Høringsuttalelse - organisering idrett- og friluftsanlegg i Levanger Kommune.
Det kom tydelig frem gjennom prosessen at arbeidsgruppa ikke vurderte å slå sammen Levanger
Fritidspark AS og Trønderhallen KF i ett selskap. Det vises til argumentene mot dette. Levanger
Fritidspark AS mener det er helt avgjørende for fremtidig utvikling av selskapet innlemmes i den
kommunale organisasjonen, sammen med Trønderhallen.
Det har også kommet tydelig frem gjennom prosessen at, slik Levanger kommune er organisert i dag,
er ansvaret for både feltet idrett og friluftsliv delt mellom flere enheter og selskaper, men at det er
mange synergier med å ivareta både idrett og friluftsliv i en samlet enhet.
Levanger Fritidspark AS ønsker derfor at flere enn Levanger Fritidspark AS og Trønderhallen KF
samles i en enhet underlagt Kommunalsjef samfunnsutvikling. Vi foreslår en egen enhet for idrett og
friluftsliv, dette mener vi vil styrke idrettens og friluftslivets posisjon i kommunen. Det handler om å
utnytte eksisterende menneskelige og økonomiske ressurser bedre. Med å samle budsjettet for feltet
vil det føre til bedre og mer helhetlige prioriteringer enn det er i dag. Her mener vi at man vil øke
muligheten for en mer helhetlig planlegging og styring, og man vil kunne sikre de strategiske
prosessene – gjennom effektiv og enhetlig forvaltning med et samlet ansvar for idrett- og frilufts
tjenesten.
Med ett samlet forvaltningsmiljø vil man øke mulighetene for en mer helhetlig planlegging og styring
og man vil kunne sikre at de strategiske prosessene bidrar til effektiv og enhetlig forvaltning. Vi
oppnår med dette et samlet ansvar.
En bedre tilrettelegging for helhetlig saksbehandling, vil gi mer rasjonell planlegning og styring. Et
samlet forvaltningsmiljø vil muliggjøre en bedre synlighet, fordeling og forutsigbarhet i myndighet,
ansvar, funksjoner og roller.
Løsningen legger til rette for forbedringer av kontrakt og avtaleinngåelser.
Organiseringen innen idrett og friluftsliv vil generelt oppleves som mindre byråkratisk enn tidligere.
Brukerne får ett kontaktpunkt for henvendelser om idrett og friluftsliv.
Viktigst er sannsynligvis at en leder med ansvaret for hele forvaltningen av idrett og friluftsliv vil
kunne fremstå med en stemme på vegne av hele tjenesten og ha reell beslutningsmyndighet med
eget budsjettansvar.
Vesentlige effekter:
-Man får en leder med ansvaret for hele forvaltningen av idrett og friluftsliv.
– Synlighet for brukerne gjennom en samlet forvaltning
– Større oversikt ved at de ulike aktiviteter koordineres ved en samlet enhet
– Enklere tilgang til tjenestetilbudet på Idrett og friluftsliv i kommunen
– Liten enhet, men større breddekompetanse
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