Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyre
Kommunestyresalen, Levanger rådhus
30.01.2019
17:00

Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på e-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no, eller tlf. 74 05 50 00.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Saksnr
Innhold
PS 1/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Kristin Aas
PS 2/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Olaug Julie Aasan
PS 3/19 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS
FO 1/19 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Politisk behandling av
Marknadsvegen
FO 2/19 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Uavhengig gjennomgang av
omstillingene innen pleie og omsorg
FO 3/19 Interpellasjon fra Janne Jørstad (FRP) - ang statlig finansiering av
eldreomsorgen
FO 4/19 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - vedrørende forholdene på LBAS

Orienteringer:
• Innherred Renovasjon v/direktør Geir Tore Leira
• ByLAB Levanger – hva kan dette bli? ved rådgiver Berit Hakkebo og byantikvar
Tove Nordgaard
• «I trygge hender» v/helsesykepleier Elin Lunde Pettersen

Levanger, den 24. januar 2019

Robert Svarva
ordfører
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra politiske verv - Kristin Aas

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.01.2019
30.01.2019

Arkivref:
2019/97 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
5/19
1/19

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019
Forslag i møte:
Astrid Vordal (AP) fremmet følgende forslag:
Som medlem til driftskomiteen velges: Laila M. Inderberg
Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien
Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Asbjørn Brustad
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Kristin Aas innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.
Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som medlem til driftskomiteen velges: Laila M. Inderberg
Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien
Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Asbjørn Brustad
Rådmannens forslag til innstilling:
Kristin Aas innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.
Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som medlem til driftskomiteen velges: ____________________
Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: ___________
Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: _____________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Søknad fra Kristin Aas, datert 5.1.19
• Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
• Levanger kommunes delegasjonsreglement

2 av 13

Levanger kommune – Kommunestyret 30.1.19 - Sakliste

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Kristin Aas, datert 5.1.19
Saksopplysninger:
Kristin Aas har hatt permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.18, jfr. k-sak 50/18.
Følgende ble da vedtatt:
Kristin Aas innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.18.
Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som medlem til driftskomiteen velges: Laila Merethe Inderberg
Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien
Aas søker i epost datert 5. januar 2019 om fritak fra sine politiske verv for resten av
inneværende valgperiode. Begrunnelsen er at de er blitt fosterforeldre og at det krever
mye.
Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten
av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet.
Opprykk og nyvalg – kommuneloven §16:
§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og
fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem,
selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den
uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det
er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."
§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret
eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett
eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er
mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres
til formannskapet eller fylkesutvalget."
§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv
utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår
er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."
Vurdering:
Etter rådmannens skjønn fyller Kristin Aas vilkårene for å få innvilget fritak fra politiske
verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges.
Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
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Når det gjelder driftskomiteen er det å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr.
kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i
andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til
driftskomiteen, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må
det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal
det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som
helhet.
Det må velges representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU.
Det må velges representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage.
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra politiske verv - Olaug Julie Aasan
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052716

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.01.2019
30.01.2019

Arkivref:
2018/13259 - /C83

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
4/19
2/19

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019
Forslag i møte:
Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Oda Amalie Kise Hjertstrøm
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, tiltrådt med 8 mot 1 stemme.
INNSTILLING:
Olaug Julie Aasan innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til
driftskomiteen.
Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Oda Amalie Kise Hjertstrøm
Rådmannens forslag til innstilling:
Olaug Julie Aasan innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til
driftskomiteen.
Som nytt medlem til driftskomiteen velges: ___________________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
• Søknad fra Olaug Julie Aasan datert 6.12.18
• Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
• Levanger kommunes delegeringsreglement
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Olaug Julie Aasan datert 6.12.18
Saksopplysninger:
Olaug Julie Aasan (MDG) søker i epost datert 6. desember 2018 om fritak fra sitt verv
som medlem til driftskomiteen. Dette grunnet at det er vanskelig å kombinere opphold i
Oslo med deltakelse i komitemøter.
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Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten
av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet.
Opprykk og nyvalg – kommuneloven §16:
§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og
fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem,
selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den
uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det
er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."
§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret
eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett
eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er
mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres
til formannskapet eller fylkesutvalget."
§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv
utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår
er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."
Vurdering:
Etter rådmannens skjønn og ut fra tidligere praksis, vil rådmannen tilrå at Olaug Julie
Aasan innvilges fritak fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.
Når det gjelder driftskomiteen er det å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr.
Kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i
andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til
driftskomiteen, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må
det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal
det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som
helhet.
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Levanger kommune
Sakspapir

Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS
Saksbehandler: Eva Kristin Lian
E-post:
eva.kristin.lian@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052506

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.01.2019
30.01.2019

Arkivref:
2018/6470 - /C83

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
8/19
3/19

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Levanger kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv
Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2019.
Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv
Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2019.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og
som er eid av fylkeskommunen og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os kommune
i Hedmark. Selskapet har ansvar for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver. IKA
sikrer at eierne oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og tilhørende forskrifter hva
angår sikker bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede
arkiv. I tillegg er IKA Trøndelag eiernes kompetansesenter innenfor arkiv og
dokumentasjonsforvaltning.
Vedlegg:
1 Selskapsavtale 2019(40213)(1)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Klæbu kommune trer ut av IKA Trøndelag IKS med virkning fra 01.01.2019 som
forberedelse til sammenslåing med Trondheim kommune 01.01.2020.
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Lov om interkommunale selskaper §4, 3. ledd pkt. 2 pålegger dermed IKA Trøndelag å
endre selskapsavtalen. Endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere
(eiere). Endring i eiersammensetning medfører en liten økning i eierandel for samtlige
eierkommuner. Dette vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet
(jfr. Selskapsavtalens §5). Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen.
Selskapsavtalen som er vedlagt er oppdatert mhp. eierandeler.
Vurdering:
Rådmannen tilrår at selskapsavtalen vedtas som foreslått.
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FO 1/19 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Politisk behandling av
Marknadsvegen
Gjennom avisa er vi som politikere gjort oppmerksom på at kommunen er i ferd med å
legge ned bofellesskapet i Marknadsvegen. Det blir hevdet at dette er en konsekvens av
budsjettvedtaket som kommunestyret gjorde i oktober 2018.
Som kommunepolitiker er det vanskelig å akseptere dette da det i budsjettheftet og
vedtak som ble gjort i budsjettmøtet, ikke står noe om nedlegging av Marknadsvegen
bofellesskap. Det står derimot, sitat: Det tilrettelegges også for habilitetstjenesten ved
Staupshaugen verksted, Nordsivegen, Marknadsvegen og gjennom avtaler med private,
sitat slutt.
Å tolke dette som et vedtak om nedlegging virker meningsløst og må være feil. Dette
kan sammenlignes med det administrative vedtaket om nedlegging av bofellesskapet i
Åsvegen 5 på Skogn, også da ble det hevdet at det var et resultat av et budsjettvedtak.
Dette ble stoppet av politikerne, da ingen kjente til vedtaket.
Det er godt kjent at strukturendringer innen helse- og omsorg i de siste årene har ført til
en stor kostnadsøkning og nedlegging av sykehjemsplasser. Kan vi derfor stole på at
nedlegging av Marknadsvegen er ei innsparing. Kommunen har i avisa hevdet en
prognosert innsparing på 8 millioner kroner på dette Bokostnadene etter flytting er da
ikke regnet med. Det er heller ikke tatt med at omsorgsbehovet vil være det samme på et
annet bosted.
Med bakgrunn i dette fremmes følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret ber om å få saken om Marknadsvegen lagt fram til behandling i
kommunestyret våren 2019.
I saken må følgende forhold undersøkes:
1. De økonomiske konsekvensene ved flytting må legges fram, en grundig kost nytte
analyse.
2. Vurdering av konsekvensene for de som bor der må legges fram.
3. Utnytting av personalressursene i de ulike avdelingene i enhet habilitering må
også legges fram.
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FO 2/19 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Uavhengig gjennomgang av
omstillingene innen pleie og omsorg

I 2018 måtte Levanger kommune gjennomføre nedskjæringer og omstillinger på grunn
av store budsjettoverskridelser i pleie- og omsorgssektoren. De vedtatte omstillingene
inkluderer blant annet bemanningsreduksjoner, nedleggelse av bofellesskap og
nedstenging av plasser ved kommunens nyeste institusjon: Staup helsehus.
Fra 2014 ble relativt store strukturelle endringer innen helse- og omsorgspolitikken
gjennomført. Det har derfor blitt stilt spørsmål ved om overskridelsene innen pleie- og
omsorg skyldes de strukturelle endringene. I kommunens egen økonomiplan, 2019-2022,
blir effektivitet og kostnad i kommunens pleie- og omsorgstjenester, sammenlignet med
andre sammenlignbare kommuner. Der kommer Levanger kommune dårlig ut, og
økonomiplanen mener det ligger et effektiviseringspotensiale innen pleie- og
omsorgssektoren.
Derfor har Venstre flere ganger foreslått å sette ned et uavhengig utvalg, som i sin
helhet, det vil si både, faglig og økonomisk, skulle gjennomgå om de store økonomiske
omstillingene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat. Siste gang et slikt forslag
var oppe til politisk behandling, var i fjorårets siste formannskapsmøte. Da behandlet
formannskapet et oversendelsesforslag fra representanten Svein Erik Veie (AP) med
krav om en uavhengig gransking. Forlaget fra Veie ble vedtatt oversendt fra
kommunestyret med 28 stemmer for og bare 7 stemmer imot. Forslaget ble, i
formannskapet, avvist med 4 mot 4 stemmer, der ordførerens dobbeltstemme ble
avgjørende for at forslaget ikke ble oversendt til driftskomiteen for videre behandling.
Venstre fremmet forslag om å sende saken til behandling i driftskomiteen for å sikre
ytterligere legitimitet i en så viktig sak; den vedrører en av kommunes viktigste
kjerneoppgaver, nemlig ivaretakelsen av pleietrengende. Den faglige delen av en slik
gjennomgang er derfor av avgjørende betydning.
Blant argumentene som blir brukt mot forslaget, er at det forventes oppstart av arbeidet
med ny kommunedelplan i februar 2019, og at spørsmålsstillingene vil bli belyst i
arbeidet med denne planprosessen. Jeg kan ikke se at intensjonene i Veies
oversendelsesforslag og da heller ikke intensjonene til kommunestyrets flertall (på 28),
er ivaretatt i formannskapets avvisning. Dette forklares med at det ble bedt om
uavhengig granskning – ikke en «selvevaluering» ved å belyse spørsmålene i arbeidet
med en planprosess i 2019. Jeg mener konturene av at en slik «selvevaluering» ikke
gransker de to elementer (faglig og økonomisk) som kommunestyret ba om.
Etter undertegnedes mening er formannskapets avvisning, med ordførerens
dobbeltstemme, et argument i seg selv for at en uavhengig aktør snarest må komme med
en gjennomgang av om omstillingene innen pleie- og omsorg har fungert etter hensikten,
dette til det beste for de pleietrengende. Slik jeg seg det, vil en uavhengig rapport være et
avgjørende grunnlag for arbeidet med hvordan man skal møte de problemer man i dag
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står ovenfor innen pleie- og omsorg i Levanger kommune, og samtidig være et godt
grunnlag for arbeidet med den nye kommunedelplanen.
Spørsmål til ordføreren:
Er ordføreren enig i at det vil være en fordel for det kommende
kommunedelplanarbeidet, at det blir nedsatt et uavhengig utvalg som gjennomgår om de
store omstillingene innen pleie og omsorg, både faglig og økonomisk, har gitt ønsket
resultat?
Forslag til vedtak:
Det nedsettes et uavhengig utvalg som gjennomgår/gransker om de store omstillingene
innen pleie- og omsorg, faglig og økonomisk, har gitt ønsket resultat.
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FO 3/19 Interpellasjon fra Janne Jørstad (FRP) - ang statlig finansiering av
eldreomsorgen
Prøveprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen som ble startet av Solbergregjeringen har vært en suksess. Formålet er å se om statlig finansiering av
omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere
behovsdekning.
Helse- og omsorgsdepartementet har i Prop. 1 S for 2019 foreslått å forlenge og utvide
forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. De seks eksisterende
forsøkskommunene inviteres til å delta i forsøket ut 2022. I tillegg inviteres de
kommunene de eksisterende forsøkskommunene skal slå seg sammen med til å delta.
Forsøket skal videre utvides med seks nye kommuner fra 2020. Det tas forbehold om
Stortingets behandling. Forsøket omfatter frem til 1. mai 2019 to modeller. I modell A
benyttes en statlig finansieringsmodell og statlige tildelingskriterier, mens midlene til
omsorgstjenestene i modell B er gitt som et øremerket rundsumtilskudd. Fra 1. mai 2019
videreføres forsøket kun med modell A. Helsedirektoratet vil i løpet av oktober komme
med ytterligere informasjon om kriterier for tjenestetildeling og rammene for
finansieringsmodellen.
6 nye kommuner får lov til å være med i ordningen fra 2020. Hvis Levanger kommune
skal bli med på forsøket når det utvides, bør man allerede nå signalisere dette offentlig.
Forslag til vedtak:
1. Levanger kommunestyre ber ordfører/administrasjon om å signalisere offentlig at
dette er noe Levanger ønske å være med på, og sender inn en søknad om å få være
med på statlig finansiering av eldreomsorgen når søknadsprosessen starter.
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FO 4/19 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - vedrørende forholdene på LBAS
Levanger SV har fått informasjon som kan tyde på at kommunen har planer om å legge
ned 36 omsorgsboliger ved LBAS gamle del og nedbemanne. Dette er begrunnet i at
tjenestebehovet for hjemmetjenesten har økt og at tjenesten skal tilpasses budsjettet.
Dersom man går inn i tallene som ble forelagt oss under budsjett behandlingene
17.10.2018, kan det tyde på at avdeling sentrum har hatt en liten økning i tjenestebehovet
i forhold til andre enheter i kommunen.
Vi er også kjent med at LBAS leverer et regnskap med bortimot balanse i 2018 i
motsetning til andre enheter som går mot et millionunderskudd i sitt regnskap. På tross
av dette er det i rammen for 2019 fjernet i underkant av 7,5 mill. kroner.
Det er videre forelagt oss opplysninger om at hjemmesykepleien i avdeling sentrum i
lengre tid har hatt stor mangel på sykepleiere og at tjenesten inne mellom balanserer på
grensen til det forsvarlige. I tillegg er vi kjent med at det er utvidet bruk av vikarer ved
LBAS og hjemmetjenesten.
Med bakgrunn i dette har undertegnede følgende spørsmål i saken:
1. Medfører det riktighet at kommunen er i ferd med å legge ned 36 omsorgsboliger
ved LBAS gamle del, hvilket tidsperspektiv har kommunen på dette og er det
etablert erstatningsboliger for de som bor der?
2. Foreligger det en kost/nytte beregning som har tatt inn alle forhold rundt en slik
beslutning og som viser at dette er en besparelse for kommunen?
3. Hvorfor er rammen for 2019 kuttet med i underkant av 7,5 mill. til avdeling
sentrum?
4. Hvilke planer har kommunen for å løse problemer knyttet til rekruttering av
sykepleiere?
5. Hvor store summer brukte kommunen i 2018 til vikarer knyttet til arbeid på
LBAS?
Forslag til vedtak:
Levanger SV ber om at det legges fram en sak for kommunestyret våren 2019 som
omhandler forhold knyttet til framtidig aktivitet ved LBAS gamle del. Saksframlegget
må inneholde økonomiske beregninger som viser fordeler og ulemper, en grundig
kost/nytte vurdering.
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