten 2019
Saksopplysninger:
Etter kinodriften ble lagt ned fra 1.1. 2019, var det nødvendig å få på plass et nytt lys- og lydanlegg
for at Festiviteten skulle kunne drives primært som en kulturscene. Lys- og lydanlegg ble sendt ut på
anbud. Trondheim Lyd AS vant anbudet.
Anlegget var ferdig installert i februar. Til tross for at tilbudet er blitt kvalitetsmessig mye bedre, er
ikke prisene for leie justert opp. For 2020 er det nødvendig å se på utleieprisene igjen, både pga. det
nye lys- og lydanlegget, men også for å stimulere til mer bruk av huset.
Normalt foreslås nye priser i forbindelse med budsjettbehandlingen, men det er ønskelig med et
vedtak før dette, da avtaler for 2020 skal gjøres i løpet av høsten 2019.
Vurdering:
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Rådmannen ønsker mest mulig kulturaktivitet i Festiviteten. Det er viktig både for det lokale
kulturlivet, for aktivitet i Trehusbyen Levanger og for generell bolyst og trivsel hos innbyggerne.
Det er krevende å finne balansen mellom driftsutgifter på Festiviteten og fornuftige utleiepriser.
Ligger prisene på leie for høyt, vil det bli færre leietakere og lavere inntekter.
I tråd med strategier i planverket, mener rådmannen at det er nødvendig å differensiere noe på
utleiepriser til frivillige lag og foreninger og andre leietakere, slik at det blir noe lavere leie for
frivilligheten. Intern leie fra andre avdelinger/enheter i Levanger kommune er lagt på samme nivå
som priser for frivilligheten.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om kommunal garanti - Levanger Fotballklubb / LFK
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
E-post:
rigmor.bakkan@levanger.kommune.no
Tlf.:
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
21.08.2019
28.08.2019

Arkivref:
2019/4460 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
88/19
53/19

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.500.000,- for Levanger
fotballklubb
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 6 år
3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.500.000,- for Levanger
fotballklubb
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 6 år
3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Kommunelovens §51
• Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
Vedlegg:
1 Søknad om kommunal garanti - LFK
2 Protokoll ekstraordinært årsmøte LFK 2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Levanger fotballklubb søker om kommunal garanti på 1,5 mill kroner for et likviditetslån som skal
brukes til lønnsutbetalinger og innfrielse av utestående fordringer til kreditorer. For klubben ble
2018-sesongen skuffende både sportslig og økonomisk. Situasjonen er beskrevet i søknaden som
ligger vedlagt. Klubben har måttet redusere sine sportslige ambisjoner for en periode og har satt i
verk tiltak for å gjenvinne den økonomiske handlefriheten.
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Lånet skal nedbetales over 6 år med årlige avdrag på kr 250.000,-. Det nye lånet vil delvis
refinansiere tidligere lån. Med kommunal garanti vil klubben få bedre lånebetingelser.
Vurdering:
Klubben følges opp av NFF ved klubblisensnemda, og har i den forbindelse laget en handlingsplan
knyttet til økonomien.
Det er gjort store omstillinger og det oppgis at personalkostnadene har sunket fra 8,3 mill kroner i
2018 til 3,4 millioner i 2019. Dette betyr færre ansatte og klubben må i større grad basere seg på
frivillighetsapparatet.
Det er knyttet usikkerhet til om klubben klarer den store omstillingen som må til for å bringe
økonomien i varig balanse, men rådmannen foreslår likevel at kommunen garanterer for lånet.
Rådmannen har merket seg at klubben har tatt grep for å få kostnader i samsvar med inntektene.
Levanger fotballklubb er viktig for levangersamfunnet og garantien vil være et av kommunens bidrag
for å sikre dem handlingsrom i omstillingsarbeidet.
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Levanger kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 2. kvartal 2019
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no
Tlf.:
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
21.08.2019
28.08.2019

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Økonomirapport for 2. kvartal 2019 tas til etterretning.
2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
- Rammetilskudd økes med 2,5 mill. kroner
- Enhet habilitering tilføres 1,72 mill. kroner
- Frol barneskole tilføres 0,78 mill. kroner
- Barnehage felles reduseres med kr. 0,1 mill. kroner
- Bygg og eiendom tilføres 0,1 mill. kroner
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Økonomirapport for 2. kvartal 2019 tas til etterretning.
2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
- Rammetilskudd økes med 2,5 mill. kroner
- Enhet habilitering tilføres 1,72 mill. kroner
- Frol barneskole tilføres 0,78 mill. kroner
- Barnehage felles reduseres med kr. 0,1 mill. kroner
- Bygg og eiendom tilføres 0,1 mill. kroner
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Økonomirapportering 2. kvartal 2019
2 Finansrapportering 2. kvartal 2019
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Regnskapet pr. 30. juni er vurdert mot årets budsjett, regnskap 2018 og prognose for årsregnskap
2019. Regnskapet legges frem som Regnskapsskjema 1A og 1B som er de obligatoriske
regnskapsskjemaene jfr. gjeldende forskrifter.
Driftskostnadene var betydelig over det budsjetterte nivået i 2018, og dette har fortsatt inn i 2019 selv
om aktiviteten er betydelig redusert i organisasjonen.
Det er ingen tvil om at innbyggerne i all hovedsak mottar gode tjenester fra Levanger kommune.
Ettersom behovene for nye tjenester øker mer enn inntektene vil det alltid være behov for å finne mer
effektive løsninger. Det er en betydelig utfordring at slikt utviklingsarbeid gjerne fører med seg en
«pukkelkostnad» der en får kostnadene før en kan realisere gevinstene. I mange tilfelle kommer
gevinsten på andre områder enn der kostnadene kommer. Det er viktig at en i jakten på besparelser
ikke tar bort ressurser en trenger til å drive en nødvendig omstilling og utvikling.
Sykefraværet i 2. kvartal ligger på linje med de foregående årene, men et økt fravær i 1. kvartal bidrar
til at fraværet første halvår er høyere enn tidligere år.
Vurdering:
Rådmannens vurdering fremgår av vedlagte rapport.
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FO 30/19 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - Levanger kommune som
vertskommunene for campus Røstad
Styret for Nord universitet gjorde i juni i år viktige vedtak om strukturendringer med positive
virkninger for campus Røstad og Levanger kommune. Levanger og Bodø blir de to campus’ene i
Nord universitet, og der alle FSV (Fakultet for samfunnsvitenskap) sine fagmiljøer og utdanninger i
Trøndelag lokaliseres til Levanger. I tillegg vil det skje en samlokalisering i Levanger av
multimediefagene fra Steinkjer og teaterutdanningen fra Verdal med de andre estetiske og
kunstneriske fagmiljøene på Røstad.
Dette innebærer en økt studenttilgang på vår campus. En kan regne med at det etter hvert totalt vil
være bortimot 3000 studenter som har campus Røstad som sitt studiested. 150 studentboliger er nå
under bygging på Røstad. Samtidig vil også lærerstaben utvides, og aktiviteten totalt sett øke.
Dette gir naturlig nok Levanger kommune som vertskommune noen nye utfordringer. Vi må være
vårt ansvar bevisst, og vi må planlegge og legge til rette for at både studenter og ansatte får møte et
levende, sosialt inkluderende og kulturelt bymiljø som er en universitetsby verdig. Her har jeg i
tankene ikke minst behovet for hotellfasiliteter og kulturtilbud i form av kino, bibliotek og andre
kunst- og kulturarenaer. Jeg vet at det planlegges for hotell på havna, mens planene for nytt bibliotek
og kino for eksempel ble nedstemt i kommunestyret 05.09.2018. Men nå er altså situasjonen en
annen, både økonomisk og statusmessig.
Hvordan tenker ordføreren at vi som vertskommune på beste måte kan møte disse utfordringene?
Hvilke konkrete tiltak bør kommuneadministrasjonen iverksette, eventuelt i samarbeid med lokalt
næringsliv og andre aktuelle aktører?
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FO 31/19 Spørsmål fra Ina H Kollerud Pedersen (AP) - Kompetansetiltak og livslang
læring i Levanger
Kompetanse og livslang læring i Levanger kommune
Endringer på arbeidsmarkedet, blant annet som følge av hurtig teknologisk utvikling, stiller økte krav
til både arbeidstakere og arbeidsgivere. En konsekvens av den raskeutviklingen er at samfunnet vil
være tjent med å bruke mer ressurser på livslang læring. For å sikre at samfunnet møter det økte
behovet for livslang læring, er det viktig med et system for etter- og videreutdanning med
tilstrekkelig og bærekraft ig finansiering.
I Hovedavtalen kan vi blant annet lese:
Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen og
samfunnet. For å sikre og ut vikle kommunes generelle og spesiell e kompetanse er det viktig å
vurdere den enkelte ansattes formal - og realkompetanse, stimulere til faglig refleksjon og
tilrettelegge for kompetansedeling og andre kompetansehevende tiltak.
Det er viktig at arbeidstakerne motiveres t il å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at
kommunen legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere
gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Det må leggestil rett e for arbeidsplassbasert opplæring.
Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta
kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere
kommunens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det
utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.
Spørsmål til ordføreren:
1. Har det i løpet av de siste årene blitt gjennomført kartlegging av ansatt es kompetanse og
analyser av kommunens kompetansebehov?
2. Har Levanger kommune oppdaterte planer for gjennomføring av kompetansehevende tiltak
for ansatt e innenfor de ulike enhetene i kommunen?
Levanger fagskole har tilrettelagte studietilbud for fagarbeidere som ønsker en høyere yrkesrettet
utdanning innenfor flere studieretninger. Dette er studietilbud som bør være relevant for Levanger
kommune;
•
•
•
•

Veiledning
Rehabilitering
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Kreft omsorg og lindrende pleie

Spørsmål til ordføreren:
1. Er det kartlagt behov og ønsker for videreutdanning blant fagarbeidere i Levanger kommune?
2. På hvilken måte legger Levanger kommune til rett e for at fagarbeidere skal kunne ta
videreutdanning på Levanger fagskole?
Tilrettelegging kan for eksempel være å:
• Gjøre tilbud kjent for ansatte
• Tilpasse arbeidstidsavtaler/ turnuser til studier
• Gi fri med lønn for å kunne ta relevant videreutdanning
• Tilby praksisplass ved egen arbeidsplass
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FO 32/19 Interpellasjon fra Nina E. Berget - Destinasjon Levanger
Levanger kommune har hatt en positiv utvikling i sysselsettinga, og kommunens næringspolitikk må
sies å ha vært vellykket. Vi er en kommune som stadig flere velger å bo i, og vi er, som det ble
diskutert i forrige kommunestyremøte, en stor kommune for hytter og fritidseiendommer.
Levanger har mange unike kvaliteter, og folk er glad i byen vår. Mye av det skyldes nok at vi har
vært flinke til å tilrettelegge for bolyst og trivsel i hele kommunen.
Levanger har mange tilbud, som både turister og fastboende har glede av. Både martna og
marsimartna trekker mange folk, og Falstadsentret er blitt både populært og nødvendig møteplass for
mange av oss. I tillegg er byen blitt mer tilgjengeliggjort gjennom bla egen Bystrand, Skateparken,
Kjærlighetsstien, Trehusbyen og Elvepromenaden. Vi har etablert bysykkelordning og utstyrsbua.
Det har også blitt til en fin tur å komme seg frem mellom Røstad og Moan, både til fots og med
sykkel. Nesten midt i dette smørøyet ligger Levanger Fritidspark som er blitt en meget populær
campingplass, og som får veldig gode tilbakemeldinger fra de som bor og oppholder seg der.
Så har det i sommer vært en diskusjon om hvorfor ikke enda flere velger Levanger som sin
turistdestinasjon. Det påpekes forhold som dårlig markedsføring, litt for få kafeer som er åpne på
dagtid, parkeringsproblemer med mer. Mye av dette er kjente utfordringer. Utfordringer skal som
kjent utfordres og løses til det beste for både byen befolkning, men også alle de som kommer på
besøk.
Det har som en del av dette svaret vært lansert «destinasjon Levanger». Jeg vil derfor be om at det
fremmes en egen sak der vi får frem hva som skal til for å øke turistkvalitetene i byen vår.
Forslag til vedtak:
Rådmannen bes fremme egen sak om destinasjon Levanger innen utgangen av 2019.
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FO 33/19 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - fylkesmannens kritikk mot
Levanger ungdomsskole
Levanger FrP har flere ganger denne perioden stilt spørsmål rundt mobbesituasjonen på kommunens
skoler. Ordføreren har flere ganger sagt at mobbing forekommer, men at situasjonen og systemet
fungerer. Levanger kommune og dens skoler har nulltoleranse mot mobbing og annen krenkende
adferd.
I klagesakene som er omtalt i Trønder-Avisa 27.juni kommer det frem at Levanger Ungdomsskole
som system har krenket elever. Samarbeidet mellom skolen og andre hjelpeinstanser har vært dårlig,
noe som har gått utover elevene. Skolen har brukt straffetiltak som reaksjonsform mot eleven, selv
om hjelpetjenestene med PPT i spissen var sterkt imot – og mente dette ikke ville hjelpe.
I konklusjonen etter gjennomgangen av den ene saken var fylkesmannen utvetydig i sin kritikk:
«Vi ser også en skole som har valgt en noe autoritær tilnærming hvor de dokumenterer at det er
eleven som må endre adferd for at eleven skal være en fullverdig elev ved skolen».
Spørsmål til ordføreren:
1. Hva er gjort og hva skal gjøre for å imøtekomme kritikken fra fylkesmannen?
2. Hva gjøres for å styrke samarbeidet mellom instanser som PPT og skolen?
3. Hva gjør kommunen og skolen for å endre den «noe autoritære tilnærmingen» som er omtalt i
rapporten?

23 av 27

Levanger kommune – Kommunestyret 28.08.19 - Sakliste

FO 34/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fritak for eiendomsskatt
Eiendomsskatten er en usosial beskatning som FrP ønsker å fjerne. Den rammer blindt uavhengig av
inntekt.
Som en start ønsker Levanger FrP å gi fritak for eiendomsskatt for alle under fattigdomsgrensa. På
grunn av pensjonsreformen i 2011, som et samlet storting unntatt FrP stemte for, har pensjonister blitt
underregulert. Dette har ført til at minstepensjonister lever under fattigdomsgrensa.
Forslag til vedtak:
Rådmannen forbedrer en sak for kommunestyret som legges frem før budsjettmøtet, der man går inn
for å fjerne eiendomsskatten for mennesker og husstander som lever under fattigdomsgrensen. Dette
skal også inkludere minstepensjonister.
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FO 35/19 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fv 61 mellom Fiborgtangen og
Ekne

Fylkesveg 61 mellom Fiborgtangen og Ekne er dårlig, og kunne sårt trengt en utbedring. Dette er
viktig for Eknessamfunnet, spesielt med tanke på Falstadsenteret som er blitt et naturlig stoppunkt for
mange turister. FrP ønsker å få utbedret denne vegen så raskt som mulig.
Spørsmål til ordføreren:
1. Foreligger det noen plan for denne vegen?
2. Vil kommunen jobbe opp mot fylket for å få utbedret fylkesveg 61?

25 av 27

Levanger kommune – Kommunestyret 28.08.19 - Sakliste

FO 36/19 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - trafikksikkerhet for myke
trafikanter i Staupslia
Staupslia er en høyt trafikkert strekning, der det også har vært flere ulykker de siste årene. FrP har
fått henvendelser fra flere beboere i området som føler seg utrygge når de ferdes på fortauene i
Staupslia i «rushtiden». Syklister kommer i full fart ned Staupslia, samtidig som små barn er på vei til
skolen opp Staupslia.
FrP ønsker å iverksette trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter i Staupslia. En mulighet er deling
av fortauet (selv om fortauet muligens er noe smalt i dag). I tillegg bør det vurderes fartsreduserende
tiltak ved Coop Prix. Slike tiltak trenger ikke å være så dyre, men det kan redde liv.
Spørsmål til ordføreren:
1. Har kommunen vurdert sikkerhetstiltak for myke trafikanter som ferdes på fortauene i
Staupslia?
2. Vil kommunen ta beboernes bekymringer på alvor og vurdere sikkerhetstiltak på fortauet?
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FO 37/19 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise
Miljøpartiet De Grønne foreslår at Levanger kommunestyre skal gjøre som mange andre kommuner i
Norge har gjort, å erklære at vi befinner oss i en unntakstilstand som følge av klimaendringene og
tapet av artsmangfold.
Vi har nå kun 11 år på oss om vi skal nå målene i Paris-avtalen.
Klimasituasjonen eskalerer raskere enn de fleste antok for få år siden. Vi har nå kun 11 år på oss om
vi skal nå målene i Paris-avtalen. Også ferske rapporter om at insekter, pattedyr og mange andre arter
forsvinner raskere enn vi har visst er uttrykk for en dramatikk som kan slå hardt inn på våre og våre
barns muligheter for trygghet og velferd fremover. Klimakrisen forsterker disse andre krisene og kan
ikke sees uavhengig av dem. Klimakrisen er ikke én stor hendelse som endrer alt på en dag, men
endringer som har skjedd over tid. Nå er vi kommet dit at de menneskeskapte klimagassutslippene
må reduseres veldig raskt om vi skal unngå katastrofale følger. Det er i nærmiljøer vi tydeligst ser
konsekvensene av klimaendringene. Norge har ingen tilstrekkelig plan for hvordan landet skal kutte
tilstrekkelig i klimagassutslippene for å nå målene som er satt. Samtidig forteller FNs naturpanel av 1
av 8 arter på jorda står i fare for å bli utryddet. Dette krever handling. Vi i Levanger kommune må
gjøre vår del og ta ansvar.
Forslag til vedtak:
1. Levanger kommune erkjenner at en levelig klode og framtiden til generasjoner etter oss må ha
høyest prioritet.
2. Levanger kommune erklærer klimakrise.
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