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Levanger kommune
Sakspapir

INNSPILL TIL KS STRATEGIKONFERANSE - ARBEID MED DEBATTHEFTE.
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Arkivref:
2009/131 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap
Levanger formannskap

Møtedato
14.01.2009
04.02.2009

Saksnr.
4/09
11/09

Svar fra gruppe 1, Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad Ettersendes eller deles ut i møtet.
Svar fra gruppe 2, Gunnhild Ø Nesgård, Anne – Grete Hojem, Nina Bakken Bye,
Jostein Trøite og Hans Heieraas. Møte 28.01.09. Gunnhild Ø Nesgård og Jostein Trøite
ikke tilstede
(Svarene i kursiv tekst)
14. Bør KS arbeide for at en større andel av kommunesektorens inntekter kommer i form
av frie inntekter – eller er det viktigst med mer inntekter selv om de er øremerket fra
statens side?
Vi er mest for frie inntekter, men på enkelte områder kan det være ok med øremerking,
det er uansett bra med større inntekter.
15. Bør KS arbeide for at Regjeringen utarbeider akuttiltak for styrking av
kommunesektoren? Hvis ja, hvilke tiltak bør iverksettes: økte frie inntekter, ekstra
midler til vedlikehold eller annet?
Akuttiltak må være tidsbegrenset, vi må jobbe for en stabil kommuneøkonomi. Eventuelle
akuttiltak må i hovedsak nyttes til vedlikehold.
16. Bør KS arbeide for at kommunesektoren får større frihet til selv å fastsette nivå på og
utforming av brukerbetalingsordninger?
Vi mener kommunene selv bør bestemme nivå og utforming, selv om vi ser fordeler med
like regler for alle kommuner.
17. Samhandlingsreformen innebærer større ansvar for kommunene. Hvilke betingelser
bør KS sette for en slik utvikling?
Det må følge penger og kompetanse med en slik reform. Vi er bekymret for hvordan
utviklingen blir framover. Hvilke konsekvenser vil dette få for kommunene? Det må være
en grundig dialog mellom ”partene” i denne saken.
18. Bør KS gå inn for at pengene i sterkere grad følger pasientene, for eksempel former
for innsatsstyrt finansiering også inn i kommunesektoren? Andre forslag til
finansieringsformer?
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Innsatsstyrt finansiering passer ikke for kommunesektoren. Vi må fastsette døgnpriser i
kommunale institusjoner.
Vi mener at regler for permisjoner og lignende ordninger, må bli bedre for at pårørende
kan ta mer aktiv del i omsorg og pleie.
19. Hva er de viktigste rammebetingelsene for kvalitet i opplæringen?
• Kommunens / fylkeskommunens rolle
• KS sin rolle
• Statens rolle
Alle tre partene har et ansvar, kommunen / fylkeskommunen har det største ansvaret da
de kjenner de lokale forhold best. KS rolle blir å påvirke staten til å gi gode
rammebetingelser.
Samarbeid heim / skole / kommune må tillegges vekt – det har og noe med kvalitet å
gjøre.
20. Hvilke ”tidlig innsats” – tiltak har kommunen / fylkeskommunen erfaring med? Er
det tiltak kommunen / fylkeskommunen opplever har gitt spesielt gode resultater eller
mener vil gi gode resultater?
Det handler om å sette inn ekstra resurser i rett tid. PPT, helsesøster og flere kan gjøre
en innsats. Dette har vi gode erfaringer med.
21. Bør KS arbeide for at kommuner og fylkeskommuner tar hånd om all
kompetanseutvikling selv gjennom økte frie inntekter eller er det ønskelig med fortsatt
øremerkede midler til etter – og videreutdanning for lærere og skoleledere?
Dette er ett av de få områder at vi mener øremerkede midler vil være best. Slike
øremerkede midler må være ”friske” midler, dvs. komme i tillegg til frie midler.
Kommunene v/ skolelederne må prioritere rett her.
22. På hvilken måte(r) kan KS bidra til at kommuner / fylkeskommuners kvalitetssystem
innen oppvekst / utdanning blir utviklet og tatt i bruk?
KS kan hjelpe til med å standardisere et kvalitetssystem og formidle dette til kommunene.
Vi må ha de rette instrumenter / det rette system for å måle kvalitet. Levanger kommune
er med i ”Kvalitetskommueprosjektet” Det gir oss et godt system (Kvalitetslosen) Dette
kan KS også dra nytte av.
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009
Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem fremmet følgende tilleggsforslag:
Gruppe 1:
Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad
Gruppe 2:
Hans Heieraas, Gunnhild Nesgård, Anne-Grete Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein
Trøite.
Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag i møtet, enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Uttalelse til del 1 av debattheftet forberedes administrativt.
Formannskapet deles inn i arbeidsgrupper som forbereder uttalelse til del 2 før møtet 4.2.
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Gruppe 1:
Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad
Gruppe 2:
Hans Heieraas, Gunnhild Nesgård, Anne-Grete Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein
Trøite.
Rådmannens forslag til vedtak:
Uttalelse til del 1 av debattheftet forberedes administrativt.
Formannskapet deles inn i arbeidsgrupper som forbereder uttalelse til del 2 før møtet 4.2.
Vedlegg:
1 Del 2 av KS debatthefte.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Link til hele debattheftet på KS sine nettsider
Saksopplysninger:
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (www.ks.no) – inviterer
hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør
gi politiske signaler på hva vi forventer av KS. Vedlagte debatthefte er innledning til en
debatt og tilbakemeldinger til KS som igjen er en forberedelse til strategikonferansene
2009.
KS’ strategikonferanser foregår fylkesvis og arrangeres 19. og 20. februar i NordTrøndelag. Denne konferansen er arena for dialog mellom KS og medlemmene i forkant
av tariffoppgjøret og i konsultasjonene med staten. KS Nord-Trøndelag har bedt om
uttalelse fra medlemmene innen 9. februar.
Årets debatthefte er delt inn i to hovedtema:
Del 1. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer.
Del 2. Kommunesektoren – nye utfordringer i en økonomisk nedgangstid.
Etter hvert tema er det stilt spørsmål fra KS – disse er gode utgangspunkt for diskusjon
og konklusjon.
Vurdering:
Det er viktig at KS får innspill fra medlemmene før det utarbeides strategier. Dette både
for arbeidsgiverspørsmål og rene interessespørsmål/politiske spørsmål.
Slik arbeidsdelingen er mellom administrasjon og folkevalgte hos oss mener jeg det er
rett å legge vekten på det politiske arbeidet med debattheftet på del 2. Besvarelse av del
1 er allerede under forberedelse fra Organisasjonsenheten i samkommunen og vil bli
drøftet i felles strategisk ledergruppe. Det er i stor grad detaljspørsmål knyttet til
tariffrevisjon som er delegert til rådmannen å ta standpunkt til.
Når det gjelder del 2 vil jeg foreslå at formannskapet evt deler seg i 2 eller 3
arbeidsgrupper og utarbeider svar som kan behandles på møtet 4.2. Dersom det er
ønskelig med politisk behandling av del 1 kan forslag fra administrasjonen til svar på
dette også legges fram da.
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Levanger kommune
Sakspapir

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2008 - 2012

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

Arkivref:
2008/2949 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
04.02.2009

Saksnr.
12/09

Rådmannens forslag til innstilling:
Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2008 – 2012 tas til orientering.
Vedlegg:
1 Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2008 - 2012
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag ble vedtatt i Fylkestinget i Nord-Trøndelag
den 11. desember 2008, sak 08/73.
Eldrerådet i Nord-Trøndelag ber om at Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag blir
tatt opp som egen sak i kommunestyret i kommunene og formidlet videre.
Vurdering:
Det bes om at formannskapet tar saken til orientering før den sendes kommunestyret.
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Levanger kommune
Sakspapir

EVALUERING FESTIVITETEN - SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPEN

Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
alf.birger.haugnes@levanger.kommune.no
E-post:
74052713
Tlf.:

Arkivref:
2009/237 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Levanger
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
21.01.2009
04.02.2009

Saksnr.
5/09
13/09

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.01.2009
Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – til innstillingens pkt. 3:
Når det blir aktuelt å vurdere framtidig bruk av Festiviteten, ser DK på Alt 1B med
installering av nytt, moderne teleskopamfi som et godt alternativ for å øke bruksverdien
av anlegget. Mulighet for flatt gulv i salen er etterspurt av mange lokale arrangører og
vil kunne gi økte inntekter.
Når det er avklart hvorvidt det blir framtidig kinodrift i Festiviteten, kan det være
interessant å utrede Alt 2A.
Avstemning:
Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Johansens endringsforslag pkt. 3 tiltrådt med 9 mot 2 stemmer som ble avgitt for
rådmannens forslag pkt. 3.
Rådmannens forslag, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens innstilling, med endringer, ble deretter enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Sluttrapport for forstudie og forprosjekt Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino
2008 tas til etterretning.
2. De foreslåtte strakstiltak inkl. digitalisering av kinoen, økte leieinntekter ved utleie til
studentene (SiNoT) og kontorer, gjennomføres.
3. Evaluering av de gjennomførte tiltak og eventuell ombygging innenfor eksisterende
bygningsmasse legges fram i egen sak. Når det blir aktuelt å vurdere framtidig bruk
av Festiviteten, ser DK på Alt 1B med installering av nytt, moderne teleskopamfi
som et godt alternativ for å øke bruksverdien av anlegget. Mulighet for flatt gulv i
salen er etterspurt av mange lokale arrangører og vil kunne gi økte inntekter.
Når det er avklart hvorvidt det blir framtidig kinodrift i Festiviteten, kan det være
interessant å utrede Alt 2A.
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4. Eventuelt tilbygg til Festiviteten (liten kinosal og sceneutvidelse) legges fram for
politisk vurdering når det foreligger en avklaring mht. de private planer for kulturhus
– kino og kulturhusfunksjoner. Oversikt over de totale investeringer og driftsutgifter
framlegges.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Sluttrapport for forstudie og forprosjekt Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino
2008 tas til etterretning.
2. De foreslåtte strakstiltak inkl. digitalisering av kinoen, økte leieinntekter ved utleie til
studentene (SiNoT) og kontorer, gjennomføres.
3. Evaluering av de gjennomførte tiltak og eventuell ombygging innenfor eksisterende
bygningsmasse legges fram i egen sak.
4. Eventuelt tilbygg til Festiviteten (liten kinosal og sceneutvidelse) legges fram for
politisk vurdering når det foreligger en avklaring mht. de private planer for kulturhus
– kino og kulturhusfunksjoner. Oversikt over de totale investeringer og driftsutgifter
framlegges.
Vedlegg:
Rapporten Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino 2008.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med bakgrunn i de økonomiske problemer mht. å holde budsjettene de siste årene, fant
rådmannen i samarbeid med den nye enhetslederen det nødvendig med en gjennomgang
av driften på Festiviteten med sikte på å bringe denne i ballanse. Følgende mandat ble
gitt for utredningen:
1. Status dagens drift.
Det skal foretas:
• En kritisk økonomisk gjennomgang av dagens drift av Festiviteten både mht.
besøk/attraktivitet og realistiske inntekter og utgifter.
• Komme med forslag til tiltak slik at Festiviteten kan drives i balanse iht. dagens
rammer.
• Anslå nødvendig rammebevilgning slik at Festiviteten med dagens driftform kan
ha en forsvarlig drift.
2. Det skal innhente erfaringer fra andre sammenlignbare steder med kinodrift og de
utfordringer de her står ovenfor:
• Nye trender mht. folks ”kinovaner”
• Filmtilbud
• Evt. behov for driftstilskudd
• Digitalisering, krav til lokaler og teknisk utstyr, – framvisning, lyd etc.
• Andre forhold.
3. Det skal framskaffes en grov oversikt over kulturlivets behov for arenaer:
• Produksjonslokaler inkl øving
• Arenaer for visning/ framføring
4. Det vurderes om hvordan Festiviteten og andre aktuelle lokaler i ”Kulturkvartalet”
(Festiviteten, Musikkens Hus og lokalene i Kirkegata 11) kan benyttes og mulig
samordning av bruken.
5. Nødvendige tiltak for å opprettholde kinodrift ved Festiviteten vurderes:
• Bruk av bygningsmasen slik den i dag er
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• Ombygging og evt. tilbygg for å oppnå kostnadseffektiv drift
• Aktiviteter i tilknytning til kinodrift for å få en attraktiv og framtidsrettet kino
• Muligheter for sambruk/fleksibel bruk av lokalene på Festiviteten
6. Det lages et oppsett over alternativ bruk av Festivitetens bygningsmasse. 2-3
alternativer velges. Valget skill beguines.
7. Det lages et grovt budsjett for drift av de valgte alternativer (pkt. 7) samt
investeringsbehov.
8. Prosjektets vurderinger og grunngitte anbefalinger skal framgå av egen rapport.
Drift av Festiviteten skal skje innenfor dagens rammer for kulturenheten.
Prosjektleder har vært enhetsleder Odd Håpnes. Det vises ellers til vedlagte rapport
hvordan prosjektet har vært organisert og deltakere.
Rapporten er bygd med en gjennomgang av arbeidet, kort historikk for Festiviteten og en
analyse over driften hvor denne er sammenlignet med andre kinoer og kulturhus i de
større byene i fylket. Rapporten har tatt for seg det enkelte mandatpunkt og svart på
disse. Det henvises til rapporten vedrørende de funn og konklusjoner som er gjort. En
direkte sammenligning med de andre kinoer/kulturhus i fylket er vanskelig da innholde
er forskjellige både mht. aktiviteter og bygninger. Dette framgår av flere oppstillinger i
rapporten. Tallene viser at Levanger kommune har forholdsvis små bevilgninger til drift
av bygninger knyttet til kulturaktiviteter.
Pkt. 1 i mandatet hadde fokus på dagens drift. Her skulle gruppa komme med forslag til
tiltak for å få dagens drift i ballanse. I vedlegg til rapporten har gruppa kommet med
følgende forslag til strakstiltak. Deler av disse tiltakene ble igangsatt i slutten av 2008.
Følgende tiltak ble bl.a. foreslått:
1. Reduksjon av operativt personale fra 4.1 stilling til 3.6 stilling (fra 1. januar 2008)
Effekt: Reduksjon lønnsutgifter på ca 200.000,-. Sykelønnsrefusjon gir ikke full
kompensasjon for reduserte lønnsutgifter som i praksis for 2008 er redusert med ca
100.000.2. Innmelding i det nasjonale digitaliseringsprosjektet (Juni 08- digitalisering tidligst
2009)
3. Engasjering av filmkyndig person i 50% stilling som del av 100% sykmelding.
Tettere dialog med og oppfølging av filmselskapene/utleiebyråene
4. Iverksetting av attraksjonsutvikling i form av ukentlig lørdagskafe (fra oktober 2008)
uten ekstra ressursbruk og i samarbeid med kulturorganisasjonene på Musikkens
Hus
5. Planlegging av enkel oppussing av foajé for modernisering mot kinodrift samtidig
som foajeen som enkelt konsertlokale/arrangementslokale styrkes (planer pr nov
2008)
6. Det er etablert dialog med studentene på HiNT for å få dem tilbake som leietakere –
studentkro fra 1. januar 2009
Andre tiltak til vurdering:
• Mer ungdommelig stil, øke fleksibiliteten for foajeen som intimt konsertlokale.
• Ivareta sittekomfort for ulike anledninger og aldersgrupper
• Sette opp trådløst nett for konferansedelen
• Se på kjelleren som kurslokale. Evt. fast/temporær kunst-/plakatutstilling. Evt
lysere vegger i Kroa og garderobe
• Styrke markedsføringsdelen gjennom bedre og mer funksjonell hjemmeside.
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• Bedre utvendig skilting mv. Brosjyre for utleie, konferanser mv utarbeides
(august)
• Sikre at billettsalg kino kan gjennomføres hele døgnet og at svar på spørsmål fra
publikum kan ivaretas fra 0800 til 1530 i tillegg til når Festivitetens personale er
til stede.
• Orientering om parkering Skilt på P-plass bak kirka (til kulturhus og kino)
• Lage feks brosjyre for kulturvirksomhet i sentrum. Sette inn program på infokiosk
ved Rådhuset.
• Evt etablere infokiosk ved Festiviteten.
Prosjektet har valgt å vurdere følgende alternativer nærmere:
Alt 1 A: Bruksområder som i dag med digitalisering av kino og enkel oppussing av foaje.
Alt 1 B: Som idag inkl digitalisering av kino og oppussing av foaje samt installering av
nytt teleskopamfi.
Alt 2 A: Som alt 1 B samt bygging av ny, liten kino med 60-70 sitteplasser. Fastamfi i
liten sal og teleskopamfi i stor sal.
Alt 2 B: Som alt 2 A (ny, liten kino og teleskopamfi) og i tillegg utvidelse av
scenerommet bakover mot naboeiendommen. Fast amfi i liten sal og teleskopamfi
i stor sal. Det mest omfattende og helhetlige alternativet – som også krever størst
investeringer.
Alt 3: Festiviteten etableres som et rent kulturhus med teleskopamfi. Styrker
kulturhusdelen i betydelig grad, men kan ikke ivareta de funksjonene er nytt,
større kulturhus på Levanger vil ivareta. Kinodrift flyttes til andre lokaler på
Levanger – nytt kulturhus. Kinodrift må opprettholdes som et tilbud i Levanger
bla pga vertskommunefunksjon for studenter og som del av kulturell
infrastruktur.
Vurdering av det enkelte alternativ er nærmere beskrevet i rapporten.
Med bakgrunn i de vurderinger gruppa har foretatt, har den kommet med følgende
konklusjon (kap. 5.2):
•
Levanger har et meget billig kino- og kulturhuskonsept sammenlignet med andre
større kommuner og får mye kultur innenfor ressursbruken. Rammen for 2009 og
2010 må opprettholdes uten videre redusering av bemanning. Det er betydelig
arbeidspress og samtidig god ressursutnyttelse på personalsida ved driften av
Festiviteten. Det er lite å spare i 2008 og 2009 på å redusere eller legge ned deldrift
på Festiviteten, det medfører lavere inntekter og mindre bruk. Et personale på 3.6 er
en minimumsbemanning og vil ikke ivareta aktivitetsøkning i betydelig grad. Det er
flyttet en 50% stilling fra allmennkultur til Festiviteten pr okt 2008 som strakstiltak
for å styrke bemanning og redusere utgifter.
•
Digitalisering av kino gjennomføres snarest og seinest ved årsskifte 2009/2010
Digitalisering vil lette presset på personalet i betydelig grad og bedre økonomisk
drift gjennom økt besøk. Digitalisering er helt avgjørende for at det skal være
kinodrift i framtiden, uavhengig av hvilke alternativer for Festiviteten som velges.
•
Det monteres et nytt, moderne teleskopamfi i nær framtid for å styrke flerbruken
innenfor kulturhuskonseptet samtidig som kurs- og konferansedelen blir styrket i
betydelig grad. Teleskopamfi inngår i alle alternativene unntatt alternativ 1A.
Det er vanskelig å se for seg en framtidig kinodrift på Festiviteten uten å etablerere
•
en sal to (liten sal) Dersom kino flyttes til andre lokaler, kan Festiviteten framstå som
et attraktivt, lite kulturhus i sentrum for behov som ikke vil dekkes av et framtidig
kulturhus i kombinasjon med Trønderhallen.
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• Alternativ 1A er dårligste alternativ innenfor eksiterende bygningsmasse for å
ivareta og øke inntjening fra kulturhusdelen.
Alternativ 1B betyr en betydelig styrking av Festiviteten som kombinert kulturhus og
kino gjennom installering av teleskopamfi og krever ikke utbygging.
Alternativ 2A gir et lite kulturhus i kombinasjon med to-sals kino.
Alternativ 2B gir et komplett lite kulturhus med utvidet scenerom og en to-sals kino.
Alt 2B krever de største investeringene, og kan bli relativt store investeringer for små
forbedringer. Dersom kinodrift flyttes til et framtidig kulturhus, blir alternativ 2A og
2B uaktuelle.
•
Alt 1B og alt 3 er de beste alternativene dersom man velger minst mulig
investeringer i anleggene, rasjonell drift og best mulig utnytting av dagens
bygningsmasse.
• Det må tas valg i nær framtid mht videre sambruk mellom kino- og kulturhusdrift.
Dersom kinodrift flyttes ut fra Festiviteten, vil alternativ 3 bli det beste, varige
alternativet. Alt 1B blir da en overgangsløsning til nytt kulturhus kommer på plass.
Vurdering:
Rapporten er godt og oversiktlig oppbygd. Selv om den ikke fullt ut svarer på alle
mandatpunkter, anser rådmannen at de svar som blir gitt, er tilfredsstillende for de
vurderingene som en i første omgang foreta Det største problemet for å få budsjettet i
ballanse, er et høyere kinobesøk. Dette er for det første avhengig av filmer som drar et
stort publikum og at filmene blir satt opp så tidlig som mulig. Digitaliseringen er her helt
avgjørende – får filmene på premieredato og kan kjøre disse så lenge publikum ønsker
dette.
Strakstiltakene er delvis og blir gjennomført så raskt som mulig og så langt økonomien
tillater. Gjennom disse håper rådmannen at Festiviteten igjen kan utvikles til en
møtearena som igjen gir større utleieinntekter og større kinobesøk selv om
digitaliseringen kan ta litt tid.
Gruppa har hatt sterkt fokus på ”gjeninnføring” av teleskopamfi. Rådmannen har
forståelse for at dette gir en mer fleksibel bruk av Festiviteten og at kulturlivet har et
sterkt ønske om dette. Det faste amfiet ble montert i 2000. Installering av et teleskopamfi
vil medføre et forholdsvis stort investeringsbeløp som må gi økte inntekter for at dette
skal forsvares spesielt etter så kort tid etter installering av det faste amfiet som ikke er
nedbetalt iht. de planer som ble lagt den gang tiltaket ble igangsatt. Rådmannen vil
derfor ha en evaluering på hvordan Festiviteten vil fungere ved gjennomføring av de
foreslåtte strakstiltak. Utleie til studentene (SiNoT) og utleie av ledige kontor vil styrke
økonomien ved Festiviteten. Rådmannen håper derfor at de tiltak som er igangsatt og vil
igangsettes vil bringe budsjettet i ballanse. Ved digitalisering vil også gi gevinst ”i begge
ender” ved at filmene både kommer hurtigst mulig til publikum og at de kan vises så
lenge det er etterspørsel – utgiftsreduksjon samt økte inntekter. Det må derfor arbeides
svært aktivt for at digitaliseringen kommer så hurtig som mulig – komme fram i køen.
Rådmannen slutter seg ellers ti de vurderinger som er gjort. For at sambruken mellom
kinodrift og andre kulturaktiviteter/arrangement skal bli bedre – større fleksibilitet i
bruken, vil nok en utbygging/ombygging med en mindre kinosal og utvidelse av scenen
være nødvendig. Rådmannen vil foreslå at dette blir tatt opp etter at virkningen av
strakstiltakene er vurdert og en avgjørelse mht. det private initiativet vedr. bygging av et
kulturhus på havna, foreligger.
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Levanger kommune
Sakspapir

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN
VEDRØRENDE SAMMENSETNINGEN AV STYRET I KOMMUNALT
KONTROLLERTE AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Jarle Øra
jarle.ora@levanger.kommune.no
E-post:
74052764
Tlf.:

Arkivref:
2009/452 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
04.02.2009

Saksnr.
14/09

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune slutter seg til forslaget til endringer i kommunelovens § 36.2, § 37.3
og § 38.3. Formannskapet er videre enig i departementets forslag hva angår innholdet i
nye regler om krav til kjønnsbalanse i styrene i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper.
Dette gjelder også avgrensningen til å gjelde selskaper hvor kommuner og
fylkeskommuner til sammen eier to tredjedeler av aksjene.
Kommunen mener derimot det vil være mer naturlig at bestemmelsene tas inn i
aksjelovens § 20-6 heller enn i et nytt kapitel i kommuneloven.
Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsbrev av 05.11.09 fra Kommunal og regionaldepartementet.
Saksopplysninger:
Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til endringer i
kommuneloven som vil medfører at styrene i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper skal
ha en kjønnsbalansert sammensetning. I tillegg foreslås endringer i kommunelovens
bestemmelser om kjønnsbalanse i folkevalgte organer for å tilpasse ordlyden til annet
regelverk om kjønnsbalanse. Departementet vil spesielt ha uttalelser om hvor vidt
forslaget bare bør gjelde for heleide kommunale aksjeselskaper, eller om det også bør
gjelde for aksjeselskaper hvor kommunene eier minst to tredeler av aksjene.
Departementet foreslår at følgende regler tas inn i kommuneloven som et nytt kapittel 12
A:
”§ 80 a. Representasjon av begge kjønn i styret
1. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret
gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til
sammen eier minst to tredeler av (alternativt ”alle”) aksjene i selskapet.
2. Departementet kan gi forskrift om den nærmere gjennomføringen av valget
av styremedlemmer som velges av og blant de ansatte etter reglene i aksjeloven §
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6-4 eller § 6-35 jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd med tilhørende forskrifter,
for å legge til rette for at valget oppfyller kravene til representasjon av begge kjønn i
styret.
§ 80 b. Håndheving
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper §§ 16-15 til 16-18 kommer til
anvendelse når et selskap som nevnt i § 80 a, ikke har meldt til Foretaksregisteret
et styre som oppfyller kravene til representasjon av begge kjønn i styret”
Forslaget til ny § 80 a viser til aksjeloven § 20-6. Denne bestemmelsen lyder:
”§ 20-6. Representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper
(1) I styret i statsaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte:
1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har
styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.
5. Reglene i nr 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.
(2) Første ledd gjelder ikke styremedlemmer som skal velges blant de ansatte etter § 6-4
eller § 6-35 jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd. Når det skal velges to eller flere
styremedlemmer som nevnt i første punktum, skal begge kjønn være representert. Det
samme gjelder for varamedlemmer. Annet og tredje punktum gjelder ikke dersom et av
kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på det
tidspunkt valget skjer.
(3) Første og andre ledd gjelder tilsvarende for aksjeselskap som er heleid datterselskap
til statsaksjeselskap eller statsallmennaksjeselskap, eller til statsforetak.”
Det foreslås at loven skal gjelde fra det tidspunktet kongen bestemmer. Videre foreslås
det at det for de aksjeselskapene der kommunen eier minst to tredjedeler av selskapet og
som er stiftet og registrert i Foretaksregistret før § 80 a settes i kraft, skal styret være
sammensatt i samsvar med loven innen to år etter ikrafttredelsesdatoen.
I tillegg foreslår departementet endringer i kommunelovens §§ 36 nr 2, 37 nr. 3 og 38 a
nr 3. Jfr. vedlegg. Endringene er stort sett bare av teknisk karakter for å tilpasse
formuleringene til regelverket for øvrig om kjønnsrepresentasjon.
I høringsbrevet er det vist til at det ved lov av 19.11.2003 nr. 120 ble innført krav om
kjønnsbalanse i styrene i alle allmennaksjeselskaper, statsforetak, statsaksjeselskaper og
ulike statlige særlovselskaper. Loven omfatter derimot ikke aksjeselskaper og dermed
heller ikke kommunale aksjeselskaper. Kommuneloven har regler om kjønnsbalanse i §§
36 – 37 og 38 a. De nevnte reglene gjelder ikke direkte for kommunale selskaper.
Blant argumentene for forslaget viser departementet bl.a. til at kommunene forvalter
fellesskapets midler, uansett om virksomheten er organisert som et eget rettssubjekt eller
om den foregår i egen organisasjon. Derfor er det naturlig at kommunene tar et særlig
samfunnsansvar for likestilling i disse selskapene.
Justisdepartementets lovavdeling har uttalt at prinsippene om kjønnsrepresentasjon i
kommuneloven bør anvendes analogisk på styret i kommunalt eide aksjeselskaper som i
det alt vesentlige driver tradisjonell forvaltningsvirksomhet uten å være utsatt for noen
konkurranse av betydning. I følge høringsbrevet er kvinneandelen i kommunalt eide
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aksjeselskaper på rundt 30 %. Etter departementets syn er et lovkrav nødvendig for å
sikre den ønskede kjønnsbalansen.
Om avgrensingen til at reglene skal gjelde for selskaper hvor kommuner og
fylkeskommuner til sammen eier minst to tredjedeler av aksjene skriver departementet
bl.a:
”Ved eierskap av 2/3av aksjene har kommunen(e) for alle praktiske formål full kontroll
over selskapet. Faren for ”nedsalg” med et formål å omgåreglene om kjønnsbalansevil i
så fall begrenses betydelig.”
De andre endringene i kommuneloven som foreslås i høringsbrevet er følgende:
§ 36 nr. 2 skal lyde:
Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den
enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være
representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert
kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert
kjønn være representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer, skal
hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Ved valg til folkevalgte
organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting,
og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så
langt det er mulig.
§ 37 nr. 3 skal lyde:
Viser det seg at et kjønn etter denne fremgangsmåten vil bli representert med
færre medlemmer enn det som følger av neste ledd, rykker kandidater fra det
underrepresenterte kjønn så langt mulig opp på listen i det omfang som er
nødvendig for å oppnå slik balanse.
Får listen to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert. Får listen
fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Får
listen seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
Får listen ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og
skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40
prosent.
§ 38 a nr. 3 skal lyde:
Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av neste ledd,
skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er
nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov
bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av
arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt det er mulig.
Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert blant
dem som velges. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være
representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert
kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert
kjønn være representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer, skal
hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.
Vurdering:
Rådmannen støtter i det vesentlige innholdet i forslagene til endringer i kommuneloven
og departementets begrunnelser.
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Rådmannen er derimot ikke enig i at reglene om kjønnsbalansert sammensetning av
styrene i kommunalt kontrollerte aksjeselskap skal tas inn i kommuneloven. Det vil være
mer naturlig at de innarbeides i aksjeloven. Til sammenligning vises til at reglene om at
henholdsvis forvaltningsloven og offentleglova, som begge trådte i krat fra 01.01.09, er
tatt inn i de nevnte lovene – ikke i kommuneloven.
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Levanger kommune
Sakspapir

MILANO PIZZERIA LEVANGER AS - SØKNAD OM ALMINNELIG
SKJENKEBEVILLING I GRUPPE 1,2 OG 3
Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Arkivref:
2008/12541 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
04.02.2009

Saksnr.
15/09

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foretaksnummer 993 358 312, Milano Pizzeria Levanger AS, innvilges alminnelig
skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet i Kirkegt. 15 ut inneværende
bevillingsperiode, 30.06.2012.
2. F.nr. 25.10.87, Cahit Karaman, og f.nr. 20.03.61, Ziya Karaman, godkjennes
som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad mottatt den 08.12.2008.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 993 358 312, Milano Pizzeria Levanger AS, har i brev mottatt den
08.12.2008 søkt om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 i forbindelse med drift
av serveringsvirksomhet i Kirkegt. 15. Lokalene er de samme som ble benyttet av
Venezia Pizzeria i ”Hvedinggården.”
Cahit Karaman og Ziya Karaman søkes godkjent som bevillingens styrer og
stedfortreder. Omsøkt styrer og stedfortreder har bestått lovpålagt kunnskapsprøve om
alkohollovens bestemmelser. Virksomheten er innvilget serveringsbevilling i medhold av
delegert myndighet og har holdt åpent siden midten av desember 2008, dog uten
alkoholservering.
Det søkes om alminnelig skjenkebevilling ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
Omsøkt stedfortreder, Ziya Karaman, drev Venezia Pizzeria som et enkeltmannsforetak
inntil firmaet ble begjært konkurs høsten 2008. Virksomheten fikk i forbindelse med
behandlingen av F-sak 83/08 av den 25.06.08 , Fornyelse av salgs – og
skjenkebevillinger for perioden 01.07.08 – 30.06.12, ikke fornyet sin alminnelige
skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 p.g.a. at vandelskravene i alkohollovens § 1-7 b ikke
kunne sies å være tilfredsstilt. Den nevnte person har nå søkt om å være stedfortreder for
bevillingen og han har overhodet ingen eierinteresser i foretaket. Alkohollovens § 1-7 c
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stiller ikke samme krav til styrer/stedfortreder av en skjenkebevilling opp mot skatte –
avgifts – og regnskapslovgivningen og omsøkt stedfortreder kan således vanskelig
diskvalifiseres fra denne funksjon. Forholdet er for øvrig drøftet med representanter for
høringsinstansene.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/lensmannen
i Levanger og kemneren til uttalelse. Høringsinstansene tilrår at søknaden kan innvilges.
Vurdering:
Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr.
delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på
bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 993 358 312, Milano Pizzeria
Levanger AS, gis alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 ut inneværende
bevillingsperiode, 30.06.2012.
Cahit Karaman og Ziya Karaman tilrås videre godkjent som styrer og stedfortreder for
skjenkebevillingen.
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Levanger kommune
Sakspapir
TILTAKSPAKKE FOR Å STIMULERE AKTIVITETEN I KOMMUNESEKTOREN
Saksbehandler: Ola Stene
ola.stene@levanger.kommune.no
E-post:
74052714
Tlf.:

Arkivref:
2009/826 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
04.02.2009

Saksnr.
16/09

Rådmannens forslag til vedtak:
Budsjettet for 2009 endres slik.
• Ekstraordinært statstilskudd økes med 12,3 mill kr
• Vedlikehold av veg økes med 6,2 mill kr
• Vedlikehold av bygninger, inkl uteområder og mindre bygningsmessige
tilpasninger øker med 6,1 mill kr.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
St.prp nr 37 (2008-2009)
Saksopplysninger:
Regjeringa presenterte mandag 26.1.2009 St.prp. nr. 37 (2008 - 2009) Om endringer i
statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. Bakgrunnen for proposisjonen er at det pga.
den internasjonale finansuroen har skjedd vesentlig svekking av norsk økonomi siden
statsbudsjettet ble lagt fram. Det ligger nå an til nullvekst og stigende arbeidsledighet i
norsk økonomi i inneværende år. Forholdene i internasjonale finansmarkeder forverret
seg kraftig fra midten av september i fjor.
En vesentlig del av tiltakspakken er økte bevilgninger til kommunesektoren. Regjeringen
foreslår følgende tiltak som er aktuelle for oss:
Vedlikeholdstilskudd: Et midlertidig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av
infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner på 4 milliarder kroner. Tilskuddet fordeles
med et likt beløp per innbygger og gis til alle kommuner og fylkeskommuner uten
forutgående søknadsbehandling. Tiltakene som finansieres under ordningen skal komme
i tillegg til vedtatte prosjekter i kommunenes budsjetter for 2009.
Frie inntekter: Kommunesektorens frie inntekter økes med 1,2 milliarder kroner. I
tillegg kommer økte frie inntekter fra merverdikompensasjon på 0,8 milliarder kroner
knyttet til økt kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken. Som regjeringen
varslet før jul, vil kommunesektoren kompenseres for det reelle inntektsbortfallet knyttet
til lavere anslåtte skatteinntekter i 2009. Det reelle inntektsbortfallet er på usikkert
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grunnlag anslått til rundt 1,2 milliarder kroner, når det også tas hensyn til lavere anslag
for lønns- og kostnadsveksten i kommunesektoren.
Rentekompensasjon: Kommunene har vist stor interesse for
rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg og har allerede planlagt
mange prosjekter. Investeringsrammen for 2009 økes fra 2 til 3 milliarder kroner, og
bevilgningen i 2009 økes med 30 millioner kroner, fra 930 millioner kroner til 960
millioner kroner. Investeringsrammen for 2009 i rentekompensasjonsordningen for
kirkebygg økes med 400 millioner kroner fra 800 millioner kroner til 1,2 milliarder
kroner. Det innebærer økte tilskudd over statsbudsjettet på 12 millioner kroner i 2009 fra
105,4 millioner kroner til 117, 4 millioner kroner.
Investeringstilskudd: Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og
omsorgsboliger. Bevilgningen til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger økes
med 156,6 millioner kroner, tilsvarende ytterligere 1500 plasser i tillegg til de 1000 som
allerede ligger i statsbudsjettet for 2009.
Idrettsanlegg: Regjeringen foreslår et tilskudd på 250 millioner kroner til nybygg og
rehabilitering av idrettsanlegg over Kulturdepartementets budsjett. Det blir lagt særlig
vekt på anlegg for barn og ungdom.
Midlene til vedlikehold er fordelt etter innbyggertall og Levanger kommune vil få 12,3
mill kr. I tillegg vil rammetilskuddet bli økt med 3,7 mill og beregna kompensasjon for
forventa skattesvikt blir 3,9 mill.
Vurdering:
Da det før jul ble kjent at regjeringa arbeidet med en plan for en tiltakspakke mot økt
arbeidsledighet ba KS alle kommuner rapportere inn vedlikeholdsprosjekter som kunne
realiseres umiddelbart dersom det kom en tilleggsbevilgning. Rådmannen hentet inn data
fra enhetene kommunalteknikk og bygg og eiendom.
Bygg og eiendom viste til vedlikeholdstiltak som skifte av tak, vinduer og utvendig
vedlikehold/maling på ca 20 mill kr, mens enhet for kommunalteknikk viste til vegtiltak
på 40 mill kr, samt at vi har ferdige planer for utskiftning av vann og avløpsnett på 11
mill kr utover det som er budsjettert i år.
I tillegg til disse summene rapporterte rådmannen til KS at vi hadde investeringsplaner
for ca 150 mill kr i budsjettet for 2009, samt at den kommunale boligforvaltningen hadde
behov for store summer til vedlikehold av kommunens boligmasse. Jeg tok også med at
kommunen hadde forventninger til realisering av Trønderhallen med svømmebasseng.
Jeg fant ingen grunn til å legge fram noen sak om slike tiltak før vi visste hvor mye
midler som ville bli stilt til disposisjon.
Når det nå er avklart at vi vil få 12,3 mill er det viktig med en rakt avklaring på hva som
skal gjennomføres.
Som sagt er det store behov for grøfting, grusing og reasfaltering på kommunale veger.
Jeg tilrår at halve beløpet, 6,1 mill kr disponeres til vegformål slik:
- Grøfting kr. 1 mill.
- Forsterking av veger kr. 2,6 mill.
- Asfaltering kr. 2,6 mill.
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Forsterking
Hovedplan veg har følgende prioriteringsliste:
Plan/ Strekningnr.
utbyggingsprosjekt
-prosjektnavn.
1 Munkeby-Ertsås, 3,4 km.
2 Rennan-Bjørkheim, 5,8 km.

3 Okkenhaug-Haugli, 5,1 km.
4 Straum-Vinan 4,2 km.
5 Erstad-Jørstad 2,2 km.
6 Ekne skole-Kristivik, 7,1 km.
7 Holte-Strandkorsen, 3,7 km.
8 Laplassen-Tillmyra, 1,9 km.

9 Nøvik-Sandstad, 3,0 km.

10 Avdal-Åker, 1,7 km.
11 Venås-Åselva 1,0 km.
12 Bye-lein-Rennan,3,9 km
13 Tuv-Lynmo, 1,7 km.

14 Okkenhaug-Kløvjan, 1,3 km.
15 Brakstad-Nesjø 2,4km.
16 Kårabakken-Reistad 2,2 km.

17 Skåneskorsen-Skånes, 1,9 km.
18 Svendgård-Rendum
19 Gullberget-Dullum, 1,0 km.
Jernbaneundergang hindring.
20 Rabben(Gilberg)-Nordvik,
1,9 km.

Utbyggingsart

Forsterkning/grøfti
ng/stikkrenner.
Forsterking/grøftin
g/stikkrenner/noe
omlegging.
Forsterking/grøftin
g/stikkrenner.
Forsterking/grøftin
g/stikkrenner
Forsterking/grøftin
g/stikkrenner
Forsterking av
3,5 km, grøfting.
Forsterking,
grøfting
Noe
forsterking/grøftin
g/kummer.
Forsterking/grøftin
g/stikkrenner (noe
utført tidligere
Forsterking/grøftin
g
400 m. forsterking
kummer
Forsterking/grøftin
g/skummer
Forsterking/grøftin
g/stikkrenner/kum
mer.
Forsterking/grøftin
g/stikkrenner
Forsterking/grøftin
g/kummer
Noe
forsterking/grøftin
g/avløp/kummer
Forsterking,
grøfting.
Senking av veg v/
jernbaneunderg.
Forsterking/grøftin
g/kummer
Noe forsterking,
rassikring/
autovern.

Kostnad
1000 kr.

Mål i henhold Virkning pr. år.
til hovedplan

3 100

1A

4 600

1A

3 700

1A

3 300

1A

1 800

1A

2 800

1A

2 000

1A

1 200

1A

1 600

1A

1 100

1A

500

1A

3 100

1A

1 500

1A

900

1A

1 900

1A

1 300

1A

900

1A

300

1A

800 eks.
undergang
1 300

1A

Utnyttelse av transp
36000
Utnyttelse av transp
114 000
Utnyttelse av transp
45 000
Utnyttelse av transp
60 000

Utnyttelse av transp
60 000
Utnyttelse av transp
30 000
Utnyttelse av transp
60 000

Utnyttelse av transp
21 000
Utnyttelse av transp
60 000
Utnyttelse av transp
12 000
Utnyttelse av transp
6 000
Utnyttelse av transp
6 000
Utnyttelse av transp
6 000
Utnyttelse av trans
6 000
Utnyttelse av transp
12 000
Utnyttelse av transp
6000
Utnyttelse av transp
3 000

1A

Prosjekt 1 – 5 er ferdig utført og prosjekt nr. 6 Ekne skole – Kristivika står som ordinært
investeringsprosjekt på budsjett inneværende år slik at det vil være prosjekt 7 og 8 som
vil få ekstramidler
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Asfaltering
Hovedplan veg har følgende prioriteringsliste for asfaltering av grusveger
Vegstrekning:
Skogvegen
Vårvegen
Tistelvegen
Berglivegen
Petter Nyengets veg
Sommervegen
Kringsjåvegen
Kleivstuvegen
Møllerenget
Nelius Hallans veg
Sjømarkvegen
Fagertunvegen
Alosavegen, nord for Sørvegen
Handballvegen
Stubben
Geitevegen
Haugstien
Hoberan
Fagerstrandvegen
Mellomvegen
Snarvegen
Blilivegen

Lengde

Slitelag

0,375
0,271
0,160
0,220
0,403
0,288
0,117
0,309
0,160
0,246
0,290
0,110
0,300
0,137
0,069
0,106
0,095
0,105
0,494
0,206
0,090
0,379

120000
76000
39000
60000
97000
80000
35000
85000
45000
69000
82000
40000
96000
39000
17000
30000
23000
26000
120000
58000
22000
92000

Følgekos Repara Merktnader.
-sjon
nader
20000
11000
6000
9000
15000
12000
5000
14000
7000
13000
13000
7000
15000
6000
5000
5000
4000
4000
18000
9000
4000
14000

Prioriteringsliste for asfalteringsarbeider, fornying av eksisterende dekker:
Vegstrekning:

Gang-/sykkelveg Ulve-Heir
Mønsterhaugvegen
Høgberget
Gamle Kongeveg
Finne
Gjemblevegen
Vollamarka
Brages veg
Hyllvegen
Sørvegen
Fabritiusvegen
Haugskottvegen
Ekne
Roaldmarka
Fiolvegen
Byåsvegen
Sivs veg
Gamle E6 Ronglan-Åsen

Lengde
(km)

Slitelag

0,400
0,400
0,300
0,400
0,360
0,450
0,300
0,350
0,350
0,400
0,150
0,700
0,400
0,100
0,200
0,250
0,350
2,500

100000
180000
125000
160000
115000
200000
98000
140000
98000
160000
48000
170000
170000
35000
65000
80000
140000
1000000
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Følge- Merknad Nytt
kostnad er
bærelag
er
5000
30000
15000
10000
10000
10000
6000
8000
10000
20000 Kantstein
5000
12000
18000
5000
7000
8000 San.plan delvis x
10000
30000
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Når det gjelder bygg og anlegg er følgende prosjekter aktuelle:
• Pappshingeltakene ved Skogn og Åsen helsetun må erstattes med ny tekking. Pris
med ny shingel Ca. 1,5 mill kroner
• Papptekkene over gymsalene på Åsen OS og Ytterøy OS må fornyes. Pris med ny
papp ca. kr. 240.000,• Utvendig vedlikehold/malerarbeid på flere bygg, Brannstasjonen Frol OS,TOA og
SFO, alle bygninger i Kirkegt. 11, Avlastningsboligen på Leira, Ytterøy OS
m/herredshuset
 Antatt kostnad 1,5 mill kroner
• Sjefsgården : Tak, vegger og vinduer samt malerarbeid. Antatt totalpris 3 mill
kroner. (alt utvendig)
• Nesheim skole: Nye vinduer, tilleggsisolering og ny bordkledning på resten av
gammelskolen samt sprinkleranlegg og noen omgjøringer med innvendig
oppussing av gammelskolen. pris ca. 3,5 mill kroner
• Ekne skole: Sammenbygging av de tre byggene med nytt inngangsparti med
terskelfri adkomst til alle byggene. Ca 300m2 og antatt totalpris ca. 5 mill kroner.
Innenfor en ramme på 6,1 mill vil jeg tilrå at følgende prioriteres:
• Pappshingeltakene ved Skogn og Åsen helsetun
• Papptekkene over gymsalene på Åsen OS og Ytterøy OS
• Utvendig vedlikehold/malerarbeid på bl.a, Brannstasjonen
• Frol OS, alle bygninger i Kirkegt. 11, Avlastningsboligen på Leira, Ytterøy OS
m/herredshuset
• Sjefsgården : Skifte av tak
• Ekne skole: Skifte av vinduer og andre tiltak
I tillegg bør det settes av noe ekstra til utomhusarbeid og mindre bygningsmessige
tilpasninger i skoler
Når det gjelder eventuell budsjettjustering som følge av økningen i rammetilskudd og
kompensasjon for antatt skattesvikt i 2009 vil dette være spørsmål som må vurderes i
forbindelse med revidert budsjett etter 1. halvår. Rådmannen vil imidlertid allerede nå
gjøre formannskapet oppmerksom på at den nyeste inntektsfordelingsmodellen fra KS
(”Stolp-modellen”) som kom 21. januar inneværende år viser betydelig negativt avvik
for Levanger kommune i forhold til de inntektstall som ble oppgitt i statsbudsjettet og
som vedtatt kommunebudsjett baserer seg på. Det ekstra rammetilskuddet vil kunne
oppveie denne svikten, men gir ikke grunnlag for økt aktivitet.
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