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PS 79/20 Økonomirapportering 3. kvartal 2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 02.12.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 tas til orientering.
2. Kommunens budsjett endres slik:
a. Innvandrertjenesten tilføres 1,8 mill. kroner, dekkes av redusert avsetning til
årets lønnsoppgjør.
b. Avsetningen til Levanger Arena KF økes med 0,2 mill. kroner, dekkes av
redusert avsetning til lønnsoppgjør.
c. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 8,3 mill. kroner, anslag for skatt
og rammetilskudd reduseres tilsvarende.
d. Til investeringsprosjektet «Meråpent bibliotek» bevilges 0,5 mill. kroner,
finansieres med mva-kompensasjon på 0,1 mill. kroner og bruk av ubrukte
lånemidler 0,4 mill. kroner.
e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele mottatte og ev. ytterligere
tilførsel av skjønnsmidler på bakgrunn av merutgifter knyttet til Covid -19.
3. Fra 2021 innføres økonomirapportering pr. tertial.

PS 80/20 Evalueringsrapport - barnetrygd - beregning av økonomisk sosialhjelp

Saksprotokoll i Kommunestyre - 02.12.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Evalueringsrapporten tas til orientering

PS 81/20 Utredning varmebasseng mm - Skogn og Trønderhallen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 02.12.2020
Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Drift av Skogn svømmehall opprettholdes inntil det påløper større kostnader. Hvis så
skjer fremmes saken på nytt for formannskapet.
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2. Etablering av nytt varmebassengtilbud prioriteres i 2022-2023.
3. Egenandel/billettpris for bruk av bassenget økes.
Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Skogn svømmehall opprettholdes inntil at nytt varmebasseng er bygd. Dersom store
uforutsette kostnader påløper, fremmes saken på nytt for formannskapet.
Avstemning:
Pkt. 1: Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og Sommervolls
forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 33 mot 12 stemmer (AP, V).
Pkt. 2: Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og Trøites forslag, ble
formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 5 stemmer (SV, R, V).
Pkt. 3 Formannskapets innstilling vedtatt med 20 mot 15 (AP unntatt Dypdahl, Rødt, V,
SV)
Pkt. 4. Formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 10 stemmer (AP unntatt Holmen)
Pkt. 5. Formannskapets innstilling vedtatt med 20 mot 15 stemmer (APunntatt Dypdahl,
Rødt, V, SV)
VEDTAK:
1. Drift av Skogn svømmehall opprettholdes inntil det påløper større kostnader. Hvis så
skjer fremmes saken på nytt for formannskapet.
2. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon prioriteres tiltaket etter
økonomiplanperioden (2021-2024).
3. Avgjørelsen av hvilket alternativ i mulighetsstudiet som skal velges utsettes til siste
halvdel av perioden.
4. Egenandel/billettpris for bruk av bassenget økes.
5. Kommunedirektøren går i dialog med interesserte aktører om eventuelt kjøp eller drift
av bassenget.

PS 82/20 Budsjett 2021 SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep

Saksprotokoll i Kommunestyre - 02.12.2020
Habilitet:
Kim Nilssen (H) ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil (styremedlem).
Nilssen fratrådte møtet under behandlinga av denne saken.
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Budsjett for SMISO 2021 og nye vedtekter vedtas.
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PS 83/20 Levanger Arena KF - budsjett 2021

Saksprotokoll i Kommunestyre - 02.12.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Styret i Levanger Arena KF sin innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Budsjett 2021 for Levanger Arena KF vedtas.
Det settes av totalt 7,348 MNOK i kommuneregnskapet 2021 for å dekke drifts- og
finanskostnader i Trønderhallen og Levanger Fritidspark. Inkludert i beløpet er
subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter
svømme & flerbrukshallen på Røstad og arenaene ved Levanger Fritidspark på Moan.
PS 84/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024, Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 02.12.2020
Orientering i møte:
Innlegg v/kontrollutvalgets leder Kari Kjerkol.
Forslag i møte:
Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes og behandles i kommunestyret 16. desember. I mellomtiden sendes
forslaget til budsjett for 2021 tilbake til formannskapet for ny behandling. Den nye
behandlingen skal resultere i en driftsmargin på 1,75 prosent.
Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende forslag:
Kommunedirektørens opprinnelige forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024,
vedtas med følgende endringer:
Driftsbudsjett
Styrkingsområder
BaFa
Basseng Skogn
Barnehager
Barnetrygd Nav
Prosti-avtale
Alis-avtale
Motiveringspenger
Staup
Realfagsenter
Opptrapping
Falstadsenteret
Sommerjobb
ungdom
Sum

2021
3.000.000
1.100.000
500.000
700.000
360.000
200.000
200.000

2022
3.000.000
1.100.000
500.000
700.000
360.000
400.000
200.000

2023
3.000.000
1.100.000
1.500.000
700.000
360.000
400.000
200.000

2024
3.000.000
1.100.000
1.500.000
700.000
360.000
400.000
200.000

200.000
50.000

200.000
100.000

200.000
150.000

200.000
150.000

400.000

400.000

400.000

400.000

6.710.000

6.960.000

8.010.000

8.010.000
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Inndekning:
Avsetning
lønnsoppgjør
Redusert overtid
Teknisk, redusert
satsing på vei
Økt skatteanslag
Teknisk
Redusert
konsulentkjøp
enøktiltak
Redusert bilbruk
Sum

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000
500.000

1.000.000
500.000

1.000.000
340.000
500.000

1.500.000
340.000

2.000.000
340.000
500.000

2.000.000
340.000
500.000

370.000
500.000

120.000
500.000

170.000
500.000

170.000
500.000

6.710.000

6.960.000

8.010.000

8.010.000

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende verbalforslag:
Det legges inn kr 1.390.000,- kr i rammetilskuddet fra staten i etterbevilgning
statsbudsjett. Pengene legges inn i avsetning til ikke-kommunale barnehager.
Eirik Rønning (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende forslag –
Investeringsbudsjett:

Eirik Rønning (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende
endringsforslag – pkt. 10 i innstillingen:
Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2021 inkl.
selvfinansierende investeringer settes til kr. 215.000.000. Lånene skal opptas uten
fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til
kommunedirektøren å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet på vegne av AP, SV, Rødt følgende forslag:
Kommunedirektørens opprinnelige forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024,
vedtas med følgende endringer:
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Område
Barnevern
Motivasjonspenger Staup
MOT
Skogn svømmehall
Barnetrygd
Alis
Tiltak studenter/ungdom
Campusutvikling
Sommerjobb ungdom
Institusjon

Kontrollutvalget
Videreføring av MidtNorsk Realfag
Sum

Område
Samfunnsutvikling

Politikk
Fellesområde
Kommunedirektør med
stab
Reduserte utgifter overtid
Digitaliseringssentret
Redusert kostnad,
kommunal bilbruk
ENØK
Ytterøy barne og
ungdomsskole, Ekne
Barneskole, reduksjon
adm
Redusert utgifter
konsulenter
Sum
Økt Driftsmargin

Påpluss
Kommentar
2 700 000 Ivareta dagens og framtidas behov
200 000 Anerkjenne arbeidsinnsatsen de
utfører
800 000 Mobbeforebyggende arbeid
1 000 000 Ivareta tilbudet frem til evt nytt
varmbassseng
1 000 000 Bekjempe sosial ulikhet
200 000 Holde avtaler, sikre fastlegetilbudet
500 000 Vertskommuneansvaret for
studenter/ungdom
300 000 Levanger som Universitetskommune
500 000 Forebyggende tiltak
2 000 000 Gjennomføring av temaplan
legetjenester
Åpne plasser på Breidablikktunet
200 000 Anerkjenne kontrollutvalgets rolle
200 000 Kontakt med næringsliv
9 600 000

Reduksjon Kommentar
Redusert aktivitet
1 700 000
1 200 000 Redusere godtgjøringa utvalgsledere,
varaordfører, og færre møter
Reduserte utgifter Covid19 ifm
2 700 000 foreslått budsjett (16, 5 mill)
500
000
1 000 000 Totalt for hele kommunen
500 000
500 000 Ligge veldig høyt i dag
500 000 Ledlys med mer
500 000

1 500 000 Bruk av egne fagfolk
10 600 000
1 000 000 Overføres disposisjonsfond
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Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag – Investeringsbudsjett 20212024:
Politikk, administrasjon og fellesområder
Investeringsprosjekter 2021
2022
2023
2024
Sum
Reduksjon
Tjenestebiler
2 000
2 000
2 000
2 000
8 000
2 000
Sum endring
-2 000
Oppvekst og utdanning
Investeringsprosjekter 2021
2022 2023
2024
Sum
Økning
Reduksjon
Åsen skole
0 5 000
15 000 45 000 65 000
65 000
Åsen barnehage
0
0
1 000 10 000 11 000
-19 000
Sum endring
65 000
-19 000
Samfunnsutvikling
Investeringsprosjekter 2021
2022
2023
2024
Sum
Økning Reduksjon
Kulturbygg bibliotek /
aktivitetshus
0 1 000 10 000
45 000
56 000 20 000
Varmebasseng
Trønderhallen
1 000
1 000
Kjønstadmarka 4
0
0
0
0
-45 000
-45 000
Kulturell infrastruktur 10 000
0
0
0
-4 000
-4 000
Ny veg Moan,
rundkjøring, p-plass
0
0
0
0
-13 000
-13 000
Tennishall, levanger
arena
0
0
0
0
0
-8 000
Sum endring
21 000
-70 000
Samlet endring i perioden er kr. 91 mill

Gunnar Løvås (SV) fremmet på vegne av SV og Rødt følgende forslag investeringsbudsjett i økonomiperioden 2021- 2024:
Område
Ny brannstasjon
Levanger
Ny brannstasjon
Ytterøy
Kulturbygg
(Flerbruks hus,
bibliotek)
Avlastningsveg sør
Ny veg Moan
rundkjøring, veg,
parkeringsplass.
Kjønstadmarka 4

2021

2022

2023

2024

-54000

-54000

-3000

-3000
1000

34000

-5000

-9000

-13000

-5000

Endring

30000

65000

-14000
-13000

-10000

-30000

-45000

Varmebasseng

30000

30000

60000

Tennishall Levanger
Arena

-3000

-5000

-8000
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Totalt
investeringsbudsjett
i økonomiperioden
2021- 2024.

-12000

Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet følgende forslag:
Kommunedirektørens opprinnelige forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024,
vedtas med følgende endringer:

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:
Levanger kommune vil øke grunnbemanningen i kommunale barnehager. Kostnaden per
barnehagebarn i kommunale barnehager skal på sikt opp i det beløpet som er beskrevet
som nasjonal sats i tilskuddssatser til private barnehager i Levanger, jamfør kommunens
temaplan for kommunale barnehager. Opptrappingen starter i 2022 og innarbeides i
budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025.
Begrunnelse:
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I kommunestyremøtet 21. oktober 2020 ble «Temaplan for kommunale barnehager»
vedtatt. Her kommer det frem at tilskudd til en privat barnehageplass beregnes etter
kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret (noe som er et krav i loven). På side 22 i
planen står kommunens tilskuddssatser til private barnehager for 2020, og disse må da ta
utgangspunkt i kommunens kostnader per barnehageplass fra to år før. For barn over tre
år er tilskuddet fra kommunen 104 237 kroner, mot en nasjonal sats på 111 800 kroner.
For barn under tre år er tilsvarende tall 218 271 og 231 600. Dette viser at både
offentlige og private barnehager i Levanger ligger langt under de nasjonale satsene.
Tilskuddssatsene for private barnehager for 2021 ble vedtatt av formannskapet 4.
november, og en opptrapping til kommunale barnehager vil på sikt også komme de
private barnehagene til gode, da lovens krav for tilskudd til private barnehager er
kostnaden på en kommunal barnehageplass to år før.
Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:
1. Det foretas en gjennomgang av økonomistyringen og økonomien i kommunen.
Det legges særlig vekt på om vi driver effektivt nok, og om byråkratiet er riktig
dimensjonert.
2. Kommunedirektøren legger fram en sak om styrking av dagtilbudet i kommunen.
3. Asfalteringen av strekningen Nøvik-Sandstad på Ytterøy legges inn i rådmannens
forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025.
4. Asfaltering av strekningen fra FV6854(Gamle E6) til Gottås boligfelt (Ronglan)
legges inn i rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 til
2025
5. Det settes opp ladestasjon for elbil ved fergeleiet på Ytterøy i løpet av 2021.
Finansieres via Levanger kommunes utviklingsfond.
6. Budsjettpost merket forebygging BAFA øremerkes barnevern.
Merete Bøhn-Flatås fremmet på vegne av SP, KRF, FRP og H følgende
verbalforslag:
Det skal tilbakeføres 3 mill. til forebyggende arbeid i Ba-Fa. Det skal bl.a. fordeles slik:
2 årsverk til barnevern, hvor forebygging og tidlig innsats skal vektlegges. Hjelpetiltak
som bl.a. familieråd og foreldreveiledning skal prioriteres.
1 årsverk til skolehelsetjenesten, med styrking av forebyggende arbeid og
helsesykepleier-funksjonen.
Resterende midler går til andre forebyggende oppgaver i Ba-Fa.
Nina Bakken Bye (H) fremmet på vegne av SP, H, KRF, FRP følgende
verbalforslag:
Utviklingen av bibliotektomten skal ses i sammenheng med parkaksen, parkering og
sykkelhus. Dersom Europan 16 velger seg dette området som «tomt», skal det ikke settes
i gang parallelle prosjekt på samme område, utover det naturlige samarbeidet.
Det er ønskelig at det så tidlig som mulig i denne prosessen jobbes med hvilket innhold
vi ønsker oss i et nytt bygg på bibliotektomten. Det må jobbes med flere ulike
alternativer.
For å komme raskt i gang med utvikling av tomten må det ses på ulike løsninger for
bygging. Alternativ til at kommunen bygger selv er å la andre stå for utbygging og
eierforhold, med kommunen som leietaker.
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Skal kommunen leie er det viktig at det gjøres langsiktige avtaler som sikrer kommunen
leieforhold i lang tid og til en fornuftig pris.
Vegard Austmo (AP) fremmet følgende verbalforslag:
1. Det skal i den varsla helse og sosialplanen legges inn følgende tema:
- Hvordan etablere en reel heltidskultur innenfor helse
- reduksjon av Sykefravær
- Rekruttering/etablering av vikarpool
- Palliativ behandling
- Ensomhetsforebyggende arbeid
- Tidlig demens
- Startlån/boligtilskudd for de som har tilrettelagte behov
2. Barnevernet skal rapportere kvartalsvis for driftsutvalget og kommunestyret, og en
egen sak om barnas vilkår i Levanger fremmes i løpet av 2021.
3. En egen sak om dyrevelferd fremmes for kommunestyret i løpet av 2021
4. En egen sak om BPA (Brukerstyrt personlig assistent) fremmes for kommunestyret i
løpet av 2021
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende verbalforslag:
Utflytting av statlige arbeidsplasser er et uttalt mål for flere politiske partier.
Nord Universitet har omfattende lærerutdanning i Levanger, og et sterkt fagmiljø innen
pedagogikk. Det er et grunnlag for å arbeide for at deler av Utdanningsdirektoratet kan
lokaliseres i Levanger.
Kommunestyret ber politisk og administrativ ledelse starte et arbeid for å flytte deler av
Utdanningsdirektoratet til Levanger.
Tone Jørstad (AP) fremmet følgende verbalforslag:
1.Det skal innen høringsfristen i februar 2021 for campusutviklingsplanen for Nord
Universitet utarbeides en overordnet strategi for hvordan Levanger kommune kan bidra
til å styrke Nord Universitet, Campus Levanger.
2.Strategiarbeidet skal omfatte møteplasser og kulturell infrastruktur, grønn planlegging
av mobilitet, forskning- og utvikling, utdanningstilbud, praksisplasser og samarbeid
mellom universiteter, næringsliv og offentlig sektor.
3.Det forutsettes at strategien utarbeides i tett dialog med nasjonale
kunnskapsinstitusjoner og fagmiljø i kommunen.
Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende verbalforslag:
Kommunedirektøren bes ta med følgende momenter i arbeidet med
Campusutviklingsplan og oppfølging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Nord
U: Møteplasser og kulturell infrastruktur, grønn planlegging av mobilitet, forskning- og
utvikling, utdanningstilbud, praksisplasser og samarbeid mellom universiteter,
næringsliv og offentlig sektor.
Bjørg Boneng (SP) fremmet følgende verbalforslag:
Utstrakt overtidsbruk er uønsket. Midlene må brukes effektivt og målrettet. Når man
arbeider med å rekruttere vikarer og ekstra personell, må personer i deltidsstillinger
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prioriteres foran de i heltidsstillinger. Vi mener at lik praksis vil bidra til å skape bedre
samarbeidskultur og bedre bevissthet på tvers av enheter og sektorer. Kommunestyret
ber derfor kommunedirektøren om å ta en grundig gjennomgang med enhetene om
dagens praksis og sørger for å gjennomføre nødvendige tiltak.
Khalil Obeed (AP) fremmet følgende verbalforslag:
Kommunedirektøren bes om å legge fram en sak der utenfor-regnskap investerings
modell for forebyggende tiltak (https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/sosialeinvesteringer/utenfor-regnskapet/ ) som KS har opparbeidet tas i bruk for å vise til
kommunestyret gevinsten både mtp. tjenestekvalitet og økonomien på kort og lang sikt.
Khalil Obeed (AP) fremmet følgende verbalforslag:
Kommunedirektøren bes om å orientere kommunestyret på kommunestyremøtet
16.12.2020 om hvordan enhetene og avdelingene under kommunalsjef helse er
organisert? Slik at vi får med oss den faglige begrunnelsen for organiseringen.
Khalil Obeed (AP) fremmet følgende verbalforslag:
Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å bruke bygningene på Leira
asylmottak til andre kommunale tjenester.
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende verbalforslag:
1. Kommunen skal øke andelen kortreist og økologisk mat i sin i innkjøpspolitikk.
2. Aktivitetstilbud for eldre er helsefremmende og viktig for mental og fysisk helse.
SV er usikker på hvordan tilbudene gjennomføres i kommunen under pandemien
og om kommunen har søkt om midler fra potten på 149 mill. Summen ble bevilget
til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant eldre i kommunale institusjoner i
revidert nasjonalbudsjett. SV ber derfor om at det legges fram en oversikt over
eventuelle mottatte midler og hvordan de er benyttet med aktivitetstiltak i
eldreomsorgen. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av januar 2021.
Geir Tore Persøy (FRP) fremmet på vegne av SP, KRF, FRP og H følgende
verbalforslag:
Levanger kommune som eierkommune mottar årlig utbytte fra NTE. 20% av disse
midlene settes av til utviklingsfond. Kommunestyret ønsker at 10% av avkastningen skal
brukes til næringsutvikling. Midlene skal blant annet benyttes til påfyll av
næringsfondet, som det er stort behov for, ikke minst på grunn av pandemien.
Tone Jørstad (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
1.Det settes ned et sammensatt utvalg med bred museumsfaglig og fotohistorisk
kunnskap og kompetanse
2.Utvalget skal vurdere alternative lokaliseringer av Levanger Fotomuseum med tanke
på å løse behovet for magasin og øke synligheten ved mer publikumsvennlige
utstillingslokaliteter i Levanger sentrum.
3.Utredningen legges fram for kommunestyret i løpet 2021
Per Espen Aunan (AP) fremmet følgende verbalforslag:
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Branndalen i Åsenfjord har i mange år vært omtalt som en meget trafikkfarlig
vegstrekning for gående. Det er stor trafikk på strekningen, med mye tungtransport som
kjører til og kommer fra Frosta. Skoleelever ferdes etter veien både for å komme til
skolen og også til fritidsaktiviteter på kveldstid.
Dette er en fylkeskommunal vei, og ansvaret ligger der. Strekningen har fått gatelys for
en tid tilbake, forskuttert av Levanger kommune.
Nye veiers foreslåtte plassering av halvkryss sør for Åsen, vil lede all Frostatrafikk til/fra
E6 om Esso på Åsen og hele strekningen mot Åsenfjorden. Slik det er i dag påføres Åsen
skole ekstra kostnader p.g.a. skoleskyss for elever med under 4km skolevei.
Vi ber om at ordfører tar kontakt med fylkeskommunen for å komme i dialog om
muligheten for å få gang og sykkelvei på strekningen i løpet av en fireårsperiode.
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende verbalforslag:
Levanger kommune får snart en kommunedelplan for energi, miljø og klima. Når den
foreligger må det vurderes om det er behov og mulig med en stilling som
miljøvernrådgiver. Saken fremmes etter at planen er lagt fram.
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende verbalforslag:
Vann og avløp er en sentral infrastruktur for næringsliv og folkehelse.
Investeringer på dette området belaster ikke kommunebudsjettet, men blir betalt
ved vann og kloakkavgift. Økte investeringer vil gi bedre samfunnssikkerhet og
miljø, og gi nye oppdrag for lokalt næringsliv. Kommunestyret ber om at
kommunedirektøren legger fram en sak om mulig investeringer i vann og avløp
utover det som er lagt inn i økonomiplanen. Saken legges fram før sommeren
2021.
Kjartan Gjelvold (MDG) fremmet følgende verbalforslag:
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at naturen i kommunen kartlegges,
og at det føres et natur- og arealregnskap hvor det kommer tydelig fram hvilken
naturtype som evt. bygges ned.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til grunn, at ved all nybygging i
kommunen de kommende åra så skal man ikke bygge ned viktige naturtyper, matjord
eller myr.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide retningslinjer for grønne innkjøp.
Ved kommunal støtte skal det stilles strenge klima og naturkrav. kommunedirektøren
bes fremme egen sak om dette første halvår
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren jobbe for å få en gå-sykkelgate som
hovedgate.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren innarbeide at alle skoler, barnehager, parker
og lekeparker skal ha naturlig, variert dekke.
6. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en egen sak om kommunalt
fyrverkeri fra 2022 hvor hensikten er at Kommunen skal et fellesfyrverkeri /
Lysshow og alt annet fyrverkeri skal ikke være tillatt.
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7. Kommunestyret ber kommunedirektøren kontakte ATB med mål om at man
igangsetter et langvarig prosjekt hvor bussreiser skal koste 10 kroner.
8. Kommunestyret ber kommunedirektøren jobbe for å ordne en støtteordning for
piggdekk til sykkel i Levanger for å stimulere til helårssykling og for å støtte lokalt
næringsliv.
Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Votering over verbalforslagene utsettes til kommunestyrets møte 16. desember 2020
Avstemning:
Buchholdts utsettelsesforslag avvist med 34 mot 1 stemme (Venstre).
Sands forslag til vedtak vedtatt med 32 mot 3 stemmer (SV)
Drift:
Brustads (SP, H, KRF, FRP) alternative forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 20212024 – drift, fikk 19 stemmer (SP, H, KRF, FRP + Venstre)
Vordals (AP, SV, R) alternative forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 –
drift, fikk 15 stemmer.
Gjelvolds (MDG) alternative forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 – drift,
fikk 1 stemme.
Brustads forslag er dermed vedtatt.
Investering:
Rønnings (SP, H, KRF, FRP) alternative forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 20212024 – investering, fikk 19 stemmer (SP, H, KRF, FRP + Venstre).
Vordals (AP) alternative forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 –
investering, fikk 11 stemmer.
Løvås (SV, R) alternative forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 –
investering, fikk 4 stemmer.
Gjelvolds (MDG) alternative forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 –
investering, fikk 1 stemme.
Rønning forslag er dermed vedtatt.
Rønnings endringsforslag til pkt. 10 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024, herunder obligatoriske budsjettskjema,
vedtas med følgende endringer:
Driftsbudsjett
Styrkingsområder 2021
BaFa
3.000.000
Basseng Skogn
1.100.000
Barnehager
500.000
Barnetrygd Nav
700.000
Prosti-avtale
360.000
Alis-avtale
200.000
Motiveringspenger
200.000

2022
3.000.000
1.100.000
500.000
700.000
360.000
400.000
200.000
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2023
3.000.000
1.100.000
1.500.000
700.000
360.000
400.000
200.000

2024
3.000.000
1.100.000
1.500.000
700.000
360.000
400.000
200.000
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Staup
Realfagsenter
Opptrapping
Falstadsenteret
Sommerjobb
ungdom
Sum
Inndekning:
Avsetning
lønnsoppgjør
Redusert overtid
Teknisk, redusert
satsing på vei
Økt skatteanslag
Teknisk
Redusert
konsulentkjøp
enøktiltak
Redusert bilbruk
Sum

200.000
50.000

200.000
100.000

200.000
150.000

200.000
150.000

400.000

400.000

400.000

400.000

6.710.000

6.960.000

8.010.000

8.010.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000
500.000

1.000.000
500.000

1.000.000
340.000
500.000

1.500.000
340.000

2.000.000
340.000
500.000

2.000.000
340.000
500.000

370.000
500.000

120.000
500.000

170.000
500.000

170.000
500.000

6.710.000

6.960.000

8.010.000

8.010.000

Investeringsbudsjett:

2. I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for
2021 til:
a. 4,0 o/oo i hele kommunen for alle bolig og fritidseiendommer.
b. 4,5 o/oo i hele kommunen for øvrige eiendommer
3. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedel i
2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det
særskilte skattegrunnlaget skal være 3,5 o/oo, (jfr. overgangsregel til
eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.) - endring fra skatteåret 2019.
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4. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens
bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til
1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:
a. Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
b. Skogn folkehøgskoles eiendommer
c. Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
d. Markabygda Montessoriskoles eiendommer
e. Levanger videregående skoles eiendommer
f. Trondheim Havn IKSs eiendommer
g. Innherred Renovasjons eiendommer
h. Museenes eiendommer
i. Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som
brukes til organisasjonens primæroppgaver
j. Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas
for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom.
Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.
k. Studentboliger eid av Studentinord
Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for
allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av
historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i
tillegg.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
6. For 2021 gjennomføres en kontorjustering av takstene i henhold til
Eiendomsskattelovens §8A-4. Takstene skrives opp 10%.
7. Kontrollutvalgets budsjett vedtas i henhold til kommunedirektørens forslag.
8. Nye gebyr- og betalingssatser for 2021 vedtas i henhold til vedlagte gebyroversikt.
9. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 70.000.000,-.
10. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2021 inkl.
selvfinansierende investeringer settes til kr. 215.000.000, -. Lånene skal opptas uten
fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres
til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
11. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter
og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
12. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i
investeringsbudsjettet.
VEDTAK:
Votering over verbalforslagene utsettes til kommunestyrets møte 16. desember 2020
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