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Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16,
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PS 71/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll
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PS 74/17 Søknad om fritak for eiendomsskatt for bygning med historisk verdi Kirkegata 45 A - 1719/315/247
PS 75/17 Forslag om endring av vegnavn på Bruborg og søknad om oppsett av
skilt/navn på sted.
PS 76/17 Budsjettjustering investeringsbudsjett 2017 - Levanger kommune
FO 3/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Søksmål i forbindelse med
arbeidsforhold i Levanger kommune

Levanger, den 10. august 2017
Robert Svarva
Ordfører

Levanger kommune – Formannskapet 16.8.17 - Sakliste

PS 71/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll
PS 72/17 Referatsaker

RS 25/17 Brev angående framtidig tjenestetilbud til kommunene i Trøndelag
politidistrikt
RS 26/17 Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler
RS 27/17 Kvartalsrapport 2. kvartal 2017
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Levanger kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 9.8.17
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
16.08.2017

Arkivref:
2014/888 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
73/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune avgir uttalelse på følgende høringer:
Høring om tidlig innsats i skolen. Frist 20.09.
Høring Forslag til endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for
grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å
samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO): Frist 13.10.

Avgjøres av:
Driftskomiteen
Avgjøres av:
Driftskomiteen

Hjemmel/bakgrunn for saken:
 Delegeringsreglementet, vedtatt av kommunestyret 01.03.17
 Formannskapets vedtak i sak 14/14.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:
Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for
formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi
uttalelse.
Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som
referatsak.
Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første
formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal
avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende
nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:
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Høyring

Departement

Frist

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om
deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for
Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Arbeids- og
sosialdepartementet

31.10.2017

Høring: Register over drap og vold med dødelig
utgang

Justis- og
beredskapsdepartementet

10.01.2018

Høring - Forslag til endring i forskrift om
tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell
med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og
Sveits

Helse- og
omsorgsdepartementet

02.10.2017

Innføring av distriktskvoteordning for torsk

Nærings- og
fiskeridepartementet

29.08.2017

Høring NOU 2017: 14- gjennomføring av
markedsmisbruksforordningen – sanksjoner og
straff

Finansdepartementet

31.10.2017

Høring: Endringer i introduksjonsloven og
tilhørende forskrifter

Justis- og
beredskapsdepartementet

15.09.2017

Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og Justis- og
statsborgerforskriften
beredskapsdepartementet

16.10.2017

Høring - forslag til endringer i forskrift om AS
Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv.

Helse- og
omsorgsdepartementet

16.10.2017

Høring om klargjøring av virkeområdet til
ordningen med regionale verneombud i hotell- og
restaurantbransjen og renholdsbransjen

Arbeids- og
sosialdepartementet

01.09.2017

Høring - endringer i prisopplysningsforskriften,
maksimalprisforskriften og
yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til
bindende pristilbud for drosjetransport mv.

Samferdselsdepartementet

07.11.2017

Høring - Endringer i reglene om nydyrking Forbud mot nydyrking av myr

Landbruks- og
matdepartementet

11.10.2017

Høring av endringer i produktforskriftens
bestemmelser om biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet 22.08.2017

Høring - Forslag til ny forskrift om
skogbehandling og skogsdrift i Oslo og
nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29.
mai 2015 om planlegging og godkjenning av
landbruksveier

Landbruks- og
matdepartementet

07.10.2017

Høring om utkast til ny personopplysningslov –
gjennomføring av personvernforordningen i norsk
rett

Justis- og
beredskapsdepartementet

16.10.2017

Høring - Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunnskapsdepartementet

01.11.2017

Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd

Arbeids- og

01.10.2017
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Høyring

Departement

for sjømenn

sosialdepartementet

Høring - forskriftsbestemmelser om ny ordning
for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Finansdepartementet

01.09.2017

Høring: Samvirkekompetansegruppen

Justis- og
beredskapsdepartementet

20.09.2017

Høring av rapport om gjennomgang av
tilskuddsordningen for private høyskoler

Kunnskapsdepartementet

01.09.2017

Høring – Forslag til endringer i forskrifter til
naturskadeforsikringsloven – Dekning for
relokalisering ved fare for ny naturskade mv.

Justis- og
beredskapsdepartementet

04.10.2017

Høring - utkast til endringer i postforskriften (om
sonenøkkelsystem mv).

Samferdselsdepartementet

08.09.2017

Forskrift om uttak og utnytting av genetisk
materiale

Nærings- og
fiskeridepartementet

03.10.2017

Høring - Forslag til endring av forskrift om
elsertifikater

Olje- og energidepartementet

02.10.2017

Høring - Forslag til gjennomføring av nytt
pakkereisedirektiv i norsk rett

Barne- og
likestillingsdepartementet

15.09.2017

Høring - Endringer i byggesaksforskriften Opprettelse av et seriøsitetsregister

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

30.09.2017

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og
sosialdepartementet

29.09.2017

Høring - forslag om ratifikasjon av FNs
internasjonale konvensjon om beskyttelse mot
tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om
straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven

Utenriksdepartementet

29.09.2017

Høring om ny fagskolelov

Kunnskapsdepartementet

30.09.2017

Høring- Forslag til endring av EØS-vareloven

Nærings- og
fiskeridepartementet

29.09.2017

Høring – forslag til forskrift om allmenngjøring av Arbeids- og
tariffavtale for overnattings-, serverings- og
sosialdepartementet
cateringvirksomheter

29.09.2017

Høring om forslag til forskrift om registrering av
og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

Helse- og
omsorgsdepartementet

05.09.2017

Forslag til endring av forskrifter om akvakultur
for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og
produksjon av rensefisk

Nærings- og
fiskeridepartementet

01.10.2017

Høring - opphevelse av konsesjonsordningen for
framvisning av film (kinokonsesjon)

Kulturdepartementet

01.09.2017
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Høyring

Departement

Frist

Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov.

Finansdepartementet

15.10.2017

Høring – diverse endringer i lovgivningen om
industrielt rettsvern

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.11.2017

Høring Forslag til endringer i barnehageloven mv. Kunnskapsdepartementet
(minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet
norm for pedagogisk bemanning og plikt til å
samarbeide om barnas overgang fra barnehage til
skole og SFO)

13.10.2017

Høring av endringer i rovviltforskriften skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og
kongeørnprosjekter

Klima- og miljødepartementet 04.09.2017

Forslag til endring i utlendingsforskriften og
stykkprisforskriften – fri rettshjelp ved
forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet
utreisefrist

Justis- og
beredskapsdepartementet

15.09.2017

Høringsbrev - Høring om ny forskrift om
gradering av pleiepenger

Arbeids- og
sosialdepartementet

17.08.2017

Høring - Forslag til endringer i
enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde
varslingsadresse.

Nærings- og
fiskeridepartementet

01.09.2017

Høring av endring av forskrift om forbud mot
fangst av snøkrabbe i 2017

Nærings- og
fiskeridepartementet

30.06.2017

Høring - Forslag til forskrift om virksomhet etter
gjeldsinformasjonsloven

Barne- og
likestillingsdepartementet

15.09.2017

Høring - Forslag til endring av forskrift om
avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og
matdepartementet

15.09.2017

Høring - Forslag til europaparlaments- og
Nærings- og
rådsforordning som fastsetter vilkår og prosedyrer fiskeridepartementet
for hvordan Europakommisjonen kan anmode
selskaper og sammenslutninger av selskaper om
informasjon knyttet til det indre marked og
relaterte områder

07.08.2017

Høring - Retningslinjer for statens annonsering i
dagspressen - høring

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

20.10.2017

Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud
mot bruk av mineralolje til oppvarming i
driftsbygninger i landbruket og midlertidige
bygninger

Klima- og miljødepartementet 15.09.2017

NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.12.2017

Høring om tidlig innsats i skolen

Kunnskapsdepartementet

20.09.2017
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Høyring

Departement

Frist

Høring - Signering av Mauritius-konvensjonen om Nærings- og
åpenhet
fiskeridepartementet

15.09.2017

Høring – Sammenslåing av Nordre Vestfold
tingrett, Larvik tingrett, Sandefjord tingrett og
Tønsberg tingrett

Justis- og
beredskapsdepartementet

06.09.2017

Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk
av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i
barnehager og utdanningsinstitusjoner

Kunnskapsdepartementet

20.09.2017

Høring - Rapporten "Robuste og sikre nasjonale
Samferdselsdepartementet
transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende
tiltak"

15.08.2017

Høring om overtredelsesgebyr etter universitetsog høyskoleloven og fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet

15.09.2017

Høring - Endring i forskrift om startlån

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

15.09.2017

Høring - forslag til midlertidig endring i
pengespilloven § 10

Kulturdepartementet

08.08.2017

Høring av forslag om endring av
kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet 07.08.2017

Forslag til endringer i forskrift om
alkoholordningen for Svalbard

Helse- og
omsorgsdepartementet

31.08.2017

Høring – gjennomføring av forordning (EU)
2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Finansdepartementet

07.09.2017

Høring av Europakommisjonens forslag til
forordning om opprettelse av digital portal om
informasjon, prosedyrer, assistanse og
problemløsningstjenester i det indre marked

Nærings- og
fiskeridepartementet

01.08.2017

Høring – livsforsikringsforetaks eierskap i
forsikringsfremmed virksomhet

Finansdepartementet

07.09.2017

Høring - Tiltak for bedre koordinering mv. ved
planlegging og utførelse av ledningsarbeider i
veggrunn, forslag til endringer i vegloven og
ledningsforskriften

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

06.09.2017

Høring - pasientens legemiddelliste

Helse- og
omsorgsdepartementet

18.09.2017

Høring - forslag om varig lagring av blodprøvene
i nyfødtscreeningen

Helse- og
omsorgsdepartementet

04.09.2017

Høring - Konkurranse om drift av helikopterruten
Værøy-Bodø fra 1. august 2019

Samferdselsdepartementet

01.09.2017

Høring om omgjøring av FHF til aksjeselskap

Nærings- og

12.07.2017
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Høyring

Departement

Frist

fiskeridepartementet

Vurdering:
Rådmannen forslår at det fremmes uttalelse på følgende høringer.
Høring om tidlig innsats i skolen. Frist 20.09.

Avgjøres av: Driftskomiteen

Høring Forslag til endringer i barnehageloven mv.
(minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for
pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas
overgang fra barnehage til skole og SFO): Frist 13.10.

Avgjøres av: Driftskomiteen

Rådmannen er kjent med at det forberedes høringssak til samkommunestyret om
«Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr.»

8 av 15

Levanger kommune – Formannskapet 16.8.17 - Sakliste

Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om fritak for eiendomsskatt for bygning med historisk verdi - Kirkegata 45 A 1719/315/247
Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
16.08.2017

Arkivref:
2009/9114 /1719/315/247

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
74/17

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Eiendomsskattenemndas vedtak om å avslå søknad fra Asbjørn D. K. Eklo om fritak
for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi når det gjelder eiendommen
Kirkegata 45 A, gnr. 315, bnr. 247 stadfestes.
2. Når endelig nasjonalt vedtak om fredning av bygningsmiljøet i Levanger sentrum er
vedtatt vil det bli igangsatt et arbeid med justering av vedtektene for eiendomsskatt.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Søknad fra Asbjørn D. K. Eklo om fritak for eiendomsskatt for bygninger med
historisk verdi datert den 06.05.2017.
2. Svar på søknad (negativt) fra Skattetakstnemnda i Levanger v/leder datert den
16.05.2017
3. Anke vedr. avslått søknad om fritak for eiendomsskatt fra Asbjørn D. K. Eklo
datert den 23.05. – og 20.06.2017.
Saksopplysninger:
Asbjørn D. K. Eklo har i brev datert den 06.05.2017 søkt om fritak for eiendomsskatt for
bygninger med historisk verdi for sin eiendom, Kirkegata 45 A i Levanger. Eklo
henviser til brev til alle landets kommuner fra Riksantikvaren av den 25.11.2010 og
16.02.2016, der det er anført at kommunene kan frita eiere av fredede og vernede
bygninger for eiendomsskatt.
Skattetakstnemnda besvarte brevet fra Eklo den 16.05.2017 med å opprettholde vedtaket
om eiendomsskatt for Kirkegata 45A ut fra dagens vedtekter for eiendomsskatt i
Levanger kommune.
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Søker er ikke tilfreds med mottatt svar fra Skattetakstnemnda i Levanger og har anket
avgjørelsen gjennom to brev til Levanger kommune v/ rådmannen datert den 23.05 – og
20.06.2017. Det påpekes at søknaden ikke gjelder fritak av fredete og vernede
bygninger, jfr. Riksantikvarens brev til kommunene av den 25.11.2010. Søknaden er
fremmet under henvisning til Riksantikvarens brev av den 16.02.2016 der det står at
kommunene kan gi fritak for eiendommer som åpenbart er av «historisk» verdi.
Kommunestyret fatter årlig vedtak om fritak for eiendomsskatt i forbindelse med
behandlingen av budsjett og økonomiplan for påfølgende år. Under henvisning til
eiendomsskattelovens § 7 har Levanger kommune vedtatt vedtekter for eiendomsskatt
gjennom vedtak i K-sakene nr. 78/06 av den 13.12.2006 og nr. 31/09 av den 20.05.2009
og denne eiendom hører da ikke med til de eiendommer som p. t. har fritak for
eiendomsskatt.
Vurdering:
Rådmannen henviser til behandlingen av budsjett – og økonomiplan for de respektive år,
samt de til enhver tid vedtatte og gjeldende vedtekter for eiendomsskatt herunder
objekter som er fritatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7.
Rådmannen har samme oppfatning som eiendomsskattenemnda om at dagens vedtekter
for eiendomsskatt i Levanger ikke gir hjemmel for fritak. Formannskapet kan imidlertid
ta initiativ til å endre vedtektene, jfr K-sakene nr. 78/06 av den 13.12.2006 og nr. 31/09
av den 20.05.2009. Rådmannen tilrår ikke det, men viser til at det vil bli nødvendig med
en grundig gjennomgang av vedtektene etter at saken om fredning er behandlet av
Kongen i statsråd.
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Levanger kommune
Sakspapir

Forslag om endring av vegnavn på Bruborg og søknad om oppsett av skilt/navn på
sted.
Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
16.08.2017

Arkivref:
2006/3657 - /L32

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
75/17

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søknad fra Steinar Strømberg-Lorvik om at treskilt med betegnelsen «Egil Strømbergs
Plass» kan settes opp ved branntomta til fhv. Strømberg båtbyggeri ved Byborgvegen
avslås.
2. Forslag fra Arne Wahlstrøm om endring av vegnavn på Bruborg fra «Olaf Eklos vei»
til «Alv Østerås vei» avslås.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Søknad fra Steinar Strømberg-Lorvik om oppsett av skilt/navn på sted.
2. Forslag fra Arne Wahlstrøm om endring av vegnavn på Bruborg fra
«Olaf Eklos vei» til «Alv Østerås vei».
Saksopplysninger:
Levanger kommune har mottatt 2 henvendelser om vegnavn.
Steinar Strømberg-Lorvik ønsker at avdøde Egil Strømberg hedres med et treskilt med
betegnelsen «Egil Strømbergs plass» ved branntomta til fhv. Strømberg båtbyggeri ved
Byborgvegen. Forslagsstiller ønsker med denne henvendelse å hedre sin svigerfar på et
sted der han oppholdt seg mye fram til han døde den 18.12.2015.
Arne Wahlstrøm har rettet en henvendelse om at «Olaf Eklos vei» endres navn til «Alv
Østerås vei».
Som det framgår av kartutsnittet under er Olaf Eklos veg en vegstubb som tar av fra
nederste del av Jamtvegen (Brusvebakken) og går i nordlig retning mellom Gamle
Kongeveg og Ringvegen.
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Forslagsstiller er av den mening at Olaf Eklo ikke markerte seg i dette område i stor grad
og at veien mange år tilbake i tid ble kalt for «Østeråsveien». Alv Østerås var i mange år
kjøpmann der oppe og videre en kjent forbundsdommer i fotball.
Vurdering:
Levanger kommune har ikke særlig praksis for å gi områder betegnelsen «NN plass» for
å hedre enkeltpersoner eller bedrifter. Etter hva rådmannen har oversikt over er dette i
nyere tid bare gjort i forbindelse byggingen av Trønderhallen i 2011, da plassen framom
bygningen ble gitt betegnelsen «Marit Breiviks plass». Dette for å hedre den tidligere
håndballspiller og landslagssjef i håndball.
Etter rådmannens vurdering bør en reservere begrepet til lignede tilfeller. En «Plass»
med offisielt navn gir også forventninger om en viss standard på opparbeidelse og
vedlikehold. Rådmannen ser ikke at dette er en naturlig oppgave for kommunen i det
foreslåtte tilfelle. Rådmannen vil derfor etter en totalvurdering tilrå at søknaden avslås.
Olaf Eklos veg fikk denne betegnelsen etter vedtak i formannskapet på 1990-tallet. Det
ble da gjort en totalvurdering som rådmannen ikke ser noen grunn til å endre på.
Kommunens myndighet til å fastsette gatenavn/adresser ligger i matrikkellovas §21:
«Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell
adresse, skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg»

Dersom formannskapet er av den oppfatning at det bør endres gatenavn i dette tilfelle må
kommunen iverksette saksbehandling etter disse bestemmelsene. Det tiltrås ikke.
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Levanger kommune
Sakspapir

Budsjettjustering investeringsbudsjett 2017 - Levanger kommune
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
16.08.2017

Arkivref:
2017/5327 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
76/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:
Prosjekt 660406 Ny veg Moan, rundkjøring, p-plass reduseres med kr. 3.000.000,Prosjekt 660423 Gang-/sykkelveg Moan styrkes med kr. 3.000.000,Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Formannskapet har i henhold til økonomireglementets pkt. 6.4 fullmakt til å styrke en
post i investeringsbudsjettet ved tilsvarende reduksjon i en annen post i
investeringsbudsjettet. Forutsetningen er at dette kan gjøres uten at finansieringsplanen
for de to postene sett under ett må endres, og at endringen ikke gjøres på en slik måte at
en overskridelse av et kostnadsoverslag, som er vedtatt av kommunestyret, dekkes inn
før dette på forhånd er forelagt kommunestyret til godkjenning.
Vurdering:
I forbindelse med utfylling/oppfylling av området ved nye Levanger stadion ble
eksisterende gangsti ytterst på fyllinga utfylt med steinmasser. Dette gjelder strekningen
fra Levanger camping og fram til barnehagen på Moan.
Området må gjøres framkommelig igjen. Tanken var å ruste opp gangstien i 2018, men
rådmannen ser nå nødvendigheten av oppbygging og belysning av ny gangveg allerede i
år. Det anses som «bortkastede» midler hvis man nå gruser opp og gjør gangstien
midlertidig fremkommelig, for så å ta igjen arbeidet neste år.
På investeringsbudsjettet er det avsatt 10 mill. kroner til ny veg Moan og rundkjøring
ved videregående. Her blir det av forskjellige årsaker ikke benyttet mer enn ca. 5 – 6
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mill. i år, som er bygging av vegen ned til Moanområdet fra videregående. Rådmannen
anser at prosjektene på Moanområdet har samme «formål», og foreslår å omdisponere 3
mill. av de budsjetterte 10 mill. til bygging av gang/sykkelveg langs Eidsbotn.
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FO 3/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Søksmål i forbindelse med

arbeidsforhold i Levanger kommune
LO-advokatene har stevnet Levanger kommune for retten i forbindelse med
arbeidsforhold i Levanger kommune, nærmere bestemt i forbindelse med nedleggelsen
av Dagsverket.
Det har nå gått tre år siden et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og
Kristelig Folkeparti la ned Dagsverket. I etterkant av nedleggelsesvedtaket har den
tidligere Dagsverket-utvikleren Svein Olav Skogstad havnet i konflikt med kommunen.
Han har blitt erklært illojal av arbeidsgiver, kalt inn på teppet til kommunens ledelse og
fikk forhåndsvarsel og tilrettevisning for sine ytringer i lokalavisa.
Det ble opprettet personalsak mot Skogstad, men forhåndsvarselet havnet i den
elektroniske møtekalenderen og ble tilgjengelig for alle ansatte i samkommunen. Først
etter nesten to år ble forhåndsvarslet og tilrettevisningen trukket tilbake av Levanger
kommune, men det skjedde ikke før Sivilombudsmannen varslet et møte med rådmann
og ordfører og en opprydding i saken.
Helt til slutt kan vi også nevne at ordføreren avviste en interpellasjon fra SVs Jostein
Trøite om å beklage ovenfor Skogstad den urettmessige behandlingen han har vært utsatt
for, og i juni kunne vi lese gjennom lokalmedia at saken har havnet i rettssystemet, med
andre ord: Det er levert et stort søksmål hvor kommunen er stevnet for retten.
Spørsmål til ordføreren:
1. Tar ordføreren selvkritikk for måten kommunen har håndtert saken på?
2. Hva er ordførerens videre strategi i saken?
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