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Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune høring
Vedlagte rapport «Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune»
ble utarbeidet av ei tverrfaglig arbeidsgruppe i 2018. Målet med arbeidet var å evaluere
dagens organisering og vurdere nye måter å organisere arbeidet på for å redusere sårbarhet,
samkjøre og effektivisere drifta i framtida.
Arbeidsgruppa utarbeidet forslag til og drøftet flere modeller uten å enes om en anbefalt
modell. Gruppa påpekte at arbeidet hadde vært krevende og at manglende overordna felles
mål eller felles visjon for hva arbeidet skulle bidra til, medførte at gruppas medlemmer
gjorde vurderinger på ulikt grunnlag.
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. Uavhengig av framtidig
organisering er det behov for å utvikle det tverrfaglige samarbeidet. Dette utviklingsarbeidet
vil rådmannen ta ansvar for at kommer i gang.
Forutsatt at roller og ansvar hadde vært tydelig oppgått og det tverrfaglige samarbeidet
hadde vært godt etablert, ville rådmannen gått for Funksjonsmodellen (Modell 2A):
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 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 en erkjennelse av at det er behov for å jobbe med roller og ansvar internt i
kommuneorganisasjonen vil rådmannen nå anbefale enten:
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A. Sammenslåing av Levanger fritidspark AS og Trønderhallen KF i et nytt selskap med
ett samlet styre
eller
B. Sammenslåing av Levanger fritidspark AS og Trønderhallen KF som en ny enhet i
Levanger kommune underlagt Kommunalsjef samfunnsutvikling.
Arbeidsgruppa har i rapporten vist til at organisering som i pkt. A vil redusere sårbarheten
med to små selskap, men styret vil, med kommunen som dominerende eier, fortsatt ha
begrenset handlingsrom. Det er påpekt at dagens to selskap arbeider mot ulike målgrupper
og idretter. Arbeidsgruppa har ikke utredet forslaget i pkt. B da det ble vurdert å gi små
utslag knyttet til mer effektiv drift.
Rådmannen har hatt dialog med daglig leder og styreleder i selskapene vinteren 2019 og fått
signal om at man ønsker en dialog om ny organisering for å oppnå større synergier, mer
effektiv drift og økt samhandling. Rådmannen har oppfattet at det kan være interessant å
løfte fram sammenslåing av de to selskapene som en mulig løsning. Videre er det av
interesse å diskutere alternativet med innlemming i kommuneorganisasjonen som en ny
enhet. Det er derfor interessant å høre styrenes syn på funksjonsmodellen og de to forslagene
til sammenslåing av selskapene før vi vurderer hvordan saken tas videre.
Rådmannen sender med dette brevet arbeidet ut på høring til styrene i Levanger Fritidspark
AS og Trønderhallen KF med høringsfrist 7. juni 2019.
Med hilsen
Trude Marian Nøst
Kommunalsjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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