Levanger kommune
Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyre
Kommunestyresalen, Levanger rådhus
20.02.2019
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 4/19 Referatsaker
PS 5/19 Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Levanger kommune - revidert
PS 6/19 Endring i Eiendomsskatteloven - justering av ordlyd i budsjettvedtak
PS 7/19 Utbedringer ved Staup barnehage
PS 8/19 Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022
PS 9/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
FO 5/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Bredbånd til Åsen, Ronglan og Ekne
FO 6/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Klimapartnere Trøndelag
FO 7/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Krav om bruk av lærlinger ved
offentlige innkjøp
FO 8/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pliktår i Levanger kommune
FO 9/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ansettelsesnemnd
Orienteringer:
• Dramasentrum Midt-Norge v/Håvard Sørli fra Tindved Kulturhage

Levanger, den 14. februar 2019

Robert Svarva
ordfører
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PS 4/19 Referatsaker
RS 1/19 Årsmelding 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede
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Levanger kommune
Sakspapir

Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Levanger kommune - revidert

Saksbehandler: Arnulf Løken
E-post:
arnulf.loken@levanger.kommune.no
Tlf.:
47 97 67 65
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
06.02.2019
20.02.2019

Arkivref:
2018/9070 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
16/19
5/19

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas gjeldende
fra 1. januar 2019.
Rådmannens forslag til innstilling:
Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas gjeldende
fra 1. januar 2019.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Lov om eigedomsskatt til kommunane – sist endra med virkning fra 1.1.2019.
Vedlegg:
1 Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Levanger kommune - revidert
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Nåværende vedtekter for eiendomsskattetakster for Levanger kommune.
Saksopplysninger:
Eiendomsskatteloven er endret, med virkning fra 01.01.2019. Dette medfører at
kommunen må tilpasse vedtekter i forhold til endringene. Endringene består i:
• «Skattetakstnemnd» endres til: Sakkyndig nemnd (gjeldende for hele dokumentet).
• «Overskattetakstnemnd» endres til: Klagenemnd for eiendomsskatt (gjeldende for
hele dokumentet).
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• § 1-4 andre avsnitt: «Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig
hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle,
maskintekniske eller andre områder, når dette ansees nødvendig» endres til:
Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi
veiledende uttalelser på det bygningstekniske, eller andre områder, når dette
ansees nødvendig.
• § 2-1 førte punktum: «Enheten for plan, byggesak, oppmåling og miljø (PBOM)
fungerer som Eiendomsskattekontor» endres til: Enheten for Arealforvaltning
fungerer som Eiendomsskattekontor.
• § 2-2 andre avsnitt «Rådmannen bestemmer om eiendommer som er fritatt etter §
7 skal takseres.» endres til: Sakkyndig nemnd bestemmer om eiendommer som er
fritatt etter § 7 skal takseres.
§ 2-2 tredje avsnitt: «Det bør utarbeides en egen liste over antatte verk og bruk»
slettes.
• § 3-1 andre avsnitt: «Eiendomsskattekontorets leder innkalles til alle møter i
skattetakstnemnda» endres til: Eiendomsskattekontorets leder innkalles og stiller i
alle møter i sakkyndig nemnd.
• § 5-1 første avsnitt legges til: § 19.
Vurdering:
Det er ingen reell endring i de nye vedtektene ut over det som framgår under
saksopplysninger.
Rådmann viser til endringene i eiendomsskatteloven fra 01.01.2019, og vil med
bakgrunn i dette foreslå at eiendomsskattevedtektene blir endret i trå med disse.
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Levanger kommune
Sakspapir

Endring i Eiendomsskatteloven - justering av ordlyd i budsjettvedtak
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@levanger.kommune.no
Tlf.:
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
06.02.2019
20.02.2019

Arkivref:
2019/556 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
17/19
6/19

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Punkt 3 og 4 i gjeldende budsjettvedtak erstattes med følgende:
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt
på all fast eiendom i Levanger kommune.
Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 3,5 promille.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget skal være 3,5 promille.
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
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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.
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.
Rådmannens forslag til innstilling:
Punkt 3 og 4 i gjeldende budsjettvedtak erstattes med følgende:
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt
på all fast eiendom i Levanger kommune.
Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 3,5 promille.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget skal være 3,5 promille.
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:
k) Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
l) Skogn folkehøgskoles eiendommer
m) Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
n) Markabygda Montessoriskoles eiendommer
o) Levanger videregående skoles eiendommer
p) Trondheim Havn IKSs eiendommer
q) Innherred Renovasjons eiendommer
r) Museenes eiendommer
s) Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som
brukes til organisasjonens primæroppgaver
t) 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.
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.
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Hjemmel/bakgrunn for saken:
Endring i Eiendomsskatteloven fra 01.01.19
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019-2022 for Levanger kommune
Saksopplysninger:
Kommunestyret behandlet i møte 17. oktober 2018 sak PS 62/18 Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune. Her ble som en del av vedtaket lokale
bestemmelser i samband med eiendomsskatt vedtatt.
Etter at vedtaket ble fattet er Eiendomsskatteloven endret, og det er derfor anbefalt at
kommunen tilpasser sitt vedtak til disse retningslinjene. I statsbudsjett for 2019 ble det
vedtatt å fjerne eiendomsskatt på maskiner og tilbehør. Endringen innebærer at
produksjonsutstyr og -installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget for å
beregne eiendomsskatt. Slikt produksjonsutstyr og –installasjoner benevnes som
«Særskilt skattegrunnlag». Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik seks sjudeler
av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at
produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget. Grunnlaget skal
reduseres med en sjuendedel hvert påfølgende år
Kategorien verk og bruk fjernes samtidig som begrep. Eiendommer som i dag hører inn
under denne kategorien skal, fra og med 2019, anses som næringseiendom og følge
eiendomsskattereglene for slik eiendom. Eiendomsskattegrunnlaget for disse
eiendommene vil i hovedsak bestå av bygninger og tomt.
Det er forutsatt at kommunene kompenseres for et inntektsbortfall ved endringer i
lovverket. Denne forutsetningen innebærer at det ikke foreslås en justering av
kommunens inntekter. Det vil i løpet av 2019 bli foretatt en omtaksering av objekter som
berøres av endringen i eiendomsskattebestemmelsene.
Vurdering:
Det vurderes fra KS Eiendomsskatteforum at det er fornuftig at kommunens vedtak
knyttet til utskriving av eiendomsskatt er tilpasset nytt regelverk. Dette for å sikre at
kommunen vil motta kompensasjon for bortfall av inntekter når eiendomsskatt på
produksjonsutstyr og –installasjoner ikke lenger skal regnes med i skattegrunnlaget.
Rådmannen støtter denne vurderingen og foreslår derfor at budsjettvedtakets pkt. 3 og 4
endres.
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Levanger kommune
Sakspapir

Utbedringer ved Staup barnehage
Saksbehandler: Håvard Heistad
E-post:
havard.heistad@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052803
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
06.02.2019
20.02.2019

Arkivref:
2019/578 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
19/19
7/19

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Det settes av inntil 2 millioner kroner i investeringsbudsjett til foreslåtte utbedringer
ved Staup barnehage.
2. Investeringen finansieres med ubrukte lånemidler.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Det settes av inntil 2 millioner kroner i investeringsbudsjett til foreslåtte utbedringer
ved Staup barnehage.
2. Investeringen finansieres med ubrukte lånemidler.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Notat fra SU
Saksopplysninger:
Høsten 2018 ble staup barnehage utsatt for vannskade. Denne er utbedret og ferdigstilt
18.1 2019
I mellomtiden har kommunene mottatt brev fra samarbeidsutvalget hvor det blir påpekt
utilfredsstillende forhold i barnehagen i forhold til planløsningen i bygget.
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I den forbindelse er det utarbeidet et forslag til utbedringer som medfører kostnader.
Dette gjelder flytting av garderober i 2. etasje samt nytt inngangsparti og garderobe og
nytt kjøkken. Man oppnår blant annet en bedre leveringssituasjon for barn, foreldre og
ansatte.
Arealet i Staup barnehage tilsier et høyere antall godkjente plasser enn det som har vært
mulig å tilby i dag på grunn av bygningsmessige begrensninger. Mange små rom og lite
praktiske løsninger har kun gitt mulighet for 63 plasser. De foreslåtte endringene åpner
for å kunne tilby 73 barnehageplasser.
Ved flytting av gjerde fra Nesheim, vil vi også kunne utvide barnehagens lekeareal
utendørs med å gjerde inn haugen ved barnehagen mot Helsehuset.
Det er utført et forenklet kostnadsoverslag som antyder kostnader på 1,75 mill. eks
moms.
Vurdering:
Det er i lengre tid kommet innspill fra ansatte angående bygget. Mange små rom er en
utfordring i forhold til de ansattes oversikt. Det er ønskelig at dette gjøres noe med. Det
ble gjort endringer i inngangspartiet i 1. etasje i 2017 med stort hell og bedre
leveringssituasjon for ansatte, foreldrene og barn.
For tiden er barnehagen i midlertidige lokaler på gamle Nesheim skole. Det vil derfor
være gunstig å ta en slik endring av bygget denne våren.
Ettersom endringene vil gjøre det mulig å ta imot flere barn i barnehagen, vil det gi flere
et sentrumsnært barnehagetilbud, noe det er etterspørsel etter. Tiltaket vil også være
bedriftsøkonomisk gunstig for kommunen.
De foreslåtte endringene og løsningene som har vært til orientering hos barnehagens
samarbeidsutvalg.
Det må gjennomføres offentlig innkjøp i forhold til regelverket og det vil derfor ta noe
tid før arbeidet er i gang og en kan se for seg at barnehagene blir i midlertidige lokaler
fram til sommerferien.
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Levanger kommune
Sakspapir

Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
Arkivref:
E-post:
lars.kverkild@levanger.kommune.no
2019/269 - /
Tlf.:
Saksordfører: Asbjørn Brustad, SP
Utvalg
Møtedato
Saksnr.
Driftskomiteen
23.01.2019
4/19
Driftskomiteen
13.02.2019
6/19
Kommunestyre
20.02.2019
8/19
Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.02.2019
Orientering:
Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022 v/enhetsleder Kjell Hugo Dybwik
Forslag i møte:
Kari Kjerkol (AP) fremmet følgende endringsforslag – punkt 1:
Temaplan for arbeid og aktivitet 2019-2022 vedtas med følgende endring:
Rådmannen legger fram en økonomisk plan i tilknytning til Temaplan arbeid og aktivitet
2019-2022. Den økonomiske planen utarbeides og legges fram for kommunestyret
sammen med temaplanen.
Avstemning:
Kjerkols endringsforslag avvist med 8 mot 2 stemmer.
Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag, pkt. 2 og pkt. 3, enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Temaplan for arbeid og aktivitet 2019-2022 vedtas
2. Prioritering av tiltak integreres i budsjett- og økonomiplanprosesser
3. Tiltak innarbeides i revideringen av kommunedelplan for helse og velferd i 2019
Saksprotokoll i Driftskomiteen - 23.01.2019
Saksordfører:
Asbjørn Brustad (SP)
Forslag i møte:
Khalil Obeed (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes til driftskomiteens møte 13. februar 2019. Det forberedes en orientering
om saken ut fra signaler gitt i møtet.
Avstemning:
Obeeds utsettelsesforslag vedtatt med 7 mot 3 stemmer.
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INNSTILLING:
Saken utsettes til driftskomiteens møte 13. februar 2019. Det forberedes en orientering
om saken ut fra signaler gitt i møtet.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Temaplan for arbeid og aktivitet 2019-2022 vedtas
2. Prioritering av tiltak integreres i budsjett- og økonomiplanprosesser
3. Tiltak innarbeides i revideringen av kommunedelplan for helse og velferd i 2019
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Temaplan arbeid og aktivitet 2019-20122
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Behovet for en temaplan for arbeid og aktivitet, ble løftet frem i arbeidet med
kommunedelplan helse og omsorg « Mestring for alle». 2015-2030
Temaplan skal være for alle målgrupper og aldere, rettet mot styrking av arbeid og
aktivitetstilbud for personer som av ulike grunner ikke er i stand til å delta i det ordinære
arbeidslivet. Planen bør omfatte en kartlegging av ulike gruppers behov. Sentrale tema
vil være videre utvikling av møteplasser og fysisk tilrettelegging, lavterskel og spissede
aktiviteter, samarbeid med frivillige, individrettede og gruppebaserte dag- og
fritidstilbud for personer med f.eks. demens, funksjonshemming, psykisk
utviklingshemming, psykiske lidelser og rusavhengighet.
Arbeidet med temaplanen ble organisert etter PLP metoden
Prosesseier:
Rådmannens ledergruppe ved kommunalsjef helse og velferd
Styringsgruppe: Enhetsledergruppen i Helse og velferd
Prosessansvarlig: Kjell Hugo Dybwik
Prosessleder: Elin Svardal
Arbeidsgruppen har bestått av:
Prosessleder: Elin Svardal
Rådgiver Berit Hakkebo
Folkehelsekoordinator Dina von Heimburg
Avdelingsleder Rolf Inge Elvbakken
Konstituert Avdelingsleder Psykisk helse og oppfølgingstjenesten Tore
Fjerdingen/Avdelingsleder Anita Veivåg
Frivilligkoordinator Ingvild Rønning Radwan
Nav ved tjenesteområdeleder Heidi Rygg
Mandat:
11 av 24

Levanger kommune – Kommunestyret 20.2.19 - Sakliste

Levanger kommune Helse og velferd ønsker å utvikle tjenester med fokus på mestring.
På bakgrunn av vedtatt kommunedelplan «Mestring for alle» ble det nedsett en
arbeidsgruppe som skulle se på det totale Arbeids- og aktivitetstilbudet for målgruppen.
Kommunen, frivilligheten og næringslivet er viktige og naturlige samarbeidspartnere,
både som selvstendige aktører og i samarbeid med hverandre.
1. Arbeidsgruppen skulle kartlegge dagens tilbud.
2. Arbeidsgruppen skulle evaluere dagens tilbud
• Evalueringen omfatter innhold, plassering, treffsikkerhet med tanke på
dagens behov og fremtidens behov
3. Arbeidsgruppen skulle ha hovedfokus på Arbeids- og aktivitetstilbud i kommunal
regi, men også kartlegge tilbud som frivillige lag og organisasjoner legger til rette
for målgruppene.
4. Arbeidsgruppen skulle identifisere behov for tilrettelagt arbeid / aktivisering hos
befolkningen i fremtiden i samspill med samfunnet for øvrig.
5. Arbeidsgruppen skulle vurdere utvikling av dagens tilbud og/eller utvidelse av
dagens tilbud sett opp mot fremtidens behov
6. Arbeidsgruppen skulle gjøre prioriteringer og sette opp en tidslinje inkludert
økonomiske konsekvenser for prioriteringene
7. Målgrupper for temaplanen er hovedsakelig:
• innbyggere 18 - 67 år Spesielt tilpasset innsats (tidligere ”nedsatt
arbeidsevne”) eller Varig tilpasset innsats (tidligere ”varig nedsatt
arbeidsevne”) (NAV sine definisjoner) med behov for tilrettelagt arbeid
eller aktivisering
• innbyggere over 67 år med behov for tilrettelagt aktivisering
Planprosessen:
1. Interessentanalyse og spørreundersøkelse
Det ble tidlig klart for arbeidsgruppen at interessentene til planen var mange, og at det
var både interne og eksterne interessenter. For å få innspill fra flest mulig valgte
arbeidsgruppen å lage en spørreundersøkelse som i juni 2017 ble sendt ut via epost til 74
utvalgte mottakere, 31 interne og 43 eksterne. Spørreundersøkelsen var ikke anonym. De
eksterne var bl.a frivillige lag og organisasjoner, menigheter, videregående skole
arbeidsmarkedsbedrift, frivilligsentral, idrettslag/helsesportlag med tilbud til
funksjonshemmede
2. Innlegg i råd:
Arbeidsgruppen ønsket å få innspill fra rådene, prosessleder og Berit Hakkebo var i
Rådet for likestilling 21 nov 2017 og i Seniorrådet 22 november 2017. Det ble orientert
om temaplanen og det ble bedt om innspill både i møtene og i etterkant
3. Intervju med innbyggere
Arbeidsgruppen ønsket å intervjue yngre innbyggere som var uten arbeid eller
aktivisering, samt personer med demens. Intervjuene var frivillige og anonyme, og noen
som ble forespurt takket nei. Arbeidsgruppen fikk bistand fra Hukommelsesteamet og
avdelingene for å finne kandidater til intervju. Alle som ble intervjuet underskrev et
samtykkeskjema.
4. Møte med avdelingsledere og andre ansatte
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I tillegg til spørreundersøkelsen ble alle avdelingsledere i Helse, Hukommelsesteamet og
andre utvalgte ansatte invitert til en idemyldring.
5. Dialogmøte om arbeid og aktivitet for personer med demens – utvalgte frivillige
lag og organisasjoner ble invitert sammen med utvalgte ansatte fra kommunen
I kartleggingsprosessen ble det tidlig klart at Eldrebølgen og økningen i antall
innbyggere med en demenssykdom vil bli en utfordring som krever økt innsats fra
mange aktører og økt samarbeid med frivilligheten. Arbeidsgruppen ønsket å prøve ut
dialogmøte som arbeidsform, og få innspill fra frivilligheten på utfordringer og
muligheter som kunne brukes i planprosessen. Dette er aldri prøvd før i en
temaplanprosess, og heller ikke som verktøy i daglig samarbeid med eksterne aktører.
Utvelgelsen av eksterne aktører ble basert på respons på spørreundersøkelsen og
kunnskap om aktører som allerede er involvert i aktiviteter for eldre og demente. Vi
ønsket å ha gruppearbeid med Kafebordmetodikk, og dette satte praktiske begrensninger
for hvor mange deltagere det var hensiktsmessig å inkludere.
6. Innlegg i driftskomiteen:
Prosessleder hadde innlegg i driftskomiteen 14 mars 2018. Hensikten var å orientere
driftskomiteen om arbeidet med planen og hovedutfordringer i fremtiden.
7. Samfunnsanalyse:
Arbeidsgruppen fikk kartlagt mange utfordringer og muligheter etter innspill fra mange
aktører. Dette krevde et omfattende redigeringsarbeid, da mange var overlappende men
med ulike perspektiv. De viktigste utfordringene og mulighetene er presentert.
Vurdering:
Det har vært jobbet godt og innovativt igjennom planprosessen og nye metodikker er
prøvd ut for å favne bredt de interessentene som ble identifisert i oppstarten. Dette har
gitt nyttig kunnskap som kan implementeres in andre planprosesser.
Temaplanprosessen har munnet ut i en temaplan godt fundert i innbyggeres behov og de
demografiske utfordringer Levanger kommune står ovenfor.
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Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og
revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
Saksbehandler: Berit Hakkebo
E-post:
berit.hakkebo@levanger.kommune.no
Tlf.:
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
06.02.2019
20.02.2019

Arkivref:
2018/12708 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
18/19
9/19

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
Som følge av høringsuttalelser vedtas forslag til «Planprogram for revidering av
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av
kommunedelplaner», vedtatt i formannskapets sak 124/2018, med følgende endringer:
Tillegg til kap. 1 Innledning:
Arbeidet med ny Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune samordnes med øvrige
planprosesser i 2019 og 2020. Det legges opp til at Planstrategien behandles politisk i
forkant av at kommuneplanene sluttbehandles, og til at nytt kommunestyre har en tydelig
rolle i utarbeidelsen av Planstrategien.
Som en viktig del av planprosessene skal det utformes ny visjon og verdier for Levanger
kommune.
Tillegg til kap. 3.3.3 Gjeldende kommunedelplaner:
Gjeldende Kommunedelplan næring omhandler både Levanger kommune og Verdal
kommune.
Gjennom revideringsprosessen skal det utarbeides egen plan for Levanger kommune.
Endringer til kap. 4.3 Utrednings- og analysebehov:
Der det er mulig og hensiktsmessig benyttes analyser som allerede er utarbeidet av
andre.
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«Det legges opp til at følgende tema skal utredes eller analyseres i planprosessene»
endres til «En rekket tema skal utredes eller analyseres i planprosessene, jfr. eksempler
vist under. Eksemplene er ikke endelige, da det som følge av planprosessene kan være
hensiktsmessig både å legge til tema og la noen utgå.»
Punktet «Visjon og verdier for Levanger» flyttes til kap. 1 og beskrives der.
Punktet utfasing av gamle planer utgår.
Tillegg til kap. 5 Planprosess og opplegg for medvirkning:
Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune,
Statens vegvesen, Bane NOR og Statsnett blir direkte kontaktet for deltakelse og
orientering underveis i planarbeidet.
Endring i kap. 6 Framdriftsplan:
Planstrategiprosessen innarbeides i framdriftsplanen. Dette innebærer at den samlede
planperioden forlenges til juni 2020.
--Høringsinnspill som ikke er vurdert å gi endringsbehov i planprogrammet, anses å være
viktig kunnskapsgrunnlag for de ulike planprosessene. Innspillene skal derfor
videreformidles til aktuelle planprosessledere.
Rådmannens forslag til innstilling:
Som følge av høringsuttalelser vedtas forslag til «Planprogram for revidering av
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av
kommunedelplaner», vedtatt i formannskapets sak 124/2018, med følgende endringer:
Tillegg til kap. 1 Innledning:
Arbeidet med ny Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune samordnes med øvrige
planprosesser i 2019 og 2020. Det legges opp til at Planstrategien behandles politisk i
forkant av at kommuneplanene sluttbehandles, og til at nytt kommunestyre har en tydelig
rolle i utarbeidelsen av Planstrategien.
Som en viktig del av planprosessene skal det utformes ny visjon og verdier for Levanger
kommune.
Tillegg til kap. 3.3.3 Gjeldende kommunedelplaner:
Gjeldende Kommunedelplan næring omhandler både Levanger kommune og Verdal
kommune.
Gjennom revideringsprosessen skal det utarbeides egen plan for Levanger kommune.
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Endringer til kap. 4.3 Utrednings- og analysebehov:
Der det er mulig og hensiktsmessig benyttes analyser som allerede er utarbeidet av
andre.
«Det legges opp til at følgende tema skal utredes eller analyseres i planprosessene»
endres til «En rekket tema skal utredes eller analyseres i planprosessene, jfr. eksempler
vist under. Eksemplene er ikke endelige, da det som følge av planprosessene kan være
hensiktsmessig både å legge til tema og la noen utgå.»
Punktet «Visjon og verdier for Levanger» flyttes til kap. 1 og beskrives der.
Punktet utfasing av gamle planer utgår.
Tillegg til kap. 5 Planprosess og opplegg for medvirkning:
Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune,
Statens vegvesen, Bane NOR og Statsnett blir direkte kontaktet for deltakelse og
orientering underveis i planarbeidet.
Endring i kap. 6 Framdriftsplan:
Planstrategiprosessen innarbeides i framdriftsplanen. Dette innebærer at den samlede
planperioden forlenges til juni 2020.
--Høringsinnspill som ikke er vurdert å gi endringsbehov i planprogrammet, anses å være
viktig kunnskapsgrunnlag for de ulike planprosessene. Innspillene skal derfor
videreformidles til aktuelle planprosessledere.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Det skal i 2019 og 2020 gjennomføres planprosesser i henhold til Levanger kommunes
Planstrategi 2017-2020.
Som ledd i varsling om planoppstart ved utarbeidelse eller revidering av kommuneplaner
eller kommunedelplaner, skal det iht. plan- og bygningslovens (Pbl) § 4-1 utarbeides et
planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Forslag til planprogram skal iht. Pbl § 11-13 sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn samtidig med kunngjøring av planarbeidet. Det skal også gjøres elektronisk
tilgjengelig på nett. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. Endelig
planprogram fastsettes av kommunestyret.
Kommunestyret har gjennom vedtak i sak 68/17 Plan- og styringssystem, gitt føringer
for hvordan planprosesser skal gjennomføres. I samsvar med Kap. 9 Gjennomføring av
planprosesser, er det lagt opp til utarbeidelse av felles planprogram og gjennomføring av
felles og delvis felles planprosesser, da dette gir bedre samordning og mer helhetlige
planer enn enkeltvise planprosesser ville gjort. Det vil også redusere samlet bruk av tid –
og kostnader, knyttet til planprosessene.
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Vedlegg:
1
Høringsforslag til Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
2
Gjennomgang av høringsinnspill
3
Høringsuttalelse fra Kystverket
4
Høringsuttalelse fra Randi Haugskott
5
Høringsuttalelse fra Forsvarsbygg
6
Høringsuttalelse fra Direktorat for naturforvaltning
7
Høringsuttalelse fra Trafikksikkerhetsutvalget i Levanger
8
Høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet
9
Høringsuttalelse fra Bane Nor
10 Høringsuttalelse fra Norges Vassdrags og Energidirektorat
11 Høringsuttalelse fra Byggmester Kolstad
12 Høringsuttalelse fra Tiny House Trøndelag
13 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag
14 Høringsuttalelse fra Ytterøyutvalget
15 Høringsuttalelse fra Bymuseet i Levanger
16 Høringsuttalelse fra Mattilsynet
17 Høringsuttalelse fra Frol Bygdeallmenning
18 Høringsuttalelse fra Sametinget
19 Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune
20 Høringsuttalelse fra Per Audun Letnes
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, kan ses ved å klikke på lenke):
1. Plan- og bygningsloven
2. Plan- og styringssystem for Levanger kommune
3. Miljøverndepartementets veileder til Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen –
handlingsdelen - handlingsdelen
4. Miljøverndepartementets veileder til Kommuneplanens arealdel
5. Miljøverndepartementets veileder til Kommunal planstrategi
6. Planstrategi 2017-2020 for Levanger kommune
Saksopplysninger:
Formannskapet behandlet i sak 124 i møte 28.11.2018 forslag til felles planprogram for
flg. planer som skal revideres eller utarbeides:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommuneplanens samfunnsdel, revidering
Kommuneplanens arealdel, revidering
Kommunedelplan oppvekst, revidering
Kommunedelplan helse og omsorg, revidering
Kommunedelplan kultur, revidering
Kommunedelplan næring, revidering
Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, ny
Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer, ny
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Formannskapet gjorde flg. vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart
samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2.
november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Planprogrammet er en plan for planprosessene som gjør rede for formålet med
planarbeidet, frister og deltakere, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli
vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet skal sikre at offentligheten har
mulighet til å påvirke innholdet i det videre planarbeidet i en tidlig fase.
Fristen for høringsuttalelser var satt til 17. januar 2019. Ved fristens utløp er det mottatt
19 uttalelser. Disse er gjennomgått og vurdert, både i forhold til endringsbehovet i
planprogrammet og i forhold til tilførsel av kunnskapsgrunnlag for de ulike
planprosessene. Vurderingene fremgår av vedlegg nr. 20.
Vurdering:
Både Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune tilrår utarbeidelse og
vedtak
på ny Kommunal planstrategi i forkant av at kommunedelplaner vedtas.
Ny kommunal planstrategi skal i henhold til Pbl. § 10-1 utarbeides og vedtas av
kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen
med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.
Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Den skal også
omhandle kommunens planbehov.
Ny Planstrategi vil måtte bygge på samme kunnskapsgrunnlag og analyser som øvrige
planer. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å samordne arbeidet med ny Planstrategi
og arbeidet med kommuneplanene.
Det er viktig å skape rom for at nytt kommunestyre får sette sitt preg på ny Planstrategi
som rammeverk for kommuneplanene. Dette må det tas hensyn til i framdriftsplanen.
Planstrategien må også behandles politisk i forkant av kommuneplanene, og
framdriftsplanen bør forlenges til juni 2020.
Innarbeidelse av prosessen med utarbeidelse av ny Planstrategi innebærer endringer i
Planprogrammets Kap. 1 Innledning. I vedlegg nr. 20 er det også vurdert endringsbehov
i andre deler av Planprogrammet som må innarbeides. Det foreslås derfor følgende
endringer og tillegg:
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Tillegg til kap. 1 Innledning:
Arbeidet med ny Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune samordnes med øvrige
planprosesser i 2019 og 2020. Det legges opp til at Planstrategien behandles politisk i
forkant av at kommuneplanene sluttbehandles, og til at nytt kommunestyre har en tydelig
rolle i utarbeidelsen av Planstrategien.
Som en viktig del av planprosessene skal det utformes ny visjon og verdier for Levanger
kommune.
Tillegg til kap. 3.3.3 Gjeldende kommunedelplaner:
Gjeldende Kommunedelplan næring omhandler både Levanger kommune og Verdal
kommune.
Gjennom revideringsprosessen skal det utarbeides egen plan for Levanger kommune.
Endringer til kap. 4.3 Utrednings- og analysebehov:
Der det er mulig og hensiktsmessig benyttes analyser som allerede er utarbeidet av
andre.
«Det legges opp til at følgende tema skal utredes eller analyseres i planprosessene»
endres til «En rekket tema skal utredes eller analyseres i planprosessene, jfr. eksempler
vist under. Eksemplene er ikke endelige, da det som følge av planprosessene kan være
hensiktsmessig både å legge til tema og la noen utgå.»
Punktet «Visjon og verdier for Levanger» flyttes til kap. 1 og beskrives der.
Punktet utfasing av gamle planer utgår.
Tillegg til kap. 5 Planprosess og opplegg for medvirkning:
Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune,
Statens vegvesen, Bane NOR og Statsnett blir direkte kontaktet for deltakelse og
orientering underveis i planarbeidet.
Endring i kap. 6 Framdriftsplan:
Planstrategiprosessen innarbeides i framdriftsplanen. Dette innebærer at den samlede
planperioden forlenges til juni 2020.
Høringsinnspill som ikke er vurdert å gi endringsbehov i planprogrammet, anses å være
viktig kunnskapsgrunnlag for de ulike planprosessene. Innspillene skal derfor
videreformidles til aktuelle planprosessledere.
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FO 5/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Bredbånd til Åsen, Ronglan og
Ekne

Kommune, fylke og stat må intensivere arbeidet med å sikre fiberbredbånd til alle. Fiberbredbånd i dag betyr langt mer enn raskt internett og gode TV-bilder. I vid forstand
handler dette om næringsutvikling, bolyst og like muligheter for folk som bor utenfor de
sentrale områdene i kommunen.
Regjeringen har bestemt at 90 prosent av alle husstander i landet skal ha tilbud om
bredbånd med 100 Mbit i sekundet innen 2020. På bakgrunn av dette valgte Levanger
kommune i 2018 å prioritere 350 husstander, fra Åsen i nord til store deler av Ronglan
og mindre deler Ekne, hvor dekningen er mindre enn 10 Mbit, i søknad om økonomisk
støtte til utbygging av bredbånd.
Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som gir tilskudd til
bredbåndsutbygging, men det er fylkeskommunene som innstiller på søknadspengene.
Da Trøndelag fylkeskommune skulle innstille på hvilke områder som skulle bygges ut
med høyhastighetsfiber, ble prosjektet om bredbånd til Nordbygda i Åsen, store deler av
Ronglan og mindre deler av Ekne ikke prioritert i tildeling av midler.
Det er viktig å legge til rette for utbygging av bredbånd utenfor sentrale strøk, fordi både
privatpersoner og næringsliv er avhengige av høyhastighets bredbånd. Ikke minst er god
tilgang til fiberbredbånd viktig for landbruket, da alt fra forautomater og rapportering til
søknader er blitt digitalisert. Skal Levanger sikre sin status som en innovativ,
framoverlent og utviklingsorientert landbrukskommune, må arbeidet med utbygging av
bredbånd i kommunen intensiveres. Ettersom det er årlige prioriteringsrunder om
økonomisk støtte til bredbåndsutbygging, må Levanger kommune etter Venstres mening
fortsatt jobbe for å få realisert bredbåndsprosjektet i området Åsen, Ronglan og Ekne.
Spørsmål til ordføreren:
Hvilke tiltak har Levanger kommune iverksatt for å sørge for at fylkeskommunen
prioriterer å gi tilskudd til utbygging av bredbånd til Nordbygda i Åsen, store deler av
Ronglan og Ekne i 2019?
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FO 6/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Klimapartnere Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har tatt initiativ og startet opp
Klimapartnere Trøndelag. Klimapartnere er et offentlig-privat samarbeid som formidler
lokalkunnskap, utvikler og fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for
klimadebatt, og samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Målet for Klimapartnere Trøndelag er å redusere klimagassutslipp, konkretisere arbeidet
med grønn omstilling. Klimapartnere Trøndelag vil være et forum for offentlige og
private virksomheter, og fremme grønne forretningsideer og bruk av grønne varer og
tjenester.
Den enkelte Klimapartner vil arbeide for å utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av
klimagasser, samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse. De skal også etablere
miljøstyring og miljøsertifisere egen virksomhet.
Spørsmålet til ordføreren er: Vil ordføreren ta initiativ til en vurdering om det er aktuelt
for Levanger kommune å slutte seg til Klimapartnere Trøndelag?
Forslag for oversendelse:
Kommunestyret ber om at det vurderes å tilslutte seg Klimapartnere Trøndelag, og at
dette legges fram for politisk behandling i kommunestyret.
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FO 7/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Krav om bruk av lærlinger ved
offentlige innkjøp

Det offentlig skal være fremst i rekken for å bruke bedrifter som har lærlinger i
offentlige innkjøp. Fra 1. januar 2017 skal offentlige myndigheter kreve bruk av
lærlinger ved offentlige kontrakter.
Ved kommunale innkjøp skal kommunen benytte bedrifter som har lærlingeordning. Det
er en stor fordel for bedriftene og samfunnet for øvrig. Det gir bedriftene mulighet til å
rekruttere kvalifisert arbeidskraft, sikrer konkurranseevne og det gir ungdommene en
mulighet til å få en utdanning.
I formannskapet 6. februar stilte Venstre spørsmål om Levanger kommune stilte krav om
at bedriftene skal ha lærlinger i offentlige innkjøp og på hvilken måte dette
kvalitetssikres. I ordførerens svar til undertegnede, kan vi lese at saken er forelagt daglig
leder av Innherred Innkjøp, og at man bestreber seg på å følge lov om offentlige
anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser på dette området. Samtidig vil kravet
om lærlinger i anskaffelser komme til behandling når den nye anskaffelsesstrategien skal
utarbeides og behandles politisk.
Innkjøpssamarbeidet (Innherred Innkjøp) er Levanger kommunes innkjøpssamarbeid fra
1. januar 2019. For å ha et sammenligningsgrunnlag i arbeidet med den nye
anskaffelsesstrategien, hadde det vært interessant å vite hvordan kravet om lærlinger har
blitt praktisert i årene 2017 og 2018.
Spørsmål til ordføreren
Hvor stor andel av timeverkene har blitt krevd utført av lærlinger i kommunens standard
innkjøpskontrakter når anbud har blitt lyst ut i 2017 og 2018?
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FO 8/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pliktår i Levanger
kommune
Levanger Frp ønsker å se på muligheten til å innføre plikttid ved etterutdannelse/kursing
for ansatte i Levanger Kommune.
Etterutdannelse og spesialkursing kan være en dyr og tidkrevende prosess som er
nødvendig for å få fagkunnskap på forskjellige felt.
Levanger Frp ønsker at ansatte med en slik etterutdannelse forplikter seg til X antall år i
sin stilling for å sikre kommunen fagkompetansen som trengs.
Tid reguleres i forhold til kostnad/tid på etterutdannelsen.
Forslag til vedtak:
Levanger kommune innfører plikttid ved etterutdannelse/spesialkursing som kommunen
har påkostet sine ansatte.
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FO 9/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ansettelsesnemnd
Levanger Frp ønsker å få på plass en ansettelsesnemd som tar endelige avgjørelser ved
alle kommunale ansettelser.
Dette for å sikre best mulig kvalifiserte folk, og forhindre fortrinnsansettelser basert på
bekjentskaper etc.
Forslag til vedtak:
Levanger kommunestyre setter opp en ansettelsesnemd bestående av Rådmann, ordfører
og utvalgte uavhengige medlemmer.
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