Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested
Dato:
Tid:

Kommunestyre
Kommunestyresalen, Levanger rådhus
23.09.2020
17:00 – 21:40

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Anita Ravlo Sand
Nina Bakken Bye
Robert Svarva
Astrid Juberg Vordal
Gaute Børstad Skjervø
Khalil Obeed
Oda Okkenhaug
Tone Jørstad
Knut Holmen
Per Espen Aunan
Stig Ove Sommervoll
Bjørg Boneng
Asbjørn Brustad
Merete Bøhn-Flatås
Morten Langdal
Frode Lund
Eirik Rønning
Randi Haugskott
Kim Nilssen
Lars Erik Ertsås
Gunnar Morten Løvås
Victoria Skjønhaug
Kaja Skårdal Hegstad
Geir Tore Persøy
Janne Kathrine Jørstad Larsen
Magne Nydal
Nina Egenæs Groven
Kjartan Gjelvold
Einar Dahlum
Karl Meinert Buchholdt
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vegard Austmo
MEDL
Nina Elisabeth Berget
MEDL
Line Thorsen Bratli
MEDL
Torbjørn Stormoen
MEDL

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
SP
H
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
H
H
SV
SV
SV
FRP
FRP
KRF
KRF
MDG
R
V

Representerer
AP
AP
SP
SP
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Arild Røsdal
MEDL
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Asbjørn André Dypdahl
Vegard Austmo
Siri Marie Nesgård
Nina Elisabeth Berget
Geir Skjesol
Line Thorsen Bratli
Hans Heieraas
Arild Røsdal
Guri J. Skjesol
Torbjørn Stormoen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ola Stene
Rita-Mari Keiserås
Gunvor Strøm
Trude Nøst
Kristin Bratseth
Marit Aksnes
Arnstein Kjeldsen

SP
Representerer
AP
AP
SP
SP
SP

Stilling
Kommunedirektør
Formannskapssekretær
Websending
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Økonomisjef

Vararepresentant Jon Øyvind Vik-Haugen (KRF) deltok under behandlinga av sak 58/20
pga inhabilitet.
Stig Sommervoll (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.30, etter behandling av sak
64/20
Før møtet ble satt ble det holdt orientering/tema: «Barneløftet».
Orienteringer i møtet:
• Status SNK-prosess v/enhetsleder Kultur Guri Sivertsen
• Prosjektet «ungdommens stemme» v/representanter fra ungdomsrådet
• I tilknytning til sak 52/20 Arbeid for et helsebringende, trygt og godt skolemiljø i
levangerskolen vil det bli gitt en orientering v/enhetsleder/rektor Geir Mediås
Forespørsel:
Gaute Børstad Skjervø (AP) stilte spørsmål vedrørende VGs avsløringer om ulovlig bruk
av tvang og makt rettet mot psykisk utviklingshemmede relatert til covid-19håndeteringen i kommunen.
Kommunedirektøren besvarte.
Protokolltilførsel fra Karl M. Buchholdt (V) – sak 57/20:
Administrasjonen skal kartlegge, analysere og synliggjøre økonomiske og helsefaglige
konsekvenser av tiltak før beslutninger fattes. Venstre vil presisere at politisk nivå må
sørge for å avsette tilstrekkelig med tid til at administrasjonen kan gjøre disse
utredningene på forsvarlig vis, og at fremgangsmåten fra flertallet benyttet i sakene
63/13 og 4/14 vedrørende institusjonsstruktur unngås.
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Underskrifter:

_______________________________

______________________________
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Saksnr
Innhold
PS 51/20 Referatsaker
PS 52/20 Arbeid for et helsebringende, trygt og godt skolemiljø i levangerskolen
PS 53/20 Kartlegging av ufrivillig deltid i Levanger kommune
PS 54/20 Økonomirapportering 2. kvartal 2020
PS 55/20 Justering investeringsbudsjett 2020
PS 56/20 Produksjonskjøkken i Levanger kommune - fremtidig struktur
PS 57/20 Evaluering av Helse og velferd i Levanger kommune - sluttrapport
PS 58/20 Ytterøy brannstasjon
PS 59/20 Detaljregulering Ytterøy brannstasjon
PS 60/20 Kjøp av leiligheter i Ytterøytunet Borettslag
PS 61/20 Salg av eiendommen Gamle Nesheim skole - gnr/bnr 16/7
PS 62/20 Revidering av vedtekter for regionalt næringsfond Levanger og Verdal
PS 63/20 Detaljregulering Kårstua barnehage
PS 64/20 Områderegulering for Holåsen vest
PS 65/20 Reguleringsplan Finnåsen - 5037/114/1
PS 66/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og
Levanger kommune
PS 67/20 Revidering av reglement for folkevalgte organer - hjemle adgangen til å
holde fjernmøter
PS 68/20 Søknad om permisjon fra politiske verv - Nina Berget
PS 69/20 Levanger forliksråd perioden 2021-2024 - suppleringsvalg
FO 33/20 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Skatteparadisfri kommune
FO 34/20 Interpellasjon fra Victoria Skjønhaug (SV) - Internett hjemme må være
oppnåelig for alle
FO 35/20 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommunes rapportering
i KOSTRA
FO 36/20 Interpellasjon fra Tone Jørstad (AP) - framtidig bruk av bygningene ved
tidligere Skogn helsetun
FO 37/20 Spørsmål fra Einar Dahlum (Rødt) - krav om minstelønn til ansatte i
utelivsbransjen
FO 38/20 Spørsmål fra Einar Dahlum (Rødt) - praktiske løsninger om teststasjon
Covid-19 på Rinnleiret
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PS 51/20 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
PS 52/20 Arbeid for et helsebringende, trygt og godt skolemiljø i levangerskolen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Orienteringer i møte:
Arbeid for et helsebringende, trygt og godt skolemiljø i levangerskolen
v/enhetsleder/rektor Geir Mediås
Forslag i møte:
Khalil Obeed (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
• Kommunedirektøren bes om å revidere ordensreglementet for grunnskolen i
Levanger, og legge det som en sak til kommunestyret.
• Hovedprinsippet skal være å hjelpe istedenfor å iverksette sanksjoner som fører til at
ungdommer, alene eller med andre venner, må forlate skolens område og være på
egenhånd i situasjoner hvor pedagogiske støtte ville vært hensiktsmessig for
forståelse og atferdsendring.
• For barn med utagerende og/eller voldelig adferd bør det raskt igangsettes et apparat
rundt den aktuelle eleven som kan undersøke den underliggende årsaken til adferden
eleven har. En aktivitetsplan for eleven bør raskt komme i gang for å sikre at eleven
er godt ivaretatt.
• Skolene pliktes til å ved behov å innhente hjelp fra alle de kommunale
hjelpeinstanser i stedet for bortvisning, eller innen bortvisning vurderes.
Avstemning:
Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Obeeds forslag avvist med 21 (SP, H, FRP, KRF, V, Holmen, Sommervoll) mot 14
stemmer
INNSTILLING:
Kommunestyret tar sak om arbeid for et helsebringende, trygt og godt skolemiljø i
levangerskolen til orientering.
Kommunestyret bifaller ordningen med nasjonale mobbeombud, og ber om at rapport
om Levanger kommunes samarbeid med mobbeombudet i Trøndelag legges inn som en
del av den årlige «Tilstandsrapporten for grunnskolen».
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PS 53/20 Kartlegging av ufrivillig deltid i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Levanger kommune må fortsatt ha som ambisjon å redusere ufrivillig deltid.
Avstemning:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt.
Løvås sitt tilleggsforslag avvist med 18 mot 17 stemmer (SV, MDG, R, V, Groven, AP Holmen)
INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

PS 54/20 Økonomirapportering 2. kvartal 2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling, pkt. 1-5, enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, pkt. 6, avvist med 34 mot 2 stemmer (Buchholdt, Bye)
VEDTAK:
1. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 tas til orientering
2. Kommunens driftsbudsjett endres slik:
• «Kommunesamarbeid Kemner, IKT, Kommuneadvokat» styrkes med 1,1
mill. kroner.
• Institusjonstjenesten styrkes med 1,1 mill. kroner
• Oppvekstområdene styrkes med 1,0 mill. kroner
• Samfunnsutvikling styrkes med 1,3 mill. kroner
• Helse og velferd styrkes med 9,0 mill. kroner
• Budsjetterte renteutgifter reduseres med 5,0 mill. kroner
• Budsjettert arbeidsgiveravgift reduseres med 7,0 mill. kroner
• Budsjettert eiendomsskatt økes med 1,5 mill. kroner
• Posten for utbytte reduseres med 4,5 mill. kroner, avsetning til fond
justeres tilsvarende.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene mellom enhetene.
3. a. I den grad det er faglig forsvarlig skal ikke nye personer ansettes i kommunen. I
perioden 1. oktober 2020 til 31.mars 2021 skal enhetsleder sammen med
kommunalsjef godkjenne alle stillingsutlysninger. Ordningen evalueres og legges
frem sammen med økonomirapport for 1.kvartal 2021.
b. overtidsbruk skal klareres med avdelingsleder.
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c. I perioden 1.oktober 2020 til 31.mars 2021 skal avdelingsleder og enhetsleder
vurdere siste måneds overtidsbruk for å sammenligne avdelinger og finne
eventuelle læringspunkter og justeringsbehov. Ordningen evalueres og legges
frem sammen med økonomirapport for 1.kvartal 2021.
4. Innen helse- og velferdsektoren:
a. Hvis avdelingsleder er tilgjengelig skal denne vurdere det konkrete behovet
for innleie. I øvrige tilfeller skal innleiekoordinator, eventuelt vaktsansvarlig
hvis koordinator ikke er tilgjengelig, avgjøre dette.
b. I perioden 1.oktober 2020 til 31.mars 2021 skal avdelingsleder og enhetsleder

vurdere siste måneds innleie for å sammenligne avdelinger og finne eventuelle
læringspunkter og justeringsbehov. Ordningen evalueres og legges frem
sammen med økonomirapport for 1.kvartal 2021.
5. Innkjøpsavtalene skal benyttes

PS 55/20 Justering investeringsbudsjett 2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2020 endres slik:
Økte inntekter/reduserte utgifter:
• Redusert investeringsnivå jfr. vedlegg 72,625 mill. kr.
• Salg av fast eiendom økes med 1,0 mill. kroner
• Tilskudd fra spillemidler økes med 1,13 mill. kroner
Økte utgifter/reduserte inntekter:
• Bruk av lån reduseres med kr. 64,51 mill. kroner
• Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med 7,245 mill. kroner
• Avsetning til fond økes med 3,0 mill. kroner
Levanger kommune søker Husbanken om ytterligere opptak av startlån på 20 mill kr.
Lånerammen brukes til videreutlån til innbyggere med særlig behov. Samlet ramme for
låneopptak til videreutlån i 2020 blir dermed 70 mill kr.
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PS 56/20 Produksjonskjøkken i Levanger kommune - fremtidig struktur

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV, V og MDG:
Det bygges ut produksjonskjøkken ved Staup helsehus, Breidablikktunet omsorgssenter,
Levanger Bo og Aktivitetssenter og Stokkbakken omsorgssenter og at kjøkkenet ved
Skogn Helsetun beholdes i forbindelse med at det bør startes opp igjen drift av
institusjonsplasser ved Helsetunet.
Begrunnelse:
Kvalitetsreformen Leve Hele livet (stortingsmelding nr. 15, 2017-2018) beskriver
kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp,
sammenheng og overganger i tjenestene. I denne sammenhengen gjelder det produksjon
av mat og trivsel. Undersøkelser viser at mellom 20 og 60 prosent av pasienter på
sykeheimer kan være underernærte ifølge senter for omsorgsforskning.
Produksjonskjøkken på institusjoner/omsorgssenter kan være med å forebygge dette.
Formålet er at eldre i institusjoner/omsorgsboliger også skal få næringsrik mat som både
ser god ut, dufter godt, smaker godt, gir god appetitt og gode opplevelser. Det er viktig at
kommunen nå bruker anledningen til å skape god kvalitet i denne viktige delen av
eldreomsorgen. Husbanken har etablert en tilskuddsordning på 40% av
investeringskostnadene pr. plass. Levanger kommune er i en presset økonomisk situasjon
og kommunen mister muligheten til å nyte godt av disse midlene som Husbanken stiller
til rådighet dersom vi ikke velger en desentralisert utbygging.
Victoria Skjønhaug (SV) fremmet følgende forslag:
Dersom kommunestyret vedtar at det skal bygges et produksjonskjøkken i Levanger
kommune skal det legges til grunn et mulighetsstudie som sier hvor dette kjøkkenet helst
bør legges/bygges før plassering vedtas.
Mulighetsstudiet skal inneholde økonomiske kostnader, plassering i forhold til
logistikk/transport og si noe om samfunnsnytten.
Begrunnelse:
I Levanger kommune er det 20 som står på venteliste for HDO. Det er også til enhver tid
behov for treningsleiligheter til brukere som har behov for tett oppføling i forhold til
helseutfordringer innen rus og psykiatri, et tilbud likt det som ble gitt ved Åsveien 7 som
tidligere lå til Skogn helsetun.
Det vil være uheldig å ta i bruk et helsebygg som storkjøkken før vi har kartlagt og gjort
utredninger om hvilke muligheter som ligger i Skogn helsetun.
Det er viktig at vi som kommunestyre har klart for oss de ulike alternativene for bygget
før vi vedtar at det er her et produksjonskjøkken skal legges.
Det er også viktig at vi som kommunestyret har alle fakta på bordet før vi vedtar
plassering for storkjøkkenet i kommunen. Er vi sikker på at de økonomiske rammene
som er satt av er tilstrekkelig? Er det utredet tilstrekkelig i forhold til logistikk/ transport
til og fra Skogn helsetun?
Forslag til vedtak:
Kommunestyre vedtar at det skal bygges et produksjonskjøkken i Levanger kommune.
Endelig plassering avventes inntil mulighetsstudiet er behandlet i kommunestyret.
Avstemning:
Løvås sitt forslag avvist med 30 mot 5 stemmer (V, MDG, SV)
Skjønhaugs forslag avvist med 32 mot 3 stemmer (SV)
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Formannskapets innstilling vedtatt med 29 mot 6 stemmer (SV, V, MDG, R)
INNSTILLING:
Det etableres ett sentralkjøkken for produksjon av mat. Det lokaliseres på Skogn
Helsetun, med nødvendige tilpassinger og eventuelt tilbygg. LBAS skal opprettholde et
tilbud om salg av mat til besøkende.

PS 57/20 Evaluering av Helse og velferd i Levanger kommune - sluttrapport

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om at kommunedirektøren legger fram en sak før utgangen av
januar 2021 som omhandler hva som er gjort for å rette opp de funn og konklusjoner
som kommer fram i evalueringsrapporten.
1. Saken må inneholde svar på hvorfor endring fra institusjonsplasser til plasser med
heldøgns omsorg (HDO) ble foretrukket da det viser seg at dette ikke har gitt noen
økonomisk gevinst. Var beslutningsgrunnlaget mangelfullt?
2. Saken må inneholde en vurdering av hvorfor det var stort søkelys på økonomisk vinst
ved endringen uten at kostnadene ved drift ikke var godt nok utredet.
3. Saken må inneholde bakgrunnen for budsjettoverskridelsene. Er det manglende
budsjettkontroll, for lave budsjettrammer, økt tjenesteomfang og en årsvekstutvikling
langt ut over helse og velferd sine rammer/budsjetter som er årsaken. Hva er gjort for
å endre dette?
4. Saken må inneholde hvordan helse og velferd har tenkt å løse det med at behovet for
boliger og tjenester øker samtidig som veksten i årsverk øker. Hva er gjort med dette?
5. Saken må inneholde svar på om helse og velferd/ organisasjonen er hensiktsmessig
oppbygd og har riktig kompetanse og ressursbruk til de budsjetter de er gitt.
6. Saken må inneholde svar på om samarbeidet internt i helse og omsorg er
hensiktsmessig oppbygd.
7. Saken må inneholde forslag på hvordan kartlegging, analyser og synliggjøring av
økonomiske og helsefaglige konsekvenser av tiltak blir utarbeidet før beslutninger
fattes. Dette for å gi et bedre politisk beslutningsgrunnlag.
8. Saken må inneholde en vurdering av om etaten trenger økt kompetanse og ressurser
på budsjettering, økonomistyring og samfunnsøkonomiske analyser.
Avstemning:
Driftsutvalgets innstilling, første avsnitt, enstemmig vedtatt.
Driftsutvalgets innstilling, andre avsnitt, vedtatt med 34 mot 1 stemme (V).
Løvås sitt tilleggsforslag avvist med 31 mot 4 stemmer (SV,V).
VEDTAK:
Evalueringsrapport Helse- og velferd tas til orientering.
For fremtiden må det kartlegges, analyseres og synliggjøres økonomiske og helsefaglige
konsekvenser av tiltak før beslutninger fattes. Dette for å gi et bedre politisk
beslutningsgrunnlag.
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PS 58/20 Ytterøy brannstasjon

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Habilitet:
Magne Nydal ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte møtet. Nydal ble av et
enstemmig kommunestyre erklært inhabil. Vararepresentant Jon Øyvind Vik-Haugen
tiltrådte møtet under behandling av denne saken.
Forslag i møte:
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag:
Kommunedirektøren bes starte ny prosess for utforming av Ytterøy brannstasjon som
tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav, men innenfor tildelt økonomisk ramme på 15 mill.
kroner.
Avstemning:
Ved alternativ avstemning ble formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 10
stemmer som ble avgitt for Løvås sitt forslag (SV, MDG, R, Holmen, Svarva,
Sommervoll, Nesgård, Jørstad)
VEDTAK:
Entreprisekostnaden aksepteres, men administrasjonen bes i samarbeid med entreprenør
å gå igjennom prosjektet på kostnadsjakt med mål om å redusere kostnadene med 2-3
mill. kr.
Brannvesenet på Ytterøy er med i ordningen "mens vi venter på ambulansen".
Mannskapet er ikke utdannet helsepersonell, og har behov for debrifing etter utrykning
ved alvorlige hendelser. Det er avsatt tid til 10-12 øvelser pr år. Mye av dette foregår
teoretisk og mannskapet trenger derfor fasiliteter hvor gjennomgang av utstyr og
øvingsplan foregår.

PS 59/20 Detaljregulering Ytterøy brannstasjon

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Detaljregulering for Ytterøy brannstasjon, med den endringen som er beskrevet i
saksframlegget, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
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PS 60/20 Kjøp av leiligheter i Ytterøytunet Borettslag

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Habilitet:
Asbjørn Brustad ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte møtet. Brustad ble av et
enstemmig kommunestyre erklært inhabil.
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Levanger kommune kjøper sju leiligheter i Ytterøytunet borettslag for kr. 4 500 000,2. Kjøpet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
3. Heftelsen «kommunal tildelingsrett» fjernes, slik at borettslaget kan oppløses.
PS 61/20 Salg av eiendommen Gamle Nesheim skole - gnr/bnr 16/7

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Eiendommen gamle Nesheim skole gnr. 16 bnr. 7, deles opp i to salgsobjekter der det
gamle skolebygget med ca. 2 daa. tomt, selges separat.
Tomta med det gamle skolebygget reguleres med hensynssone bevaring.
Avstemning:
Ved alternativ votering ble Løvås sitt forslag til vedtak vedtatt med 20 mot 15 stemmer
Persøy, Guri Skjesol, Geir Skjesol, Nydal, Heieraas, Rønning, Lund, Haugskott, Brustad,
Vordal, Svarva, Aunan, Dypdahl, Okkenhaug, Skjervø.
VEDTAK:
Eiendommen gamle Nesheim skole gnr. 16 bnr. 7, deles opp i to salgsobjekter der det
gamle skolebygget med ca. 2 daa. tomt, selges separat.
Tomta med det gamle skolebygget reguleres med hensynssone bevaring.

PS 62/20 Revidering av vedtekter for regionalt næringsfond Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
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Reviderte vedtekter for regionalt næringsfond for Levanger og Verdal vedtas.
PS 63/20 Detaljregulering Kårstua barnehage

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Habilitet:
Merete Bøhn-Flatås (SP) ba om vurdering av sin habilitet. Hun fratrådte møtet. BøhnFlatås ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.
Magne Nydal (KRF) ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte møtet. Nydal ble av
et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Detaljregulering for Kårstua barnehage, med den endringen som er beskrevet i
saksframlegget, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
PS 64/20 Områderegulering for Holåsen vest

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme (MDG)
VEDTAK:
Områderegulering for Holåsen Vest vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12
med de endringer etter høring og offentlig ettersyn som går frem av saksfremlegget.
Det etableres gang- og sykkelveg mellom Veg 6 og Veg 3 i planen.

PS 65/20 Reguleringsplan Finnåsen - 5037/114/1

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Kaja Skårdal Hegstad (SV) fremmet følgende forslag:
Innsigelsen tas til følge, reguleringsplanen avvises.
Avstemning:
Ved alternativ votering ble plan- og utviklingsutvalgets innstilling vedtatt med 22 mot 12
(SV, Geir Skjesol, Guri Skjesol, Langdal, MDG, R, Groven, Buchholdt, Obeed, Skjervø)
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VEDTAK:
Reguleringsplan Finnåsen vedtas og oversendes Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.
PS 66/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Levanger
kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Levanger kommune
gjeldende fra 01.01.2021 vedtas. Den reviderte avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler.

PS 67/20 Revidering av reglement for folkevalgte organer - hjemle adgangen til å holde
fjernmøter

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Gaute Børstad Skjervø (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ny setning etter siste setning, første avsnitt:
I tillegg kan det i særskilte tilfeller hvor enkeltmedlemmer av det folkevalgte organet hindres fra
å delta fysisk, men har anledning til å delta fra annen lokasjon, gis anledning til at ordfører/leder
innkaller til fjernmøte der enkeltdeltakere(n) kan delta gjennom digitale løsninger.
Hovedregelen skal likevel være at møter i folkevalgte organer avholdes fysisk.
Ny setning etter siste setning, siste avsnitt:
I fysiske møter i folkevalgte organer der enkeltmedlemmer gis anledning til å delta digitalt,
stilles samme krav til fjerndeltakeren(e) som til de deltakere som er fysisk til stede.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Skjervøs tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
De folkevalgte organer i Levanger kommune kan holde sine møter som fjernmøter i
henhold til kommunelovens §11-7 første ledd.
Nytt punkt tas inn i reglement for kommunestyret, og bestemmelsen får da tilsvarende
anvendelse for de øvrige folkevalgte organer:
Fjernmøter:
Ordfører/leder kan avgjøre om et møte skal avholdes som fjernmøte, jfr. kommunelovens
§ 11-7. I tillegg kan det i særskilte tilfeller hvor enkeltmedlemmer av det folkevalgte organet
hindres fra å delta fysisk, men har anledning til å delta fra annen lokasjon, gis anledning til at
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ordfører/leder innkaller til fjernmøte der enkeltdeltakere(n) kan delta gjennom digitale
løsninger. Hovedregelen skal likevel være at møter i folkevalgte organer avholdes fysisk.

Fjernmøtet innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske
hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som gjelder
for møter, gjelder også for fjernmøter.
Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte.
I fysiske møter i folkevalgte organer der enkeltmedlemmer gis anledning til å delta digitalt,
stilles samme krav til fjerndeltakeren(e) som til de deltakere som er fysisk til stede.

PS 68/20 Søknad om permisjon fra politiske verv - Nina Berget

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Nina Berget innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1. august 2021.
Vegard Austmo rykker opp som fast medlem i formannskapet i permisjonsperioden.

PS 69/20 Levanger forliksråd perioden 2021-2024 - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Anne-Britt Heggelund fritas som leder for Levanger forliksråd perioden 2021-2024.
Som nytt medlem til Levanger forliksråd 2021-2024 velges: Hanne I. Toldnes
Som ny leder til Levanger forliksråd 2021-2024 velges: Rune Reinsborg

FO 33/20 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Skatteparadisfri kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Behandling:
Khalil Obeed (AP) fremmet følgende interpellasjon:
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Levanger Kommune, på lik linje med Sør-Varanger kommune, skal arbeide for å bli en
skatteparadisfri kommune. Det vil si at alle innkjøp av varer og tjenester, eventuelt
investeringer, kommunen gjør alene eller i samarbeid med andre kommuner, skal skje
med leverandører som ikke har tilknytning til skatteparadiser. Alle leverandører som
kommunen skal forholde seg til må ha åpenhet om sine eierskap og regnskap. Et slikt
vedtak har en klar fordel for å sikre en rettferdig konkurranse mellom de som skal levere
tilbud til kommunen. De som bruker skatteparadis kan ha lavere kostnader enn de som
betaler skatt som de skal, og slik vinne anbudskonkurranser på urettferdig vis.
Forslag til vedtak:
1. I anbudskonkurranser, kontrakter og i generelle innkjøpsregler skal Levanger
Kommune kreve "utvidet land-for-land-rapportering" fra tilbydere når
kontraktsverdien og/eller det samlede årlige kommunale innkjøpet fra en enkelt
tilbyder overskrider 1.300.000 kroner. Tilbyderne skal sammen med tilbud levere
en land-for-land rapportering av skatter som angitt i forskrift FOR-2013-12-201682 om land for land rapportering §4, 1. ledd, uten hensyntagen til §4, 2. ledd,
og uten å være begrenset til utvinningsindustrien. Rapporten skal inneholde
opplysninger om foretakets investeringer, salgsinntekt, kostnader og antall ansatte
for alle land. Betalbar skatt 1. januar og 31. desember, og betalbar skatt i
resultatregnskapet må fremgå. Innkjøpsreglene spesifiserer nærmere krav til
rapportering.
2. Ved siden av tilbudssum skal det spesifiseres land for land hvor stor andel av
kontraktsverdi som vil tilflyte hvert enkelt land i konsernet, inklusive land med
underleveranser.
3. Kommunen skal unngå å investere i skatteparadis. Selskap og fond som
kommunen plasserer penger i skal følge Norges Bank Investment Management
("Oljefondet") sine forventninger om skatt og åpenhet ("Tax transparency").
4. Kommunen skal jobbe for at alle felles innkjøpsavtaler som kommunen har i
samarbeid med andre kommuner, skal følge samme vedtak slik at punkt 1, 2 og 3
implementeres og kreves av leverandørene.
Før implementering av punkt 1 og 2 i kommunens innkjøpsreglement skal kommunen
ha utarbeidet en standarderklæring for oppfylling av punkt 1 og 2 som kan brukes av
tilbydere som har virksomhet i kun ett land.
Ordføreren besvarte:
Takk for en interessant interpellasjon. Jeg har bedt administrasjonen se på henvendelsen.
Kommunedirektøren har innhentet synspunkter både fra innkjøpsorganisasjonen vår,
Innherred Innkjøp og kommuneadvokaten. Svaret er basert på disse innspillene.
I januar 2020 ble det vedtatt en felles innkjøpsstrategi med samfunnsansvar som eget
delmål. Effektene som vi ønsker å få ut av de offentlige anskaffelsene i denne perioden
er at anskaffelsene skal gi økt bærekraft, redusert miljøbelastning, bidra til
modernisering av kommunens virksomhet, påvirke arbeidsforhold, respekt for
grunnleggende menneskerettigheter og sikre like konkurransevilkår og fremtidig
konkurransekraft for næringslivet. Anskaffelsene skal bidra til økt inkludering i
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arbeidslivet, samfunnsansvarlige anskaffelser skal bidra til å sikre godt omdømme og
tillit til offentlig anskaffelsesvirksomhet. Og vi skal hindre at de useriøse og kriminelle
aktørene får tilgang til kontraktene.
Land til land-rapportene (LLP) og (ULLP) utvidet land-til-land-rapportene er utviklet
med tanke på leverandører som driver med utvinning av naturressurser. At Sør-Varanger
har gått for et slik vedtak må skyldes at det er gruvevirksomhet der. Det er det ikke i
Levanger nå.
Lov om offentlige anskaffelser § 4.Grunnleggende prinsipper sier:
Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse,
likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.
Innherred innkjøp påpeker at en må ikke stille for mange og utfordrende ikke-relevante
formalkrav til våre mindre lokale leverandører. Kravene må stå i forhold til verdien og
omfanget på anskaffelsene. LLP og ULLP vil ikke være egnet virkemiddel for å hindre
useriøse og kriminelle leverandører i vår region. En vurderer det slik at et slikt forslag
derimot vil kunne føre til færre tilbydere som igjen vil gi dårligere tilbud og høyere
priser, og det vil generere ressurskrevende oppfølging.
Innkjøpsorganisasjonen ber om ro til å få utarbeidet gode rutiner for å få de effektene
som er vedtatt i strategien, og at disse står i forholdsmessighet til omfanget av våre
anskaffelser. Jeg støtter dette.
Når det gjelder punktet i forslaget om ikke å investere i skatteparadiser, gjengir jeg her
den overordnede finansielle strategien fra finansreglementet som kommunestyret har
vedtatt:
Hovedmålsettingen for kommunens finans- og gjeldsforvaltning er at den skal sikre en
stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at
kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko.
Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad
svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. Langsiktige
finansielle aktiva er midler som ikke kan betraktes som ledige likvider eller som er
planlagt brukt til driftsformål. Kommunen skal ikke ha langsiktige finansielle aktiva.
Kommunen skal unngå selskaper, forbindelser og verdipapirer der forretningsidé og
etisk standard kommer i konflikt med kommunens etiske standard. Dette gjelder forhold
som knyttes til barn som arbeidskraft, brudd på menneskerettigheter, miljøforurensning,
våpenindustri og aktivitet som bryter med norsk - eller eget lands - lovgivning.
Etter min mening er dette tilfredsstillende.
Jeg vil på den her bakgrunn foreslå for kommunestyret å avvise forslagene til vedtak.
Avstemning:
Obeeds forslag til vedtak avvist med 27 mot 7 stemmer.
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FO 34/20 Interpellasjon fra Victoria Skjønhaug (SV) - Internett hjemme må være
oppnåelig for alle

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Behandling:
Victoria Skjønhaug (SV) fremmet følgende interpellasjon:
I mars traff koronapandemien oss med full styrke. Mange offentlige kontorer stengte, og tjenestene
ble bare tilgjengelige på nett. Skolene ble digitale, og vi ble oppfordret til å i størst mulig holde oss
hjemme. Mange mottakere av offentlige ytelser er forpliktet til å sende meldekort til NAV. Barn skal
løse oppgavene på hjemmeskole via ulike nettportaler, og det kreves i økende grad at vi skal være
tilgjengelige på nett for å få nødvendig informasjon. Under pandemien har bibliotek, skoler og NAVkontor vært stengt, og det ble tydelig for de fleste av oss hvor nødvendig det er å ha tilgang til
internett hjemme.
I samme periode har behovet for sosialhjelp økt, fordi det er mange flere som er arbeidsledige etter
at samfunnet stengte ned i mars. Samtidig er sosialhjelpssatsene er lave. SV er
bekymret for at mange som lever på sosialhjelp ikke kan prioritere å ha internett hjemme fordi
livsoppholdssatsen er for lav. Dette går ut over muligheten til å følge opp jobbsøking, skaffe
nødvendig informasjon og delta i de stadige økende digitale delene av samfunnslivet. Og, ikke minst,
vil det gå ut over muligheten for barna til å henge med på skolen. For å være aktivt arbeidssøkende, for å
kunne delta i arbeidslivet, for å kunne følge med på digital undervisning må sosialhjelpsmottakere få
dekt utgifter til internett hjemme; utenom det beløpet som er satt av til livsopphold. Dette er en
bestemmelse som bør gjøres sentralt, men Trondheim SV har fått gjennomslag for dette i Trondheim og
Levanger SV mener vi skal klare å få til dette i vår kommune også!
Koronakrisa har lært oss mye allerede. Vi er tilfredse med mange av tiltakene stortingsflertallet har
iverksatt for å unngå at folk må over på sosialhjelp. Det er prisverdig. Samtidig er dette en
erkjennelse av at sosialhjelpssatsene er for lave. La oss bruke denne erkjennelsen til å gjøre en
forskjell. Noen hundrelapper i måneden utgjør en forskjell for de av oss som allerede har minst.
Gjennom å sikre alle tilgang på internett, står samfunnet bedre rustet for framtida. Vi ser allerede at
det kommer nye lokale nedstengninger. Vi må vite at det ikke også fører til økt utenforskap og økte
klasseskiller.

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede hva det vil koste for kommunen å sørge for
at sosialhjelpsmottakere får dekt utgifter til internett hjemme. Beløpet må komme utenom
det beløpet som er satt av til livsopphold.
2. Sak legges frem og voteres over ved neste kommunestyremøte.
Ordføreren besvarte:
Takk for interpellasjonen.
Jeg har bedt kommunedirektøren undersøke hva det vil koste for kommunen å sørge for at alle
sosialhjelpsmottakere får dekket utgifter til internett heime. Han har bedt NAV Levanger regne
på det. De oppgir at det er svært vanskelig å tallfeste, da økonomisk sosialhjelp blir gitt etter en
individuell konkret vurdering av hver søknad. Det opplyses at det er i gjennomsnitt 124
mottakere pr måned så langt i år. Internett via Altibox fra NTE koster 689 kr pr mnd. Det vil i så
fall kunne dreie seg om rundt en million i merkostnad årlig.
En innføring av en ordning der kommunen automatisk skal dekke kostnad til internett for de
som av en eller annen grunn har behov for økonomisk sosialhjelp kan høres fint ut, men etter
min vurdering har vi ikke økonomiske rammer nå til å utvide kommunens ansvar utover det som
allerede ligger i lov om sosiale tjenester i NAV. Vi må minne oss selv og innbyggerne på at vi
allerede har et forbruk som ligger vesentlig over de økonomiske rammene og da er det ikke tid
for å innføre nye, ikke lovpålagte oppgaver.

Avstemning:
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Forslag til vedtak ble ikke tatt opp til behandling da det ble avvist av 19 representanter
Jfr. reglementets pkt. 19d (minst 1/3 mot).
FO 35/20 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommunes rapportering i
KOSTRA

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Behandling:
Hvert år rapporterer alle kommunene sine kostnader innen et bredt spekter av områder i KOSTRA,
og i forrige kommunestyremøte stilte jeg et spørsmål til ordføreren om hvorfor et oppholdsdøgn
i institusjon, ifølge innrapporterte KOSTRA-tall, koster nesten tre ganger så mye i Levanger som
i nabokommunene. Kostnadene per oppholdsdøgn i Levanger i 2019 var 9538 kroner, mens et
tilsvarende opphold i nabokommunene Verdal, Stjørdal og Steinkjer kostet henholdsvis 3704,
3437 og 3241 kroner.
Ordføreren klarte ikke å gi et endelig og utfyllende svar i kommunestyremøtet i juni, men viste til
at «oppholdsdøgn totalt i institusjon synes mangelfullt rapportert til SSB».
Gjennom en telefonsamtale med Statistisk sentralbyrå (som gjennomfører KOSTRArapporteringen) får jeg opplyst at den enkelte kommune selv er ansvarlig for de data som den
rapporterer inn. Videre har hver kommune mulighet til å kvalitetssikre sine innrapporterte data,
og den kan etterprøve og sjekke om tallene som blir publisert ser riktige ut.
Kostnadene per institusjonsplass i Levanger har økt kraftig siden 2013, og kostnaden per plass
var rekordhøy i fjor. Tabellen nedenfor viser Levanger kommunes egne innrapporterte tall i
KOSTRA for kostnader per døgn i institusjon gjennom de siste årene:

Spørsmål til ordføreren:
1. Har Levanger kommune tilstrekkelig kontroll på kvalitetssikringen av sine egne tall i
KOSTRA?
2. Hvorfor koster et oppholdsdøgn i institusjon nesten tre ganger mer per år i Levanger enn
i nabokommunene?
3. Med utgangspunkt i tabellen overfor: Hva er årsaken til den store økningen i kostnader per
oppholdsdøgn i institusjon fra 2015 til 2019?
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Kommunedirektøren besvarte, egen presentasjon.
FO 36/20 Interpellasjon fra Tone Jørstad (AP) - framtidig bruk av bygningene ved
tidligere Skogn helsetun

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Behandling:
Tone Jørstad (AP) fremmet følgende interpellasjon:
Skogn Helsetun ble bygd i 1983 med et tilbygg fra 2001. Arealet er totalt på 5 100 m2. Fram til 2017 var
bygningen sykehjem med 42 plasser fordelt på korttids- og langtidsplasser. Institusjonen hadde plasser
for demente, aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre og var base for hjemmetjenestene i Skogn. I dag
står store deler av arealene tomme. Hjemmesykepleien er plassert i uhensiktsmessige lokaler i
sokkeletasjen og produksjonskjøkken har tilhold i 1 etasje. Skogn Forum og flere lag og foreningen i
Skogn har avtale om midlertidig bruk av tomme lokaler.
Framtidig bruk av lokalene har vært uavklart i påvente av vedtak om lokalisering av et framtidig
felleskjøkken i Levanger. Etter Formannskapets vedtak i saken i møtet 9. september, vil trolig
felleskjøkkenet bli etablert på Skogn.
Kommunestyret vedtok i sak om detaljregulering av sentrumsgården, Skogn Sentrum at en overordnet og
helhetlig områdeplan for Skogn Sentrum skulle prioriteres i kommunens planarbeid. Det ble pekt på
betydningen av at planen skal utvikles i tett dialog med lokalsamfunnet.
I forbindelse med By- og bygde LAB prosjektet ble det 19. september 2019 arrangerte idemøte med
frivillige lag og foreninger i Skogn. Deltakerne kom med mange innspill til arbeidet med å utvikle
Skognsamfunnet knyttet til tema som helse, skole og barnehager, forebyggende arbeid for barn og unge,
kultur og aktivitetstilbud, bolig- og næringsutvikling m.v.
Levanger Arbeiderparti mener framtidig bruk av bygningene vil ha stor betydning for utviklingen av
Skognsamfunnet. Vi foreslår derfor at Kommunestyret oppfordrer Skogn forum til å ta initiativ til
etablering av en arbeidsgruppe som får i oppdrag å vurdere muligheter.
Arbeidsgruppen bør bestå av representanter for frivillige lag og foreninger, hjemmetjenesten,
kjøkkenansatte og andre interessegrupper. Folkevalgte i Skogn inviteres til å delta i arbeidet.
Forslag til vedtak:
«Kommunestyret oppfordrer Skogn Forum til å etablere en arbeidsgruppe som får i oppdrag å vurdere
muligheter for framtidig bruk av tidligere Skogn Helsetun. Lag og foreninger, hjemmetjenesten,
kjøkkenansatte, politikere og andre interesserte inviteres til å delta i arbeidet».

Ordføreren besvarte:
Interpellantens forslag er helt i tråd med grunnideen i Levanger by&bygdeLAB hvor innbyggerne,
næringslivet og kommunen samskaper og finner nye løsninger på felles utfordringer.
I regi av Levanger by&bygdeLAB er det blant annet gjennomført møter i Skogn, Åsen, Ytterøy og
sentrum der innbyggerne er involvert i kommunale planprosesser gjennom ideverksteder.
De lokale by&bygdeLABene er viktige samarbeidspartnere, initiativtakere og møtearenaer også
framover når det gjelder planprosesser og annet utviklingsarbeid.
I kommuneplanens arealdel skal det lages en kommunedelplan for Skogn sentrum. Det er viktig at Skogn
forum, sammen med kommunen, innbyggere og næringsliv løfte fram forslag til hvordan Skogn sentrum
skal utvikles. Slike mobiliseringsprosesser vil bidra til at det tas gode valg når arealplanen skal vedtas i
kommunestyret og beslutningen vil være godt forankret i lokalmiljøet på Skogn.
Formannskapets innstilling til kommunestyret i PS 56/2020 Produksjonskjøkken i Levanger kommune –
fremtidig struktur er at kommunens produksjonskjøkken skal lokaliseres i Skogn helsetun. Etter vedtak i
kommunestyret vil administrasjonen etablere en prosjektgruppe som utarbeider en forstudie som blir
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grunnlag for finansieringsbeslutning. I den prosessen er det videre et mål å få en konklusjon om hvilken
del av eiendommen som skal benyttes til produksjonskjøkken. Dette vil ta noe tid.
Skogn Forum kan gjerne starte et parallelt arbeid med å vurdere muligheter for framtidig bruk av
restarealet, selv om eksakt hvilken del og hvor stor del av bygget som kan brukes til andre formål ikke er
avklart på nåværende tidspunkt. Administrasjonen i kommune kan bistå Skogn Forum i å legge til rette
for en slik prosess om det er ønskelig.
I Levanger by&bygdeLAB og i andre prosesser har det kommet ulike innspill til hva bygget kan brukes
til av både offentlige og private aktører. I det boligsosiale arbeidet har det kommet innspill om å bruke
deler av arealet til omsorgsboliger eller omsorgsbaser. Andre ønsker at det skal åpnes en ny sykeheim i
bygget. I by&bygdeLAB har det også kommet forslag om at arealet kan disponeres av frisør, fotterapeut
og tilsvarende virksomheter. Det er mange muligheter og mye er ikke utforsket enda. Skogn Forum
gjennomfører i år et eksperiment der frivillige lag og foreninger har tatt i bruk deler av arealet til
lagsarbeid og ulike aktiviteter for skogninger i alle aldre. Erfaringer fra dette eksperimentet kan også
brukes i arbeidet med å finne gode framtidige løsninger for bygningsmassen ved Skogn helsetun.
Ordfører er derfor positiv til at Skogn Forum blir oppfordret til å bruke by&bygdeLAB som arena for å
involvere innbyggere og næringsliv i arbeidet med å utvikle Skogn sentrum generelt og finne løsninger
for bruk av disponibelt areal i Skogn helsetun spesielt.
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret oppfordrer Skogn Forum til å bruke by&bygdeLAB som arena for å involvere
innbyggere og næringsliv i arbeidet med å finne gode løsninger for utvikling av Skogn sentrum, og for
bruk av disponibelt areal i Skogn helsetun til beste for lokalsamfunnet og kommunen.

Avstemning:
Ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunestyret oppfordrer Skogn Forum til å bruke by&bygdeLAB som arena for å
involvere innbyggere og næringsliv i arbeidet med å finne gode løsninger for utvikling
av Skogn sentrum, og for bruk av disponibelt areal i Skogn helsetun til beste for
lokalsamfunnet og kommunen.

FO 37/20 Spørsmål fra Einar Dahlum (Rødt) - krav om minstelønn til ansatte i
utelivsbransjen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Behandling:
Einar Dahlum (R) fremmet følgende spørsmål:
I kommunestyret 20. november i fjor ble det vedtatt at det skulle innføres krav om
minstelønn til ansatte i utelivsbransjen. Virksomheter som ikke kunne dokumentere
kravet til minstelønn skulle ikke få bevilling til å servere alkohol. Dette fra ny tildeling
fra årsskiftet.
Spørsmål: Hvordan har kommunen fulgt opp dette kommunestyrevedtaket?
Ordføreren besvarte:
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Svar: Ved tildeling av ny bevilling fra årsskiftet ble alle serveringssteder med
skjenkebevilling tilskrevet om vedtaket. Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig
for å følge opp. Kommunen har hverken myndighet eller kapasitet til å foreta
bokettersyn el-lign for å kontrollere. Kommunens inntrykk er at vi har en seriøs
serveringsbransje i vår kommune og har tillit til at virksomhetene følger de lover og
avtaler som gjelder.
For øvrig kan jeg nevne at formannskapet vil få en grundigere orientering om
kommunens kontrollvirksomhet i forhold til serveringsstedene i sitt neste møte.
FO 38/20 Spørsmål fra Einar Dahlum (Rødt) - praktiske løsninger om teststasjon Covid-19
på Rinnleiret

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.09.2020
Behandling:
Einar Dahlum (R) fremmet følgende spørsmål:
Frosta, Verdal, Inderøy og Levanger har i dag en felles teststasjon for covid-19 som er
lokalisert på Rinnleiret. RØDT er gjort kjent med at flere som mistenker coronasmitte
ikke bruker teststasjonen på grunn av vanskeligheter med å komme seg dit. Dette gjelder
spesielt innbyggere uten anledning til å bruke bil. Kollektivtransport eller drosje ikke er
mulig å bruke ved mistanke om corona. Per 16. september ligger det ingen veiledning på
hjemmesiden for slike tilfeller.
Spørsmål:
1. Har kommunedirektøren/kommunalsjef helse og velferd en plan for hvordan disse
utfordringene kan løses, rent praktisk?
2. Finnes det en prosedyre for hvilken hjelp eller veiledning disse personene skal få
når de tar kontakt med kommunale instanser?
Ordføreren besvarte:
Spørsmål 1:
Problemstillingen spørsmålsstiller peker på, var nesten ukjent fram til midten av august.
Etter det fikk legevakt oftere spørsmål om skyss til Rinnleiret teststasjon. Det ble antydet
at det var en overvekt av studenter som ikke har bil, og Levanger kommune tok derfor
kontakt med Nord universitet med tanke på å kartlegge muligheten for å bruke deres
lokaler for testing. Det lyktes ikke å finne egnede lokaler som universitetet kunne stille
til disposisjon. Kommunen var også i dialog med andre relevante aktører om alternative
muligheter uten at det førte til en løsning på akkurat denne utfordringen.
For de som er for syke til å komme seg til Rinnleiret, har kommunen siden mars hatt
lokale løsninger internt i kommunen med ansatte fra hjemmetjenesten som har fått
opplæring i testing. De som er syke og av den grunn ikke kan komme seg til
teststasjonen på Rinnleiret, har i hele perioden med covid 19-smitte blitt testet der de
bor.
Kommuneoverlegen har sammen med enhetslederne i helse og velferd og avdelingsleder
ved Forvaltning helse utarbeidet en prosedyre for praktisk løsning av utfordringen for
innbyggere som ikke selv kan skaffe seg skyss til Rinnleiret. Denne prosedyren
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implementeres i disse dager. Det er hjemmetjenesten avdeling Nord som har fått ansvaret
for å håndtere henvendelser og gjennomføre prosedyren.
Spørsmål 2:
Den nye prosedyren er formidlet til legevakt, som mottar henvendelsene fra innbyggerne
når det gjelder testing. Dersom en person henvender seg til legevakt og det er umulig for
vedkommende å komme seg til Rinnleiret, kan legevakt gi ut telefonnummer til
kommunens ambulerende testteam. Testteamet avtaler så testing direkte med
vedkommende.
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