
 

KOMMUNEVALGPROGRAM FOR LEVANGER VENSTRE 2019 – 

2023 
(Vedtatt av medlemsmøte mars 2019) 

 

Prioriterte områder for Levanger Venstres kommunepolitikk: 

 Omlegging til et miljøvennlig samfunn. 

 Legge til rette for god læring og kunnskapsformidling i skolen 

 Bidra til målrettet samarbeid og tilrettelegging for Sykehuset Levanger og Nord 

Universitet 

 Arbeide for utflytting av statlige arbeidsplasser til distriktene 

 Skape et inkluderende fellesskap med aktive deltagere 

 Realisere nytt kulturhus i sentrum, inklusive kino og bibliotek 

 Styrke forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern i rusomsorgen. 

 Tilrettelegge for berekraftig vekst og nyskaping i næringslivet 

 Styrke nærdemokratiet i kommunen.  

 

 

Oppvekst: 

 
Hjelpetjenester for barn og unge 

 

 Styrke barnevernstjenesten og prioritere etterutdanningstilbudet for ansatte i denne 

tjenesten. 

 

 

Barnehager: 

 Innføre inntektsbaserte betalingssatser for barnehager for å gi like muligheter for alle barn. 

 

 Gi gode vilkår for private og offentlige barnehager. 



 

 

 Gi rett til barnehage for innvandrerbarn i mottak. 
 

 At barnehagene i størst mulig grad skal etableres i nærmest mulig avstand til der barna bor. 

 

 

 

Grunnskole og skolefritidsordning(SFO): 

 

 Innføre Inntektsbaserte betalingssatser for SFO for å gi like muligheter for alle barn 

 

 Innføre fullverdig SFO-ordning ved alle grunnskoler. 
 

 Stille krav om pedagogisk kompetanse i SFO. 

 

 Innføre en ordning med søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO  

 

 Gi flere lærere relevant etter- og videreutdanning og la økt kompetanse gjenspeiles i økt 
lønn.  

 

 Sørge for at flere elever i grunnskolen får ta fag på videregående nivå 

 

 Øke tilbudet innen valgfag i ungdomsskolen som er attraktive for begge kjønn 

 

 Opprette flere alternative opplæringsarenaer 

 
 

 

Integrering: 
 

 Gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet og ordinært arbeid. 

 At kommunen skal gå foran med å ta inn innvandrere til arbeidstrening.  

 Fortsette og utvide samarbeidet med privat næringsliv om arbeidstrening. 

 Gi mulighet til norskopplæring for arbeidsinnvandrere. 

 Støtte opp om deltakelse i organisasjonslivet for innvandrere, som et virkemiddel 

for bedre integrering. 

 

 

 

Helse og velferd: 



 

 Gjennomføre en uavhengig evaluering av struktur, kvalitet og økonomi i pleie- og 

omsorgssektoren. På bakgrunn av gjennomgangen øke andelen 

institusjonsplasser/omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie. 

 

 Gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet» i pleie- og omsorgssektoren. 

 

-Prioritert tiltak i reformen: Den enkelte person som mottar helse- og sosialtjenester 

        skal ha en time hver dag med en aktivitet som de selv bestemmer innholdet av.  

 

 Kommunen skal bygge opp et tilbud til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus.  

 

 I samarbeid med spesialisthelsetjenesten og eventuelle ideelle og eller kommersielle 

aktører, opprette flere bemannede boliger i forkant og i etterkant av rusbehandling. 

 

 Styrke lavterskeltilbudet rettet mot barn av rusmisbrukere. 

 

 

 Etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer 

kombinert med psykiske og sosiale vansker. 

 

 Styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom gjennom samordning av 

lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i kommunen. 

 

 Åpne for flere private tilbydere gjennom å utarbeide kriterier for tjenestekonsesjoner  

 

 

 Styrke videre- og etterutdanningstilbudet for ansatte i helse- og sosialomsorgen. 

 

Kultur: 

 
 Arbeide for å øke bevisstheten om at gode kulturtilbud i en kommune er viktig for   

      bolyst og etablererlyst. 

     

 Realisere nytt kulturhus i sentrum, inkludert kino og bibliotek. Om nødvendig må      

dette realiseres i flere byggetrinn der nytt kino- og bibliotekbygg prioriteres først.  

 

 Stimulere til vekst i det unike filmmiljøet i Levanger gjennom ytterligere styrking av   

       Filmfabrikken på Røstad og Dramasentrum Midt-Norge 

 

 Støtte opp om private organisasjoner som driver frivillig kulturarbeid.  



 

 

 Gi økonomisk støtte til lokale e-sportinitiativ. 

 

 Øke den økonomiske støtten til samfunnshusene. 

 

 Gi økonomiske bidrag til idrettsanlegg, nærmiljøtiltak, turstier og skiløyper for allmenheten. 

 

 Styrke vedlikehold av kirkene 

 

 

 

 

Miljø: 

 
 Kommunen skal ha en årlig klimatiltaksplan med eget budsjett og tidsressurs.  

 

 Kommunen skal etterleve et sterkt jordvern. 
 

 Kommunen skal aktivt bidra til fossilfri transport gjennom å få bygget ladestasjoner, ha 
parkeringsfordel for elbiler og fase inn elbiler og lavutslippskjøretøy i egen virksomhet. 

 

 Gjeninnføre ordningen med billige bybussbilletter. 
 

 Stimulere til økt bruk av kollektive transportmidler, gåing og sykling for å redusere bruk av privatbil 
 

 Legge til rette for gode parkeringsordninger ved kollektivknutepunktene. 
 

 Alle nye kommunale bygg skal være passiv- eller plusshus 
 

 Det skal stilles strenge miljø- og klimakrav som tillegges betydelig vekt ved innkjøp. 
 

 Kommunen skal være en pådriver for landstrøm for båttrafikk der det er hensiktsmessig. 
 

 

 Forbudet mot fossil oppvarming fra 2020 skal følges opp med gode fornybare løsninger. 
 

 Sette fokus på tiltak som kan redusere plastforurensing. 
 

 Stimulere til mindre bruk av piggdekk. 
 

 Kommunen skal søke klimasamarbeid med fylkeskommunen og andre kommuner. 
 

 

Næringsliv: 



 

 

 Arbeide for å øke bevisstheten om næringslivets langsiktige betydning for økonomi og 

sysselsetting i kommunen. 

 Styrke arbeidet opp mot rådgivning og tilrettelegging ovenfor gründere og lokale 

næringslivsledere 

 At Levanger skal bli en servicekommune og tilrettelegger for nye bedrifter og utvikling av  de 

etablerte bedriftene. 

 Klargjøre Vassmarka og Fiborgtangen som nye næringsområder så snart som mulig 

 Utvikle nye næringsområder 

 Definere krav til kommunal saksbehandlingstid for å sørge for forenkling for næringslivet 

 Styrke veiledningstjenesten i landbruksnæringen for å stimulere volum- og nisjeproduksjonen. 

 Bidra til økt antall lærlingeplasser både i egen regi og gjennom krav i anbudskonkurranser 

 Legge til rette for full bredbånds- og mobildekning 

 Utvikle Levanger som turistmål med økt fokus på markedsføring av Trehusbyen Levanger. 

Etablere skilting / informasjon om turistmål i Levanger kommune. 

 Videreutvikle handelstilbudet i Levanger med spesielt fokus på Levanger som en stor 

hyttekommune 

Klargjøre flere boligfelt og boligtomter for utbygging i hele kommunen.  

-  

 

Demokrati: 

 Inkludere og oppmuntre private organisasjoner som høringsinstans når planer med felles 

interesseområde utarbeides 

 Arrangere åpne møter når viktige saker som berører kommunen eller deler av kommunens 

virksomhet  utarbeides.  

 Ordføreren offentliggjør sin uketimeplan  

 Utarbeide en ordning med offentlig elektronisk postjournal i interkommunale selskaper og 

selskaper som har kommunen som majoritetseier. 

 Videooverføre møter fra formannskap og komiteer 

 Innføre en ordning med politikertorg, som er en møtearena hvor innbyggerne kan møte 

gruppelederne i de politiske partiene.  



 

 Arbeide for åpne møter i kommunale aksjeselskaper, foretak og interkommunale selskaper. Møtene 

kan kun lukkes av forretnings- og personalhensyn.  

 

 

 

 

 

 

 


