
 

 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Levanger rådhus, formannskapssalen 

Dato: 22.03.2023 

Tidspunkt: 13:00  - 14:50 

 

 

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  

Magne Nydal medlem SP/H/FRP/KRF  

Torbjørn Stormoen medlem SP/H/FRP/KRF  

Robert Svarva medlem AP  

Astrid Vordal medlem AP  

Gunnar Morten Løvås medlem SV/MDG/R/V  

Tone Jørstad varamedlem AP Nina Berget 

 

Fra administrasjonen møtte:  

Navn Stilling 

Peter Ardon Kommunedirektør 

Rita-Mari Keiserås Formannskapssekretær 

Marit Aksnes Kommunalsjef  

Arnstein Kjeldsen Økonomisjef 

Kari O. Aunet Enhetsleder barnehage 

  

 

 
 

Orienteringer: 

• LFK – Action Now v/kontaktperson Anders Eggen og styreleder Svein Myhr 

 

Protokollen er godkjent av: 



  



Saksliste 

 

Saksnr. Tittel Lukket 

PS 36/23 Valg til godkjenning/signering protokoll  

PS 37/23 Referatsaker  

RS 4/23 Skjenkebevillingskontroll Levanger kommune 030323  

PS 38/23 Sakkyndig nemnd - suppleringsvalg  

PS 39/23 Kommunal overtakelse av barnehagene Purktrøa gårdsbarnehage og 
Skogn menighetsbarnehage 

 

PS 40/23 Bruk av utbytte fra NTE 2023  

PS 41/23 Oversendelsesforslag PS 86/22 Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 
2023 - 2026, Levanger kommune - fritak eiendomsskatt i barnehager 

 

PS 42/23 Mulighet for, og kostnader ved at Åsen barne- og ungdomsskole benytter 
seg av ledig bygningsmasse/areal ved Åsen barnehage 

 

FO 2/23 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - klima og miljø  

PS 36/23 Valg til godkjenning/signering protokoll 
Formannskapets behandling av sak 36/2023 i møte den 22.03.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Valg til godkjenning/signering protokoll: Robert Svarva og Nina Bakken Bye 

Avstemning: 

Enstemmig 

VEDTAK 

 Valg til godkjenning/signering protokoll: Robert Svarva og Nina Bakken Bye 

PS 37/23 Referatsaker 

Formannskapets behandling av sak 37/2023 i møte den 22.03.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning: 

Enstemmig 

  

 



VEDTAK 

Referatsakene tas til orientering. 

PS 38/23 Sakkyndig nemnd - suppleringsvalg 

Formannskapets behandling av sak 38/2023 i møte den 22.03.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag: 

Som nytt medlem etter Kjæran Iversen til sakkyndig nemd foreslås: Hanne Ihler Toldnes. 

Som nestleder til sakkyndig nemd velges: Hanne Ihler Toldnes 

Som vara i sakkyndig nemd foreslås: Bjarne Berre 

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende forslag: 

Knut Erik Henrikø 1. vara 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.  

 

INNSTILLING 

 

Som nytt medlem etter Kjæran Iversen til sakkyndig nemnd velges: Hanne Ihler Toldnes 

  

Som nestleder til sakkyndig nemnd velges: Hanne Ihler Toldnes 

 

Som vara i sakkyndig nemd foreslås: Bjarne Berre 

Kommunestyrets vedtak på Vegard Austmo som varamedlem til sakkyndig nemnd oppheves, og som 

nytt varamedlem velges: Knut Erik Henrikø 

 

PS 39/23 Kommunal overtakelse av barnehagene Purktrøa gårdsbarnehage og 

Skogn menighetsbarnehage 

Formannskapets behandling av sak 39/2023 i møte den 22.03.2023: 

Behandling  



Habilitet: 
Magne Nydal (KrF) ba utvalget om å ta en habilitetsvurdering ved behandling av saken, med følgende 
begrunnelse: "Anna marie Skei som eg er gift med sitter i styret i mariskostiftelsen". 
Magne Nydal (KRF) ba om vurdering av sin habilitet. Nydal fratrådte møtet. Nydal ble av et 
enstemmig formannskap erklært inhabil.  
 
Forslag i møte: 

Ingen 

Avstemning: 

Enstemmig 

 

INNSTILLING 

1.Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av Purktrøa gårdsbarnehage og 

Skogn menighetsbarnehage for kroner 35,76 mill. kroner. I tillegg til dette kommer 

nødvendig dokumentavgift og tinglysingsgebyr på anslagsvis 0,7 mill. kroner. 

2.Det bevilges 0,3 mill. kroner til nødvendig digitalt utstyr 

3.Investeringene finansieres gjennom økt låneopptak. 

4.Driftsbudsjettet for 2023 endres slik:  

a.Teknisk enhet styrkes med 0,85 mill. kroner.  

b.Finanstransaksjoner økes med 0,9 mill. kroner.  

c.Barnehage felles reduseres med 1,75 mill. kroner.  

5.Stiftelsens to barnehager overdras til Levanger kommune fra 01.05.2023 og vil fra den tid inngå 

sammen med øvrige kommunale barnehager i Enhet barnehage.  

  

 

PS 40/23 Bruk av utbytte fra NTE 2023 

Formannskapets behandling av sak 40/2023 i møte den 22.03.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 
Tone Jørstad (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende endringsforslag: 
Klima og miljøtiltak økes med kr. 100.000.  Beløpet tas fra midler avsatt til Heia Innherred. 
 
Robert Svarva (AP) fremmet følgende endringsforslag: 
Bevilgningen til Heia Innherred settes på vent inntil bidragene fra samarbeidspartnerne er klarlagt. 
 
Avstemning: 

Jørstad sitt endringsforslag enstemmig vedtatt. 



Svarva sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.  

Kommunedirektørens forslag med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK 

1.Midler fra Levanger kommunes utviklingsfond fordeles slik for 2023: 

Næringsutvikling totalt: 2.923.866 

Næringsfond:    536.750 

Hotellkonkurranse:  1.400.000 

Investeringsfond Ytterøy:  800.000 

Andre utviklingstiltak:   200.000 

Andre formål totalt:   2.666.507 

Utredning veg Frosta-Åsen:   150.000 

Etablering av gårdeierforening:  50.000 

Prosjekt Nærvær:   150.000 

Klima og miljøtiltak:   200.000 

Bredbåndstiltak:  1.430.000 

Organisasjonsutvikling:   200.000 

 

Bevilgningen til Heia Innherred settes på vent inntil bidragene fra samarbeidspartnerne er 

klarlagt. 

  

2.Prinsipielle saker innenfor disse rammene avgjøres av formannskapet. 

3.Det vil bli rapportert jevnlig til formannskapet om bruken av midlene.  

   

PS 41/23 Oversendelsesforslag PS 86/22 Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 

2023 - 2026, Levanger kommune - fritak eiendomsskatt i barnehager 

Formannskapets behandling av sak 41/2023 i møte den 22.03.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Ingen 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak, vedtatt med 8 mot 1 stemme (Nydal) 

 

 



VEDTAK 

Kommunedirektøren vurderer spørsmålet om eiendomsskatt for ikke-kommunale barnehager i 

forbindelse med utarbeidelse av budsjett/økonomiplan perioden 2024 - 2027. 

  

  

  

 

PS 42/23 Mulighet for, og kostnader ved at Åsen barne- og ungdomsskole benytter 

seg av ledig bygningsmasse/areal ved Åsen barnehage 

Formannskapets behandling av sak 42/2023 i møte den 22.03.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Ingen 

Avstemning: 

Enstemmig 

VEDTAK 

  

Saken tas til orientering. 

  

  

 

FO 2/23 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - klima og miljø 

Formannskapets behandling av sak 2/2023 i møte den 22.03.2023: 

Behandling  

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål: 

Den 30. januar i år inviterte Framtiden i våre hender alle politiske partier i Levanger til paneldebatt 

på biblioteket i Levanger. Temaet var «Gode klima- og miljøtiltak for Levanger». Alle partier foruten 

ett parti deltok i debatten. 

Etter debatten ble det en omforent enighet mellom partiene om å ha fokus på følgende 4 tiltak uten 

prioritert rekkefølge: 

• mer tilgjengelig kollektivtrafikk 



• strengere arealplanlegging 

• kommunalt gjenbrukstorg 

• klimauke 

Da det synes som om det er stor enighet om å øke fokus for å få gjennomført disse 4 tiltakene stiller 

undertegnede følgende spørsmål: 

Er det gjort noe i forhold til disse politiske omforente tiltakene? 

Dersom det ikke er gjort noe, hva tenker ordføreren om hva som kan gjøres for å få gjennomført de 

fire tiltakene? 

Ordføreren svarte: 

Takk for spørsmålet.  

Jeg vil først si at Fremtiden i våre hender skal ha anerkjennelse for å ha satt temaet på agendaen, og 

arrangert en paneldebatt - eller sofasamtale som det vel også ble omtalt som - om klima og miljø.  

Jeg var forhindret fra å delta selv, så det var en annen som deltok på vegne av Sp, men jeg har 

forstått det slik at politikerne etter en diskusjon skrev opp fire miljøtiltak som man, mer eller mindre 

samstemt, mente at det burde jobbes med i kommunen. De fire som ble valgt var ønsket om en mer 

tilgjengelig kollektivtransport, strengere arealplanlegging, etablering av gjenbrukstorg og ei 

klimauke.  

Det må for ordens skyld påpekes at tiltakene kom frem i et åpent debattmøte, og at de ikke er 

vedtatt i noe folkevalgt organ. De gir ikke i seg selv grunnlag for å forvente noen bestemt aktivitet fra 

ordførers eller administrasjonens side. Det er naturligvis mulig å ta en eller flere av de opp som 

politiske saker, for eksempel gjennom en interpellasjon, hvis man ønsker det. Men jeg skal uansett gi 

noen kommentarer rundt de foreslåtte tiltakene. 

Når det gjelder bedre kollektivtilbud så er vi alle enige om at vi ønsker det. Og det er da også tatt opp 

med AtB ved ulike anledninger både fra politisk hold og fra administrasjonen. Det vil vi fortsette med. 

Kan også nevne at innherredsordførerne er samstemte om at vi ikke er fornøyde med skjevheten i 

kollektivtilbudet mellom Trondheimsregionen og andre regioner i Trøndelag, som for eksempel 

Innherred. Skal fylket bindes mer sammen trenger vi et bedre og mer tilgjengelig kollektivsystem i 

alle deler av Trøndelag, ikke bare rundt den største byen. Dette er et av temaene som det er aktuelt 

å jobbe videre med gjennom regionrådet og Innherredsbyen.  

Vedrørende arealplanlegging så er jeg usikker på hva som menes med at den skal være strengere. 

Regjeringa har strammet inn på disponeringen av matjord, og det følger kommunen opp. For øvrig er 

jeg ikke enig i at arealpolitikken skal gjøres strengere eller strammere enn den allerede er. Tvert imot 



er jeg svært glad for de nye styringssignalene fra kommunalministeren om at statsforvalteren i større 

grad skal ta lokale hensyn og være i mer dialog med kommunene før de fatter vedtak i sakene de får 

til behandling.    

Når det gjelder kommunalt gjenbrukstorg så kan det nevnes at kommunen har et digitalt 

gjenbruksteam for utstyr og inventar som gjelder hele kommuneorganisasjonen. Og på biblioteket og 

ved Servicetorget er det lagt til rette for gjenbruk av klær.                                 

Innenfor kulturmiljøfeltet er det å bruke, gjenbruke og transformere bygninger til ny, et viktig bidrag i 

arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Bevaring gjennom bruk. Det handler om å utnytte 

ressursene best mulig.         

Teknisk har gjennomført registreringer av brukte møbler i alle byggeprosjekt fra 2012 og til i dag. 

Møblene blir omplassert internt i kommunen. Det som ikke blir benyttet av kommunen blir gitt bort 

til frivilligheten. Det utarbeides for tiden en mal for hvordan ombruk/gjenbruk av møbler kan gjøres i 

framtida. 

Jeg har fått opplyst at kommunen i 2021 var i dialog med deler av næringslivet om å lage et 

ombrukssenter for forbrukermarkedet. Kommunen opplevde imidlertid at det ikke var stor interesse 

for det, og det ble derfor ikke fulgt opp videre.  

En løsning som praktiseres i en del andre kommuner er å gjøre det mulig å gjenbruke 

byggematerialer, dører og vinduer knyttet til gjenbrukstorgene som allerede finnes i kommunene. 

Trondheim kommune og Trondheim renholdsverk har laget et slikt senter. En mulighet er å gjøre det 

gjennom de gjenbrukstorgene der vi allerede leverer en del gjenstander som kan ombrukes av andre. 

Ordføreren vil ta initiativ overfor Innherred renovasjon for å se om det er mulig å lage et slikt 

ombrukssenter som en utvidelse av gjenbruksbutikken på Mule. 

Det fjerde tiltaket som er nevnt er klimauke. Kanskje er det mere dekkende å kalle den en klima- og 

miljøuke? Nå vet jeg at det har kommet inn en interpellasjon om det her temaet, så det vil bli svart ut 

i kommunestyret. 

  

 


