
 

 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Levanger rådhus, formannskapssalen  

Dato: 18.01.2023 

Tidspunkt: 13:00 – 14:25  

 

 
Til stede:    
Navn Funksjon Parti Møtte for 
Anita Ravlo Sand ordfører SP/H/FRP/KRF  
Nina Bakken Bye varaordfører SP/H/FRP/KRF  
Asbjørn Brustad medlem SP/H/FRP/KRF  
Merete Bøhn-Flatås medlem SP/H/FRP/KRF Magne Nydal 
Torbjørn Stormoen medlem SP/H/FRP/KRF  
Robert Svarva medlem AP  
Nina Berget medlem AP  
Astrid Vordal medlem AP  
Gunnar Morten Løvås medlem SV/MDG/R/V  
 

Fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Peter Ardon Kommunedirektør 
Trude Marian Nøst Kommunalsjef samfunnsutvikling 
Arnstein Kjeldsen Økonomisjef 
Reidun Johansen Rådgiver 
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd 
Kjersti Norberg Idrettskonsulent 
Ingrid Soknes Aunet HR-/personalsjef 
 

Orientering: 
Kommunedirektør Peter Ardon orienterte om innføring av Helseplattformen. 
 
Anita R. Sand, SP: 
Med bakgrunn i informasjon og ulike problemstillinger som er løftet den senere tid bes 
kommunedirektøren, til formannskapsmøtet 1.februar 2023, utferdige en sak som beskriver 
konsekvensene – fordeler og ulemper – ved å utsette innføringen av Helseplattformen i 
Levanger kommune inntil Helse Nord-Trøndelag tar den i bruk. 



Forespørsel: 
Asbjørn Brustad, SP stilte spørsmål ad. arbeidstøy til ansatte i pleie- og omsorg. 
Kommunalsjef helse- og velferd Kristin Bratseth og HR-/personalsjef Ingrid Soknes Aunet  
besvarte forespørselen. 
 
 
 

 

 

Protokollen er godkjent av: 

 
 
Nina Berget 

 
 
Nina Bakken Bye 

 
 
  



Saksliste 

 

Saksnr. Tittel Lukket 
PS 1/23 Valg til godkjenning/signering protokoll  

PS 2/23 Referatsaker  

RS 1/23 Skjenkebevillingskontroll Levanger kommune 19.11.2022  

RS 2/23 Skjenkebevillingskontroll Levanger kommune 19.12.2022  

RS 3/23 Skjenkekontroll Levanger kommune 28.12.2022  

PS 3/23 Behandling av høringssaker pr. 11.01.23  

PS 4/23 Oversendelsesforslag PS 86/22 Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 
2023 - 2026, Levanger kommune - bibliotek og aktivitetshus 

 

PS 5/23 Måltall for antall ansatte - oppfølging av oversendelsesforslag  

PS 6/23 Innspill til reisemålsutvalget  

PS 7/23 Rangering av søknader fra frivillige og private aktører i Levanger på 
tilskuddsordning hos BUFDIR for inkludering av barn og unge 2023 

 

PS 1/23 Valg til godkjenning/signering protokoll 
Formannskapets behandling av sak 1/2023 i møte den 18.01.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Nina Berget og Nina Bakken Bye 

 

Avstemning: 

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Til å godkjenne/signere protokoll velges: Nina Berget og Nina Bakken Bye 

PS 2/23 Referatsaker 

Formannskapets behandling av sak 2/2023 i møte den 18.01.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Referatsakene tas til orientering 

 



Avstemning: 

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Referatsakene tas til orientering 

PS 3/23 Behandling av høringssaker pr. 11.01.23 

Formannskapets behandling av sak 3/2023 i møte den 18.01.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Ingen. 

 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelser 

PS 4/23 Oversendelsesforslag PS 86/22 Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 

2023 - 2026, Levanger kommune - bibliotek og aktivitetshus 

Formannskapets behandling av sak 4/2023 i møte den 18.01.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Nina B. Bye, H fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: 

Kommunedirektøren bes i løpet av våren 2023, legge fram en sak til politisk behandling som 
oppsummerer tidligere og pågående utredninger om bibliotek, kultur- og aktivitetshus i 2023. 
I tilknytning til dette skal det legges fram en sak om status og framdrift for etablering av nytt 
bibliotek- og aktivitetshus i Levanger sentrum.  
  
Tilleggsforslag 
Kommunedirektøren bes legge fram alternative forslag til finansiering av nytt bibliotek- og 
aktivitetshus i Levanger sentrum. I dette inngår også vurdering av muligheter for privat offentlig 
samarbeid. 
 



 
 
Avstemning: 
Ved alternativ avstemning mellom Kommunedirektørens forslag til vedtak og Byes alternative forslag 
ble Byes forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer (AP, SV) 
 

Bye, H tilleggsforslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer (AP, SV) 

 

VEDTAK: 

Kommunedirektøren bes i løpet av våren 2023, legge fram en sak til politisk behandling som 
oppsummerer tidligere og pågående utredninger om bibliotek, kultur- og aktivitetshus i 2023. 
I tilknytning til dette skal det legges fram en sak om status og framdrift for etablering av nytt 
bibliotek- og aktivitetshus i Levanger sentrum.  
  
Tilleggsforslag 
Kommunedirektøren bes legge fram alternative forslag til finansiering av nytt bibliotek- og 
aktivitetshus i Levanger sentrum. I dette inngår også vurdering av muligheter for privat offentlig 
samarbeid. 

PS 5/23 Måltall for antall ansatte - oppfølging av oversendelsesforslag 

Formannskapets behandling av sak 5/2023 i møte den 18.01.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Ingen. 

 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Oversendelsesforslaget om utredning av måltall for antall ansatte innenfor de ulike sektorer avvises. 

PS 6/23 Innspill til reisemålsutvalget 

Formannskapets behandling av sak 6/2023 i møte den 18.01.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Ingen. 



 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Innspill i saksframlegget om finansiering og forvaltning av fellesgoder til Reisemålsutvalget vedtas. 

PS 7/23 Rangering av søknader fra frivillige og private aktører i Levanger på 

tilskuddsordning hos BUFDIR for inkludering av barn og unge 2023 

Formannskapets behandling av sak 7/2023 i møte den 18.01.2023: 

Behandling  

Habilitet: Gunnar Løvås, SV ba om vurdering av sin habilitet pga han har sittet i arbeidsgruppe som 
har formulert søknad for Action Now. Han ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil.  
Gunnar Løvås, SV fratrådte under behandling av denne saken.

 

Forslag i møte: 

Ingen. 

 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

Levanger kommune rangerer innkomne søknader fra frivillige og private aktører på Bufdir sine 
tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge, i følgende rekkefølge:   
 
1.Foreningen Laberget leirsted: Sommercamp 
2.Levanger frivilligsentral: Fritidsguide (30% stilling) 
3.Inn på tunet Norge: Åpen møteplass for barn og ungdom 
4.Åsen bygdeforum: Ekstra åpningsdag på åsen ungdomsklubb (lønn til miljøveiledere) 
5.Momarka grendehus: Sosial møteplass for e-sport/gaming for ungdom i nærmiljøet 
6.Torsbustaden skisenter: eget fritidskort for alpinanlegget (søknaden er trukket) 
7.Toppfotball Innherred: Gratis sommerfotballskole i 5 dager 
8.Foreningen Laberget leirsted: Sommerjobb for fire ungdommer i juli 
9.Levanger nye teater: Jubileumsforestilling høsten 2023 
10.Innherred motorsport klubb: Tilskudd til pågående aktivitet. 
11.Skogn barne- og ungdomskor: Tilskudd til eksisterende aktivitet 
12.Skogn ungdomslag: Teaterforestilling med oppsetning i mars 2023 
13.Levanger håndballklubb: Håndballskole for barn og unge i høst og vinterferier 
14.Levanger fotballklubb: Action Now 
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