Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Fjernmøte i Teams
14.04.2021
13:00 – 15:35

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anita Ravlo Sand
Ordfører
Nina Bakken Bye
Varaordfører
Asbjørn Brustad
Medlem
Magne Nydal
Medlem
Torbjørn Stormoen
Medlem
Robert Svarva
Medlem
Astrid Juberg Vordal
Medlem
Gunnar Morten Løvås
Medlem

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vegard Austmo
MEDL

Representerer
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Tone Jørstad
Vegard Austmo

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Peter Ardon
Rita-Mari Keiserås
Trude Nøst
Kristin Bratseth
Marit E. Aksnes
Arnstein Kjeldsen

Stilling
Kommunedirektør
Formannskapssekretær
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Økonomisjef

Gunnar Løvås (SV) var ikke til stede under avstemning av sakene 40-43.
Orienteringer:
• Status og tiltak i forbindelse med koronautbruddet v/ordføreren
• Riving av bygg «Lillemarktunet» - prosess v/kommunalsjef Trude Nøst
• Status økonomi 2021 med spesielt fokus på områdene helse- og velferd og teknisk
enhet v/økonomisjefen - PDF , og kommunalsjef helse og velferd - PDF
• Europan 16 Levanger v/ordføreren
• Kommuneplanens arealdel – innspill fra innbyggere v/ordføreren
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Forespørsler:
Robert Svarva (AP) fremmet forespørsel angående framtiden til SNK og eierandeler.
Ordføreren besvarte.
Gunnar Løvås (SV) fremmet forespørsel:
Den 20.11.2019 vedtok kommunestyret følgende med 20 stemmer for og 14 stemmer
mot:
Kommunestyret ber Kommunedirektøren innføre krav om minstelønn til ansatte i
utelivsbransjen for å få skjenkebevilling i Levanger kommune. Virksomheter som ikke
kan dokumentere dette kravet, får ikke bevilling. Dette skal gjelde fra ny tildeling pr.
1.1.20.
Min forespørsel i saken er som følger: Hva er gjort i denne saken fra kommunens side?
Ordføreren besvarte.

Underskrifter:

_________________________

_________________________
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Saksnr
Innhold
PS 40/21 Godkjenning/signering av protokoll
PS 41/21 Referatsaker
RS 11/21 Kopi - Innspill fra Innherredsbyen til Bane NORS høringsutkast for
"Konkretisering av mobilitets- og parkeringsstrategien for Trønderbanen"
RS 12/21 Høringsutkast: Konkretiseringen av Bane NORs mobilitets- og
parkeringsstrategi for Trønderbanen - uttalelse fra Levanger kommune
RS 13/21 Høringsutkast: Konkretiseringen av Bane NORs mobilitets- og
parkeringsstrategi for Trønderbanen
RS 14/21 Skjenkebevillingskontroll Levanger Kommune
RS 15/21 Salgsbevillingskontroll Levanger kommune
RS 16/21 Nyhavna Utvikling IKS - Protokoll fra møte 12.03.21
RS 17/21 Vulusjøen løypekjøring AS - Protokoll generalforsamling, vedtekter,
årsregnskap
PS 42/21 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 6.4.21
PS 43/21 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Oda Okkenhaug
PS 44/21 Oversendelsesforslag fra kommunestyret 17.02.2021 FO 09/21
Interpellasjon fra Victoria Skjønhaug (SV) - Et krafttak for våre barn og
ungdommer!
PS 45/21 Reglement for ungdomsrådet - revidering
PS 46/21 Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag - høringsuttalelse fra
Levanger kommune
PS 47/21 Kommunal kompensasjonsordning for virksomheter
PS 48/21 Årsrapport 2020 for Innherred Brann og Redning og Frosta Brann og
Redning
PS 49/21 Investeringsbudsjett 2021 - budsjettjustering
FO 4/21 Interpellasjon fra Astrid Vordal (AP) - "Eldre ut på middag"
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PS 40/21 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Forslag i møte:
Valg til godkjenning og signering protokoll: Nina Bakken Bye og Robert Svarva
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Valg til godkjenning og signering protokoll: Nina Bakken Bye og Robert Svarva
PS 41/21 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Forslag i møte:
Referatsakene tatt til orientering.
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Referatsakene tatt til orientering.
PS 42/21 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 6.4.21

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
PS 43/21 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Oda Okkenhaug

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Forslag i møte:
Forslag fra AP:
Nytt medlem i driftsutvalget: Tone Wanderås
Samarbeidsutvalg Breidablikktunet: Marthe Leistad Bakken
Arbeidsutvalg for div. priser: Asbjørn Andrè Dypdahl
Avstemning:
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Kommunedirektørens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig
tiltrådt.
INNSTILLING:
Oda Okkenhaug fritas fra sine folkevalgte verv i Levanger kommune.
Tone Wanderås rykker opp som fast medlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret.
Som nytt medlem til driftsutvalget velges: Tone Wanderås
Som ny representant til samarbeidsutvalget for Breidablikktunet velges: Marthe Leistad
Bakken
Som ny representant i arbeidsutvalg for kulturpris, ildsjelpris, frivilligpris og
kulturstipend velges: Asbjørn Andrè Dypdahl
PS 44/21 Oversendelsesforslag fra kommunestyret 17.02.2021 FO 09/21 Interpellasjon fra
Victoria Skjønhaug (SV) - Et krafttak for våre barn og ungdommer!

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Gjeldende reglement for ungdomsrådet, datert 16.11.2019 endres etter innspill fra
ungdomsrådet i egen sak til kommunestyret.
2. I skoleledelsens møte med FAU i starten av hvert opplæringsår, informeres det
særskilt om Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og om aktuelle maler
(verktøykasse) og gode eksempler som kan innhentes om hvordan vervet som FAUrepresentant kan ivaretas.
3. Erfaringer fra Levanger kommunes arbeid med foreldrenettverk for første- og
åttendeklassinger gjennom prosjektet Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 20172027 - «Sammen for oppvekstfellesskapet i Levanger» vil gi grunnlag for å vurdere
foreldreskole som en del av oppfølgingen. Vurderingen tas inn i arbeidet med
kommuneplanens handlingsdel.
4. Nye temakvelder og tiltak for ungdomsskoleforeldre vurderes i sammenheng med
eksisterende planer og ses i sammenheng med kommuneplanens handlingsdel for å
følge opp vedtatte mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.
5. Levanger ungdomsskole gir en orientering til kommunestyret i aprilmøtet om
hvordan skolen jobber med et godt og trygt skolemiljø gjennom blant annet drift av
verksted (SALTO) samt valgfag og internasjonalisering.
6. Ressurser til etablering av miljøteam ved ungdomsskolene vurderes i
budsjettbehandlingen.
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PS 45/21 Reglement for ungdomsrådet - revidering

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Punkt 3 i reglement for ungdomsrådet endres til:
3. Oppgavene til ungdomsrådet
Levanger ungdomsråd er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg
om alle forslag som gjelder ungdom, jfr. kommuneloven § 5-12, 4. ledd og forskriften
§2.
Rådets kjernevirksomhet er å være et demokratisk talerør for barn og ungdom og ivareta
interesser og øke samfunnsengasjementet for ungdommer i Levanger.
Alle saksdokumenter skal legges frem for rådet i god tid før kommunestyret skal
behandle dem. Det samme gjelder for saksdokumenter der et annet folkevalgt organ har
kompetanse til å avgjøre sakene.
Ungdomsrådet gir vurderinger og forslag som legges frem for kompetent organ. Utskrift
fra protokoll fra møtene i rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organ
som behandler saken. I de saker rådet har avgitt uttalelse, skal utskrift av endelig vedtak
sendes rådet. Ungdomsrådet kan på eget initiativ ta opp saker som har med ungdom å
gjøre.
Medlemmer eller leder av rådet gis anledning til å delta i møter i folkevalgte organer
(eks. kommunestyret) med talerett i saker. Ungdomsrådet må i forkant av det aktuelle
møtet melde hvilke saker de ønsker å uttale seg om, og disse sakene skal være behandlet
av rådet før en eventuell uttalelse i annet folkevalgt organ.
Ungdomsrådet har rett til å få saksbehandler, enhetsleder eller kommunedirektør til å
redegjøre for saker som rådet føler behov for å få bedre belyst eller utdypet.
PS 46/21 Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag - høringsuttalelse fra
Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
1. Levanger kommune støtter flertallet i prosjektgruppens anbefaling om ikke å slå
sammen Helse NT HF og St Olavs hospital HF til ett helseforetak og i stedet
styrke samhandlingen mellom helseforetakene.
2. Kommunen ønsker et tett og nært samarbeid med helseforetaket og er av den
oppfatning at det er lettere å få til dette med dagens modell med to helseforetak i
Trøndelag.
PS 47/21 Kommunal kompensasjonsordning for virksomheter

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Forslag i møte:
Kommunedirektøren fremmet følgende tilleggsforslag til sitt opprinnelige forslag til
vedtak:
• Formannskapet tar kommunedirektørens orientering om ekstra
kompensasjonsordning som er spesielt innrettet mot reiseliv/opplevelsesnæring til
orientering.
• Midlene knyttet til denne kompensasjonsordningen kan tildeles etter samme vilkår
som er beskrevet i saken, dette under forutsetning av at sentrale føringer tillater dette
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens tilleggsforslag, fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Formannskapet tar kommunedirektørens orientering om ekstra
kompensasjonsordning som er spesielt innrettet mot reiseliv/opplevelsesnæring til
orientering.
2. Midlene knyttet til denne kompensasjonsordningen kan tildeles etter samme vilkår
som er beskrevet i saken, dette under forutsetning av at sentrale føringer tillater dette
3. Kriterier for kompensasjonsfond for Levanger kommune vedtas slik de er framlagt i saken.
4. Administrativ beslutningsgruppe i næringsfondet får fullmakt til å bevilge inntil 250.000
kroner. Beløp mellom 250.000 og 400.000 kroner bevilges av styret i næringsfondet.

PS 48/21 Årsrapport 2020 for Innherred Brann og Redning og Frosta Brann og Redning

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Årsrapporten 2020 for Innherred brann og redning og Frosta brann og redning tas til
orientering.
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PS 49/21 Investeringsbudsjett 2021 - budsjettjustering

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Forslag i møte:
Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF følgende forslag til innstilling:
1: Levanger kommunes investeringer økes med 54,2 mill. kroner i henhold til
nedenstående oversikt.
2: Finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler, mva. kompensasjon og 3 mill. fra fond.
Det trekkes ut følgende prosjektmidler:
Frol bhg :
2 mill
Momarka bhg 1 mill.
Ytterøy skole 0,5 mill.
Samlet
3,5 mill.
Avstemning:
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Brustads
forslag til innstilling, ble Brustad sitt forslag enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1: Levanger kommunes investeringer økes med 54,2 mill. kroner i henhold til
nedenstående oversikt.
2: Finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler, mva. kompensasjon og 3 mill. fra fond.
Det trekkes ut følgende prosjektmidler:
Frol bhg :
2 mill
Momarka bhg 1 mill.
Ytterøy skole 0,5 mill.
Samlet
3,5 mill.
FO 4/21 Interpellasjon fra Astrid Vordal (AP) - "Eldre ut på middag"

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2021
Behandling:
Astrid Vordal (AP) fremmet følgende interpellasjon:
Pandemien har rammet Norge, og den har rammet oss ulikt og urettferdig. Noen har hatt
trygge jobber, mens hundretusener har blitt permittert eller mistet jobb og inntekt. I
helsevesenet, skoler og barnehager, har dyktige fagfolk jobbet under stort press og gjort
en stor innsats for å gjøre jobben for pasienter, barn og elever under vanskelige forhold.
Store deler av livet for våre barn og unge er satt på vent, og eldre har vært særlig sårbare
og har måtte begrense sin sosiale kontakt kraftig. Det vi håpet skulle vare noen måneder,
har nå vart over et år. Pandemien har ført til at forskjellene mellom folk i Norge har økt.
Statsforvalteren legger nå til rette for at kommunene kan søke på midler til å
gjennomføre ordningen «Eldre ut på middag». Formålet med tilskuddet er å motvirke
fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og å legge til rette for at eldre igjen
kan vøre en del av et sosialt fellesskap etter at vaksinasjonen er gjennomført.
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Levanger Arbeiderparti har i det siste hatt dialog med en bransje som har blitt rammet
særlig hardt av koronarestriksjoner. Våre små og store bedrifter innen uteliv og servering
står i en situasjon med nedstenging, store omstetningstap og utrygg framtid.
Ved å søke på tilskuddsordningen «Eldre ut på middag» kan Levanger kommune bidra
til å støtte denne bransjen, i tillegg til å skape en sosial arena for en gruppe mennesker
som har levd i sosial isolasjon i store deler av pandemien. Dette er folkehelse i praksis på
mange nivå.
Levanger Arbeiderparti ønsker derfor at Levanger kommune benytter seg av denne
muligheten til å bidra til at en del av våre eldre kan få mulighet til å komme seg ut og
nyte et godt måltid.
Spørsmål til ordføreren:
1. Har Levanger kommune søkt eller skal Levanger kommune søke på
tilskuddsordningen «Eldre ut på middag»?
2. Kan evt. Ordføreren informere formannskapet om tiltakene som er planlagt.
Om Levanger kommune ikke har søkt på tilskuddsordningen, har Levanger Arbeiderparti
forslag til følgende vedtak:
Levanger kommune søker på tilskuddsordningen «Eldre ut på middag».
Ordføreren svarte:
Takk for interpellasjonen.
I slutten av mars i år publiserte helsedirektoratet tilskuddsordningen «Eldre ut på
middag. Her kan kommuner søke tilskuddsmidler slik at de i samarbeid med restauranter
kan tilby billige middager for hjemmeboende over 65 år som ønsker å spise sammen
med andre. Målet er at personene i målgruppa skal få kontakt med helsefremmende
omgivelser og få gode opplevelser i ei vanskelig tid. Søknadsfristen er 30.april. Levanger
kommune planlegger å søke på denne tilskuddsordningen, og er i gang med å lage en
prosjektbeskrivelse.
Kommunen ønsker å prøve ut en ordning med å tilby restaurantbesøk til en gruppe eldre
som bor alene og har høyt omsorgsbehov. En ser for seg å kunne gi tilbudet til mellom
40 og 50 personer i kommunen. Når vi får tilsagnet om tilskudd så vil prosjektansvarlig
og næringssjef kontakte lokale serveringssteder for å lage en plan med bespisning der en
skaper gode og trygge omgivelser i samarbeid med lokale aktører. Det vil også være
aktuelt å knytte kulturenheten til ordningen for å organisere kulturelle innslag.
Midlene det søkes om er ment å dekke deltakelse av helsepersonell og kulturenheten, og
til å dekke kjøreutgifter for frivillige og andre transportkostnader. Kommunen vil i
tillegg bidra med betydelig egeninnsats i form av støttepersonell, ledelse og organisering
av frivillige og mobilisering i lokalmiljøene.
Ellers kan det også opplyses at Levanger kommune den 6. april i år sendte en søknad om
tilskuddsmidler i den såkalte «Tiltakspakken sårbare eldre 2021». Midlene skal gå til
aktivitetstiltak, trimgrupper, kulturarrangement og utvikling av nærområder. Deler av
helse- og velferdstjenesten fikk i fjor utdelt 900.000 kroner for 2020 og 2021 etter en
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tilsvarende utlysing av tilskudd. Nå har kommunen søkt midler for andre deler av den
kommunale helse og velferdstjenesten.
Det er slik at tilskuddsmidler generelt kan bidra til at prosjekter av ulik art settes i gang i
kommunen, men nesten alle tildelinger krever stor egeninnsats. Kommunen må ha
kapasitet til både å planlegge, organisere og gjennomføre prosjektet, og dessuten
regnskapsføre og rapportere bruken av tilskuddsmidlene. Det søkes derfor om
tilskuddsmidler først etter en nøye vurdering. Jeg er glad for at kommunen har funnet
ressurser til å kunne gå for prosjektet «Eldre ut på middag». Det vil være et løft både for
de eldre som får tilbudet, og for de lokale serveringsstedene som sårt trenger flere kunder
i den vanskelige tiden vi er i.
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