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Levanger - Her vil vi bo!
Vi vil bo i Levanger fordi vi har et godt liv her. I Levanger er det godt å bo fordi vi setter folk 
først. Venstre arbeider for saker som gjør at alle føler at de bor på akkurat det rette stedet, og 
at andre får lyst til å komme hit. 

Vi lever ulike liv, heldigvis. Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor 
folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for 
hverandre og miljøet.

Et godt livsmiljø tar utgangspunkt i en bærekraftig bruk av naturen og ressursene vi nyter 
godt av. Når vi på alle stadier av livet erfarer at vi får ivaretatt våre behov, og føler glede over 
tilværelsen har vi det godt. Det betyr også at i perioder hvor vi ikke har det så godt, blir vi 
ivaretatt og får den nødvendige hjelp til igjen å føle gleden. 

Vi har alle et eget ansvar for at vår livslinje er sterk og god, men også krav på at fellesskapets 
funksjoner trår til når det er nødvendig.

Venstre arbeider for det gode livsmiljøet i Levanger.

Venstre har politikken
At folk vil bo i Levanger er beviset på at kommunen klarer å utvikle et godt livsmiljø. Det 
krever en helhetlig satsing på oppvekst, kultur og næring. Venstre har løsningene for å få dette 
til, og programmet består av de prioriterte tiltakene på de tre områdene.

Oppvekst
Barn og ungdom som trives og lærer

Kultur
Aktivt og tilgjengelig kulturliv

Næring
Forutsigbarhet og vekst for bedriftene
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Oppvekst
Barn og ungdom som trives og lærer

Oppvekstmiljøet er avgjørende for barns utvikling. Mange som har vokst opp i Levanger 
ønsker at egne barn og barnebarn skal få vokse opp i de trygge og inkluderende omgivelsene 
en selv opplevde som barn. Med et rikt kulturliv, nærheten til naturen som innbyr til aktivitet, 
og en kommune der det er både bygd og by. Rammene er absolutt til stede for personlig 
utvikling, men stadig flere barn og unge i Levanger opplever ikke oppvekstmiljøet sitt som 
trygt og inkluderende. Det gode oppvekstmiljøet må ivaretas og videreutvikles for at det skal 
være attraktivt framover, og det må gjøres aktive tiltak for sikre at flest mulig skal få en god 
oppvekst. Barnehage- og skoletilbudet er avgjørende for å skape og tilrettelegge for et godt 
oppvekstmiljø. Levanger Venstre vil:

Stimulere til og tilrettelegge for at alle barn etter fylte 3 år får gå minst halv tid i barnehagen 
fram til skolealder.
Gjennom å stimulere og tilrettelegge for at alle kommunens barn etter fylte 3 år får gå minst halv tid i 
barnehagen fram til skolealder vil en tidlig kunne tilrettelegge individuelt med god faglig kompetanse. 
Levanger kommune har full barnehagedekning mye takket være de mange private barnehagene. 
Sammen med de kommunale barnehagene gir de private barnehagene et godt tilbud til barnas læring 
og utvikling. 
Barnehagen er en sosial arena som forbereder barna til grunnskolen, viderefører den norske og 
trønderske kulturarven og gjør barna tolerante overfor ulikheter. Vi ser det som en viktig del av barnets 
oppvekst at det får utvikle seg i et trygt miljø med barn med ulike kjønn, etnisitet, kulturell bakgrunn 
og funksjonsnivå. 
Å lære å forholde seg til ulikhetene i fra barnsben av vil legge et godt grunnlag for barnets oppvekst i 
et komplekst moderne samfunn preget inkludering og åpenhet.  Samtidig vil barn som har spesielle 
utfordringer i hjemmesituasjonen bli mer synlige i barnehagen, og kommunen kan undersøke behovet 
for støtte og hjelp også på hjemmearenaen. 

Alle barn i grunnskolealder skal ha organisert fysisk aktivitet minst en skoletime hver skoledag
Fysisk aktivitet er noe som må læres. Skoledagen og hverdagen i hjemmet kan utfordre elevens helse 
med mye stillesitting. Å lære og like fysisk aktivitet, og at dette er en nødvendig del av livet i ung 
alder må gjøres gjennom skolen for å nå alle.  Dette vil ha avgjørende virkning på folkehelsa viser 
forskning. Forskning viser også at daglig fysisk aktivitet styrker læringsutbyttet. Skolene bør 
organisere daglig fysisk aktivitet i samarbeid med kulturskolen, idrettslinja på Verdal videregående 
skole, lokale idrettslag og HiNT.
Skolen som tydelig samfunnsaktør i barnas helhetlige dannelsesprosess innebærer et ansvar for 
oppfølging og tilrettelegging ut over læring av faglige disipliner.
Grunnskolene bør også organisere skolemåltidene slik at de i større grad gir føringer for elevenes 
inntak av ernæringsmessig riktig mat. Dette gir utslag på elevenes læringsutbytte og kostholdsvaner. 
Grunnskolene bør organisere skolemat (frokost eller lunsj) minst en gang i uka i samarbeid med 
foreldre, elevene og andre aktører.    
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Elever i ungdomsskolen skal ha et valgfag med praktisk ferdighetstrening
Elevene må få et fagtilbud som gir en forsmak på et yrkesrettet studie på videregående skole. Studier 
viser at etter fjerde klasse i grunnskolen mister mange elever mer og mer interessen for skolefagene. 
Dette forsterkes i ungdomsskolen, og det gjør at mange går lei skolen allerede før de skal begynne på 
videregående skole. Videregående skole er obligatorisk i dag, men det er godt kjent at manglende 
motivasjon gir lite læringsutbytte for mange og at frafallet fra utdanningene blir stort. 
Venstre vil ta tak i dette alt i grunnskolen ved å innføre obligatorisk valgfag med praktisk 
ferdighetstrening i ungdomsskolen. Dette vil både gi elevene mulighet til å anvende teoretisk 
kunnskap tilegnet fra andre fag i praksis, samt skape en bedre overgang mellom grunnskole og 
videregående skole.  

Lærerne i grunnskolen gis økt kompetanse gjennom en faglig utviklingsarbeid og personlig 
oppfølging i skoletiden
Læreren er avgjørende for elevenes faglige og personlige utvikling i skolen. Kompetente og motiverte 
lærere som formidler faglig interesse, og evner å se den enkelte elev i skolesituasjonen, er en 
forutsetning for et godt læringsmiljø. Læreren trenger en kontinuerlig kompetanseutvikling som er 
organisert av skoleeier, og samtidig er tilrettelagt for den enkelte. Mer av kompetansetiltakene for 
læreren bør legges til skoletiden og klassesituasjonen. 
Ved aktivt å drive med egen kompetanseutvikling sammen med kolleger og elever vil en sikre økt 
kunnskapstilførsel hos den enkelte lærer, kollegiet og tilrettelegge for ønsket endret praksis i skolen. 
Vi ser for oss at alle lærere i grunnskolen skal drive faglig utviklingsarbeid knyttet til egen praksis, og 
med coaching- og mentorordninger fra kolleger og eksterne. Å utvikle et samarbeid med HiNT i denne 
sammenheng bør være et førstevalg. Elevene skal bidra aktivt i evaluering av egen læring og læreren.

En forsterket skolehelsetjeneste i kommunen
Et godt oppvekstmiljø innebærer også at barna får et godt grunnlag for bevisst å ivareta egen helse ut 
over barne- og ungdomstiden. Skolehelsetjenesten har kompetanse til å bidra til dette i grunnskolen. 
Skolehelsetjenesten skal være forebyggende helsearbeid. Kommunen bør tilstrebe å utvikle en 
skolehelsetjeneste som i større grad kan bidra med tiltak for å sikre og bedre det fysiske og 
psykososiale læringsmiljøet for elevene. 
Opplæringsloven har fått elementer i seg for elevene i skolen som arbeidsmiljøloven har det for 
arbeidsplassene. Det krever kapasitet, økt tilgjengelighet gjennom tilstedeværelse på skolen i 
skoletiden, og kompetanse til å følge opp elevene også i de ulike læringssituasjonene. 
Skolehelsetjenesten kan fange opp barn som har spesielle utfordringer i hjemmesituasjonen.
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Kultur
Aktivt og tilgjengelig kulturliv

Vi i Levanger topper statistikken både når det gjelder hvor mange som deltar i 
kulturaktiviteter og hvor mye vi deltar. Kulturlivet består blant annet av stor frivillig innsats 
gjennom lag og organisasjoner, profesjonelle utøvere, museer og tilbud gjennom skole/
kulturskole. Vi har også et godt utgangspunkt for næringsutvikling innenfor kunst og kultur, 
særlig knyttet til våre unike kulturminner rundt i kommunen. Det er viktig å legge til rette for 
stor bredde i kulturlivet og ha fokus på tilgjengelighet for alle. Kulturtilbudet er viktig for at 
folk skal ønske å bo i Levanger. Levanger Venstre vil:

Kommunen skal bidra til realiseringen av et kulturhus i sentrum
Levanger Venstre mener et kulturhus i sentrum vil gi det lokale kulturlivet et løft, en arena for egen 
aktivitet og for å oppleve forestilling og konserter. Kulturorganisasjonene, utbyggere og kommunen 
må sammen bidra for å få realisert et kulturhus. De lokale grendehusene og samfunnshusene i 
kommunen vil være viktige supplement til et kulturhus i sentrum. De vil fungere som lokale 
møteplasser og være attraktive for ulike arrangement og aktiviteter. 

Påskynde arbeidet med Lokstallen som nytt barne- og ungdomshus i Levanger
Ved å legge til rette for økt aktivitet for barn og unge også i sentrum vil byen Levanger bli mer 
helhetlig. Det er i dag få områder i sentrum som innbyr til lek og sosialt samvær. Lokstallen og 
området rundt har potensialet i seg til å bli en del av byen spesielt tilrettelagt for barn og unge, 
samtidig som det må være åpent for øvrige innbyggere. Barn og unge må engasjeres i arbeidet med å 
bestemme hvordan området og lokstallen skal bygges ut. 

Stadion skal utvikles til en grønn lunge i hjertet av sentrum
Stadion er en viktig grønn lunge i hjertet av Levanger sentrum. Areal som planlegges til aktivitet, 
idrett og leik presses fra alle steder. Gjennom Prosjekt Levanger 2020 kom det fram tanker om 
utviklingen av Levanger stadion. Grønnstrukturen er en viktig del av byutviklingen i Levanger. 
Grøntareal har betydning som arena for aktivitet, mosjon, leik, rekreasjon og møteplasser. Hele 
Levanger stadion må derfor opprettholdes som friareal.

Bruke trehusbyen aktivt for å utvikle Levanger som turistmål
Levanger har fått nasjonal status som trehusby og prosessen rundt kulturmiljøfredningen er godt i 
gang. Vi vil understreke at sentrum både skal bevares og utvikles, i tett samarbeid med Riksantikvar, 
huseiere og fylkeskommunen. Levanger Venstre vil at trehusbyen skal være ramme for aktivitet og 
næringsliv i sentrum. Det nasjonale kulturmiljøet vil også være et godt utgangspunkt for utviklingen 
av Levanger som turistmål. 

Legge til rette for kunstgressbaner i Åsen, Markabygda, Skogn, Ronglan/Ekne, Mule og Ytterøy
I dag har vi kunstgressbaner på Nesset og Moan, disse brukes aktivt av barn og unge til både 
organisert trening og uorganisert lek. Banene fungerer også som sosialt treffsted. Kunstgressbaner er 
tilgjengelig større deler av året enn andre banealternativ. Det bør legges til rette for flere 
kunstgressbaner rundt i kommunen, i tett samarbeid med lokale idrettslag, idrettsrådet og skolene.  
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Næring
Forutsigbarhet og vekst for bedriftene

Utgangspunktet i Venstres næringspolitikk er gode rammevilkår for alle deler av næringslivet, 
kombinert med en målrettet innsats i kommunen for utvikling av bedre og flere bedrifter. 
Levanger har over 1.800 bedrifter, hvor halvparten driver med landbruk, helse- og 
sosialtjenester og detaljhandel. To tredjedeler har bare én ansatt, mens ca 450 bedrifter har 
inntil 10 ansatte. Det etableres vel hundre nye bedrifter hvert år. Venstre ønsker et høyere 
næringspolitisk engasjement og forståelse, og en interessert og imøtekommende 
administrasjon. Kommunen må gi forutsigbare vilkår for utvikling og vekst, og gjøre det 
attraktivt å etablere seg her. Et kraftfullt næringsliv er nødvendig for å skape et godt sted å 
bo, og et godt sted å bo er nødvendig for å skape et kraftfullt næringsliv.

Levanger Venstre vil:

Rask saksbehandling og redusert byråkrati
Næringsdrivende som fremmer saker ovenfor kommunen skal få rask og forutsigbar saksbehandling. 
Behovet for ulike skjemaer skal reduseres til et minimum, og kommunen skal stor utstrekning bidra til 
at nødvendig saksbehandling går raskt og greit. 
Når en bedrift fremmer søknader eller forslag om en reguleringsplan skal det gå raskt å få et svar. 
Svaret skal være forutsigbart innenfor eksisterende planer og reguleringer, og så langt som overhode 
mulig imøtekomme bedriftens behov. Videre skal kommunen aktivt bidra til en kurant gjennomføring, 
for eksempel i forhold til andre forvaltningsnivå og offentlige instanser.
Kommunens oppgave er å sette næringsutvikling på dagsordenen, og unngå å skape vanskeligheter for 
den som vil noe.

Målrettet oppfølging av bedrifter på rådgivning og insentivordninger
Venstre vil at kommunen skal sørge for et godt rådgivningsapparat og utnytte dette på næringslivets 
premisser. Den skal være godt orientert om ulike insentivordninger og aktivt ta initiativ ovenfor 
gründere og næringsdrivende som kan nyttiggjøre seg dem.
Næringslivet i Levanger skal ikke behøve å lete etter og sette seg inn i alle mulige ordninger selv. 
Kommunen skal ta et klart ansvar for å bygge opp lokale tilbud som bistår etablerere og bedrifter i 
småskala med næringsutvikling og entreprenørskap. Dette ansvaret inkluderer samarbeidet med 
fylkeskommunen, Innovasjon Norge og fylkesmannen. Venstre vil at kommunen går foran og gir ny 
giv i lokalt næringsarbeid.
Kunnskap om det lokale næringslivets virksomhet, behov og utfordringer er en forutsetning for 
vellykket næringsutvikling. Politikere og administrasjon må besøke og møte næringslivsfolk, og på 
den måten forstå hvordan de skal utøve sitt ansvar som førstelinje.

Nye næringsarealer for småindustri og kunnskapsbedrifter
Venstre vil tilrettelegge næringsarealer for småbedrifter og kunnskapsbedrifter og på den måten gi 
forutsigbare og langsiktige rammevilkår. Venstre vil ha attraktive næringsarealer for et mangfoldig 
næringsliv i hele kommunen, med utgangspunkt i helhetlige arealplaner som ivaretar både etablerte og 
nye bedrifters behov. Et viktig element i en god næringspolitikk er å satse på forskning, nyskaping og 
kompetanseheving i det eksisterende næringslivet. 
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Venstre har beinhardt prioritert havna for næring. Dette har vi dessverre ikke fått med oss flertallet på. 
Det viktigste for Venstre er at bedriftene har hensiktsmessige steder å drive sin virksomhet. Den 
langtekkelige behandlingen om havnas skjebne må snarest finne sin løsning, og seigpiningene av 
bedriftene der avsluttes. 
Venstre vil derfor utvikle alternative arealer hvor bedriftene kan drive sin virksomhet videre med 
sikkerhet om fremtiden. Å se nærmere på hvordan arealene nord for Levangerelva kan utnyttes er et 
interessant alternativ. 

Fornyet servicetilbud i sentrum og omgjøre rådhuset til butikker
Tilrettelegge for et variert og helhetlig handelstilbud i Levanger sentrum, med integrerte 
handelskvartaler hvor nye lokaler utvikles og kobles sammen med butikker i eksisterende lokaler. Det 
trivelige småbypreget kan videreutvikles ved å utnytte eksisterende lokaler i kombinasjon med nybygg 
som tilfredsstiller kravene til moderne butikkdrift. Både handel og tilbud som kommunens servicetorg, 
bibliotek, kino, restauranter og kafeer er en del av denne helheten. 
For å få dette til vil Venstre omgjøre rådhuset til butikklokaler, og bygge ut biblioteket til også å 
innholde kino, servering og forretninger. 
Det er også viktig at en avlastningsvei langs elven og ny bro over til Nesset realiseres for å redusere 
biltrafikken i sentrum. Åpning av arealet mellom jernbanen og elva mot sentrum vil vi også skal være 
en del av en slik helhetlig sentrumsutvikling. 

Offensiv videreutvikling av Levanger som attraktivt bosted
Evnen til å tiltrekke seg innbyggere blir stadig mer viktig for en kommunes utvikling. Det er selvsagt 
veldig viktig å forsterke tilgangen til kvalifisert arbeidskraft, men målet er at det flytter flere hit enn 
økningen i antall arbeidsplasser. Å være et attraktivt bosted er i tillegg viktige for alle roller i et 
lokalsamfunn, slik som frivillige organisasjoner og aktivitetsnivået generelt. Det øker også grunnlaget 
for personer som kan tenke seg å starte ny virksomhet, og som kanskje jobber utenfor kommunen i 
dag. 
Levanger skal være attraktivt for alle grupper, for eksempel barnefamilier og unge voksne, så vel som 
godt voksne med unger som har flyttet hjemmefra. Lavere eiendomsskatt og fornuftige tomtepriser er 
nødvendig for å få til dette. Levanger er i dag rangert som nummer 193 av 430 kommuner på NHOs 
attraktivitetsbarometer. Venstre vil at Levanger skal gjøre et kraftig hopp på denne rangeringen. 
Å øke muligheten for fradeling av boligtomter og tilrettelegging av tilleggsnæringer på bygda vil være 
en del av dette. Et aktivt kulturliv, levende bygder og sentrum er tillegg til boliger avgjørende for at 
folk vil flytte hit. Venstre mener også at Levanger må forbedre fellesskapsånden og viljen til 
samarbeid for å være et attraktivt bosted. 
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