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Mer demokrati -bedre folkestyre 

SV vil styrke det lokale folkestyret og vil derfor arbeide for:  

Egne politiske komiteer for kultur og miljø, oppvekst, helse og omsorg, og plan og utvikling. SV vil arbeide 

for mangfold, minoritetsdeltakelse og bedre kjønnsfordeling i politikken. Levanger kommune er godt kjent 

for en vellykket politikk på bosetning, integrering og sysselsetting av flykninger og innvandrere. Dette må 

videreføres og fremheves som en styrke for kommunen. 

 
Næringsliv og sysselsettingspolitikk.  

Trygge arbeidsplasser og bosetning er avhengig av en allsidig næringsstruktur. Levangers mangfoldige 

næringsliv med industri, landbruk, offentlig virksomhet og servicenæringer må utvikles videre.  

 

Levanger SV vil arbeide for å/ at:  

• gjøre Levanger til en bedre og mer offensiv vertskapskommune for næringsliv og institusjoner  

• klargjøre arealer til disposisjon for nyetableringer i ulike deler av kommunen  

• verne strengt om dyrka - og dyrkbar jord  

• støtte opp under matproduksjon og småskalaforetak  

• stimulere til produksjon, foredling og omsetning av økologiske varer som vekstnæring  

• tilrettelegge for bærekraftig reiselivsvirksomhet som gjør kommunen til et attraktivt sted å besøke   

• videreføre kommunen som foregangskommune for produksjon og omsetning av bioenergi  

• utrede mulighetene til å ta i bruk bygårder med bakgårder til aktivitet/næring 

• styrke den offentlige bygningskontroll med særlig fokus på nybygg og bygging i strandsonen.  

• hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet 

• styrke innsatsen med å øke antallet praksisplasser  

• vi i større grad benytte kortreist eller lokalt produserte varer og tjenester  

• støtte virksomheter som LevaFro og andre sosiale entreprenører 

• planlegge havneområdet på en slik måte at det gir muligheter for en kombinasjon av 

næringsvirksomhet og boliger  

• sikrer planovergangene i kommunen  

• arbeide for heltidsstillinger og styrke mulighetene for etter- og videreutdanning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kulturpolitikk  

Kultur og idrett har en stor egenverdi, og SV ønsker en mangfoldig og inkluderende kultur- og idrettspolitikk. 

SV støtter kulturarbeid som tar utgangspunkt i folks hverdagsliv. SV jobber for et rikt og bredt kulturliv der 

alle som vil får muligheten til å skape og uttrykke seg i det frivillige kulturlivet, SV vil støtte arbeidet med å 

opprettholde og etablere kulturelle møteplasser. En aktiv kommunal kulturpolitikk er nødvendig for at det 

skal eksistere et bredt kunst- og kulturliv i Levanger. 

   

Levanger SV vil arbeide for å/ at: 

• bruke kultur- og miljø som en positiv faktor for bolyst i kommunen  

• styrke og opprettholde aktivitetene i grende- og samfunnshus.  

• kommunale kulturmidler i hovedsak blir brukt til barn og ungdom  

• en del av sponsormidlene som kommunen bruker skal gå til breddeidrett og allmenn kultur  

• at kommunens rolle som vertskommune for skoleungdom og studenter videreutvikles og synliggjøres 

på en bedre måte enn i dag. 

• nå nasjonale mål for deltaking i kulturskolen, samt holde et lavt prisnivå med mulighet til å søke om 

friplass  

• styrke integreringen av asylsøkere- og flyktningbarn ved å gi økonomisk mulighet til deltakelse i 

ulike aktiviteter  

• sikre en rimelig halleie for barne- og ungdomsaktiviteten  

• lokal byggeskikk blir holdt i hevd i tettbygde strøk og bygdemiljø  

• svømmehallen på Skogn skal bestå  

• bevare friarealer i nærheten av skoler og boligområder  

• kommunen i større grad greier å utnytte statlige og fylkeskommunale kulturmidler  

• gjennomføre en enhetlig merking av kulturminner i kommunen  

• arbeide for at det bygges et nytt kulturhus i sentrum som inneholder bibliotek, kino og ungdomshus. 

• involvere lag, foreninger, byantikvar og kunstnere med flere i arbeidet med å utvikle sentrum. 

 

  

 

                                               
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Helse og sosialpolitikk.  

Fysisk, psykisk og sosialt velvære er nøye knyttet sammen med tilfredsstillende boforhold, tilbud om arbeid, 

kultur, skole og barnehage. Levanger SV mener en fremtidsrettet helse- og sosialpolitikk innebærer tydelig 

satsing på forebyggende arbeid. Alle skal ha tilgang til tilrettelagte inkluderende sosiale miljøer og 

kulturaktiviteter.  

 

Levanger SV vil arbeide for å/at:  

• pleie- og omsorgstjenesten er et offentlig ansvar med ikke kommersielle organisasjoner som et 

supplement  

• de som kan bo heime, får mulighet til det   

• et egenbetalingssystem som tar hensyn til personlig økonomi.  

• øke antall sjukeheimsplasser i kommunen  

• det opprettes tilpassede demensavdelinger  

• gi eldre som har behov for det mulighet for en trygg og god alderdom med heldøgns pleie med basis i 

kvalitetsforskriften  

• gi eldre kulturtilbud for å opprettholde og utvikle deres funksjonsnivå 

• Levanger kommune arbeider aktivt med konseptet aldersvennlig kommune  

• Levanger kommune ved alle sine arrangementer utøver et holdningsskapende arbeid ved å være 

restriktiv i sin alkoholpolitikk 

• styrke helsestasjonene, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, skolehelsetjenesten og psykiatritilbudet for 

barn og ungdom. 

• øke tilstedeværelsen av helsesykepleier i skolen  

• styrke avlastningstilbud, støttekontakt, treningskontaktordninger og brukerstyrt personlig assistanse 

(BPA) 

• funksjonshemmedes organisasjoner og Seniorrådet automatisk skal ha saker som angår dem til høring 

før vedtak fattes  

• styrke mulighetene og øke satsene for omsorgslønn der det er til det beste for familien og samfunnet 

• støtte krisesenteret sitt arbeid   

• videreføre en helhetlig og tilrettelagt oppfølging av flyktninger  

• støtte arbeid som skaper møteplasser mellom barn, unge og eldre  

• arbeide for en bedre balanse mellom omsorgsboliger og sykehjemsplasser 

• etablere Skogn Helsetun som kommunale sykehjemsplasser 

• at det blir øke grunnbemanningen i helse og omsorgstjenesten og flere heltidsstillinger for å sikre 

kvalitet i tjenestene. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Energi- og miljøpolitikk.  

SV vil arbeide for å styrke slagordet «Triveligst i Trøndelag» ved at vi gjør Levanger til en av de fremste 

miljøkommunene. Alle politiske vedtak skal gjøres med grunnlag i et langsiktig og økologisk helhetssyn. 

Klimatiltak og hensyn til biologisk mangfold skal vurderes i alle relevante kommunale saker   

 

Levanger SV vil arbeide for å/at:  

• det hvert år blir lagt fram et kommunalt klimaregnskap med status for utslipp og tiltak.   

• kommunen prioriterer klimatiltak og ivaretakelse av biologisk mangfold.  

• øke innsatsen for å bruke fornybar energi   

• bærekraftig energi blir brukt som energikilde for nyetableringer i den nye bydelen på havna og andre 

nybygg i kommunen. 

• etablere en egen kommunal tilskuddsordning for klima og miljøtiltak eksempelvis sykkelstøtte, støtte 

til buss, solceller m.m.  

• miljøkompetanse bør vektlegges ved tilsettinger i administrasjonen i kommunen  

• kommunal miljøvernsjef blir tilsatt  

• gode fritids- og rekreasjonsområde blir sikra og opprusta i nærområde til boligområder og skoler  

• verne om kulturlandskapet  

• forhindre inngrep i fjord og vassdrag som vil true laks og andre fiskestammer  

• endre trafikkmønstret i Levanger sentrum ved å bruk flere virkemidler for å begrense gjennomgangs 

trafikken.    

• holde fast ved en restriktiv politikk for motorisert ferdsel i utmark  

• det i reguleringssaker skal stilles krav om bruk av solceller/solenergi ved nye bygg. 

• estetikk og byggeskikk blir lagt stor vekt på i behandling av byggemeldinger  

• bedre kollektivtrafikken med bedre tilpassa rutetider for ferje og busser  

• forsvare for allemannsretten  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Barn, ungdom og oppvekst.  

SV prioriterer barn og ungdom. Ingen samfunnsoppgave er viktigere enn at vi i fellesskap tar ansvar for å 

sikre trygge og gode oppvekstsvilkår. SV arbeider for at barn og unge blir sett, hørt, respektert og møter 

voksne som bryr seg. God miljøpolitikk er god barnepolitikk.  

 

Levanger SV vil arbeide for å/ at:  

• oppvekstmiljøet til barn og unge får større politisk oppmerksomhet  
• gi barn og unge økt medvirkning gjennom aktiv bruk og styrking av elevrådene og ungdomsrådet 

• ungdomsrådet får talerett i kommunestyremøter 

• stimulere barn og ungdom til en aktiv fritid 

• et godt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor for å fremme deltakelse og inkludering i lag 

og foreninger, eksempelvis: 

o at funksjonshemmede barn får tilgang til fritidsaktiviteter på linje med andre barn  

o pott for å dekke utgifter for barn og ungdom som ellers ikke ville ha råd til å delta (medlems- 

og treningsavgifter, utstyrs- og reisekostnader osv. i idrett, kultur eller andre organiserte 

aktiviteter) 

• sikre arealer for fritidsaktiviteter i nærmiljøene, med særskilt vekt på lekeplasser i boligområdene 

• tryggere trafikk for barn inkludert trygge skoleveier 

• gjøre det enklere for barnefamilier å velge mer miljøvennlige transportformer 

• styrke tilbudet Levanger Ungdomshus og at det skal finnes ungdomsklubber i alle tettsteder 

• styrke miljøarbeid og rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant ungdom 

• støtte opp om natteravnordningen  

• øke andelen kommunale barnehageplasser. Velferden skal tjene mennesker, ikke markeder 

• det blir flere plasser i ordningen med sommerjobb for ungdom 

• Ungdomsklubbene får økonomi til å holde åpent på fredags og lørdagskvelder, samt etter skoleslutt på 

dager det eksisterer tilbud 

• Innføre LOS- ordninga på alle skoler i kommunen. 

• Arbeide for en kommunal ordning om ferie til alle barn, samarbeid med eksisterende ordninger fra 

frivillige organisasjoner. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Skole.  

Den offentlige fellesskolen er en viktig forutsetning for et solidarisk, demokratisk samfunn. God og åpen 

kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet gjør at skolen kan knytte opplæringsarbeidet til elevenes praktiske 

livserfaringer fra arbeid, leik og fritid. For barn og unge med bakgrunn fra andre kulturer er skolen den 

viktigste arenaen for å bli kjent med det norske samfunnet. Heldagsskolen er et viktig mål for SV nasjonalt. 

En utvidet skoledag skal gi rom til mer praktisk læring, mer kreativitet, kunst og kultur, daglig fysisk 

aktivitet, måltider og tid til å gjøre lekser innenfor rammene av skoledagen.   

 

Levanger SV vil arbeide for å/at:  

• styrke det pedagogiske utviklingsarbeidet ved den enkelt skole, med særlig vekt på å stimulere 

kontakten mellom skolens opplæringsmiljø og praktiske livserfaringer fra lokalsamfunnet omkring 

skolen  

• styrke samarbeidet mellom skolen og kulturskolen og videreføre Den kulturelle skolesekken 

• skolen benytter varierte og alternative opplæringsarenaer der egenverd, selvtillit og 

kunnskapstilegnelsen blir styrket  

• ha en skolefritids ordning av god kvalitet 

o med aktiviteter som bygger opp under læringsprosessene i skolen. Leken er det viktigste 

virkemiddelet i lærings-støttende aktiviteter 

o som utnytter potensialet for samarbeid om kultur- og fritidsaktiviteter med aktører i 

kommunen   

• deler av aktiviteten/tiden ved Skolefritids ordningen (SFO) organiseres som gratis utvidet skoledag    

• styrke arbeidet med tidlig innsats i lese-, skrive- og regneopplæringa, språkopplæring og arbeid med 

kulturell- og sosial integrering i barnehage og barnetrinn 

• øke fokus på etterutdanning/kompetanseutvikling for lærere i barnehage og skole 

• sikre kommunale lærlingeplasser 

• styrke oppfølging av enkeltelever for å hindre frafall 

• innføre gratis skolemåltid 

• Innføre lekse fri skole der alle gjennomfører lekser på skolen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Et levende Levanger sentrum for hele kommunen:  

SV mener at et sterkt kulturelt sentrum vil bli alles gevinst. Med blant annet et stadig økende antall 

innbyggere og et sterkt ønske om at Levanger sentrum skal leve, kan kulturen bli det som knytter sammen 

ung og gammel, innvandrere, studenter, bygd og by og alle som ønsker flere aktive møteplasser. 

SV ønsker at torgområdet og sjøparken utvikles til et område med allsidig utendørs kulturliv med plass for 

både torg handlere, teater, serveringsdrift og amfi. Fritt for biler og med aktiviteter og leikeplass for barn i et 

miljø med kunstnerisk utsmykning. 

 

Levanger SV vil arbeide for å/at: 

 

1. Beholde åpningen mot Sundet, og dermed gå imot planene om en igjen bygging i Sjøgata. 

2. Friområdet i «nerbyen» må bevares og videreutvikles som park og lekeområde. 

3. Det må lages en trafikk- og parkeringsplan for sentrumsområdet. 

4. Trafikk i sentrum kan avlastes med flere og billigere minibuss/bussavganger til og fra boligfelt. 

5. For kulturlivet i sentrum vil en realisering av kino/bibliotek/aktivitetshus være en 

vitamininnsprøyting. 

6.  Busstrafikken gjennom Elvegata og inn til jernbanestasjonen flyttes til Jernbanegata. Gateparkering i 

Jernbanegata fjernes og oppmerking av sykkelfelt. 

7. Utrede «Løvåssagtomta» til et større parkeringsområde med gangbru over jernbanen mot sykehuset.  

8. Planen for boligbygging og næringsutvikling på havna kommer ut av det blindsporet den er i. 

9. Området rundt Nord Universitet må sikres for framtidig universitetsutbygging. 

10. Støv plagene i sentrum må erkjennes som et helseproblem. Regelmessig spyling av gatene vil 

redusere de helseskadelige støvplagene. 

11. Arbeide for at kunst og kulturarv blir en i byutviklingen og dette gjøres i samarbeid med regionale og 

nasjonale aktører og arbeide for at Levanger blir en foregangskommune for sammenhengen mellom 

kunst, kulturarv og klima. 

12. Arbeide for at de tomme lokalene i sentrum blir fylt med liv gjennom at kommunen tar initiativ til et 

samarbeid mellom handelsstanden, huseiere, velforeningen, kulturlivet og andre aktører.  

 

  

 

 

 


