
 

 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus 
Dato: 30.11.2022 
Tidspunkt: 15:00 -18:55 
 

 

Til stede:    

Navn Funksjon Parti Møtte for 

Anita Ravlo Sand ordfører SP  

Nina Bakken Bye varaordfører H  

Robert Svarva medlem AP  

Nina Berget medlem AP  

Astrid Vordal medlem AP  

Vegard Austmo medlem AP  

Gaute Børstad Skjervø medlem AP  

Tone Wanderås medlem AP  

Tone Jørstad medlem AP  

Knut Holmen medlem AP  

Per Espen Aunan medlem AP  

Stig Ove Sommervoll medlem AP  

Bjørg Annie Pedersen Boneng medlem SP  

Asbjørn Brustad medlem SP  

Frode Lund medlem SP  

Torbjørn Stormoen medlem SP  

Randi Haugskott medlem SP  

Kim Karim Nilssen medlem H  

Lars Erik Ertsås medlem H  

Gunnar Morten Løvås medlem SV  

Janne Kathrine Jørstad Larsen medlem FRP  

Magne Nydal medlem KRF  

Nina Egenæs Groven medlem KRF  

Kjartan Gjelvold medlem MDG  

Einar Dahlum medlem R  

Karl Meinert Buchholdt medlem V  

Lars Kvale varamedlem AP Khalil Obeed 

Siv By varamedlem SP Kristian Saxhaug 

Geir Skjesol varamedlem SP Eirik Rønning 

Harald Asbjørn Lein varamedlem SP Line Thorsen Bratli 



Hans Heieraas varamedlem SP Morten Langdal 

Guri Skjesol varamedlem SP Merete Bøhn-Flatås 

Jostein Trøite varamedlem SV Kaja Skårdal Hegstad 

Per Aunet varamedlem SV Victoria Johansen Skjønhaug 

Mats Henriksen varamedlem FRP Geir Tore Persøy 

 

Fra administrasjonen møtte:  

Navn Stilling 

Rita-Mari Keiserås Formannskapssekretær 

Peter Ardon Kommunedirektør 

Trude Marian Nøst Kommunalsjef samfunnsutvikling 

Arnstein Kjeldsen Økonomisjef 

Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd 

Gunvor Strøm web 

 

Gaute Børstad Skjervø (AP) tiltrådte møtet kl. 15.45, før behandling av sak 86/22 

Orienteringer: 
• Brøyting i Levanger sentrum v/Håvard Heistad, enhetsleder Teknisk og Patrik Lindblom, 
enhetsleder Drift og anlegg.  
• Kommunedirektøren orienterer – notat – november 2022 
 

Protokollen er godkjent av: 

Kim Karim Nilssen Karl Meinert Buchholdt 
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PS 79/22 Status Fremtidig tennisanlegg på Levanger fritidspark 
Kommunestyrets behandling av sak 79/2022 i møte den 30.11.2022: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Ingen 

Avstemning: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK: 

1. På grunn av den økonomiske situasjonen er det ikke grunnlag for å inngå interkommunal 

samarbeidsavtale med Verdal kommune om tennishall på Levanger fritidspark i gjeldende 

økonomiplanperiode. 

2. Levanger kommune ønsker fortsatt å utvikle Levanger fritidspark i tråd med vedtatt 

Disposisjonsplan for Levanger fritidspark og vedtatt Temaplan idrett, leik og fysisk aktivitet, og det 

planlegges helårs tennisanlegg som erstatter dagens utendørs tennisbaner frem i tid. 

3. Kommunedirektøren arbeider videre med disse planene og går i ny dialog med aktuelle 

samarbeidende kommuner om tennishall som interkommunalt idrettsanlegg, når det er økonomisk 

handlingsrom til dette. 

4. Dagens utendørs tennisbaner vedlikeholdes så godt som mulig av Levanger arena KF, slik at 

tennisaktiviteten kan opprettholdes så godt som mulig sommersesongen inntil anlegget oppgraderes 

PS 80/22 Bysykkel - vurdering av ordningen 

Kommunestyrets behandling av sak 80/2022 i møte den 30.11.2022: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Ingen 

Avstemning: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK: 

Kommunedirektøren bes om å innlede forhandlinger med ShareBike, med formål om å avslutte 

bysykkelordningen før avtalens utløp. 

Kommunedirektøren bes om å vurdere eventuell alternativ bruk av bysykkelparken. Resultat av 

denne vurderingen legges fram som en orienteringssak i god tid før neste sykkelsesong i 2023. 



PS 81/22 Krav om tariffavtale som tilknytningsvilkår ved anskaffelser i Levanger kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 81/2022 i møte den 30.11.2022: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Ingen 

Avstemning: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK: 

1. Kommunestyret opphever vedtak i sak 66/2021 – Budsjett 2022, punkt 17. 

2. Kommunen skal ved alle anskaffelser legge vekt på ivaretakelse av arbeidstakernes lov-, 

forskriftsog tariffbestemte rettigheter 

PS 82/22 Konsekvenser ved utbygging av Gottås boligfelt 

Kommunestyrets behandling av sak 82/2022 i møte den 30.11.2022: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag: 

Utbygging foretas etter Alternativ 2. 

Avstemning: 

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og Svarva sitt forslag til vedtak, ble 

formannskapets innstilling vedtatt med 22 mot 12 stemmer (10 AP, Rødt, MDG)  

VEDTAK 

Gottås boligfelt utbygges helhetlig i tråd med alternativ 1 i saksframlegget. Prosjektet realiseres i 

2023 

PS 83/22 Justering Levanger kommunes budsjett 2022 

Kommunestyrets behandling av sak 83/2022 i møte den 30.11.2022: 

Behandling  

Forslag i møte: 
Vegard Austmo (AP) fremmet på vegne av Ap, SV og Rødt følgende endringsforslag: 
Nytt punkt: Frivilligsentralen 0.05   
Endring Avsetning disp.fond 27,55 (opprinnelig 27,6) 
 



Avstemning: 

Austmo sitt forslag enstemmig vedtatt.   

Formannskapets innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.  

VEDTAK 

Levanger kommunes budsjett for 2022 endres slik:  

Område (alle tall i mill. kr) Økt inntekt/mindreutgift Merutgift/mindreinntekt 

Skatteinntekter 41,0    

Inntektsutjevning 24,0    

Rammetilskudd   30,0  

Skjønnsmidler 1,7    

Overføring Levanger Arena KF 4,0    

Avdrag 1,5    

Integreringstilskudd/tilskudd EM 33,2    

Barn- og familietjenesten, 

skjønnsmidler   1,7  

Lønnsoppgjør   10,0  

Mottak/bosetting flyktninger   12,0  

Helseplattformen   3,0  

Kontaktlærerressurs   0,9  

Rentekostnader   12,0  

Barnehager, økte kostnader   2,0  

TOA, flere elever   1,0  

Velkomstklasse Frol   0,5  

Bergvingården, økt antall barn   0,7  

NAV, økte utbetalinger   2,0  

Ressurskrevende tjenester   2,0  

Avsetning disp.fond   27,55 

Frivilligsentralen   0.05   

SUM ENDRINGER DRIFT 105,4  105,4  

      

Gang-/sykkelveg Nordsivegen   7,0  

Mva-kompensasjon  1,4    

Bruk av lån 5,6    

SUM endring investering 7,0  7,0  

  

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele justeringene mellom enhetene og til å fordele eventuell 

koronakompensasjon som mottas. 

 



PS 84/22 Budsjett 2023 for NOK.Trøndelag 

Kommunestyrets behandling av sak 84/2022 i møte den 30.11.2022: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Saken utsettes til formannskapets behandling foreligger. 

Avstemning 

enstemmig  

VEDTAK 

Saken utsettes til formannskapets behandling foreligger. 

PS 85/22 Levanger arena KF - budsjett 2023 

Kommunestyrets behandling av sak 85/2022 i møte den 30.11.2022: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Ingen 

Avstemning: 

Styret for Levanger Arena KF sitt forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

Budsjett 2023 for Levanger Arena KF vedtas.  

Det settes av totalt kr 7.201.000, - i kommunebudsjett 2023 for å dekke drifts- og finanskostnader i 

Trønderhallen og Levanger Fritidspark. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, 

og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme & flerbrukshallen på Røstad og arenaene ved 

Levanger Fritidspark på Moan.  

  

  

 

PS 86/22 Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 86/2022 i møte den 30.11.2022: 

Behandling  

Enighet om følgende rammer for taletid:  
Hovedinnlegg – inntil 10 minutter  



Gruppeledere ellers – inntil 5 minutter  
Andre innlegg skal ikke overstige 3 minutter  
Replikk – 30 sekunder 
 
Forslag i møte: 
Asbjørn Brustad (SP) fremmet på vegne av SP,H,KRF,FRP følgende forslag: 
Formannskapets forslag til Budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026, vedtas med 
følgende endringer: 

Veghøvel trekkes ut i -23            kr   5 mill.  
Nordsivegen 4 trekkes ut i -23   kr 15 mill.  

Sum 20 mill. , som overføres nybygg Åsen skole/Oppvekstsenter i -
 25, sammen med 2 mill. som står fra før.  

Første setning i innstillingens pkt. 8 endres til: Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer 
(utover Startlån) i 2023 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 191.255.000,- 
Begrunnelse: Dette medfører at utbygging av Åsen skole kan starte noe tidligere enn det som følger 
av formannskapets innstilling 
  
Innstillingens pkt. 2 endres til: 
Eiendomsskattesatsen i medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes for 2023 i egen sak 
som fremmes i februar 2023.  
 

************ 

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

Kommunedirektøren bes utrede og fastsette et måltall for antall ansatte i kommunen innen de ulike 

sektorer.    

Kommunedirektøren bes umiddelbart sørge for at det holdes stramt fokus på at 
tjenesteyting ovenfor den enkelte beboer samsvarer med vedtak på omsorgstjenester.   
Begrunnelse: 
Kommunedirektøren har lagt fram et budsjett i balanse, men uten driftsmargin og med bruk av 
disposisjonsfond. Hovedbegrunnelsen er den store renteøkningen som er varslet og vedtatt 
av Norges Bank.   
Som kommunedirektøren nevner er det drastiske tiltak som må gjøres for å komme i balanse og det 
pekes på behovet for omstilling og betydelig endring i kommunens tjenesteytelse.   
Dette stiller vi oss bak.   
Levanger kommune har i dag rundt 2000 ansatte, og vi spør oss om dette er riktig antall for en 
kommune av vår størrelse. Dette er et vesentlig spørsmål siden det er lønnskostnader som er 
kommunens absolutt største utgift. En reduksjon i årsverk vil kunne gi grunnlag for å redusere/kutte 
bruken av disposisjonsfond i løpet av kommende år.  
Vi ønsker også å rette fokuset på forholdet mellom kommuneforvaltningens vedtak ovenfor den 
enkelte tjenestemottaker og hva som rent faktisk produseres av tjenester. Riktig tjeneste til 
bruker/tjenestemottaker, til riktig tid. Det må likevel presiseres at kommunen skal følge de lover som 
styrer områdene kommunen har ansvar for.  
 

************ 

 



Vegard Austmo (AP) og Tone Wanderås (AP) fremmet følgende forslag: 
Formannskapets forslag til Budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026, vedtas med 
følgende endringer: 

Driftsbudsjettet 

Område Påpluss Kommentar 

Barnevern 1 000 000 
 

Læremidler skole 1 000 000 
 

Ungdomskontakt 1 000 000 
 

Styrke bemanning i skolen 1 000 000  

Institusjon 1 000 000   

Frivillighet 500 000  

Psykisk opptrappingsplan for 
ungdom 

500 000  

Sum 6 000 000   

  

Område Reduksjon Kommentar 

Politikk         1 000 000 
 

Kommunedirektør m/stab 1 000 000   

Reduksjon i bruk av konsulenter 1 500 000   

Felles 
områder/service/digitalisering 

1 000 000   

Kirke 500 000  

Felles rektor 2 skoler 1 000 000  

Sum 6 000 000   

 

Investeringsbudsjettet 

Beløp i 1000 

Prosjekt 2023 2024 2025 2026 2023-2026 

Åsen skole / oppvekstsenter 
(bhg – 1.-10. skole) 

  7 000 103 000 110 000 

Bibliotek / aktivitetshus 
 

  5 000 27 400 32 400 

Salg av kommunale 
eiendommer 

   10 000 10 000 

Festiviteten    -17 400 -17 400 

Veghøvel   -5 000   

 

Begrunnelse: 

Lånegjelden økes ikke i perioden med dette forslaget.  

Vi forskyver på avsatt beløp til oppstart med Åsen skole. 

Vi tar ut renovering av Festiviteten og satser på bibliotek/aktivitetsbygg som i tillegg skal finansieres 

med salg av kommunale bygg. 

 

Tone Wanderås (AP) fremmet følgende verbalforslag:  

1) sak om ny utbyttepolitikk fra NTE legges frem for kommunestyret ila 2023 

2) Sak om opptrappingsplan for psykisk helse legges frem for kommunestyret ila 2023 

3) Sak om kjøp av private institusjonsplasser legges fram for kommunestyret ila 2023 

4) Neste års budsjett skal legges frem med 1,5 % driftsmargin 



Tone Wanderås (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:  

Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av vår/høst 2023 legge fram en egen sak om status 

og framdrift for etablering av nytt bibliotek- og aktivitetshus i Levanger Sentrum 

************ 

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag: 
Formannskapets forslag til Budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026, vedtas med 
følgende endringer: 

Driftsbudsjettet: 

I tusen kroner: 

 2023 2024 2025 2026 

Økte kapitalutgifter. Enøk- tiltak 500 1500 2500 3500 

Reduserte strømutgifter 500 1500 2500 3500 

 

Investeringsbudsjettet 

I tusen kroner 

 2023 2024 2025 2026 

Enøk tiltak 10000 10000 10000 10000 

Økt låneopptak 10000 10000 10000 10000 

 

Begrunnelse: 

Reduserte strømutgifter er beregnet etter kr. 2/kWt. Kapitalutgifter (avdrag/renter) 10% pr. år. 

************ 

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Kommunedirektøren bes utrede investeringskostnad og konsekvenser for driftskostnadene totalt ved 
at hele bibliotekbygget blir brukt til bibliotekformål. Det forutsettes en høy grad av gjenbruk og at 
rusteamet får plass i annet eksisterende kommunalt bygg. 
Begrunnelse: 
Det er dessverre ikke funnet plass til nytt aktivitetshus/bibliotek i økonomiplanen for 2023-2026. Vi 
ser at dette ikke er mulig å endre på, men mener samtidig at biblioteket trenger bedre lokaliteter for 
å kunne gi et tilbud som er i tråd med både nasjonale, regionale og lokale planer for bærekraft, 
folkehelse og kultur. Tidligere utredninger har vist at biblioteket trenger større areal for å utvikle 
møteplass-funksjonen. Arealet blir da også mere tilpasset flere ulike kulturtilbud. Dersom ingenting 
skal skje før 2027 har vi nå opplevd utfordringer med drifta i 10 år uten at noe er gjort. 
I eksisterende bibliotekbygg er det et uutnytta potensial. Vi mener at rusteamet bør få plass i andre 
kommunale bygg, gjerne i samlokalisering med lignende fagteam og enheter. Da kan bibliotekets 
kontorplasser flytte opp til 2. etasje. Med beskjeden ombygging/ominnredning kan dagens 
kontorareal i første etasje gjøres om til aktivitetsrom/møterom/studierom. Møterommet «Gullista» i 
2. etasje kan også inkluderes i bibliotekets portefølje. Dette forslaget avhenger av at det installeres 
en enkel heis/løfteplattform for å gjøre 2. etasje tilgjengelig for alle. 



Med dette forslaget gir vi ungdommer og eldre et bedre og mer tilpassa tilbud, og en uformell men 
viktig møteplass. Biblioteket som møteplass er styrket gjennom «meråpent bibliotek», for eksempel 
for ungdom etter skoletid, og den styrkes ytterligere med økt areal til aktiviteter og kulturtilbud. 
Kommunens økonomiske situasjon er pressa, men ved å bruke bibliotekbygget slik vi foreslår kan 
restpotensialet utnyttes mye bedre i en «vente-fase» som vi frykter kan vare i flere år. Ved å finne 
alternative lokaler til rusteamet i kommunale bygg som allerede er åpne, bør ikke driftskostnadene 
øke nevneverdig for kommunen sett under ett. Vi får i stedet en mer effektiv bruk av kommunens 
bygg. Biblioteket har også jobbet godt med bærekraftperspektivet og blitt miljøfyrtårn, og det er 
mulig å se for seg at det utvidete arealet i 1. etasje blir innredet ved gjenbruk av møbler og utstyr. Vi 
foreslår en utredning for å finne svar på dette. 
 

************ 

Karl M. Buchholdt (V) fremmet på vegne av V og Sand (SP) følgende verbalforslag:  
I tilknytning til oppvekstutredningen skal det legges frem en utredning om kostnader knyttet til 
bygging av flerbrukshall ved Nesheim skole 
 

************ 

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende verbalforslag:  

Når utbyttet fra NTE skal fordeles mellom kraftfond og utviklingsfond, fordeles midlene med 50% på 

hvert av fondene.  

Begrunnelse: 

I forbindelse med fylkessammenslåingen i 2018 overtok kommunene i Nord-Trøndelag eierskapet til 

aksjene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. I 

Transaksjonsavtalen fremgår føringer for beregning og utdeling av utbytte til eierne, samt noe 

føringer for forvaltningen innad i kommunene. Dette gikk ut på at pengene ikke skulle brukes på drift, 

men settes på et fond adskilt fra øvrige midler og brukes til utviklingstiltak. Samtidig ble det enighet 

blant flertallet av kommunene om at av det utbyttet som ble mottatt skulle kun 20% brukes på 

samfunnsutvikling i kommunen, mens 80 % skulle avsettes på et kraftfond øremerket til oppkjøp i 

kraftsektoren for det tilfelle at NTE fikk behov for kapitaltilførsel.  

Det er viktig å opptre som ansvarlige eiere som sikrer selskapet en god utvikling, men NTE er 

økonomisk solid, og det vil ikke innebære risiko for selskapet om kommunen velger å bruke en større 

andel av utbyttet til egen samfunnsutvikling. Flere kommuner bruker en større andel av midlene til 

egen utvikling, som for eksempel Snåsa og Indre Fosen. Våre naboer på Innherred vurderer det 

samme. En større andel av utbyttet til bruk på investeringer og samfunnsutvikling vil i en stram 

kommuneøkonomi være svært velkomment. Prosentandelen må vedtas nå slik at fordelingen til fond 

er avklart før framskrivning av sak om disponering av NTE-utbyttet som kommer på nyåret. 

************ 

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende verbalforslag: 

1. Kommunestyret ber om at framtidig E-6 utbygging planlegges med tanke på jordvern, 
miljøhensyn og å hindre økt unødvendig lokal trafikkgjennomgang i sentrum av Levanger. 

2. Ved salg av for eksempel «byskolen» og andre kommunale eiendommer, bør inntekt fra disse 
brukes til bygging av nytt kulturhus/bibliotek for å erstatte lokaler for kulturaktiviteter som i dag 
har sitt tilhold i «byskolen» 



 

************ 

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende verbalforslag: 

Kommunestyret ber om at det blir lagt fram en sak som viser hvordan en kan sikre lokal eller 
kommunalt eierskap til barnehagene i kommunen. 
Saka legges fram for politisk behandling våren/sommeren 2023 
  

************ 

Janne K. J. Larsen (FRP) fremmet følgende verbalforslag: 
Forslag til vedtak: Kommunestyret ber kommunedirektøren gå gjennom KOSTRA-rapporteringen, 
med sikte på at fremtidige rapporteringer blir mer nøyaktig – slik at sammenligningsgrunnlaget med 
sammenlignbare kommuner er mer presist.  
Begrunnelse: 
KOSTRA er et viktig verktøy for både kommuneadministrasjon og politikere i budsjettarbeid, for å se 
hvordan pengene politikerne bevilger blir brukt i vår kommune, sammenlignet med i 
sammenlignbare kommuner. Tidligere har det kommet frem at Levanger kommune rapporterer på 
en annen måte enn noen sammenlignbare kommuner gjør, noe som gjør at 
sammenligningsgrunnlaget er unøyaktig.  
 

************ 

Janne K. J. Larsen (FRP) fremmet følgende verbalforslag: 

Forslag til vedtak: Kommunestyret ber kommunedirektøren se på muligheten for å flytte personell 

sammen med tunge brukere fra hjemmetjenesten over til institusjon.   

Begrunnelse: 

Hjemmetjenesten har i dag flere brukere som ansees som tunge brukere, med behov som kvalifiserer 

til plass på institusjon fremfor i hjemmetjenesten. I forbindelse med omhjemling av omsorgsplasser 

på Breidablikktunet til institusjonsplasser, vil trolig flere av de tunge brukerne som i dag er under 

hjemmetjenesten, bli flyttet til disse institusjonsplassene. Ved å flytte tunge brukere fra 

hjemmetjenesten (LBAS, Stokkbakken), vil arbeidsbelastningen på de ansatte bli mindre. Det kan da 

være hensiktsmessig å flytte personell sammen med brukerne over til institusjon.  

************ 

Mats Henriksen (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Forslag til vedtak: Levanger kommunestyre vedtar at kommunen skal gjennomføre 
anbudskonkurranse på offentlig tjenestepensjon 
Begrunnelse: 
Konkurranseutsetting av tjenestepensjon Det er igjen etablert et marked for offentlig 
tjenestepensjon. I tillegg til KLP er blant andre Storebrand i markedet for offentlig tjenestepensjon. 

 I 2020 har flere kommuner og fylkeskommuner gjennomført anbudskonkurranser på området, med 
svært gode resultater.  

Et eksempel er Vestland fylkeskommune. Gjennom konkurranse kan kommunen både få reduserte 
kostnader til løpende pensjonspremie, frigjøre kursreserver som kan settes i premiefond og brukes til 
betaling av pensjonspremie, samt få frigjort egenkapital knyttet til dagens eierposisjon i KLP.  



Uavhengig av pensjonsleverandør vil de ansatte uansett være sikret de samme vilkårene knyttet til 
offentlig tjenestepensjon. 

 FrP mener derfor Levanger kommune bør gjennomføre en anbudskonkurranse på tjenestepensjon 
for å redusere kostnaden på denne forsikringsordningen. Området er svært viktig da en vesentlig 
andel av kommunens kostnader er knyttet til pensjon.  

************ 

 

Geir Skjesol (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
1. Kommunedirektøren bes utrede muligheten og kostnaden ved at Åsen Barne- og ungdomsskole 
benytter seg av ledig bygningsmasse/areal ved Åsen barnehage.   
Begrunnelse: 
Åsen Barnehage har i dag en avdeling som står tom samtidig som Åsen Barne- og ungdomsskole har 
et prekært behov for ekstra undervisningsplass spesielt mot spesialrom.  Muligheten for at skolen 
skal kunne benytte seg av de ledige lokalene bør undersøkes. 
2.  Kommunedirektøren bes i forbindelse med utredningen om barnehagestruktur vurdere driften av 
Mølnå familiebarnehage. 
Begrunnelse: 
Mølnå familiebarnehage er i dag en avdeling under Bjørnang barnehage. Barnehagen på Bjørnang 
har ledige plasser og Mølnå har få barn. Det bør derfor vurderes etter 2 års drift som kommunal 
barnehage om driften er økonomisk forsvarlig, eller vi blant annet kan utnytte ansatteressursen mer 
effektivt.  
 

************ 

Lars Erik Ertsås (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

Kommunedirektøren bes utrede muligheten for at en bedrift eller investeringsgruppe finansierer 

bygg og drift av Åsen barne- og ungdomsskolen i en periode på f.eks. 25-40 år, med tilhørende leie- 

og nedbetalingsavtale for overdragelse til kommunen etter endt avtaleperiode.  

Dette er ikke usannsynlig den eneste mulighet for ferdigstillelse av skolen i 2025, som fram til i dag 

har vært gjeldene vedtak siden 2020. Med bakgrunn i arbeidsmiljø for elever og lærere og den 

generelle tilstanden på eksisterende skole, samt bedringen i attraktivitet av Åsen som bosted, ønsker 

Høyre at denne muligheten for tidligere ferdigstillelse undersøkes på grunnlag av om det er mulig og 

om det er kostnadsmessig akseptabelt driftsmessig. 

Begrunnelse: 

Høyre er glad for at flertallspartiene i fellesskap har klart å finne rom for utbygging av Åsen barne- og 

ungdomsskole med ferdigstillelse forhåpentlig tidlig i 2027 på tross av en økonomisk svært vanskelig 

situasjon, vi har lett og leter fortsatt etter enda bedre løsninger. 

Med bakgrunn i et sterkt politisk ønske om tidligst mulig ferdigstillelse av Åsen barne- og 

ungdomsskole fremmer Høyre følgende oversendelsesforslag.  

 

************ 



Einar Dahlum (Rødt) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Pkt. 4 j 
Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private kan søke om å bli fritatt 
eiendomsskatt, helt eller delvis. Barnehagenes økonomiske situasjon legges til grunn for vurderingen. 

 

************ 

 

Forslag fremmet i møtet (Kommunedirektørens behandling av oversendelsesforslag, jfr. notat) 

Forslag 1: Om offentlig-privat samarbeid ved bygging av Åsen skole. TRUKKET 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
Levanger kommune utreder ikke bruk av OPS ved bygging av ny skole på Åsen på nåværende 

tidspunkt. 

Forslag 2: Om oppvekstsenter i Åsen  

Kommunedirektørens forslag til vedtak:  

Kommunedirektøren bes utrede samlokalisering, evt. oppvekstsenter for barnehage og 1-10-skole på 

Åsen i arbeidet med oppvekstutredningen 

Forslag 3: Om innsektvennlig beplantning 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:  

Kommunedirektøren bes ta en gjennomgang av hvilke areal som egner seg til mer innsektvennlig 

beplantning, f.eks. blomstereng og mer viltvoksende natur.  

Kommunedirektøren melder tilbake til kommunestyret i kommunedirektørens orienteringsnotat. 

Forslag 4: Salg av eiendommer 

1. Kommunedirektøren bes utrede muligheten for salg av eiendommen gamle Nesheim skole, 
gammel og ny del hver for seg.  

2. Kommunedirektøren bes om å gå i dialog med styret i Levanger Rådhus A/S om evt. salg av 
«Rolfsfjord-gården».  

 

************ 

Avstemning: 

Formannskapets forslag til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 fikk 0 stemmer. 
SP, H, KRF, FRP sitt alternative forslag til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 
fikk 19 stemmer (SP,H,KRF,FRP,V) 
AP sitt alternative forslag til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 fikk 12 
stemmer (AP, Rødt) 
SV sitt alternative forslag til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 fikk 4 stemmer 
(SV, MDG) 
SP, H, KRF, FRP sitt forslag er vedtatt.  

Brustad sitt oversendelsesforslag angående måltall for antall ansatte, vedtatt oversendt uten 
realitetsvotering med 19 mot 16 stemmer (AP, SV, Rødt, MDG) 

https://www.levanger.kommune.no/politikk/orienteringsnotat-sporsmal-og-svar-presentasjoner/kommunedirektoren-orienterer.6809.aspx


 
Wanderås sitt verbalforslag, pkt. 1 angående utbyttepolitikk NTE, avvist med 19 mot 16 stemmer (AP, 
Rødt, SV, MDG) 
Wanderås sitt verbalforslag, pkt. 2 angående opptrappingsplan psykisk helse, avvist med 18 mot 17 
(AP, SV, Venstre, MDG, Rødt) 
Wanderås sitt verbalforslag, pkt. 3 angående kjøp av private institusjonsplasser, avvist med 20 mot 
15 (AP, SV, Rødt) 
Wanderås sitt verbalforslag, pkt. 4 angående driftsmargin, avvist med 21 mot 14 (AP, V, Rødt, MDG) 
 
Wanderås sitt oversendelsesforslag angående nytt bibliotek- og aktivitetshus vedtatt oversendt uten 
realitetsvotering med 29 mot 6 stemmer (SV, Nydal, Larsen, Stormoen) 
 
Brustad sitt oversendelsesforslag angående utredning bibliotekformål vedtatt oversendt uten 
realitetsvotering med 18 mot 17 (AP, SV, Rødt, MDG, Boneng) 
 
Buchholdt sitt verbalforslag angående flerbrukshall vedtatt med 32 mot 3 (Løvås, Aune, MDG) 
 
Sand sitt verbalforslag angående NTE-midler enstemmig vedtatt.  
 
Løvås sitt verbalforslag, pkt 1 angående framtidig E6-utbygging, avvist med 18 mot 17 (AP, SV, 
Venstre, Rødt, MDG) 
Løvås sitt verbalforslag, pkt 2 angående salg av kommunal eiendom, avvist med 32 mot 3 stemmer 
(SV) 
 
Trøite sitt verbalforslag angående eierskap til barnehagene, vedtatt med 24 mot 11 stemmer (Høyre, 
KRF, FRP, Stormoen, By, Haugskott, Venstre)  
 
Larsen sitt verbalforslag angående kostrarapportering, enstemmig vedtatt.  

Larsen sitt verbalforslag angående personell institusjon, vedtatt med 21 mot 14 (AP, SV, Rødt)  

Henriksen sitt oversendelsesforslag angående anbudskonkurranse på offentlig tjenestepensjon, 
avvist med 20 mot 15 stemmer (H, KRF, FRP, Haugskott, Stormoen, Heieraas, By, Geir Skjesol, Lein, 
Brustad) 

Skjesol sitt oversendelsesforslag angående Åsen barnehage, enstemmig vedtatt oversendt uten 
realitetsvotering. 
Skjesol sitt oversendelsesforslag angående Mølnå familiebarnehage, vedtatt oversendt uten 
realitetsvotering med 31 mot 4 stemmer (SV, Venstre) 
 
Ertsås sitt oversendelsesforslag angående finansiering av utbygging av Åsen barne- og ungdomsskole, 
vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 18 mot 17 stemmer (AP, SV, Venstre, MDG, Rødt) 
 
Dahlum sitt oversendelsesforslag, vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 22 mot 13 stemmer 
(Nydal, Høyre, Haugskott, Heieraas, By, G. Skjesol, Skjesol, Lein, Lund, Boneng, Sand) 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak, forslag 1 om offentlig-privat samarbeid ved bygging av Åsen 
skole, vedtatt med... (trukket) 
Kommunedirektørens forslag til vedtak, forslag 2 om oppvekstsenter i Åsen, enstemmig vedtatt. 

Kommunedirektørens forslag til vedtak, forslag 3 om innsektvennlig beplantning, vedtatt med 26 mot 

9 stemmer (FRP, Nydal, Stormoen, Heieraas, Geir Skjesol, Sand, Sommervoll, Austmo) 

Kommunedirektørens forslag til vedtak, forslag 4 - 1) om Salg av eiendommer, enstemmig vedtatt. 

 



 

Kommunedirektørens forslag til vedtak, forslag 4 - 2) salg «Rolfsfjord-gården», enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK 

1. Budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026, herunder obligatoriske 
budsjettskjema, vedtas med følgende endringer: 
Veghøvel trekkes ut i -23            kr   5 mill.  
Nordsivegen 4 trekkes ut i -23   kr 15 mill.  
Sum 20 mill. , som overføres nybygg Åsen skole/Oppvekstsenter i -25, sammen med 2 mill. 
som står fra før.  

2. Eiendomsskattesatsen i medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes for 2023 i 
egen sak som fremmes i februar 2023. 

3. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedel i 2023 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte 
skattegrunnlaget skal være 3,5 o/oo, (jfr. overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 
første ledd siste pkt.) - endring fra skatteåret 2019. 

4. 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  
a. 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.  

k. Studentboliger eid av Studentinord  
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, unntak kan gis i henhold til behov jfr. vedtak i sak om månedlig 
fakturering av kommunale gebyrer.  

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter.  
6. Nye gebyr- og betalingssatser for 2023 vedtas i henhold til gebyroversikt.  
7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 80.000.000,-. 
8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2023 inkl. 

selvfinansierende investeringer settes til kr. 191.255.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt 
avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å 
velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.  

9. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og 
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og 
justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.  



10. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i 
investeringsbudsjettet.  

11. Eventuelle merinntekter etter endelig vedtak av Statsbudsjettet for 2023 overføres i sin 
helhet til kommunens disposisjonsfond. 

12. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om Enøktiltak i kommunal regi for 
økonomiplanperioden som er i samsvar med nasjonale mål for reduserte klimagassutslipp. 
Saken legges fram for kommunestyret i 2023 

13. I tilknytning til oppvekstutredningen skal det legges frem en utredning om kostnader knyttet 
til bygging av flerbrukshall ved Nesheim skole 

14. Når utbyttet fra NTE skal fordeles mellom kraftfond og utviklingsfond, fordeles midlene med 
50% på hvert av fondene.  

15. Kommunestyret ber om at det blir lagt fram en sak som viser hvordan en kan sikre lokal eller 
kommunalt eierskap til barnehagene i kommunen. Saka legges fram for politisk behandling 
våren/sommeren 2023 

16. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå gjennom KOSTRA-rapporteringen, med sikte på 
at fremtidige rapporteringer blir mer nøyaktig – slik at sammenligningsgrunnlaget med 
sammenlignbare kommuner er mer presist.  

17. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på muligheten for å flytte personell sammen 
med tunge brukere fra hjemmetjenesten over til institusjon.   

18. Kommunedirektøren bes utrede samlokalisering, evt. oppvekstsenter for barnehage og 1-10-
skole på Åsen i arbeidet med oppvekstutredningen 

19. Kommunedirektøren bes ta en gjennomgang av hvilke areal som egner seg til mer 
innsektvennlig beplantning, f.eks. blomstereng og mer viltvoksende natur. 
Kommunedirektøren melder tilbake til kommunestyret i kommunedirektørens 
orienteringsnotat. 

20. Kommunedirektøren bes utrede muligheten for salg av eiendommen gamle Nesheim skole, 
gammel og ny del hver for seg.  

21. Kommunedirektøren bes om å gå i dialog med styret i Levanger Rådhus A/S om evt. salg av 
«Rolfsfjord-gården».  

 
 
OVERSENDELSESFORSLAG 
Kommunedirektøren bes utrede og fastsette et måltall for antall ansatte i kommunen innen de ulike 
sektorer.    

OVERSENDELSESFORSLAG 

Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av vår/høst 2023 legge fram en egen sak om status 

og framdrift for etablering av nytt bibliotek- og aktivitetshus i Levanger Sentrum 

OVERSENDELSESFORSLAG 
Kommunedirektøren bes utrede investeringskostnad og konsekvenser for driftskostnadene totalt ved 
at hele bibliotekbygget blir brukt til bibliotekformål. Det forutsettes en høy grad av gjenbruk og at 
rusteamet får plass i annet eksisterende kommunalt bygg. 
 
OVERSENDELSESFORSLAG 
Kommunedirektøren bes utrede muligheten og kostnaden ved at Åsen Barne- og ungdomsskole 
benytter seg av ledig bygningsmasse/areal ved Åsen barnehage.   
 
OVERSENDELSESFORSLAG 
Kommunedirektøren bes i forbindelse med utredningen om barnehagestruktur vurdere driften av 
Mølnå familiebarnehage. 
 



OVERSENDELSESFORSLAG 
Kommunedirektøren bes utrede muligheten for at en bedrift eller investeringsgruppe finansierer 
bygg og drift av Åsen barne- og ungdomsskolen i en periode på f.eks. 25-40 år, med tilhørende leie- 
og nedbetalingsavtale for overdragelse til kommunen etter endt avtaleperiode.  
 

OVERSENDELSESFORSLAG 
Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private kan søke om å bli fritatt 
eiendomsskatt, helt eller delvis. Barnehagenes økonomiske situasjon legges til grunn for vurderingen. 

 

 


