Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Bygg 33, Rinnleiret
09.06.2021
14:10 – 18:45

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

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Asbjørn Brustad
MEDL
Magne Nydal
MEDL

Representerer
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Geir Tore Persøy
Asbjørn Brustad
Nina Egenæs Groven
Magne Nydal

Representerer
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Peter Ardon
Rita-Mari Keiserås
Trude Nøst
Kristin Bratseth
Arnstein Kjeldsen
Ingrid Juberg Moe
Marit Sølvberg
Håkon Okkenhaug
Kjersti Nordberg
Svenn Robert Berg
Marit E. Aksnes

Stilling
Kommunedirektør
Formannskapssekretær
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Økonomisjef
Kommuneadvokat
Fagansvarlig tomteutvikling
Næringssjef
Idrettskonsulent
Daglig leder Levanger arena KF
kommunalsjef

I tillegg møtte:
Navn

Stilling

Levanger kommune – Formannskapet 9.6.21 - Protokoll

Orienteringer:
• Temaplan kommunal tomteutvikling – status v/fagansvarlig tomteutvikling Marit
Sølvberg – jfr. referatsak RS 21/21 - PDF
• Avtale tennisanlegg – bakgrunn v/idrettskonsulent Kjersti Nordberg, jfr. sak PS
71/21 - PDF
• Notat - økonomirapport pr. mai 2021 (utsendt til kommunestyrets medlemmer)
v/kommunedirektør Peter Ardon - PDF
• Strateginotat Økonomiplanperioden 2022 –2025 v/kommunedirektør Peter Ardon, jfr.
adm-sak PS 4/21 - PDF
Det ble i tillegg gitt tre orienteringer i lukket møte. Det å lukke møtet ble enstemmig
vedtatt av formannskapet. Dette er saker som er i innledende forhandlinger og som ikke
per dags dato innebærer faste forpliktelser for kommunen. Hjemmel for lukking er
kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav b, jfr offentlighetsloven § 23 første ledd,
offentlighetsloven § 13, jfr forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2.
Forespørsel:
Gunnar Løvås (SV) fremmet forespørsel angående utnyttelse/bruk av arealet foran
Dampskipsbrygga:
Bymuseet i Levanger har mottatt et nabovarsel fra utbyggerne av leilighetskomplekset i
Sjøgata, nabo til Dampskipsbrygga. I nabovarselet er det vedlagt et kart som viser at de
har overtatt tomta foran Dampskipsbrygga for nedkjørsel til parkeringskjeller under
boligkomplekset uten at Bymuseet har vært involvert i saksgangen.
Dersom dette medfører riktighet vil det viktige arealet foran den freda Dampskipsbrygga
som har vært disponert av brygga i 120 år, gå ut over driften av brygga og
inntektsgrunnlaget til Bymuseet i Levanger.
Forespørsel:
Er det riktig at plassen foran Dampskipsbrygga er overtatt av utbyggerne som kan
disponere dette området fritt?
Området foran brygga er fredet i henhold til fredningsplanen som er utviklet av
Riksantikvaren. Det samme gjelder treet med røtter som blir svært utsatt i forbindelse
med utgraving til nedkjøringsrampe foran brygga.
Bymuseet i Levanger er en frivillig organisasjon som forvalter mange eiendommer i
Levanger til byens beste også Dampskipsbrygga. Bymuseets frivillighet er viktig for
Trehusbyen og en annektering av arealet foran brygga vil i stor grad gå ut over
inntektsgrunnlaget, utviklingen av Bymuseet og samarbeidet om handel og reiseliv som
skal gjennomføres i sommer.
For å beskytte Bymuseets aktiviteter framover vil en langt bedre løsning være å
tilrettelegge for parkering og innkjøring fra den andre siden.
Forespørsel:
Vil kommunen aktivt jobbe for at innkjøring og parkering vil skje fra den andre siden?
Arealet foran Dampskipsbrygga har vært brukt av brygga i 120 år. Er det derfor ikke
innlysende at brygga og dermed Bymuseet som driver brygga i dag, har hevd på bruken
av arealet til videre utvikling i samarbeid med Næringsforeningen og aktører innen
handel og reiseliv kan nyte godt av arealet?
Ordføreren besvarte spørsmålene.
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PS 65/21 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Valg til godkjenning/signering protokoll: Robert Svarva og Geir Tore Persøy
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Valg til godkjenning/signering protokoll: Robert Svarva og Geir Tore Persøy
PS 66/21 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.

PS 67/21 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 2.6.21

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
PS 68/21 TV-aksjonen 2021 - kommunekomité

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forslag:
Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2021 oppnevnes: Gerd Haugberg
Som nestleder oppnevnes: Ordfører
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Avstemning:
Kommunedirektørens forslag, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2021 oppnevnes: Gerd Haugberg
Som nestleder oppnevnes: Ordfører
Ordfører og kommunedirektør får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for
sekretariatsfunksjonen.
PS 69/21 Delegeringsreglement Levanger kommune 2021

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt.8.2 Delegering til kommunedirektøren etter særlover.
Tillegg:
Ved tvil skal saker behandles som de er av prinsipiell karakter.
Pkt. 8.4 Annen delegering til Kommunedirektøren
Avsnitt 4 går ut.
Avsnitt 4 som skal gå ut er følgende:
«Kommunedirektøren delegeres myndighet til å avgjøre om tidligere bortfestet tomt i
Levanger sentrum selges. Likeledes får Kommunedirektøren fullmakt til å
erverve/selge/bortfeste/innfestet areal i forbindelse med justering av målebrev som følge
av godkjent reguleringsplan/bebyggelsesplan»
Avsnitt 5 går ut.
Avsnitt 5 som skal gå ut er følgende:
«Kommunedirektøren får videre fullmakt til å erverve/selge/bortfeste/innfestet eiendom
som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under kroner
5 000000»
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om en gjennomgang og vurdering av hva som er av prinsipiell/ikke
prinsipiell karakter.
Avstemning:
Løvås sitt endringsforslag, ang. pkt. 8.2, avvist med 8 mot 1 stemme (Løvås)
Løvås sitt endringsforslag, ang. pkt. 8.4, avvist med 8 mot 1 stemme (Løvås)
Løvås sitt endringsforslag, ang. avsnitt 5, avvist med 8 mot 1 stemme (Løvås)
Løvås sitt tilleggsforslag tiltrådt med 8 mot 1 stemme (Persøy)
Kommunedirektørens innstilling, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Vedlagte forslag til oppdatert delegeringsreglement vedtas.
2. Følgende tekst legges inn i reglement for driftsutvalget og reglement for plan- og
utviklingsutvalget, punkt 2 Arbeidsområde - oppgaver og myndighet:
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«Utvalget skal behandle kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan
før formannskapet fremmer sin innstilling til kommunestyret.»
3. Kommunestyret ber om en gjennomgang og vurdering av hva som er av
prinsipiell/ikke prinsipiell karakter.

PS 70/21 Levanger Ungdomsråd - endring av reglement - valgordning

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Punkt 2 i reglement for ungdomsrådet endres til:

2. Sammensetning og oppnevning
Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet.
Like muligheter:
Hvert år skal alle ungdommer fra 8.klasse til og med 18 år i Levanger, ha like muligheter
til å melde seg som kandidat til Levanger ungdomsråd.
Fritidsklubber skal ha samme mulighet til å innstille kandidater til Ungdomsrådet, på lik
linje med organisasjoner som representerer ungdom og som har en lovfestet rettighet (Jfr
Forskrift om medvirkningsordninger § 3).
For å forebygge at hele rådet blir byttet ut ved nytt valgår så oppfordres alle medlemmer
og vara til å stille til gjenvalg. Loven sier at man kan stille til gjenvalg så ofte man vil
dersom man ikke er fylt 19 år.
Nytt valg skjer årlig, noe som sikrer at både gutter og jenter kan stille til valg hvert år
gjennom skolevalget. Informasjon om fast møteplan og rammer bør gå ut til alle før
valget, slik at ungdommene vet hva de sier ja til.
USLE valget: (3 medlemmer + 3 vara)
Medlemmer og varamedlemmer i det avtroppende Ungdomsrådet innkalles og arrangerer
sammen den årlige Ungdomssamlingen i Levanger (USLE), som skjer rett etter
skolestart på høsten (i slutten av august). Samlingen gjennomføres i Festiviteten eller
annen arena som har plass til mange ungdommer. Alle i Levanger fra 12 år til og med 18
år inviteres til å delta i utvelgelsen blant aktuelle kandidater som har rett til å stille til
valg gjennom USLE valget, alle kandidatene må få mulighet til å presentere seg. Det
skal velges inn 3 stk medlemmer (uavhengig av kjønn), med sine personlige varaer.
Ungdomsrådet må spesielt nå ut med informasjon til alle de som har mulighet til å
innstille kandidater gjennom USLE, dette er: Fritidsklubber, organisasjoner som
6 av 12

Levanger kommune – Formannskapet 9.6.21 - Protokoll

representerer ungdom og de ungdommene som ikke får mulighet til å stille gjennom sin
skole:
a) Ungdom som har grunnskoleopplæring hjemme og som ikke er knyttet til en lokal
ungdomsskole og dermed ikke får mulighet til å stille gjennom skolevalg.
b) Ungdom som er bosatt i Levanger, men som går på en annen videregående skole
utenfor Levanger og dermed ikke får mulighet til å stille gjennom skolevalg.
c) Ungdom som IKKE går på videregående skole, som velger å jobbe, ta et friår eller
som har droppet ut av videregående skole, og som derfor ikke vil få mulighet til å
stille som kandidat gjennom skolevalg.
d) Organisasjoner som representerer ungdom og som har en lovbestemt rett til å
fremme forslag om medlemmer til Ungdomsrådet. (Forskrift om
medvirkningsordninger § 3).
e) Fritidsklubber som på lik linje med organisasjoner som representerer ungdom kan
fremme forslag om medlemmer til Ungdomsrådet. (Ikke lovfestet rettighet).
Skolevalget: (12 medlemmer + 12 vara)
Fra hver ungdomsskole og videregående skole i Levanger, skal det hvert år velges 1 gutt
og 1 jente, med hver sin personlige vara innen fristen 15. september. Så langt det lar seg
gjøre, bør også vara være av begge kjønn. Dette er skolene som det skal velges fra:
Levanger ungdomsskole
Ytterøy ungdomsskole
Vårtun ungdomsskole
Skogn ungdomsskole
Åsen ungdomsskole
Levanger Videregående skole.
Alle elevene må i forkant få god informasjon om ungdomsrådet, fast møteplan og
hvordan de kan stille til valg. Det er elevrådet ved den enkelte skole som gjennom
demokratiske prinsipper velger ut 1 jente og 1 gutt blant de kandidatene som ønsker å
være skolens representant i Ungdomsrådet.
Om valgordningen:
Denne valgordningen sikrer minst 40% kjønnsrepresentasjon og vil gi totalt 15
medlemmer i Ungdomsrådet (+15 vara). Oddetall sikrer flertall ved avstemminger.
Valgordningen vil motivere ungdommer til å engasjere seg i organisasjoner som
representerer ungdom, da de gjennom organisasjoner som representerer ungdom vil
kunne få en mulighet til å stille til forvalg gjennom USLE valget.
Innstilling av kandidater oversendes kommunestyret:
Kandidater meldes inn til koordinator for Ungdomsrådet, som videresender innstillingen
til kommunestyret for endelig vedtak på sammensetning.
Konstituering:
Nyvalgt ungdomsråd velger selv leder og nestleder, eventuelt andre funksjoner dersom
Ungdomsrådet selv ønsker det. Valg av leder må skje ved flertallsvalg.
Fast møteplan, fritak og møtegodtgjørelse:
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Ungdomsrådet møtes i gjennomsnitt 1 gang i mnd. (I samsvar med anbefalinger fra
Bufdir, Regjeringen.no og veileder for Ungdomsråd). Møteplan gjøres kjent før valg slik
at ungdommene vet hva de går til, hvilken fast dag møtene holdes på, tidspunkt og
varighet. På den måten unngår vi at representanter trekker seg rett etter valget fordi
Ungdomsrådsmøtene kommer i konflikt med andre ting som de heller ønsker å prioritere.
Når det gjelder uttreden og fritak vises det til kommunelovens § 7-9. (Representanter
som ikke har nådd stemmerettsalderen har krav på fritak hvis han eller hun søker om
det). Vedr. opprykk, nyvalg og suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 7-10.
Vedr. suspensjon o.l. til kommunelovens § 7-11.
Møtene kan med fordel legges til etter skoletid og tilpasses slik at man i størst mulig
grad tar hensyn til de elevene som bor i utkanten og reiser kollektivt for å kunne delta på
møtene. (Tog fra Åsen/ Skogn, mulig å komme med fergen etter skoletid fra Ytterøya,
samt reise hjem med kollektivtransport).
Møtene har en start og slutt, slik at det er forutsigbart både for ungdommene og foresatte.
Dersom møtene legges til rett etter skoletid, så bør ungdommene få tilgang til enkel
servering før drøftingene begynner. Møtene bør ikke vare lengre enn at ungdommene
klarer å holde fokus og at det ikke går utover andre nødvendige gjøremål som lekser og
rett til fritid og leik. (Jfr Barnekonvensjonen art 31og hensynet til barnets beste).
Ungdomsrådsmedlemmene vil få møtegodtgjørelse ved deltakelse på faste møter, i tråd
med § 2 i «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune». (Det forventes
at ungdomsrådsmedlemmene deltar på formøter og annen forberedelsestid mellom
møtene, dette utløser ikke møtegodtgjørelse). Utlegg for reise til og fra faste møter
dekkes ved innlevering av kvitteringer.
PS 71/21 Fremtidig tennisanlegg på Levanger fritidspark

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Orientering i møte:
• Avtale tennisanlegg – bakgrunn v/idrettskonsulent Kjersti Nordberg - PDF
Forslag i møte:
Astrid Vordal (AP) fremmet følgende endringsforslag – innstillingens pkt. 3:
I punktets siste setning endres 2022 til 2023.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag, pkt. 1, tiltrådt med 7 mot 2 stemmer (H,FRP)
Kommunedirektørens forslag, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag, pkt. 3 og Vordals
endringsforslag, ble Vordals forslag enstemmig tiltrådt.
Kommunedirektørens forslag, pkt. 4 og 5 enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Levanger kommune som grunneier og anleggseier skal som prinsipp forvalte
fellesarealet på Levanger fritidspark. Utvikling skal skje i tett samspill med brukerne
av området med, men være i kommunal regi.
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2. Helårs tennisanlegg som i alternativ 2 beskrevet i saken er aktuelt interkommunalt
idrettsanlegg, og kommunedirektøren får i oppdrag å gå i dialog med aktuelle
samarbeidende kommuner om dette alternativet i tråd med vedtatte prinsipp.
3. Kommunedirektøren kommer tilbake med en ny sak om interkommunal
samarbeidsavtale om alternativ 2 a) eller 2 b) hvis grunnlaget foreligger.
Kommunedirektøren kommer også tilbake med en ny sak om budsjettramme for
tennisanlegget, som legges inn i budsjettet for 2023.
4. Gjeldene avtale mellom Levanger kommune, Levanger arena KF og IL Sverre tennis
forlenges ikke. Det utarbeides en ny avtale mellom partene om bruk og drift av nytt
anlegg i fremtiden.
5. Kommunedirektøren får i oppdrag å starte arbeidet med en detaljert områdeplan for
Levanger fritidspark. Dette innlemmes i arbeidet med revidering av kommunens plan
for idrett og fysisk aktivitet som starter i 2021.

PS 72/21 Avtale om samarbeid - samhandlingsleder for kommunene i helsefellesskapet
med Helse Nord Trøndelag

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Levanger kommune inngår avtale med Steinkjer kommune om samarbeid og
finansiering vedrørende stilling som samhandlingsleder for kommunene tilknyttet
helsefellesskapet med Helse Nord-Trøndelag
2. Steinkjer kommune er vertskommune og ivaretar arbeidsgiveransvaret for stillingen
3. Utgifter for stillingen dekkes av kommunene etter en fordelingsnøkkel. For
Levangerkommune vil utgiftene for 2021 bli kr. 70.492,4. Vertskommunen fakturerer deltakerkommunene sin andel av utgiftene
PS 73/21 Midlertidig opphold i deltakelse i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Levanger kommune har et midlertidig opphold i deltakelsen i nettverk for aldersvennlige
lokalsamfunn i perioden med kapasitetskrevende omstillingsprosesser i kommunen.
Levanger kommune gjenopptar deltakelsen når kapasiteten i administrasjonen igjen kan
prioriteres til denne type oppgaver.
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PS 74/21 Interkommunalt samarbeid Innherred - tekniske tjenester

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Utredningene av interkommunalt samarbeid innen tekniske tjenester tas til orientering
2. Det gås videre med fase 2 for å utrede formalisert samarbeid mellom kommunene i
Innherred innen fagområdene plan, byggesak, eiendomsskatt, miljø, landbruk, skog,
utmark, kart, oppmåling og matrikkel.
PS 75/21 Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Levanger kommune slutter seg til Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen
2021-2040.
PS 76/21 Kjøp av aksjer i Fiborgtangen vekst AS

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Levanger kommune kjøper 75.000 aksjer i Fiborgtangen vekst AS til to kroner per
aksje.
2. Kjøpet finansieres av NTE-midler avsatt til næringsutvikling.
PS 77/21 Strateginotat Levanger kommune - økonomiplanperioden 2022 - 2025

Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2021
Orientering i møte:
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• Strateginotat Økonomiplanperioden 2022 –2025 v/kommunedirektør Peter Ardon, jfr.
adm-sak PS 4/21 - PDF
• Notat - økonomirapport pr. mai 2021 (utsendt til kommunestyrets medlemmer) - PDF
Forslag i møte:
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag – endringer/tillegg:
1. Kommunen må ikke å oppheve vedtaket om at barnetrygden ikke skal tas med i
beregningsgrunnlaget når foreldre søker om økonomisk sosialhjelp.
2. Skogn svømmehall legges ikke ned før det er etablert et tilbud om varmebasseng
ved Trønderhallen. I prosessen videre må det undersøkes om det er mulig å øke
prisene for bruk av bassenget ved å ta kontakt med Skogn Folkehøgskole og
frivillige lag og organisasjoner m.m.
3. Levanger kommune gjennomfører ikke en skolestrukturendring i inneværende
periode.
4. Levanger kommune må se på om kommunen utnytter inntektspotensialet godt
nok, jf. gravemeldinger som er nevnt i strateginotatet. Hver avdeling må gå
gjennom sin drift og se på mulige inntekter.
5. Kommunen bør se på sin praksis med bruk av «Sjølkostprinsippet» ved
etablering/salg av boligtomter. Kommunen må også se på om de i større grad kan
styre bolig og tomteutviklingen.
6. Reversere den siste økningen godgjøringen/lønninger til politisk ledelse i
utvalgene og redusere varaordfører sin stilling.
7. Utsette utbygginger i investeringsbudsjettet som sentralkjøkken, brannstasjon
(kun lukking av Arbeidstilsynets pålegg). Utsette bygging av tennisbane (Se på en
billigere løsning)
8. Levanger kommune kjøper ikke området mellom Hotranelva og Sjøvegen. Det er
riktig at området i dag er regulert til industriformål i henhold til reguleringsplan
vedtatt 03.05.2000. I dag over 21 år etter godkjenning av planen er fokuset på
bærekraft, bevaring av biologisk mangfold, bevaring av et viktig fugleområde og
gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer mye sterkere.
Mudderfjæra ved utløpet av Hotranvassdraget i Levanger er lokalt, regionalt og
internasjonalt viktig som trekk-, raste- og hekkeplass for opptil 178 fuglearter.
Munningsområdet og elva er også et viktig leveområde for sjøaure.
Reguleringsplanen fra 2000 som tillater utfylling til industri tett inntil vassdraget
ble vedtatt med tanke på et gasskraftverk som aldri ble bygd. Dagens kunnskap,
naturmangfoldloven og vannforskriften tilsier at videre utfylling inn mot
Hotrandeltaet og kanalisering av elva må stanses. Området må i revidert
kommuneplan omreguleres til LNFR-område.
Vegard Austmo (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Kommunedirektørens forslag punkt 2 vedtas med følgende endringer for 2021 (jamfør
tabell på side 21 i vedlegg til økonomiplanperioden):
Vakant stilling Ekne skole: 0,5 mill
Vakant stilling Enhetslederstilling for barn og familie: 0,5 mill
Reduksjon politikk: 0,5 mill
Oppsigelse prostiavtale: 0,37 mill
Utgift:
Bevaring barnetrygd: 0,5 mill
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Redusert underskudd/sparing: 1,37 mill
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Løvås sitt forslag, pkt. 1, avvist med 5 mot 4 stemmer (SV, AP)
Løvås sitt forslag, pkt. 2, avvist med 8 mot 1 stemme (SV)
Løvås sitt forslag, pkt. 3, avvist med 7 mot 2 stemmer (SV, Sand)
Løvås sitt forslag, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.
Løvås sitt forslag, pkt. 5, avvist med 7 mot 2 stemmer (SV, Sand)
Løvås sitt forslag, pkt. 6, avvist med 5 mot 4 stemmer (SV, AP)
Løvås sitt forslag, pkt. 7, avvist med 8 mot 1 stemme (SV)
Løvås sitt forslag, pkt. 8, avvist med 8 mot 1 stemme (SV)
Kommunedirektørens forslag pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag pkt. 2 og Austmo sitt
forslag, ble kommunedirektørens forslag tiltrådt med 5 mot 4 stemmer (AP, SV)
Kommunedirektørens pkt. 4,5 og 6, enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Kommunestyret tar vedlagte strateginotat til orientering
2. Konkrete tiltak, beskrevet i strateginotatet, iverksettes som beskrevet. Økonomisk
effekt for 2021 innarbeides i revidert budsjett for 2021 og helårseffekt av tiltakene
legges til grunn i det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden 2022
– 2025
3. Omstillingsprosessen innen Helse og velferd gjennomføres som beskrevet, og
minstekravet for 2022 er å nå en effektiviseringsgevinst tilsvarende budsjettrammen
2021 for sektoren, korrigert for lønnsvekst og eventuelt andre forhold som ikke kan
påvirkes av tjenesteområdet
4. Målsettingen om å nå et netto driftsresultat på 1,5% av kommunens brutto
driftsinntekter opprettholdes, og ønskes oppnådd så fort som mulig i løpet av neste
økonomiplanperiode.
5. Kommunedirektøren bes derfor om å legge til grunn at følgende utredningsprosesser
skal igangsettes:
a. Utrede inntektspotensialet knyttet til eiendomsskatt
b. Utrede mulig effektiviseringsgevinst knyttet til strukturelle endringer,
primært innenfor oppvekstområdet – dette med utgangspunkt i kommunens
behov for å tilpasse tjenestenivået til forventet demografisk utvikling
c. Gjennomgang av investeringsprogrammet, med formål om å redusere
gjeldsgraden til maksimum 150% av kommunens brutto driftsinntekter.
Arbeidet består i all hovedsak av å redusere antall investeringsprosjekter i
hele økonomiplanperioden
6. Kommunedirektøren bes om å orientere politisk ledelse om framdriftsplaner i
ovennevnte utredningsprosesser i forbindelse med framlegging av
kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2022 - 2025
7. Levanger kommune må se på om kommunen utnytter inntektspotensialet godt nok, jf.
gravemeldinger som er nevnt i strateginotatet. Hver avdeling må gå gjennom sin drift
og se på mulige inntekter.

12 av 12

