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Hvordan kan VI I LAG utvikle et mer attraktivt
og bærekraftig Levanger?
RETNING FOR PLANLEGGINGEN - BESKRIVELSER AV PLANBEHOV
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Innledning
Kommuneloven legger til rette for lokalt folkestyre, et sterkt og representativt lokaldemokrati med
aktiv innbyggerdeltakelse, kommunal tjenesteyting, utøvelse av offentlig myndighet og
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Det kreves at kommuner skal være effektive,
tillitsskapende og bærekraftige (§1-1). Videre krever kommuneloven at kommuner skal utarbeide
samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller
regionens utvikling (§14-1).
Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å planlegge etter loven for å sikre bærekraftig utvikling
til beste for den enkelte innbygger, samfunnet og framtidige generasjoner (§ 1-1).
Samfunnsutviklingen påvirkes av mange, og å planlegge etter loven skal hjelpe oss med å håndtere
kompleksitet og samordne ulike aktører og statlige, regionale og kommunale oppgaver.
Minst én gang i hver valgperiode, senest ett år etter konstituering, skal kommunestyret vedta en
kommunal planstrategi som skal omfatte en drøfting av strategiske valg for samfunnsutviklingen,
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet, og en vurdering av
kommunens planbehov i valgperioden (§ 10-1).
Formålet med planstrategien er i henhold til Veileder for kommunal planstrategi å gi retning for
planleggingen og klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge
til rette for ønsket utvikling. Planstrategien skal styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver
som skal prioriteres for å møte kommunens utfordringer, og er et verktøy for bedre samhandling om
planoppgaver mellom kommunalt og regionalt nivå.
Kommuneloven, Plan- og bygningsloven, Folkehelseloven og 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.
Som grunnlag for drøfting av strategiske valg for samfunnsutviklingen er det utarbeidet en helhetlig
samfunnsanalyse. Her beskrives utviklingstrekk for områder med betydning for videre utvikling i
kommunen. Beskrivelsene bygger på gjennomganger av relevant kunnskapsgrunnlag, Basert på
utviklingstrekkene vurderes det hvilke utfordringer og muligheter Levanger som lokalsamfunn og
kommuneorganisasjon står overfor i årene som kommer, og som må tas hensyn til ved valg av mål og
strategier i planverket.

KOMMUNESTYRETS LEDERSKAP I SAMFUNNSPLANLEGGINGEN SIKRES VED AT
PLANSTRATEGIEN



g i r r et n i n g f o r b ær e kr a f t i g s a m f u n n s u t v i k l in g o g r a mm e r i n n k om m u n a l e
p l a n p r o s e s s er



k l a r g j ø r h v i l k e p l a n o p p g a v e r s o m s k a l pr io r i t er e s
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Bærekraftig samfunnsutvikling
FN definerer bærekraftig utvikling som: «U t v i k l i n g s o m i mø t ek o mm er d ag e n s b e h o v u t e n
å ø d e l e g g e m u l i g h e t en e f o r a t k o mm e n d e ge n e r a s j o n er sk a l f å de k k e t s i n e » .
FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kommunene er gjennom lov forpliktet i forhold til
alle bærekraftsmålene.
FNs bærekraftsmål reflekterer tre dimensjoner: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
Dimensjonen er gjensidig avhengig av hverandre og må hensyntas samtidig og ses i et
framtidsperspektiv om noe skal være bærekraftig.
Kommunestyret vedtok i 2019 en erkjennelse av at vi har en klima- og miljøkrise. I 2019 ble det også
gjennomført en prosess der kommunestyret sammen med tillitsvalgte, enhetsledere og
kommunedirektørens ledergruppe vurderte hvilke som er de viktigste bærekraftsmålene for
Levanger i årene fremover:
Hovedmål 3:
Hovedmål 4:
Hovedmål 8:
Hovedmål 13:
Hovedmål 17:

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheten for livslang
læring for alle.
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle.
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
Samarbeid for å nå målene.

FN´S BÆREKRAFTSMÅL
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Visjon
Ny visjon for Levanger ble vedtatt i kommunestyrets sak 93/2020: Triveligst

i Trøndelag

Målbilde 2040
Hvilken retning ønsker vi som lokalsamfunn å utvikle oss i? Innbyggere og ulike aktører i og utenfor
kommuneorganisasjonen har sagt noe om dette i planprosessene i 2019 og 2020. I en undersøkelse i 2019
fortalte ungdom om sine drømmer for Levanger. Fordi det er barn og unge som skal leve lengst i Levangers
framtid, bygger målbildet på ungdommenes tanker. Det ble kåret en vinner av spørreundersøkelsen som danner
første del av målbildet. Målbildets del to bygger på fortellingene fra øvrige deltakere i spørreundersøkelsen og
innspill fra andre i planprosessene, inklusive innspill fra Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse
og Forum for tillitsvalgte i høringen på planstrategien.

Del 1: Noora Rønning Radwan sin fremti dsdrøm:
«Ren luft trekkes ned i lungene d ine m ens du sykler ned langs Kir kegata. Bussen
ko mm er ly dlø st o pp ved siden av deg. Sjåfø ren v inker, o g du v inker tilbake. Ellers
er det ikke m ange biler å se ute nå så sent på kv elden. Gatelysene følger deg
sam m e hv ilken v ei du tar, o g du føler deg trygg. D u passerer 7 -elev en. En
ungdo m sgjeng står ut enfo r o g ler o g tuller. D e v inker, o g du v inker tilbake.
D u tar til hø y re i rund kjø ringen o g sykler mo t L eira. L enger framm e på v eien ser
du to m enn kom m e gående. Fo r no en år s id en v ille du ha tatt o pp m o bilen o g latet
so m du snakket m ed m amm a, men det trenger du ikke nå, fo r nå føler du deg
trygg. D u nærm er deg dem . D e v inker, o g du v inker tilbake. Når du ko m mer o ver
brua o g fo rbi Elberg k an du se leiraba nen. D er blir du m øtt m ed latter o g spill. Ny e
landsm enn o g lo kale ungdo m m er, spiller o g leker sam m en fo r å bli kjent m ed
hv erandre. D et er ikke lenge siden de nye landsm ennene ko m , og no en av dem er
ennå ikke landsm enn, m en alle er v elko mmen her. D u m erker at du har sto ppet
o pp o g nå står du bar e o g sm iler. D u er glad, o g du er trygg. En k v inne bo rte v ed
fo tballbanen h ar fått ø y e på deg o g hun v inker o g sm iler. D u skal til å v inke tilbake
da du ser hv em det er:
DET ER FRAMT I DEN , OG HUN ST RÅLER!
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Del 2:

Bilde: "Levangers framtid". Fra barnas festival 2005.

Kommune n v år er tr i vel i g , og v i føl er oss try g g e til al l e ti der på døg net ua nsett
hv or v i er . Veiene er opplyste. Vi har sykehus. Alle kjenner noen som man kan stole på. Samfunnet
er sunt, og rus er ikke et problem.
Al l e i nnby g g er ne er res s ur s er i eg ne og andr es l i v , og oppl ev er mestr i ng og g od
l i v skv al i tet. Levanger er en aldersvennlig kommune, og mennesker som bor på institusjon har like
mye frihet som innbyggere som bor hjemme. Skolemiljøet er veldig godt, og vi har fine barnehager
og skoler med flinke ansatte.
Levanger oppleves som
en framoverlent og
smart kommune preget
av hjertevarme,
fellesskap og
fornyelse, der vi i lag
finner de gode
løsningene for at alle
kan leve gode liv.

B efol kni ng en øker j ev nt, nær i ng sl i v et er mang fol di g
og ny skapen de og a n del en y r kesakti v e er høy , og så
for de med beh ov for ti l r ettel ag t ar bei d. Levangers
plassering midt i en stor arbeidsmarkedsregion og at vi har viktige
kompetansemiljøer, offentlige arbeidsplasser og en nytenkende
handelsnæring bidrar til dette. Mange har skapt sin egen og andres
arbeidsplass basert på kultur- og naturressurser.

Levanger er en viktig landbrukskommune, og barna lærer om landbruket, hvor maten vår kommer fra,
at vi trenger bonden for at Norge skal gå rundt og at norsk mat et sunt og bra for miljøet.
B ol y sten er s tor både i by g d og by . Det finnes ulike botilbud.
Noen bor i hus med hage og noen bor i leilighet. Mange bor nært
familie og venner.
Kol l ekti v ti l budet er g odt. Et godt buss- og togtilbud og
parkeringsmuligheter i tilknytning til kollektivtransporten gjør det
enkelt å reise mellom byen og bygdene. Mange sykler og går, det er
mulig å låne bysykler og å reise med førerløs buss eller ferge.

Uansett om du er barn,
ungdom, voksen,
gammel, ser eller
hører dårlig, har
behov for å bruke
rullator, rullestol eller
andre hjelpemidler, så
kan du ferdes trygt i
hele Levanger.

I Lev ang er er fol k s os i al e og hy g g el i g e mot hv er andr e. Vi sier “hei” når vi går forbi noen.
Om vi ser noen som har slått seg, så spør vi om det går bra. Hvis noen bærer mye, spør vi om de
trenger hjelp. Alle er sammen, tar vare på hverandre og hjelper om det er noe.
6

7

17. mai med barnetog, borgertog og russ og ulike arrangementer som barneteater, gjør at folk treffes,
blir venner og har det gøy. Vi får en følelse av at alle er én familie når vi er med på det.
Fordi alle er snille med hverandre trenger ikke barn å være redde for andre. Ingen trenger å ha
moteklær, alle familiene har nok med penger og ingen blir mobbet eller plaget. Dette gjør at folk er
glade.
Alle barn, ungdom,
voksne og eldre har
mulighet til å holde
på med det de selv
ønsker på fritiden,
kan møtes og være
sosiale. Det er lett å
finne aktiviteter som
familier og andre
grupper kan gjøre
sammen.

I hel e kommune n fi nn es det v ar i er te møtep l asser og
akti v i tetsmul i g heter . Frivillige organisasjoner har høy status
og god tilgang til lokaler. Alle forstår at vi er avhengige av
frivilligheten for at samfunnet skal fungere godt.
Kinoen er viktig. Det samme er skateparken og Torsbustaden
Alpinsenter som ble utbygd for noen år siden. I Trønderhallen som har
ti-meters stupebrett, gjennomføres gaming-arrangementer. Rundt
om i kommunen finnes det fotballbaner.

Levanger har også en trampolinepark der man kan ha det gøy og trene, samtidig som man er sammen
med venner. Innimellom har kommunen besøk av tivoli med spillmaskiner. Noen ganger er det
«nattcup» eller turneringer hvor man kan melde seg på og møte andre, og det er konserter for ungdom
under 18 år. Dette gjør at det er enkelt å bli kjent med barn og unge fra andre skoler og å få en større
omgangskrets!
T r ehusby en Lev ang er er en kj empefi n og r e n by med g l ade menn esker , g odt mi l jø
og mang e g aml e h u s . Byen har lekeplasser til barna, strand og badebasseng. Det finnes
restauranter og kaféer der det er koselig å gå og der vi kan sette oss ned sammen med venner. Det er
også fine parker, den ene ligner på Vigelandsparken. Her er det flere butikker som gir variasjon, brede
fortau og ei lang gågate som gjør at det er trygt for gående. På sommeren er det pyntet med masse
blomster.
Byen har også bibliotek og kulturscener, bakerier, isbarer, kaffebarer og en kebabsjappe. Blant annet
finnes det en Starbucks der folk kan møtes og der det er plass til mange. De som jobber der er snille,
og lager drikker det er spennende å smake. I Levanger er det også et kjøpesenter med flere butikker.
Å ta v ar e på nat ur en og mi l j øet, og å gj ør e det som
er best for kl od en, er v i kti g for oss. Levanger har mange
turmuligheter fra fjord til fjell, og spennende turistattraksjoner.
Det gjør at vi kan gå lange turer, nyte natur uten søppel og møte andre i
gapahuker som har varme, slik at de også kan brukes når det er kaldt ute.
Levangers plassering midt i Trøndelag og alle opplevelsesmulighetene gjør
at Levanger er et attraktivt sted å bo og besøke, og et foretrukket møtested
og vertskap for mange og ulike typer idretts- og kulturarrangementer.

Det er rent og fint
over alt fordi vi
resirkulerer og har
gode
søppelordninger.
Ingen kaster søppel
der de ikke skal, og
alle hjelper til med
å plukke opp det
som likevel kastes.

Levanger oppleves som en framoverlent og smart kommune preget av hjertevarme, fellesskap og
fornyelse, der vi i lag finner de gode løsningene for at alle kan leve gode liv.
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Strategiske valg for samfunnsutviklingen
Strategiske valg for samfunnsutviklingen gir retning for planleggingen og operasjonaliseres i
kommuneplaner og temaplaner som utgangspunkt for utvikling og drift av kommunen.

Videreutvikle ledelse, nettverk og en kommuneorganisasjon som bidrar til å
▪ skape et samfunn som prioriterer en god start, mestring og tilhørighet hele livet
▪ gjennomføre det grønne skiftet og redusere klimafotavtrykket

▪ utvikle et attraktivt og bærekraftig Levanger, midt i Trøndelag

Muligheter og utfordringer
I samfunnsanalysen er beskrivelser av global, nasjonal, regional og lokal samfunnsutvikling lagt til grunn for
analyser av hvilke utfordringer og muligheter Levanger som lokalsamfunn og kommuneorganisasjon vil møte i
årene framover. Under beskrives det som er vurdert som de viktigste utfordringene og mulighetene som alle
gjennom planprosesser og drift skal bidra til å håndtere eller ta i bruk.

A t tr akt i ve l o kal samf u n n o g bæ r ekr aft i g st ed sut vi kli n g
Attraktiv og bærekraftig stedsutvikling handler om å utvikle lokalsamfunn som er attraktive å bo og
jobbe i og besøke. Mulighet for bolig, jobb og verdiskaping og et godt oppvekstmiljø, er viktig for valg
av bosted og påvirker befolkningssammensetningen. Bærekraftig boligutvikling er en viktig del av
dette. Identitetsfølelse og stolthet over eget bosted, styrker tilhørigheten og omdømmet. Levangers
sentrale beliggenhet i Trøndelag gir muligheter til vekst og utvikling. Nord Universitets campus og
andre kompetansemiljøer er en sentral utviklingskraft i den videre utviklingen av lokalsamfunnet.

O r gan i s asj on su t vi kli n g, in n o vasj on o g led el se
Det er en utfordring å utvikle en felles forståelse i hele organisasjonen om behovet for å omstille
tjenester som ikke er økonomisk bærekraftige. Organisasjonen må ha kapasitet og kompetanse til å
drive kontinuerlig utvikling og endring samt håndtere kompleksitet og usikkerhet. Det er behov for
økt kompetanse blant ledere på alle nivå knyttet til innovasjon og endringsarbeid.

Bæ r ekr af ti g øko n omi , i nn o vasj o n o g ver d i skap in g
Økonomi er et middel for utøvelse av kommunens samfunnsoppdrag. Kommuner skal forvalte
økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Press på økonomien og
kortsiktig økonomifokus kan ødelegge for langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling. For å ha
tilstrekkelig handlingsrom må det i kommende økonomiplanperiode gjennomføres en omstilling som
gir innsparing på 80-100 mill. kroner. Handlingsrommet må også sikres gjennom verdiskaping basert
på utvikling, endring og innovasjon.
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F o l keh el s e , l i vsmest r in g o g so si al ul i khet
Levangers innbyggere har sunnere levevaner, mindre utbredelse av fysiske og psykiske plager og
sykdommer og høyere forventet levealder enn fylket og landet. Men forutsetningene for å oppnå god
helse og livskvalitet er ulikt fordelt i befolkningen og påvirkes sterkt av samfunnet vi er en del av.
Sosiale forskjeller gir ulikheter i helse, utdanning og livskvalitet, og truer samfunnets bærekraft.
Velferdskommunen presses av en større andel eldre, sannsynlig dobling i forekomsten av demens
fram til 2040, en markant økning i antall yngre demente og forholdsvis færre i yrkesaktiv alder.
Psykososiale problemer, skadelige levevaner og sosiale forskjeller utfordrer folkehelsa. Det samme
gjør behandlingsresistente bakterier og framveksten av pandemier.
Utfordringene knyttet til folkehelse er mulig å håndtere dersom det er politisk evne og vilje til det.
God folkehelse krever innsats fra hele samfunnet. Det forutsetter bærekraftig og inkluderende
lokalsamfunnsutvikling, universell og tidlig innsats og velferd for alle. Kommunenes totale innsats må
tilpasses innbyggernes behov for støtte til å oppnå livsmestring og god livskvalitet.

F r i vil l i gh et, d emo krat i u t vi kl i n g o g samskap i n g
Et informert og velfungerende demokrati forutsetter tillit, åpenhet, dialog, gjensidig respekt og
likeverdig deltakelse fra alle samfunnsgrupper. Folkevalgtes rolle er å lede utviklingen av
lokalsamfunnet og se kommuneorganisasjonen som en del av dette. Det er behov for å fornye og
vitalisere det lokale demokratiet. Samskaping og relasjonelle velferdsløsninger må utforskes
nærmere for å håndtere balansering av makt og sosial rettferdighet.
Frivilligheten er en viktig samfunnssektor og en likeverdig samarbeidspart med stor betydning for et
levende demokrati og et bærekraftig samfunn. Frivilligheten står sterkt i Levanger, både innen idrett,
kunst og kultur samt humanitært arbeid. Det er viktig å ha tett dialog med frivilligheten for å kunne
ta vare på engasjementet, understøtte frivillig innsats på viktige områder og samarbeide for å nå
felles mål.

FORHOLD MED BETYDNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Basert på Dahlgren og Whitehead (1991)

9

10

K l i ma o g mil j ø
Det er et nasjonalt mål at utslipp av klimagasser i 2030 skal reduseres med minst 50 % og opp mot 55
% i forhold til referanseåret 1990 og at Norge blir et lavutslippssamfunn i 2050. Kommunene er
definert som nøkkelaktører for å realisere dette. Det kreves lokal innsats der både innbyggere,
lokalsamfunn, kommunenes drift og infrastruktur må omstilles til klimavennlig praksis, med lavere
energiforbruk og der biologisk mangfold ivaretas bedre enn i dag.

K u n n s kap ssamf u n net
Kunnskap er et premiss for at et samfunn skal fungere og ivareta samfunnsmedlemmenes behov.
Kunnskap skapes, deles og skal være tilgjengelig. Begrepet informasjonssamfunn som brukes i stedet
for eller sammen med uttrykket kunnskapssamfunn, handler i større grad om bruken av teknologi, IT
og hvordan teknologi brukes for å produsere og spre informasjon. Levanger kommune har sterke
kompetansemiljø. Det er behov for å utvikle tettere samarbeid mellom kommunen, næringslivet og
kunnskapsmiljøer i arbeidet med omstilling, innovasjon, utvikling og forskning.

A r eal d i sp o n eri n g, tr an sp or t o g mob il i tet
Befolkningsvekst, klimaendringer og økt press på våre naturressurser har betydning for hvordan
bebyggelse, anlegg og infrastruktur bør planlegges. Ifølge Statlige planretningslinjer for bolig-, arealog transportplanlegging må utviklingen gå i retning av mer kompakte byer og tettsteder, redusert
transportbehov og fokus på miljøvennlige transportformer. For Levanger innebærer dette blant
annet satsing på gode sykkel- og gangvegforbindelser, korte avstander til kollektivholdeplasser, og
helhetlig planlegging av boligområder, arbeidsplasser og nødvendige samfunnsfunksjoner som
butikker og skoler. Boligutbygging bør i størst mulig grad skje som fortetting i bebygde strøk, og
gjerne i form av konsentrert type bebyggelse. I tillegg er det er ønske om å ivareta levende
lokalsamfunn i grendene gjennom tilbud om spredt boligbygging i områder med middels god avstand
til nødvendige fellesfunksjoner.
Areal til landbruk, frilufts- og miljøformål konkurrerer med areal til andre samfunnshensyn som
annet næringsliv, samferdsel og bosetting. Bærekraftig arealdisponering forutsetter at det legges et
langsiktig tidsperspektiv til grunn i samfunnsplanleggingen. Naturvern, jordvern og kulturminnevern
gir rammer for samfunns- og byutviklingen der stedenes særpreg bør fremheves og videreutvikles.
Krav til fortetting gir både muligheter og utfordringer.

Samf u n n ssi kker h et o g b er ed skap
Lokale, nasjonale eller internasjonale hendelser kan føre til utrygghet, skader, pandemier og tap på
områder av stor betydning for sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes
trygghet. Effekter av klimaendringene (våtere/villere/ varmere vær) påvirker samfunnssikkerheten
gjennom større risiko for flom og ras. Digitalisering av samfunnet og manglende sosial inkludering
øker faren for å begå kriminalitet. Manglende erkjennelse av trusler utfordrer beredskapen. Sykehus,
politi og sivilforsvar er viktige trygghetsfaktorer lokalt.

Levan g er i ver d en – gl o b al iser i n g
Politisk styring, nasjonal økonomi og rettsordning påvirkes av krefter utenom nasjonalstaten, og
innebærer stadig nye rammevilkår for kommunene. Kulturell globalisering innebærer et stadig større
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sett av referanser som mennesker i alle verdens land forholder seg til. Politisk globalisering handler
om at politikere bruker mer av sin tid på deltakelse i internasjonale eller globale institusjoner hvor
overnasjonale strategier og spilleregler diskuteres og samkjøres. Økonomisk globalisering handler
om at stater og næringsliv veves sammen. Selv om det de aller siste årene har kommet en endring i
syn på samarbeid og frihandel i noen av verdens mektigste stater, må vi regne med at globaliseringen
fortsetter, i betydelig grad drevet av digitaliseringen i samfunnet.

Planer og planbehov
Oversikten under viser hvilke planer vi har og hvilke nye planer det er behov for å utarbeide, for å legge til rette
for ønsket utvikling og møte aktuelle utfordringer. Det fremgår også når de fleste av planene skal revideres eller
utarbeides, men for noen planer blir dette vurdert på et senere tidspunkt.

PLANER

Utarbeides/revideres

Økonomiplan/budsjett

Årlig

Planstrategi 2020-2023

2019-2020
Neste revidering: 2024

Kommuneplanens samfunnsdel, gjeldende fra 2021
Kommuneplanens arealdel, gjeldende fra 2021
Kommunedelplan Skogn sentrum gjeldende, fra 2021
Kommunedelplan Åsen sentrum gjeldende, fra 2021
Kommunedelplan helse og velferd, gjeldende fra 2021
Kommunedelplan oppvekst gjeldende, fra 2021
Kommunedelplan kultur gjeldende, fra 2021

2019-2020
Neste revidering:
2024/2025

Kommunedelplan næring gjeldende, fra 2021
Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø, gjeldende fra 2021
Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, gjeldende fra 2021
Kommunedelplan miljø, klima og energi, gjeldende fra 2021
Kommunedelplan Levanger sentrum

2023/2024

Områderegulering for Levanger sentrum fra 2014

2021/2022

Områderegulering for Levanger havn fra 2019

Vurderes ved behov

Temaplan kommunale barnehager, under utarbeidelse/revidering

2020

Temaplan kommunal veg, NY

2020/2021

Temaplan kommunal tomteutvikling, NY

2020/2021

Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018

2020/2021

Temaplan kulturskolen 2014-2022

2020/2021

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019

2020/2021
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Temaplan for skolebygg med uteanlegg

2021

Temaplan for et helsefremmende, trygt og godt barnehage- og skolemiljø, NY

2021

Temaplan Ruspolitikk og psykisk helse 2016-2019

2021

Smittevernplan

2021

Temaplan Boligsosial handlingsplan 2016-2019

2021

Temaplan kommunal kriseberedskap, NY

2021

Temaplan Frolfjellet 2003-2015

2021

Temaplan bibliotek – NY

2021/2022

Temaplan trafikksikkerhet 2018-2021

2022

Temaplan Arbeid og aktivitet 2019-2022

2023

Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 (2019-2022) – for Levanger og Verdal

2023

Temaplan landbruk 2017-2020

2023

Hovedplan ROS/helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

2023

Temaplan Legetjenester helse og velferd, gjeldende fra 2021
Lønnspolitisk plan

2023 eller senere
Årlig

Strategisk kompetanseplan 2021 - NY

Vurderes senere

Temaplan Rekruttering og kompetanse i helse og velferd 2020-2023
Temaplan Velferdsteknologi 2020-2023, gjeldende fra 2020

2023/2024
2024

Temaplan skolebibliotek (2020 – 2024)

2024 eller senere

Temaplan vannforsyning 2020 - 2027 (Under utarbeiding)

2027 eller senere

Temaplan avløp og vannmiljø 2020 - 2027 (Under utarbeiding)

2027 eller senere

Temaplan vold i nære relasjoner 2020-2023

Vurderes senere

Temaplan habilitering og rehabilitering

Vurderes senere

Temaplan demens- NY

Vurderes senere

Bolig- og institusjonsbruksplan - NY

Vurderes senere

PLANER SOM UTGÅR
Barnehagebruksplan for kommunale barnehager 2016-2019: Erstattes med temaplan kommunale
barnehager
Skolebruksplan Levanger 2010-2014: Erstattes med temaplan skolebygg med uteanlegg
Temaplan for kunst i offentlige rom: Utarbeider kommunale retningslinjer
Plan for frivillighetspolitikk 2012-2016: Innarbeides i kommuneplan/-delplaner
Idrettspolitisk plan – anlegg og virksomhet (2010 – 2025): Innarbeides i temaplan anlegg for leik, idrett og
aktivitet
Fysisk aktivitet i skolene: Mål og tiltak legges inn i ny oppvekstplan
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