Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyre
Kommunestyresalen, Levanger rådhus
21.10.2020
17:00 – 20:35

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Anita Ravlo Sand
Nina Bakken Bye
Robert Svarva
Astrid Juberg Vordal
Vegard Austmo
Khalil Obeed
Oda Okkenhaug
Tone Jørstad
Knut Holmen
Per Espen Aunan
Stig Ove Sommervoll
Bjørg Boneng
Merete Bøhn-Flatås
Morten Langdal
Arild Røsdal
Line Thorsen Bratli
Torbjørn Stormoen
Eirik Rønning
Randi Haugskott
Kim Nilssen
Lars Erik Ertsås
Gunnar Morten Løvås
Victoria Skjønhaug
Kaja Skårdal Hegstad
Geir Tore Persøy
Janne Kathrine Jørstad Larsen
Magne Nydal
Nina Egenæs Groven
Kjartan Gjelvold
Einar Dahlum

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
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Medlem
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Asbjørn Brustad
MEDL
Nina Elisabeth Berget
MEDL
Karl Meinert Buchholdt
MEDL
Frode Lund
MEDL
Gaute Børstad Skjervø
MEDL

Representerer
SP
H
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
H
H
SV
SV
SV
FRP
FRP
KRF
KRF
MDG
R

Representerer
SP
AP
V
SP
AP
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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Tone Wanderås
Asbjørn André Dypdahl
Kristian Saxhaug
Siv By
Oddgeir Hagen

Møtte for
Nina Elisabeth Berget
Gaute Børstad Skjervø
Frode Lund
Asbjørn Brustad
Karl Meinert Buchholdt

Representerer
AP
AP
SP
SP
V

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ola Stene
Rita-Mari Keiserås
Gunvor Strøm
Trude Nøst
Ingrid S. Aunet
Arnstein Kjeldsen
Marit Aksnes

Stilling
Kommunedirektør
Formannskapssekretær
Web
Kommunalsjef
HR-/personalsjef
Økonomisjef
Kommunalsjef

I tillegg møtte:
Navn
Anne Grete Wold
Hege Svendsen

Stilling
Styreleder Leva-Fro
Daglig leder Fremo bemanning

Astrid Vordal (AP) og Stig Ove Sommervoll (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl.
20.00, etter behandling av sak 78/20.
Orienteringer:
• Leva-Fro AS – orientering om selskapet v/daglig leder Rune Lyngen
• Oppfølging av Fritidserklæringen v/frivilligkoordinator Ingvill Radwan
Etter behandling av sak PS 71/20 fikk Peter Ardon ordet for å presentere seg.
Forespørsel:
Einar Dahlum (R) stilte spørsmål angående nedlegging av Leira asylmottak og
eventuelle planer om markering.
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Underskrifter:

__________________________

____________________________
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Saksnr
Innhold
PS 70/20 Referatsaker
RS 2/20 20/2604 Protokoll - Kontrollutvalgets møte 01.10.2020
PS 71/20 Ansettelse av kommunedirektør i Levanger kommune
PS 72/20 Temaplan for kommunale barnehager
PS 73/20 Planstrategi 2020-2023
PS 74/20 Interkommunale idrettsanlegg i Levanger - prinsipper
PS 75/20 Revidert samarbeidsavtale mellom levanger kommune og
samarbeidskommunene om barnevernvaktsamarbeidet
PS 76/20 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall 2 gangs behandling
PS 77/20 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune - revidering
PS 78/20 Reglement for kontrollutvalget
FO 39/20 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Rullering av Flerbruksplan
Frolfjellet, Levanger kommune
FO 40/20 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Praksis for deltakere i
introduksjonsprogram
FO 41/20 Spørsmål fra Kjartan Gjelvold (MDG) - trafikksituasjonen i Levanger
sentrum
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PS 70/20 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
PS 71/20 Ansettelse av kommunedirektør i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Orientering i møte:
Orientering og begrunnelse v/ordføreren og daglig leder Fremo, Hege Svendsen.
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Peter Ardon ansettes som kommunedirektør.
PS 72/20 Temaplan for kommunale barnehager

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Forslag i møte:
Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Temaplan for kommunale barnehager vedtas med følgende endringer:
• Prosentandelen på 40 % tas bort fra temaplanen. Prosentandelen kan endres i
perioden fram til neste revidering og vil derfor ikke være relevant i en temaplan.
• I samarbeid med private barnehager skal kommunen sørge for at det er barnehager
i de lokalsamfunn hvor det er behov.
Kaja Skårdal Hegstad (SV) fremmet følgende forslag:
• Levanger kommune skal kartlegge hvor og i hvilket omfang det tilbys
deltidsplasser i de ulike skolekretsene
• Levanger kommune skal tilstrebe å tilby deltidsplasser i alle skolekretser
• Levanger kommune skal ha tilbud om åpen barnehage i alle skolekretser
Avstemning:
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Hegstads forslag, pkt. 1, avvist med 29 mot 6 stemmer (SV, MDG, R, Obeed)
Hegstads forslag, pkt. 2, avvist med 30 mot 5 stemmer (SV, MDG, R)
Hegstads forslag, pkt. 3, avvist med 30 mot 5 stemmer (SV, MDG, R)
Bye sitt forslag til vedtak vedtatt med 19 mot 16 stemmer (AP, MDG, R, SV)
VEDTAK:
Temaplan for kommunale barnehager vedtas med følgende endringer:
• Prosentandelen på 40 % tas bort fra temaplanen. Prosentandelen kan endres i
perioden fram til neste revidering og vil derfor ikke være relevant i en temaplan.
• I samarbeid med private barnehager skal kommunen sørge for at det er barnehager
i de lokalsamfunn hvor det er behov.
PS 73/20 Planstrategi 2020-2023

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Forslag i møte:
Bjørg Boneng (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas forslag til Planstrategi 2020-2023 datert 18.
august 2020, med følgende endringer som følge av høringsinnspill:
Innledningens nest siste avsnitt endres til: «Kommuneloven, Plan- og bygningsloven,
Folkehelseloven, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 koblet til
FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene, og Regional planstrategi 2020-2023, skal legges til
grunn for utviklingen.»
Målbilde 2040 endres i samsvar med målbildet i dette notatet, datert 13.10.2020.
Planer og planbehov endres slik:
• Temaplan landbruk 2017-2020 revideres i 2023
• Hovedplan ROS/helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse revideres i 2023

Bjørg Boneng (SP) fremmet følgende forslag til endring:
I plananalyse - kapittelet Arealdisponering, transport og mobilitet:
• Spredt boligbygging bør inn som en del av setningen om boligbygging for å
ivareta levende lokalsamfunn i grendene.
Bjørg Boneng (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
• Gjennom planprosessene skal det arbeides for å oppnå økt grad av helhetlige og
samordnede planer.
• Planene skal utformes i et hensiktsmessig og forståelig språk. De skal være
håndterbare og realistiske.
• Gjennom evalueringer i planprosessene skal det aktivt arbeides med å se, vurdere
og prioritere behov for de enkelte planene.
Tone Jørstad (AP) fremmet følgende endringsforslag:
1. Attraktive lokalsamfunn og bærekraftig stedsutvikling:
Viktigheten av bærekraftig boligutvikling tas inn i teksten.
2. bærekraftig økonomi
Overskriften endres til: Bærekraftig økonomi, innovasjon og verdiskaping
3. overskriftene demografisk utvikling, sosial ulikhet, folkehelse og livsmestring
Endres til: Folkehelse, livsmestring og sosial ulikhet
4. Klima og miljø:
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Reduksjon av energibruk og biologisk mangfold tas inn i teksten
Avstemning:
Bonengs forslag til vedtak vedtatt med 30 mot 5 stemmer (SV, MDG, R)
Bonengs endringsforslag vedtatt med 23 mot 12 stemmer (SV, MDG, R, Wanderås,
Okkenhaug, Vordal, Dypdal, Obeed, Aunan, Svarva)
Jørstads endringsforslag, pkt. 1-4, vedtatt med 30 mot 5 stemmer (FRP, Røsdal, Bye,
Nydal)
Bonengs tilleggsforslag vedtatt med 31 mot 4 stemmer (SV, R)
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas forslag til Planstrategi 2020-2023
datert 18. august 2020, med følgende endringer som følge av høringsinnspill:
Innledningens nest siste avsnitt endres til: «Kommuneloven, Plan- og bygningsloven,
Folkehelseloven, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 20192023 koblet til FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene, og Regional planstrategi
2020-2023, skal legges til grunn for utviklingen.»
Planer og planbehov endres slik:
• Temaplan landbruk 2017-2020 revideres i 2023
• Hovedplan ROS/helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse revideres i 2023
• I plananalyse - kapittelet Arealdisponering, transport og mobilitet:
-Spredt boligbygging bør inn som en del av setningen om boligbygging for å
ivareta levende lokalsamfunn i grendene.
• Attraktive lokalsamfunn og bærekraftig stedsutvikling:
Viktigheten av bærekraftig boligutvikling tas inn i teksten.
• Bærekraftig økonomi
Overskriften endres til: Bærekraftig økonomi, innovasjon og verdiskaping
• Overskriftene demografisk utvikling, sosial ulikhet, folkehelse og livsmestring
Endres til: Folkehelse, livsmestring og sosial ulikhet
• Klima og miljø:
Reduksjon av energibruk og biologisk mangfold tas inn i teksten.
• Gjennom planprosessene skal det arbeides for å oppnå økt grad av helhetlige og
samordnede planer.
• Planene skal utformes i et hensiktsmessig og forståelig språk. De skal være
håndterbare og realistiske.
• Gjennom evalueringer i planprosessene skal det aktivt arbeides med å se, vurdere og
prioritere behov for de enkelte planene.

PS 74/20 Interkommunale idrettsanlegg i Levanger - prinsipper

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
1. Levanger kommune skal samarbeide med Verdal kommune og andre aktuelle
kommuner om å realisere interkommunale idrettsanlegg.
2. Aktuelle interkommunale idrettsanlegg skal vurderes i de aktuelle idrettsrådene og
kommunene før de tas inn i anleggsplan.
3. Anlegg som defineres som interkommunale idrettsanlegg innarbeides i gjeldende
økonomiplan.
4. Det skal tilstrebes god balanse i fordeling av antall og type interkommunale
idrettsanlegg i samarbeidende kommuner.
PS 75/20 Revidert samarbeidsavtale mellom levanger kommune og
samarbeidskommunene om barnevernvaktsamarbeidet

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
- Den reviderte avtalen mellom Levanger kommune og samarbeidskommunene vedtas
- Økte utgifter dekkes innen rammene for barn- og familietjenesten i budsjett og
økonomiplan 2021-2024.

PS 76/20 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall 2 gangs behandling

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Forslag i møte:
Knut Holmen (AP) fremmet følgende endringsforslag:
§ 4 endres til: åpen brenning er forbudt med mindre annet følger av forskriftens §5 om
unntak fra forbudet.
Tillegg til §5, nytt pkt d:
Bråtebrenning/brenning av hageavfall på egen eiendom (bolighus og hytte) kan tillates så
lenge det ikke er til åpenbar sjenanse for andre eller til fare for ukontrollert brann.
Magne Nydal (KRF) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 5c
Setning slettes:
Det forutsettes at brenning skjer på samme jorde som kantryddingen blir foretatt
Avstemning:
Holmen sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.
Nydal sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Lokal forskrift om åpen brenning av avfall i Levanger kommune vedtas med følgende
endringer/tillegg:
§ 4 endres til: åpen brenning er forbudt med mindre annet følger av forskriftens §5 om
unntak fra forbudet.
Tillegg til §5, nytt pkt d:
Bråtebrenning/brenning av hageavfall på egen eiendom (bolighus og hytte) kan tillates så
lenge det ikke er til åpenbar sjenanse for andre eller til fare for ukontrollert brann.
Pkt. 5c
Setning slettes:
Det forutsettes at brenning skjer på samme jorde som kantryddingen blir foretatt
PS 77/20 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune - revidering

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Forslag i møte:
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsutvalgets forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune
med de endringer som er gjort vedtas ikke med virkning fra 1.1.2021.
Begrunnelse:
Levanger kommune er inne i en svært vanskelig økonomisk situasjon. I følge
kommunedirektøren går kommunen mot et underskudd på flere titalls millioner kroner.
Etater som helse- og Velferd, oppvekst og utdanning og samfunnsutvikling må kutte i
sine budsjetter for å redusere underskuddet, men de vil trolig ikke nå målene og redde
økonomien for 2020.
Disse kuttene går ut over kommunens innbyggere og spesielt hard rammer dette de eldre
og de som arbeider i eldreomsorgen.
En økning av godtgjøring til folkevalgte i dagens situasjon, vil, slik jeg ser det, sende feil
signaler til de mange ansatte som i dag mottar beskjed om å spare penger i en allerede
belastende arbeidshverdag.
Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet følgende forslag til vedtak:
- Endringer i godgjøring for folkevalgte i Levanger gjøres innenfor rammene av det
gjeldende reglementet.
Begrunnelse:
Kommunedirektørens forslag til vedtak vil ha en årlig økonomisk konsekvens på
anslagsvis 275.000 kr. Dette er svært umusikalsk i en økonomisk utfordrende tid for
kommunen. Det folkevalgte organet bør vise måtehold og klare seg innenfor de rammene
som eksisterer. MDG ønsker at potten til folkevalgte ikke økes. Godtgjøring kan
imidlertid fordels på en annen måte hvis arbeidsmengde tilsier at det er behov for dette.
Avstemning:
Løvås sitt forslag avvist med 18 mot 17 (SV, MDG, R, AP, V)
Gjelvold sitt forslag avvist med 18 mot 17 stemmer (SV, MDG, R, AP, V)
Formannskapets innstilling er dermed vedtatt.
VEDTAK:
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Arbeidsutvalgets forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune
vedtas med virkning fra 1.1.2021
PS 78/20 Reglement for kontrollutvalget

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023.
FO 39/20 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Rullering av Flerbruksplan Frolfjellet,
Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Behandling:
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende interpellasjon:
Frolfjellet er det viktigste utfartsområde både vinter og sommer i kommunen. Det er ikke
bare kommunens egne innbyggere som bruker området aktivt, men området brukes også
aktivt fra folk utenfor kommunen.
I flerbruksplan for Frolfjellet 2003- 2015 står det at bruken av området endrer seg i takt
med utviklinga i samfunnet, og det fører til at det er behov for en planmessig
gjennomgang av interessene ut fra dagens situasjon og forventa utvikling. Planen ble
vedtatt 03.03.2004 og det er derfor på tide at planen rulleres og eventuelt justeres i takt
med dagens situasjon.
I målformuleringene for flerbruksplanen står det blant annet følgende:
«Frolfjellet er et område med mange natur- og kulturverdier som det er ønskelig skal
tilrettelegges for allmennheten. Tilrettelegging skal skje ut fra en samlet vurdering og
må framstå som et samlet tilbud for allmennheten, skole og næringsliv»
Det har skjedd mye etter at flerbruksplanen ble etablert og det er derfor på høy tid å gå
gjennom og foreta en rullering av planen. I dag er det to aktører som gjør en flott og
viktig samfunnsmessig jobb for tilrettelegging og skjøtsel av vegen opp til Vulusjøen
ved, Vulusjøvegen Driftsselskap SA, og tilrettelegging og oppkjøring av skiløyper
vinters tid ved, Vulusjøvegen Løypekjøring AS. For å få utført denne jobben er begge
aktørene avhengig av å få inn penger gjennom vegavgift og avgift for adgangen til
skiløypene.
Formannskapet i kommunen vedtok den 07.10.2020 nye satser for avgifter med et tillegg
for enkelturer på kr. 20 som skal gå uavkortet til parkering og oppkjøring av
skiløyperløyper. Det er fortsatt uklart hvor stor andel av årskortene som skal gå til
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parkering og videre til oppkjøring av skiløyper. Dette virker uryddig og er lite oversiktlig
og må gjennom en rullering og samarbeid klargjøres.
Forslag til vedtak:
1. Flerbruksplanen for Frolfjellet 2003- 2015 rulleres før oktober 2021.
2. Under rullering av flerbruksplanen må kommunen i samarbeid med Vulusjøvegen
Driftsselskap SA og Vulusjøvegen Løypekjøring AS komme fram til en avklaring
om hvordan avgiftene skal fordeles til veiskjøtsel og oppkjøring av skiløyper
gjennom inntekter fra bompenger på enkeltturer, årskort og parkeringsavgift.
Ordføreren besvarte:
Kommunestyret vedtok i sak FO 29/19 - Interpellasjon fra Lars Holan (AP) - utvikling
av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune følgende: «Det fremmes en sak
til kommunestyret der vi får frem potensiale og muligheter for å utnytte potensialet vi
har enda bedre, når kommuneplanens arealdel er vedtatt. Eksisterende planer og
strategier revideres (herunder Frolfjellplanen) og legges frem til politisk behandling i
etterkant av dette.»
Administrasjonen har forstått bestillingen slik at Frolfjellplanen skal revideres og
behandles etter at kommuneplanens arealdel er vedtatt. I arbeidet med kommuneplanens
arealdel har planutvalget drøftet strategier og administrasjonen jobber nå med kart for
kommunen som helhet og for sentrumsområdene Åsen, Skogn og Ytterøy. Det er et mål
å få kommuneplanens arealdel lagt ut på høring i februar 2021.
I sak PS 73/20 «Planstrategi 2020-2023», som kommunestyret behandler i dag, står
revidering av Frolfjellplanen oppført i 2021. Administrasjonen har så vidt startet arbeidet
med å utforme en prosjektplan, men har ikke kapasitet til å starte planprosessen før
kommuneplanens arealdel legges ut på høring. Prosessen vil starte før jul og pågå i 2021.
Når kommunen starter et planarbeid, som er en omfattende prosess, er det fordi man ser
at det er utfordringer som ikke kan løses på en enklere måte enn gjennom plan. I en plan
er det et mål å forme felles mål, ambisjonsnivå og tiltak. For å lykkes med det må man
forene aktører som er uenige. Selv om de to selskapene har et selvstendig ansvar for å
utvikle samarbeid og samhandling, vil utvikling av samarbeidet mellom de to selskapene
vil derfor være en naturlig del av arbeidet i Frolfjellplanen.
Ordfører mener at kommunestyret har gitt tilstrekkelig føringer for arbeidet gjennom
handling av sak FO 29/19 og behandling av PS 73/20 «Planstrategi 2020-2023» og
foreslår derfor å avvise behandlingen av forslag til vedtak.
Avstemning:
Forslag til vedtak ble ikke tatt opp til behandling da det ble avvist av 26 representanter
Jfr. reglementets pkt. 19d (minst 1/3 mot).
FO 40/20 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Praksis for deltakere i
introduksjonsprogram

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Behandling:
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Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet følgende interpellasjon:
I kommunestyret den 29. januar (FO 4/20) stilte MDG og AP et spørsmål om vi kunne
stille krav til kommunale bedrifter om å ta imot deltakere i introduksjonsprogrammet i
praksis. Videre spurte vi om vi kunne stille krav til bedrifter i anbudsprosesser.
Vi fikk til svar at det jobbes med en samarbeidsavtale mellom Innvandrertjenesten og de
andre enhetene i kommunen for å skape en mer forutsigbar regulering av praksisplasser i
Levanger kommune. Til spørsmålet om vi kunne stille krav til praksisdeltakelse under
anbudsprosesser fikk vi til svar at i den vedtatte innkjøpspolitikken for 2019-2023 er det
et avsnitt om Inkluderende kontrakter. I en inkluderende kontrakt kan det stilles krav om
en viss bruk av ansatte som har spesielle utfordringer på arbeidsmarkedet. Videre fikk vi
til svar at det i alle anskaffelser skal gjøres en vurdering om det er hensiktsmessig å
inngå en inkluderende kontrakt. Det er i denne sammenheng naturlig å spørre om
samarbeidsavtalen er i havn, og om det har blitt inngått noen inkluderende kontrakter
hvor deltakere i introduksjonsprogrammet, eller andre med språkutfordringer, har dratt
nytte av denne ordningen.
Levanger kommune har et vedtak på at vi ønsker å bosette flyktninger. I hvilken grad vi
lykkes med å få disse i arbeid har direkte betydning for om hvor mange bosetninger vi
får tildelt av IMDI. Denne problemstillingen er dessverre blitt ytterligere aktualisert ved
nedleggelsen av Leira Mottak som har vært en viktig faktor for å lykkes med bosetning i
kommunen. I år har hele 10 av 28 blitt bosatt gjennom Leira. For at Levanger fortsatt
skal være en aktuell bosetningskommune for IMDI er vi nødt til å lykkes med de vi får
tildelt.
Signalene vi får fra flyktningetjenesten er at det er vanskelig å få deltakere ut ved flere
kommunale og interkommunale bedrifter. En praksisplass ved f.eks. SFO, skole,
Innherred renovasjon, sykehjem eller i drift og anlegg, for å nevne noen, kan være det
springbrettet en deltaker trenger for å komme seg ut i arbeidslivet, det være seg i
offentlig eller privat sektor. Språk- og samfunnslæringen man får i arbeidslivet er en
nøkkel for å hindre at folk faller utenfor.
Hvis vi ser på hvor programdeltakerne i Levanger har fått praksis, så ser det ut til at det
er lettere å få deltakere ut til private aktører sammenlignet med offentlige:
Tallene under viser bare personer i introduksjonsprogrammet:
År 2017 – 11 kommunale plasser - 40 private plasser - her var det 90 personer i program
(Pr.01.08.17)
År 2018 – 12 kommunale plasser, 35 private plasser– her var det 87 personer i program
(Pr.01.08.18)
År 2019 – 12 kommunale plasser – 33 private plasser - her var det 82 personer i program
(Pr.01.08.19)
År 2020 – 4 kommunale plasser – 22 private plasser her var det 67 personer i program
(Pr.01.08.20)
Forslag til vedtak:
• Kommunedirektøren bes om å utrede hvilke kommunale enheter som kan ta imot
flyktninger på språk- og/eller arbeidspraksis årlig.
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• Saken skal inneholde antall praksisplasser som trengs av flyktningetjenesten totalt,
med mål om å få en større andel dekt i kommunal sektor.
• Saken legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2021
Ordføreren besvarte:
Levanger kommune bosetter hvert år et ulikt antall flyktninger. Kvalifisering og
integrering er kommunens felles ansvar. I arbeidet med å få dem kvalifisert og integrert,
er både Levanger kommune og de avhengige av at de er ute i ulike språk- og
arbeidspraksiser i løpet av Flyktningetjenesten sitt toårige introduksjonsprogram. I det
Levanger kommune takker ja til flyktninger, påtar kommunen seg et helhetlig ansvar for
den og de som kommer. I det helhetlige ansvaret ligger det en forståelse og enighet om at
alle kommunale arbeidsgivere skal ha en eller flere flyktninger i praksis i ulike lengder i
løpet av et år.
Kommunedirektøren har etterspurt og fått informasjon om hvilke personer
Innvandrertjenesten skal kontakte ved de ulike enhetene. Denne kartleggingen ble
gjennomført i starten av februar i år.
I samarbeid med Innvandrertjenesten utarbeidet kommunedirektøren en mal for avtale
mellom Innvandrertjenesten og de øvrige enhetene. Avtaleutkastet ble sendt ut til
enhetslederne 24. februar 2020. Der ble det tydeliggjort at dette arbeidet er et felles
ansvar. Sammen med avtalemalen lå det også andre dokumenter som er viktig å ha
kunnskap om når avtale om arbeids- og språkpraksis skal gjennomføres.
Den 12. mars vedtok kommunen omfattende tiltak for å redusere risikoen for
koronasmittespredning. Ansatte og elever ble sendt på hjemmekontor, institusjonene ble
stengt for pårørende og eksterne besøkende. Etter påske ble samfunnet gradvis åpnet
igjen. Etter hvert har vi kommet mer tilbake til normalsituasjon, selv om det fortsatt
gjennomføres en del koronatiltak. Arbeidet med å håndtere koronapandemien har ført til
stor belastning på de ansatte, spesielt innen oppvekst, helse og renhold.
Kommuneledelsen har i denne perioden ikke hatt nødvendig bevissthet om at
koronapandemien har påvirket kommuneorganisasjonens evne til å gi tilbud om arbeidsog språkpraksis. Bestillingen fra i februar ble ikke fulgt opp. Det blir nå gjort. Avtalene
mellom Innvandrertjenesten og enhetene vil gi en pekepinn på hvor mange vi kan tilby
praksis.
Innvandrertjenesten melder at det er usikkert hvor mange som vil trenge praksis. IMDI
har gitt et varsel om at vi skal bosette færre i 2020 enn det tidligere er anmodet om. Dette
er i år kompensert med familieinnvandring. Det er stor usikkerhet om hvor mange vi får
bosette i 2021 og anmodningsbrevet vil antakelig ikke komme før statsbudsjettet er
vedtatt.
For å gi organisasjonen mulighet til å få kartlagt antall praksisplasser og anslag på behov
i 2021 samt lage en sak til formannskap og kommunestyret tilrår ordfører at
kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret ber om å få en orienteringssak i første kommunestyremøte i 2021.
Avstemning:
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Ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunestyret ber om å få en orienteringssak i første kommunestyremøte i 2021.
FO 41/20 Spørsmål fra Kjartan Gjelvold (MDG) - trafikksituasjonen i Levanger sentrum

Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.10.2020
Behandling:
Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet følgende spørsmål:
Et problem i Levanger sentrum er at byens hovedgate, Kirkegata, er tungt trafikkert.
Dette harmonerer dårlig med kommunens ambisjon om å skape et hyggelig og
stemningsfullt sentrum med handel og folkeliv. Vi i MDG mener at en god løsning på
trafikksituasjonen i Levanger sentrum hadde vært å gjøre om deler av Kirkegata til
gågate, og føre trafikken utenfor ved å f.eks. ved å gjøre Sjøgata enveiskjørt i retning
Magneten, mens Jernbanegata blir enveiskjørt i retning Røstad. Dette tiltaket vil
selvfølgelig ikke være nok for å skape mer liv og røre i sentrum, men vil kunne være et
skritt i riktig retning mot et mer attraktivt Levanger sentrum.
Vi vet at ordføreren er i dialog med fylkeskommunen om hvordan en fremtidig løsning
for trafikken kan se ut for Levanger sentrum. I den forbindelse har jeg to spørsmål:
1. Er gågate i Kirkegata en av løsningene som diskuteres på disse møtene?
2. Når kan kommunestyret forvente å få informasjon om innholdet i møtene med
fylkeskommunen?
Ordføreren besvarte:
Levanger kommune og Trøndelag fylkeskommune har etablert et prosjekt for å utarbeide
en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger sentrum våren 2020.
Tiltaksutredningen skal oppfylle miljødirektoratets og forurensningsforskriftens krav til
en tiltaksutredning.
Det er etablert ei styringsgruppe med representanter fra fylkeskommunen og kommunen.
Videre er det etablert ei arbeidsgruppe med representanter fra de samme aktørene. Det er
etablert ei referansegruppe hvor blant annet Statens vegvesen, Levanger vel, Levanger
handelsstand og næringsforeningen i Levanger inviteres inn. Nye Veier AS informeres
om prosjektet.
Anbud på ekstern konsulent ble lagt ut i slutten av juni og 1. oktober skrev kommunen
kontrakt med Norsk institutt for luftforskning. Kartleggingen vil foregå i perioden fra 1.
november 2020 ut oktober 2021. Rapport med forslag til tiltak vil overleveres i desember
2021.
Trafikkbildet og luftkvaliteten i Levanger sentrum er også et sentralt tema i Europan16,
hvor temaet er Levende byer. Dette er en konkurranse for unge arkitekter og planleggere
som skal hjelpe oss å kartlegge og foreslå tiltak for å skape en mer levende by. I
Innherredsbyen-samarbeidet jobber kommunene med å utvikle tiltak for å fremme økt
bruk av sykkel, gange og kollektivtilbud. Der er også utfordringene i sentrum tema. I alle
møter kommunens politiske og administrative ledelse har med Trøndelag
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fylkeskommune som vegeier og Statens vegvesen som utreder ny E6 Åsen – Mære er
dette tema.
I arbeidet med tiltaksutredning vil kartleggingen være sentral som grunnlag for de tiltak
Norsk institutt for luftforskning vil foreslå. Disse forslagene vil foreligge ved utgangen
av 2021. I møter med politisk og administrativ ledelse i Trøndelag fylkeskommune har
formålet vært å bygge kunnskap om de utfordringer kommunen har i Levanger sentrum.
Der har avlastningsveger fra Nesset og Bruborg vært hovedtema og da knyttet til
trasealternativene for ny E6.
Ordfører vil informere kommunestyret når det skjer noe som er av avgjørende betydning
for sentrale politiske vegvalg.
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